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ישראל )סשה( דמידוב

למה אני משחק?
נתחיל עם זה שבהשכלתי ,אני בכלל מהנדס בניין ...אבל כל
חיי רציתי להגיע למקום שבו יש משהו שאינו דומה לחיים
היומיומיים שלנו ,לבמת התיאטרון או אולי לקולנוע.
בגיל ) 28הגיל שבו בני האדם כבר אמורים להיות אנשים
רציניים ,לא?( ,החלטתי ”לזרוק“ את המקצוע הרציני
והמלומד שלי ,ונסעתי למוסקבה כדי לנסות ולהתקבל
לאקדמיה היוקרתית לבימוי ומשחק ברוסיה )”גיטיס“(.
למה אני מספר על לכם את כל זה?
כי הדרך שבה התקבלתי ללימודים יכולה לעזור לי להעביר משהו
שאני מאוד מתחבר אליו בחכמת הקבלה .מאוד רציתי להתקבל
ללימודי משחק ,אבל על כל מקום אחד בפקולטה התחרו 30
איש! ואני ,מי אני ,שאני חושב שאני יותר טוב מכולם?
אבל הרצון שלי לשחק היה כל כך חזק ,שבכל זאת החלטתי
לנסוע לשם.
דבר דומה קורה גם לאדם שרוצה לגלות את העולם הרוחני .הוא
לא יודע מה קורה שם .הוא לומד מספרי הקבלה המקוריים,
לפעמים הוא חושב שהוא יודע או מבין משהו ,אבל בדרך כלל
הוא לא כל כך מבין מה כתוב בהם” .בעל הסולם“ ,שהיה מקובל
מדהים שחי בארץ באמצע המאה ה– ,20כתב שאנו לא צריכים
בהכרח להבין מה כתוב בספרים ,אלא רק להשתוקק להרגיש
דרכם את מה שקורה לנו .ואם הרצון שלי מגיע לשיא ,לרמה
מספקת ,אז מקבלים אותי ,ואני נכנס לשם ,לעולם הרוחני.

”

וכך ,אני מוצא את עצמי עומד שם ,במבחני הקבלה ,לפני
גדולי הבמאים והשחקנים ברוסיה ,אנשים מפורסמים
שכולם מכירים ,ואני חושב לעצמי” :מה אני עושה עכשיו?
הרי אני לא יודע לשחק“.
ופתאום ,בזכות הרצון הגדול שלי ,התחלתי לשיר .שרתי בלוז
כלשהו ,בשפה שהיא כאילו אנגלית .אז לא ידעתי לדבר אנגלית,
אבל כל כך רציתי לעשות את זה .ואני לא יודע לשיר ,וגם לא יודע
אנגלית ,לא יודע כלום .אבל אני עומד מולם ומתחיל לשיר” :או
סוריי ,זוו דו אדנרו סקטו ,“...ואני בטוח במה שאני עושה .אני
בטוח שאני אנגלי או אמריקאי” ,או וואו באוו ,סו .“...
כל זה היה לפני  19שנה ,ואני זוכר את זה כאילו זה קרה
אתמול...
כך התקבלתי ללימודי המשחק.
דבר דומה קורה גם בתהליך הרוחני ,כי ברוחניות הדבר החשוב
ביותר הוא הרצון .האנשים שרוצים להגיע לרוחניות עובדים
הרבה מאוד דווקא על פיתוח הרצון שלהם ,כך שהרצון הזה
יהיה הדבר החשוב ביותר בשבילם .ואחרי שהרצון שלהם גדל
במידה מספקת ,מחליטים שם ,אם אפשר לומר כך ,ש“אפשר
לקבל אותו“.
רק היום אני מבין שהמשחק הוא בעצם שלב ביניים בדרכי
למשהו נעלה יותר.
סשה זכה בפרס לאמנויות ע“ש גוטליב ,בפרס התיאטרון
ובפרס ”שחקן השנה“ בתאטרון.
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מאת :אלי וינוקור

"ובמילים פשוטות נאמר ,שטבע כל אדם
ואדם ,לנצל חיי כל הבריות שבעולם לטובת
עצמו ...וכל ההבדל הוא רק בדרך בחירתם
של האנשים :שהאחד מנצל את הבריות
על ידי השגת תאוות ,והשני על ידי השגת
ממשלה ,והשלישי על ידי השגת כבוד"
)"בעל הסולם" ,מאמר השלום(

ב

חודשים האחרונים העפילה ”הישרדות“
למרומי פסגת הרייטינג ,והפכה למלכת
השיח השבועי .כל המניפולציות
האפשריות מגויסות בהצלחה כדי
להשאיר אותנו נטועים עמוק בכורסה ,בוהים
במסך ,כשהמספר  10מחליף את המספר  22על צג
הממיר .יפים ויפות מפזזים להם בנחת על חופים
חלומיים בבגדים מינימליים ,תככים ,מסתורין ,ים
כחול שלא נגמר ,מתח מיני מרומז והרבה אמוציות.
אלא שבגרסת הכחול–לבן של ”הישרדות“ בולט
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משתתפי הסדרה :ורה ,מרינה ,נעמה ,דן ונועם

משהו נוסף ,בשונה מהמקור האמריקאי.
מעניין לראות איך חבורת ישראלים,
מרביתם צעירים שעד לא מזמן שירתו
ביחידות עילית וחונכו שם על ערכים
כמו עזרה הדדית וחברות ,עוברים סדרת
מצבים שמגלה את פרצופם  -פרצופנו -
האמתי.
כל מי שצפה בסדרה אינו יכול להתעלם
מהאופן הישיר ,לעתים בוטה ,שבו הרצון
האגואיסטי לנצח את האחרים טורף
את הכול .ברגע שאחד המתמודדים חש
סיכון המרחף מעל סיכויו לממש את
החלום האמריקאי ,הוא יעשה הכול כדי
לדרוך על ”חבריו“ ,ויחייך כל הדרך אל
הג‘יפ ואל מיליון הדולר.
כשהמשחק הגיע לשלב שבו ההישרדות
הפכה לאישית ,פרצופם האמתי של
המתחרים נחשף שוב לעיני כול,
ואמירות כגון” :כל אחד חושב איך הוא
יתקדם קדימה“ ו“אני רוצה לראות איך
אני מתקדם באופן אישי“ ,שזפו את
המרקע .סיכם את הנושא הוגה הדעות
החדש ” -השורד הפופולרי
ביותר“ ,נועם  -כשהצהיר
בסוף אחד הפרקים” :יותר
קל להיות לבד על אי המתים,
מאשר עם חברים שמנסים
לאכול אותך“.
המקור לפופולריות של
הסדרה ברור .אבל אם
ננסה להעפיל מעל
ל“פופיק של ויקה“,
מעוררת הסדרה שאלות
קצת יותר עמוקות ,כמו :מה זה
אומר עלינו ,ישראל מודל ,2008
כחברה? או לאן נעלמו ערכים
כמו :אהבת הזולת ,תרומה
לחברה ,התנדבות ויושר,
שפעם ייחדו אותנו? מילים ארכאיות,
שנשמעות עכשיו כל כך ...רחוקות.

‰È„Ó‰ Ï˘ ‰ÙÂˆ¯Ù

”הישרדות“ משקפת במידה רבה את
החיים העכשוויים בישראל .ולאו דווקא
בהקשר הביטחוני–כלכלי הברור ,אלא

צילומים :איל נבו

בעיקר ”בזכות“ ערכי תכנית הריאליטי
המצליחה.
כבר אמרו שאנו חיים בשתי מדינות;
באחת נופלים קסאמים בקצב העליות
והירידות בבורסה ,ומשפחות חיות
מתחת לקו העוני ,ואילו השנייה
מתמוגגת וחוגגת כמיטב האמרה
”אכול ושתה כי מחר נמות“ .לתושבי
האחת ממש לא אכפת מתושבי המדינה
השנייה .להיפך ,נדמה כי ערכים חדשים
מבית היוצר של הקפיטליזם האמריקאי
מצאו להם פינה חמה כל כך בלבנו ,עד
כי נדמה כי היו כאן תמיד” .רק התחמן
שורד“” ,נצל את הזולת עד תום“ וכיוצא
באלה ,משמשים בהצלחה בסדרת
הטלוויזיה של עם ישראל ,אבל גם בחיי
היומיום של כל אחד מאתנו .הרדיפה

אחר ממון ,כוח ופרסום השתלטה על
לב הזירה הישראלית ,והמטרה כבר
מזמן מקדשת כל אמצעי .המערכות
החברתיות קורסות ,החינוך )או מה
שנשאר ממנו( נמצא במגמת הידרדרות
מתמדת ,הון קונה שלטון ולהיפך.
את עומק המשבר שבו אנו שקועים
עד צוואר מסמלות אולי יותר מכול
ממשלות ישראל .שרים בלי תיק אבל
עם תיק במשטרה ,ראשי ממשלות
תחת אזהרה מתמדת של ועדות חקירה
ובתי משפט ,שר ביטחון שהוא גם איש
עסקים ,ומי בכלל זוכר שפעם הדיחו
כאן נשיא עקב ניצול מיני או אונס או
שניהם .חוויות אלה הפכו כבר מזמן
לתופעה טבעית סביב מדורת השבט
הישראלית .ואכן ,ב“רומא המודרנית“
 בירת המזרח התיכון  -ה“הישרדות“חוגגת במלוא הדרה ,והיא כבר מזמן
חצתה את גבולות מסך הטלוויזיה.

‡˘Ó˘‰ ˙Á˙ ˘„Á ÔÈ

בראשית שנות השלושים של המאה
הקודמת פרסם מחבר פירוש הסולם
לספר הזוהר ,הרב יהודה אשלג ,סדרת
חיבורים קבליים לקהל הרחב .בסדרה זו
קבע אשלג כי האדם ,מטבעו ,אגואיסט.
השאיפה לאושר שנטועה בלב
כל אחד מאתנו דוחפת
אותנו להשיג אותו ,גם
אם זה על חשבון האחר.
טבע אגואיסטי זה הוא שגורם לאדם
ליהנות כשהוא מגלה שיש לו יותר
מהסובבים אותו ,ולסבול כשהוא רואה
שהאחרים מצליחים יותר ממנו.
כבר אז חזה ”בעל הסולם“ ,כי השאיפה
הבלתי נשלטת להיות ”יותר“
מהאחר ,עתידה להוביל אותנו
אל פי שוקת שבורה ...גם פרופ‘
דניאל גילברט מהחוג לפסיכולוגיה
באוניברסיטת הארוורד מחזק את דברי
אשלג בריאיון שהעניק לאחרונה ,בציינו
ש“הקנאה היא אחת הסיבות המרכזיות
להעדר האושר בחברה המודרנית“.
אולם אם כך הם פני הדברים ,והתכונה
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האגואיסטית הטבועה עמוק בכל אחד
ואחת מאתנו היא הסיבה המרכזית
לאבדן הדרך המוסרי–חינוכי–תרבותי
שמאפיין את החיים האנושיים ,עולה
החשש שמא ,במוקדם או במאוחר,

”נדיח“ את עצמנו מעל פני האדמה.
אל דאגה ,מרגיע אותנו ”בעל הסולם“ .יש
מוצא .כבר למעלה מ– 5,000שנים קיים
מדריך לשורד הרוחני .אבל כדי ”לשרוד“,
עלינו להבין את הרציונל העומד בבסיס

דעה אישית :נשליך עוד קיסם למדורה
עמית שלו

מפליא לראות את זה כל פעם מחדש.
זה היה המצב עם כל הכוכבים והרקדנים שנולדו
להם ,וזה המצב גם עם הישרדות  -עוד פורמט
מלוקק ומנצח של טלוויזיה מסחרית ”מייד אין
אמריקה“ .והרי התכנית היא ה“לחם והחמאה“
של הטלוויזיה המסחרית ,כלומר ,היא הגזע
העבה ביותר שבוער במדורת השבט.
ובמדורת השבט יש שני חוקים מרכזיים:
החוק הראשון  -המדורה חייבת לבעור ,וחזק .כי
אם יש אש ,אז נבוא להתחמם ,ואם אין  -אז
נלך לחפש מקום חם יותר ,סקסי יותר ,מקום
שבו הביקיני זעיר יותר ,המשימות מוטרפות
יותר והיצרים והתככים גדולים יותר.
החוק השני  -חייב להיות סביב המדורה שבט.
ואמנם ,הפעם ”עם ישראל“ התכנס בהמוניו,
מרוח בצבעי מלחמה לחינגה המהבילה מול
הסאגה שמרצדת בפריים טיים.
”היו ימים“ ,נאנחים הזקנים ,שבהם הייתה
מדורה אחת ,וכולם שרו ורקדו בשחור–לבן.
זה היה יותר מערוץ” .ערוץ  “1משקף תקופה
שבה התחרותיות ,החמדנות ,הציניות ,הייאוש,
המניפולטיביות ,הריקנות והתאוותנות היו
אמנם קיימים ,אבל עדיין בקטן ,ענפים דקיקים
במדורה .היום ,אותם ענפים דקים נהיו גזעים
שבוערים במדורה שסביבה רוקדים כולם
 ה“רייטינג“ .אותו ”רייטינג“ שמבטיח כסף,שליטה ,עוצמה ,תהילה ויהירות ,שממליך
מלכים ליום אחד ,ומוריד אותם מכיסאם באותה
מהירות .והציבור ,אח! הציבור” .הציבור מטומטם
ולכן הציבור ישלם!“ פסק בזעם הטרובדור.
ואין כאן מה להתחסד .זו המציאות ,אלו הם תכניה,

זה השבט )ג‘יבארו או סבאנה?( וזו היא מדורתנו.
על האש נחרכים ומעלים ריחות משכרים גופיהם
החטובים ומלאי התאווה של דוגמנים ודוגמניות
לרגע ,לצד ידוענים שיובאו מקריית גת או
מגדרה ,והכול מתובל בשפריצים של אקטואליה
צהבהבה ,בנגיעות של דם ,בקורט אלימות ובטאץ‘
שמנוני .הכול מותר ,כאוות נפשם של המפיקים
המניפולטיבים שרוקחים את העיסות הדביקות
האלה.
והנה עונה נוספת ,האש תדעך ,והשבט ינדוד
בנהמות גרגרניות ובשאגות מהמדורה של 10
למדורה של  ,2שם ילכו הפעם ”עד הסוף“ ,ויצלו
על האש ילדים קטנים בריאליטי החדש ופורץ
הגבולות ”בעל זבוב  -הגרסא האמתית“.
אולי אני ארכאי ,ומתוקף היותי במאי וצלם יש
שיאמרו משוחד ,אבל בעיניי המדיום הטלוויזיוני
חשוב .כי יש לו יכולת ,מסוימת ,להקנות ערכים,
לעצב דעת ציבור ,ללכד ולחבר את השבט.
מפליא אותי לראות את הטבע האנושי )כן כן ,גם
הטבע שלי( משתקף כך בעוצמה מעוררת הרהור
דרך המסך .והרי עם נתוני הצפייה וההיסטריה
הציבורית אין מה להתווכח .זה כנראה מה
שהקהל רוצה בסוף יום העבודה שלו.
אבל האם זה באמת מה שאנחנו רוצים לראות?
ואולי הגיע הזמן לנסות ולעצב כאן מציאות אחרת?
מציאות שיש בה גם קצת חום ,הרמוניה ואהבה.
”לא ,זה לא מוכֵר“ ,יגידו קברניטי הטלוויזיה.
לא נורא .שיגידו.

החוקים המנהלים את מערכת הטבע
ולממש אותם בחברה האנושית.

”אילו היו רק אנשים רשעים
המבצעים אי שם את מעשיהם
הרעים ,וכל מה שצריך הוא
להפרידם מאתנו ולהשמידם .אך
הגבול שבין טוב לרע עובר בלבו
של כל בן אנוש ,ומי ירצה להרוס
חלק מלבו שלו?“ )אלכסנדר
סולז‘ניצין” ,ארכיפלג גולאג“(
˘ÌÈ„¯Â˘‰ ÔÂ˘‡¯ Ï˘ Â˙ËÈ

לשם כך לקח ”בעל הסולם“ את שיטתו
של ראשון השורדים בהיסטוריה
האנושית  -אברהם אבינו  -התאים
אותה לזמננו ,ופרשׂ אותה כמשנה
חברתית מקפת .הוא חילק את משנתו
לשלושה שלבים עיקריים:
 Æ±כדי להביא לשינוי המיוחל עלינו
לגלות תחילה את הרע שבקרבנו.
כלומר ,לגלות עד כמה אנו רחוקים זה
מזה ,ולהבין שהמחשבה על עצמנו ועל
תועלתנו בלבד היא זו שמונעת מאתנו
להגיע לקיום מאושר.
ההבנה שמערכת הקשרים האגואיסטית
שייסדנו היא מקור הרוע ,ותחושה
של צער אמתי על כך ,בכוחם להתחיל
ולהניע תהליך של שינוי.
≤ Æבשלב הבא ,המשיך והסביר אשלג,
יהיה עלינו לשנות את סולם הערכים
החברתי  -מחברה שמקדשת וממליכה
את האגו בראשה ,לחברה שבה ערכים

® ±∞ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰

עמית שלו הוא תסריטאי ובמאי טלוויזיה,
ומלמד תסריטאות קולנוע במכללת ”תל חי“
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כמו אהבה ונתינה לזולת הם החשובים.
אחד האמצעים שיכול לסייע לכך הוא
יצירת מערכת המתגמלת בפומבי את מי
שנוהג בהתאם לערכים אלה .כפי שכיום
אנו מעניקים פרסים עבור הישגים
אישיים ,עלינו לעודד את התרומה
לחברה כערך מרכזי .הצורך הטבעי
שקיים בכל אחד מאתנו להיות חלק
מהחברה ולקבל ממנה חיזוקים ישפיע
עלינו ליישם את ערכיה.
≥ Æלאחר שנשלים את שני השלבים
הראשונים נהיה בשלים למימוש אחד
מעקרונות היסוד הקבליים  -עיקרון
הערבות.

eli_v@kab.co.il
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הישרדות
מורה נבוכים

נוכל לוותר על הדאגה הבלתי פוסקת
לטובתנו האישית רק אם יהיו אחרים
שידאגו לנו באותה מידה של אחריות
שבה נדאג להם ,בדומה למשפחה קטנה
שבה איש דואג לרעהו.
אמנם מימוש עקרונות אלה נראה ממבט
ראשון כמו משימה בלתי אפשרית ,אולם
אם נשכיל להבין את טבע האדם ,ובעיקר
את ההשפעה המכרעת של החברה על
האדם ,וננצל זאת כדי לשפר את האדם,
אזי החזון יכול להפוך במהרה למציאות.
כך נקל על האדם לבנות יחס שונה
לסובבים אותו ,וכשנחדש את הקשר
בינינו נקבל לכך גם תמיכה מחוקי

הטבע  -מהבורא.
דווקא בתקופה לא קלה כמו זו הפוקדת
אותנו כיום ,אם נצליח להניח בצד את
ההבדלים והאגו המפרידים בינינו,
ונאפשר לתכונת האהבה והדאגה לזולת
שחבויות בנו עמוק מתחת לשכבות
הציניות והניכור ,נוכל להפוך לחברה
מלוכדת ,בעלת מטרה וחזון שיאחדו
אותה בשניתμ .

כללי :הישרדות היא פורמט של משחק ריאליטי טלוויזיוני
מצליח ,שגרסאותיו מופקות במדינות רבות .הגרסה
המקורית הייתה דווקא שבדית ,והיא הופקה ב–1997
תחת השם “.“Expedition: Robinson
הגרסה האמריקאית ,המוכרת יותר ,הוקרנה
לראשונה בשנת  2000ומשודרת מאז ללא הפסקה,
בכל שנה שתי עונות.
הגרסה הישראלית ,שזכתה לשם ”הישרדות ,“10
החלה להצטלם ביוני  2007ושודרה לראשונה ב– 15בדצמבר
 2007בערוץ  .10התכנית הופקה על ידי חברת הפקות ישראלית וחברת הפקות
מקומית ,וכללה כ– 100אנשי הפקה ישראלים וכ– 200אנשי הפקה מקומיים.
עלות התכנית 6 :מיליון דולר.
המקום :הסדרה צולמה ברפובליקה הדומיניקנית במשך  52יום.
המשחק :המשחק מחולק לשני שלבים.
בשלב הראשון 20 :מתמודדים נחלקים לשני שבטים ,ואלו חיים באזורים שונים ומתחרים זה בזה ,באתגרים
ובמשימות שונות הדורשות כושר גופני ,חשיבה ,עבודה קבוצתית ,מיומנות וכוח רצון.
בשלב השני :מתמזגים שני השבטים והתחרות הופכת להיות אישית.
הפרס :מיליון שקלים ורכב שטח יוקרתי.
הגמר :בשבט טאיינו נשארו שלושת המתמודדים האחרונים :נעמה ,מרינה ודן .נעם ,מתמודד
נוסף שהודח אך שהה ב“אי המתים“ ,זכה גם הוא להצטרף אליהם לימים האחרונים של המשחק.
הגמר הגדול ישודר מהיכל נוקיה בשני חלקים ,ב–  10וב– 17במאי ,והשורד האחרון ייבחר על ידי
חבר המושבעים ,המורכב מחברי השבט שהודחו לאחר האיחוד של שבט טאיינו.
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˙Â˘Â‡‰ Ï˘ Ï„‚‰ ÌÊÈ‡Â‚‡‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

‰¯ÂË˜ËÈÎ¯‡Ï
מאת :אורית פנחס

אני זוכרת שהיינו הולכים לבקר את סבא
וסבתא שלי בירושלים; את דירת שני
החדרים שלהם ,את האמבטיה הזעירה
ואת המטבחון עם תנור הפרימוס .הדירה
לא הייתה במגדלי הזהב של דיור מוגן
”סביוני יוקרה משהו“ ,הדירה הייתה
דירתם המפוארת ,שאליה עברו מדירת
החדר שבה גרו וגידלו שמונה ילדים.
היו בה כ– 15מזרנים שנערמו זה על זה,
ובשעות היום עברו הסבה לספת אירוח
באמצעות כיסוי בד 15 .ולא עשרה
כמניין הנפשות שגרו בדירה ,משום
שתמיד היו אורחים בבית שלהם.
ריחות המאכלים המשובחים
שהתבשלו בסירי ענק ליוו תמיד
את אווירת הבית ,וההגנה מפני
הקור הירושלמי המקפיא נעשתה
באמצעות הסתופפות משותפת
תחת שמיכות צמר.
כשהיו מגיעים הנכדים רבו ההמולה
והשמחה ,בייחוד בליל הסדר או
בסוכות ,בסוכה שנהגנו להקים על
הגג.
הסיפורים של אבא היו ספוגים
בשמחה ,בחום ובאהבה :סיפורים
על הקרח שנהגו לקנות ,על בישולי
השבת ,על האחווה והשיתוף
ששררו בין שמונת האחים ועל
דאגתם זה לזה.
בבית הוריי בירושלים נחשבנו לעשירים.
גדלנו לתפארת בדירת שלושה חדרים;
סלון ,חדר שינה להורים וחדר ילדים ,חדר
אמבטיה ושירותים אחד ומטבח בינוני
בגודלו .בלילה היינו פותחים את המיטות
בחדר הילדים ובבוקר היינו מסדרים אותן
חזרה למשך היום .כשאחי הגדול שירת
בצה“ל ,והיה מגיע הביתה ,הוא היה ישן
בסלון כדי שתהיה לו ”פרטיות“ .כשעברנו
לבית גדול יותר ,שבו לכל ילד היה חדר
משלו ,והתווסף למשפחה גם כלב ,הפכו
חיינו למשעממים ועצובים יותר ,ולמרבה
הפלא  -רבנו כל הזמן.
לא ,לא נתקפתי בפרץ נוסטלגיה או

12

בגעגועים לעולם שנעלם.
היום אנו מתכננים בתים ודירות שבהם
יחידת ההורים היא בגודל הדירה של סבא
וסבתא שלי .שתי אמבטיות להורים כדי
שלא יתערבבו מברשות השיניים ,שני חדרי
ארונות כי הוא אוהב מקופל והיא אוהבת
לתלות ,מטבחון כדי שלא יצטרכו לרדת
למטבח המשותף ,ודלת אקוסטית כדי שלא
ישמעו את רעשי הילדים )במקרה הטוב(.
המיטה ברוחב שני מטרים ,ההצללה

מוחלטת ,והצבעים צבעי פסטל בהתאם
לתורת הפנג שווי  -לאהבה ולשינה ערבה.
בנוסף ,מערכת שמע סראונד ,מערכת בקרת
אקלים וכמובן  -מסך פלסמה ותאורה
ממוחשבת.
בית חכם כבר אמרתי? וזה עוד לפני
שתיארתי את האמבטיות ,את ברזי המפל,
את האסלות התלויות ואת הג‘קוזי.
לילדים אין חדרים משלהם ,יש להם סוויטה
משלהם .ערכה דומה לזו של ההורים ,אבל
היא קצת יותר קטנה ,עם מחשב ,טלוויזיה
וכמובן חדר ארונות ואמבטיה.
המטבח גדול מאוד ,הסלון בגודל של מגרש
טניס ,ויש גם חדר משפחה  -כדי שלא
יתערבבו הילדים והמשפחה עם האורחים.

החלק הכי מוזר הוא שהאנשים האלה
נמצאים רוב הזמן בחו“ל .במטבח היקר
להחריד מזמינים טייק אווי או שאופר
מכינה בו שניצלים לילדים .ההורים רוב הזמן
בחו“ל ,לחוד ,הוא לעסקיו והיא לשופינג.
הילדים בהמון חוגים ,כך שהם כמעט לא
נמצאים בבית ,ואורחים מובן שאין ,כי גם
הם בחו“ל ,וגם כבר אין עצבים בשבילם.
נשמע מופרך .אבל לצערי זה לא .זה קורה
בישראל ,והתופעה קיימת ב– 20השנים
האחרונות .היא התחילה בווילות של
העשירים ,וחלחלה עד לבתי הדירות.
ואם מישהו עוד לא השיג אותה ,אז
הוא חולם ושואף להגיע אליה.
אז מה הקשר בין כל זה לאגואיזם?
קשר הדוק .אנחנו יוצרים לנו סביבת
מגורים שבה אנו יוצרים תנאים
”אידיאליים“ לכל אינדיבידואל
בתוך התא המשפחתי .סביבה שבה
הוא מקיים מינימום מגע עם בני
משפחתו; שבה לכל ילד או הורה
יש כל מה שצריך כדי שיהיה מנותק
לחלוטין מאחיו ומהוריו; שבה הוא
יכול להסתגר בחדרו ולחיות בעולמנו
המנותק והווירטואלי; שבה קיים
מינימום חיכוך וקשר בין אחד לשני.
למשוכללים יותר יש גם ספא ,חדר
כושר ובריכה כדי שלא יצטרכו
להתחכך עם פשוטי העם.
אז מה הפלא שהתא המשפחתי מתפרק?!
מה הפלא שאנו נתקלים בתופעות
כמו אלימות ,בריחה לסמים ולכדורים
מכל הסוגים ,דיכאון ,וגם תופעות כמו
!?Second Life
ספרתי את מספר הטלוויזיות באחד מבתי
לקוחותיי :עשרה מסכי  LCDבבית שבו
מתגוררים זוג הורים ושני ילדים מתחת
לגיל תשע! אגב ,הבית שלהם תמיד מלא,
לא בבני משפחה או אורחים ,אלא באנשי
תחזוקה ובמשרתים למיניהם.
אורית פנחס היא מרצה בכירה לאדריכלות
באוניברסיטת תל אביב.

‰ÏÎÏÎ
¯˜¯‡Ù ¯ËÒÈÓ
‰Î ˜·‰˘ ¨‰‡ÈÊÈ‡ÂÏÓ
˘‡˙Î˘Ó ÂÏ ˙˙Ï ÁÓ
ÈÂÂ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰¯˜È
ÌÏÂÚÏ ¨ÂÏ˘ ‰¯È„‰
¯Â˘˜ ‡Â‰ ÍÈ‡ ÔÈ·È ‡Ï
Ô¯˜˘ ÍÎÏÂ ¯ÏÂ„‰ ˙ÁÈˆÏ
˙ÚÎ ‰ÂÂ˘ ÌÎÏ˘ ‰ÈÒÙ‰
¯˘Ù‡ Ì‡‰ Æ˙ÂÁÙ ‰·¯‰
ø‡·‰ ¯·˘Ó‰ ˙‡ ÚÂÓÏ
˙ÌÈÏ‡Â˘ ÈÓ ˙‡ ÈÂÏ

‰ÚÂ„È ˙ÏÂÙÓ

˘‡¯Ó

מאת :שמעון כרמון
בכנס היוקרתי שהתקיים בחודש ינואר
השנה בדאבוס ,הכריז המשקיע האגדי
ג‘ורג סורס ,יו“ר קרן קוואנטום” :ארצות
הברית עומדת על סף כניסה למיתון קשה,
שיוביל את כלכלת העולם למשבר החמור
ביותר מאז מלחמת העולם השנייה“.
למי שפקפק בדברי סורס ,הרי ששורת
האירועים הקיצוניים שפוקדת את
הכלכלה האמריקאית והעולמית אינה
מותירה ספק .הפעם זה רציני ,המערכת
הפיננסית העולמית נמצאת במשבר
עמוק .מדובר בהתמוטטות ,שתוביל
למיתון קשה במיוחד.
מה גורם לטלטלה המטורפת הזו ,והאם
יש דרך לעצור את הסחף הגדול? להלן
תמצית ההסבר הקבלי למשבר והצעות
לפתרון.

˙Â˘¯‰ Ì‚Â ÈÂÙˆ ‡Ï ÏÂÎ‰
‰Â˙ ‡Ï

בכלכלה ,כמו בכל המערכות החברתיות,
תלות הדדית היא שם המשחק .משברים
שבהם גורם אחד ”מדביק“ גורמים
נוספים ומביא את השוק כולו אל סף
קריסה ,הם חלק מסממני הגלובליזציה
הכלכלית .כך למשל ,התפוצצות בועות
האשראי והנדל“ן בארצות הברית לפני
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כמה חודשים הובילה למפולת מידבקת
בבורסות ,בבנקים ,בחברות ובקרנות
גידור בכל העולם ,וגלי ההדף הורגשו גם
באירופה ,באסיה ,בקנדה ובאוסטרליה.
עם זאת ,הניסיונות לחזות משברים
כלכליים באמצעות מודלים מוכרים נדונו
לכישלון .מתברר שהמערכת הכלכלית
אינה ניתנת לשליטה או לצפי מדויק ,וכל
פעולה שלנו מביאה לשינויים מרחיקי
לכת במקומות אחרים בעולם.
חכמת הקבלה טוענת שאם נבין את
החוקיות הכללית שעל פיה פועלת מערכת
הטבע ,וגם נפעל על פי חוקיות זו ,נחזק
את ההבנה שלנו באשר לעתיד ,ואולי
נצליח למנוע את הקריסה הבאה.

‡ÔÈ„Ú È„„‰ ÔÂÊÈ

פרופ‘ גונתר בלובל ,חתן פרס נובל )(1999
לפיזיולוגיה ורפואה וחוקר בכיר במכון
רוקפלר היוקרתי למחקר רפואי בניו
יורק ,ציין לאחרונה כי ”גם המדע סובר
שעיקרון ההדדיות הוא המפתח לקיומה
של כל מערכת בטבע .הדוגמה הטובה
ביותר לכך“ ,אמר בלובל” ,היא תאים
בגוף חי .התאים מתחברים זה לזה על ידי
נתינה הדדית לטובת הגוף כולו .כל תא
בגוף מקבל את הדרוש לקיומו ,ובכל יתר

כוחותיו דואג לכללת הגוף“.
גם חכמי הקבלה מתארים בכתביהם
את ”הטבע העליון“ ככוח העוטף
את המציאות כולה בטוב ובאהבה,
ומסבירים כי מטרתו להביא את כל
פרטי המציאות לאיזון ולהרמוניה עמו.
ואכן ,מבט מעמיק אל מערכות היחסים
המתקיימות בטבע יגלה כיצד האיזון
וההרמוניה שמתממשים בו בפועל ,הם
שמאפשרים את המשך קיום החיים.
לעומת זאת ,במערכות המלאכותיות
שהחברה האנושית הקימה לעצמה
פועלים כללים הפוכים .בבסיס ההתנהגות
האנושית המניעה את המערכות הכלכליות
והחברתיות ,ניצב האגו ,שמעדיף תמיד
את האינטרס האישי הצר של בעלי ההון
ובעלי המניות על פני טובת הכלל .הרדיפה
אחר השגת עושר ,כבוד ושליטה ,גם על
חשבון האחר ,היא זו שעומדת בראש
סדר העדיפויות של בעלי החברות.
בנקודה זו הם דוחקים את עצמם אל
הפינה :ככל שהם רוצים להתבדל ,הם
נאלצים לגלות עד כמה כולנו קשורים זה
לזה .פעולה במקום אחד בעולם מביאה
לשינויים מרחיקי לכת בקצה האחר
של הכדור .כתוצאה מכך ,אנו מוצאים
את עצמנו כלואים בין הפטיש לסדן -

הכה את המומחה
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לאלו מביניכם שלא היו כאן בחודשים
האחרונים ,להלן הסבר קצר על המשבר בשוק
המשכנתאות בארצות הברית.
לאחר אסון התאומים בספטמבר ,2001
ובעקבות הריבית הנמוכה של הבנק הפדרלי
של ארצות הברית ,החלה עלייה חדה בביקוש
לנכסים .למה?
כאשר שיעור הריבית נמוך אנשים מחפשים
אלטרנטיבות להשקעה )פיקדונות סולידיים
בבנק לא יניבו תשואה גבוהה( .במקרה דנן,
הציבור האמריקאי בחר להשקיע במניות
ובנדל"ן.
בועת הנדל"ן הייתה הראשונה להתנפח ...וגם
להתפוצץ.
כתוצאה מהגאות הכלכלית בשנים
האחרונות בעולם ובארצות הברית ,הומלץ
לציבור האמריקאי לרכוש נכסי נדל"ן
)בעיקר בתים( כנגד השקעה אישית קטנה
ומשכנתא גבוהה ביותר .כל זאת ,תוך רמיזה
על כך שעקב עליית המחירים הצפויה
יעלה מחיר הנכס ,וניתן יהיה להרוויח
שטרות ירוקים רבים ממכירתו .העניין
צלח ,והקונים שראו כי טוב ,התרבו .רובם
היו מבוססים ובעלי יכולת החזר סבירה של
תשלומי המשכנתא .עד כאן הכול טוב ויפה
וכולם מרוצים .אלא שבשלב מסוים זקפה

כדי שמערכת חברתית תצליח לשרוד
עליה להיות מושתתת על חוקי הטבע.
הפתרון ,כמו תמיד ,טמון בחינוך .קברניטי
המשק צריכים להבין שעליהם להתמודד
עם שורש המחלה ולא להמשיך ולספק
משככי כאבים זמניים .לשם כך יש לנקוט
בכמה צעדים ראשוניים:
 £להשתמש במערכות ההסברה השונות כדי
להביא לידיעת הציבור שאנו גוף רב–תאי
ושכולנו קשורים זה לזה .כל תא ותא )כל
אדם ואדם( במערכת האנושית ,יצטרך
להבין שהמודל הכלכלי הרווחי ביותר עבורו
הוא אושרו של אדם אחר )הזולת( .רק כך
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תאוות הבצע את ראשה והעסקה
הקורצת הוצעה גם לקונים שאינם
מבוססים ,כלומר שיכולת ההחזר שלהם
פחות טובה .וכך התרחב המעגל עוד ועוד.
והנה ,ראו זה פלא ,כשאנשים החליטו למכור
את הבתים שהיו ברשותם בתקווה לגרוף את
הרווח המצופה ,הביא הדבר ללחץ על שוק
הנדל"ן ,יצר עודף היצע של בתים ,והמחירים
החלו לרדת .מכאן הייתה הדרך למפולת קצרה,
וזו לא איחרה לבוא.
הראשונים להתמוטט היו הבנקים למשכנתאות,
אחריהם החברות המבטחות אשראי ,קרנות
נאמנות ,קרנות פנסיה שהשקיעו באותם גופים
מממנים ומשקיעים רבים נוספים.
אך הייתה לכך תוצאה נוספת — הנזילות
של הבנקים התמוטטה .כלומר ,לבנקים לא
היה כסף למימון הלוואות חדשות .הסכנה:
התמוטטות כלכלית או מיתון כלכלי כבד,
לפחות .אי מתן הלוואות מונע פיתוח של
עסקים חדשים והרחבה של עסקים קיימים.
כתוצאה מכך תאגידים רבים ,חברות יצרניות,
חברות שיווק ואפילו חברות היי-טק ,התחילו
להפסיד כסף .הרבה מאוד כסף .הרי לכם
משבר כלכלי עולמי ,שלפי הפרסומים
האחרונים עושה את דרכו גם לישראל .מישהו
אמר סטנלי פישר?

בין האגו שדוחף אותנו להיפרד זה מזה,
ובין הגלובליזציה שלוחצת עלינו להפנים
כי כולנו קשורים זה בזה ,ולפיכך עלינו
להתאחד .מצב מורכב זה מייצר קונפליקט
פנימי שאותו אנו מתקשים להתיר.

È˜ÂÁÏ ÍÂÈÁ ≠ ÔÂ¯˙Ù‰
Ú·Ë‰

p.

.a.

a.s

הוא יוכל להבטיח את יציבותו.
 £להביא למודעות בני האדם את הסיבות
האמתיות למשבר .אנו חייבים להסביר
שקיימת חוקיות על פיה פועלת כל מערכת
בטבע ,וכי הטלטלה שאנו חווים כיום
נובעת מכך שאנו פועלים נגד החוקיות
הזו .את הדוגמאות לכך ניתן לשאוב
מאופן תפקודן של המערכות בטבע
ומיחסי הגומלין וההדדיות ביניהן.
 £מקבלי ההחלטות יצטרכו ללמוד
כיצד מתפקדת המערכת הכללית של
הטבע ,ולהשליך מאופן התפקוד שלה
על השינויים שנחוץ לבצע גם במערכות
האנושיות כדי להביאן לאיזון.
רק כאשר האנשים המשפיעים על חיינו
יתחילו לפעול בכיוון זה ,נשכיל להוציא
את העגלה מהבוץ שבו היא שקועה כיום
עד צוואר ,ולהוביל את העולם לחוף
מבטחיםμ .
email@kab.co.il

Ph

צילום :יניב אדרי לסליו

משבר הנדל“ן והאשראי -
מה זה בכלל?

הקבלה שלי

„Â„ È¯‰
משעמם.
אין מילים .הסיפורים שאהבתי לספר ,כבר
ריקים מתוכן.
אין מה לומר ומי אני שאגיד משהו אם אני לא
מבין שום דבר.
ואני לא מבין שום דבר .שום דבר חשוב .וכל
האנשים סביבי שותקים.
כלומר ,אנחנו מדברים הרבה ,אבל באותה
מידה יכולנו גם לשתוק.
בינינו ,זה הרי לא היה משנה שום דבר .מילים
מילים מילים...
מרתק להגיע לנקודה שבה אתה מצליח
לשעמם את עצמך עם המחשבות שלך,
הרצונות שלך ,התשוקות שלך .הולך קדימה
ויודע שמה שמחכה לך שם יהיה בדיוק כמו מה
שהיה מאחורה.
נקודה של ייאוש .נקודה של התעוררות.
התמרדות.
נגד מי? נגד מה? לא נגד הפוליטיקאים ,מה הם
בכלל מבינים?
גם לא נגד כלי התקשורות .אוי כלי התקשורת,
עם ההתעסקויות הלא רלוונטיות שלהם.
אני יוצא נגד החיים עצמם.
נגד העולם שאומר לי שמה שאתה רואה זה
מה שיש .נגד הפאסיביות שלי ושל דומים לי.
נגד האדישות שכבר מזמן תפסה לה מקום
של שליט יחיד .אני יוצא נגד המוות .לא זה
שמחכה לנו בעוד כמה שנים .המוות שאותו
אנו חיים היום.
אני פשוט נורא רוצה לחיות .ונדמה לי שאני
לא היחיד.
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הנרי דוד הוא שחקן תיאטרון גשר וכוכב
הסדרה ”במרחק נגיעה”.

¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ

מי אתה
ספר הזוהר?

¯ÓÂÁ

‰·˘ÁÓÏ

¢ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÍÈÏÂÓ¢ ÏÚ Ï˘Ó‰
·Â˙Â‡ „ÓÏÓ ¨¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ˙Ó„˜‰
˘ÔÂÂÈÎÓ ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ ÈÁÂ¯ ÚÂÈÒ
·˙ÂÒÏ ÂÈÏÚ Ì„Â˜ Ï·‡ ¨ÈÂÙˆ È˙Ï
ÔÈ·‰Ï È„Î Â‚‡‰ ÏÚÓ ˙ÂÏÚ˙‰Ï
מאת :אורן לוי ˘‡ÂÏ ÌÈ˜Â˜Ê ˙Ó‡· Â

"מעשה ברבי אלעזר שהלך לראות את
רבי יוסי ,ורבי אבא היה הולך עמו.
ואיש אחד היה מוליך את חמוריהם.
אמר רבי אבא :נפתח פתחי התורה,
שעתה השעה והזמן להיתקן בדרכנו".
)"דטעין חמרי" ,הקדמת ספר הזוהר(
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מסמל את הנשמה שנשלחת ממרום כדי
לסייע לאדם להתעלות ממדרגה למדרגה
בסולם הרוחני .שני המקובלים לא היו יכולים
לטפס לדרגה רוחנית גבוהה יותר ללא הסיוע
הזה .אמנם ,בתחילת הדרך נדמה לאדם
שהנשמה שמלווה אותו היא סתם עוד ”נשמה
פשוטה“ ,והוא אינו מזהה שהיא נשלחה כדי
לסייע לו ,אולם כשהוא כבר משתוקק במידה
מספקת  -הסיוע מגיע.
בדומה לסיפור ,כך לכל אדם שרוצה
להתעלות ,נשלחת מלמעלה ”נשמה
גבוהה“ שמסייעת לו ומוליכה אותו
בסולם המדרגות הרוחני.
רבי אלעזר ורבי אבא דרשו מהמחמר לדעת:
”איך סיבב הבורא שבאת אלינו ועל ידי זה באנו
למדרגה גבוהה יותר?“ את הסוד הזה הבטיח
מוליך החמורים לגלות להם בעתידμ ...
oren_l@kab.co.il
צילום :לוסי פז

בקריאה ראשונה נדמה כי הסיפור מתאר
מסע לגליל של רבי אלעזר ורבי אבא,
בדרכם לרבי יוסי .אולם הכוונה האמתית
היא ל“מסע“ להתעלות למדרגה גבוהה יותר
בסולם המדרגות הרוחני ,שערכו שלושת
תלמידי רבי שמעון בר יוחאי.
”טעין“ בארמית פירושו ”דוקר“ ,ו“דטעין
חמרי“ הוא ”מוליך החמורים“  -האדם אשר
תפקידו לזרז את הליכתם של החמורים על
ידי כך שהוא דוקר אותם.
על פי חכמת הקבלה החמור שעליו מדובר
במאמר הוא האגו שלנו.
הכוונה היא שבטיפוס בסולם המדרגות
הרוחני ,על כל אדם ללמוד כיצד לעבוד נכון
עם החומר  -האגו שלו כדי להתפתח רוחנית.
משמעות הטיפוס ממדרגה רוחנית אחת
למדרגה הבאה היא תיקון של חלק נוסף
מהרצונות האגואיסטיים של האדם .מכיוון
שהטבע האגואיסטי של האדם מנוגד לטבע
הרוחני ,יש הכרח ”לדקור“ אותו ,כדי לחייב
אותו להתקדם אל הדרגה הבאה.
לאחר שמשנה האדם את

טבעו האגואיסטי ,הוא מגלה את ”סודות
התורה“ ,כלומר ,את המציאות השלמה.
כשהתחילו רבי אלעזר ורבי יוסי לגלות את
סודות התורה ,החל לשאול אותם מוליך
החמורים ,שהלך בעקבות השיירה ,שאלות
עמוקות אשר הותירו אותם ללא תשובה.
במבט ראשון ,נראה מוליך החמורים לשני
המקובלים ,אדם פשוט; הוא צועד לצדם ברגל
בעוד הם ”רוכבים על החמור“ .המחַמר שואל
אותם שאלות הקשורות לחוקים שיתגלו
להם בדרגתם הרוחנית הבאה ,אך הם אינם
יכולים לענות על שאלות אלה ,כיוון שטרם
השיגו את המדרגה הרוחנית הזו.
שאלותיו מגלות להם את אוזלת ידם ,ומעמתות
אותם עם ההכרה שהם אינם מסוגלים להעפיל
למדרגה הבאה בכוחות עצמם.
כאמור ,תפקיד המחַמר להוליך אותם למדרגה
הבאה ,וזה גם המקור לשמו ”מוליך החמורים“ -
הוא זה שמוליך את ”החומר“ שלהם ,את
הרצון האגואיסטי הבלתי מתוקן שלהם.
במהלך המסע לומדים שני המקובלים להכיר
את גדלותו הנסתרת של אותו ”מחַמר
פשוט“ ,אותו לא העריכו קודם ,ואז הוא גם
עובר ל“ראש השיירה“ ומוביל אותם קדימה.
הזוהר מסביר שהסיפור על ”מוליך החמורים“

¨‰Ï·˜‰ Ï˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯ÙÒ ¨¯‰ÂÊ‰
·˙Î˘ ‰¯Â˙Ï ÌÈ˘Â¯ÈÙ ı·Â˜ ‡Â‰
È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‡˙‰ È„È ÏÚ
·¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ ‰ÂÂ‰Ó ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ¯Â·Ú Æ‰¯ÈÙÒÏ ‰ÈÈ˘‰ ‰‡Ó
˙ÂÈÓÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÏ Ë¯ÂÙ‰ ¨È˘ÚÓ ÍÈ¯„Ó
˘˙‡Â ˙Â˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ÌÎÂ˙· ˙ÂÏ‚Ï È„Î Úˆ·Ï Ì‰ÈÏÚ
Æ¯˙ÂÈ· ÌÈÏÚ‰ ÌÈÈÁÂ¯‰ ÌÈ·ˆÓ‰
Ì‰ ‰Ó Ì˘Ï ÔÈ·‰Ï Â¯Â„· ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡ Ï˘ Í¯Âˆ‰ ˙·‰ ÍÂ˙Ó
ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÏÂ„‚ ¨®¢ÌÏÂÒ‰ ÏÚ·¢© ‚Ï˘‡ ‰„Â‰È ·¯‰ ¯Á· ¨ÌÈÈÁ
·˜ÈÂ„Ó ¨ÏÏÂÎ ˘Â¯ÈÙ ˙·È˙ÎÏ ÂÈÈÁ ˙‡ ˘È„˜‰Ï ¨≤∞–‰ ‰‡Ó
ÂÈÏÚ˘ ≠ ·˙Î˘ ¢ÌÏÂÒ‰¢ ˘Â¯ÈÙ Æ‰Ê‰ ·Â˘Á‰ ¯Â·ÈÁÏ È˙ËÈ˘Â
˙ÈÁÂ¯ ‰‚¯„ÓÏ ÚÈ‚‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ ÚÈÈÒÏ „ÚÂ ‰Ê ¯Â„Ó ÒÒ·˙Ó
˘˙‡˙‡ ÂÓˆÚ· ˘È‚¯‰ÏÂ ¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒ· ˜ÓÚ˙‰Ï ÂÏ ¯˘Ù
ÆÂ· ·Â˙Î‰

Ï˘ÈÈÙÒ

˙·Ê ı¯‡

·ÏÁ

Ò‡¯‚Â
 זאב סוביק:מאת

ÔÈ‡Â¯‰ ÌÈ˜È¯ÊÓ˘ ÌÈÓÂ˜¯ ÏÚ ÌÎÏ ¯ÙÒ ‡Ï ÂÊ ‰·˙Î·
¢˙ÈÙ¯ÂÓ‡ ÌÈÓÒ ˙ÈÈÚ·¢ ÏÚ ¯·„ ‡Ï ¨˙ÂÏÙ‡ ˙Â‡ËÓÒ·
Æ¢Ï˜ÏÂ˜Ó¢‰ ¯ÚÂ‰ ¯·ÚÏ ‰ÓÈ˘‡Ó Ú·ˆ‡ ‰Ù ‡Ï Ì‚Â
ÌÈ˘Ó˙˘Ó Ï‡¯˘È· ˘È‡ ÔÂÈÏÈÓ ‰ÓÏ ¯È·Ò‰Ï ‰Ò ÔÎ
øÍ¯„ ¯„ÚÈ‰ ø˙Â˜È¯‰ ˙˘ÂÁ˙ ÂÊ Ì‡‰ ÆÌÈÏ˜ ÌÈÓÒ·
ø‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ÂÊ Ì‡‰Â
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זמן שמיליוני צעירים ברחבי
העולם חרטו על דגלם
סיסמה שהסמים )ולא רק
הקלים( היוו את המוטיב
המרכזי בה ,כמעט ולא הועפו בארץ
”זרעי קיץ נישאים ברוח“ ,עליהם שר
בערגה מאיר אריאל המנוח .כי אל ארץ
הקודש רווית המלחמות בעצם אף
פעם לא הגיעו באמת ילדי הפרחים.
בימים ההם ,היו הסמים הקלים בעיקר
נחלתם של קיבוצניקים מגודלי שיער,
מתנדבים שהגיעו מחו“ל או צעירים
תמימים שנתקלו בתופעה במקרה
בטיול במזרח.
אבל מאז ,כאמור ,עברו לילות ארוכים
על שוטרי מג“ב בגבול ישראל-מצרים.
ומי מכם שבחרו עד אתמול לטמון
את ראשו בחול ,שימו לב לנתון הבא:
ההערכות הרשמיות מצביעות על
מיליון ישראלים בקירוב המשתמשים
בסמים קלים בישראל מודל .2008
כדי להמחיש זאת ,חשבו שאחד מכל
שישה ישראלים שאתם פוגשים ברחוב,
בעבודה או בספר  -מעשן סמים...

ÈÏ˘ ¯Â„‰˘ ¨‰˘Ú ‰Ó¢
˙˜‰Ï© ¢ÆÆÆ‰ÊÎ ÌÂ˜Ú
®¢˘Á–‚„‰¢

”

¯˘Ù‡ ‰Ê‰ ÌÂÓÚ˘‰
‡˙ ˘‰
¨Ë˜ Ú‚¯Ï ‚ÈÙ‰Ï ˙ÂÒÏ
‡Â‡ ÌÈÓÈ ¨˙ÂÚ˘ ‰ÓÎÏ Â
‡ ¯ÊÂÁ
˘·‡Â‰ Ï·‡ ¨˙ÂÚÂ
‡
‡·˘ ˙ÓÂÚÏÎ

“

המספרים אכן מדהימים .אבל כדי
להבין שתרבות הסטלנות בישראל
נמצאת בעלייה נינוחה ושלווה ,לא
צריך להיות חוקר מעמיק .מספיק
לפתוח עיתונים )או להיות בעשור
השני ,השלישי והרביעי לחייכם,
ואפילו יותר.(...
מפכ“ל המשטרה החדש ,רב ניצב דודי
כוהן ,הכריז עם כניסתו לתפקידו
שהמשטרה תפסיק לעצור משתמשים
בסמים קלים ,בעוד הרשות למלחמה
בסמים ,הגוף הממשלתי שאמון על
הנושא )שעל יעילותו נדבר בהמשך(,
יצאה כדרכה בקודש בהצעה לא
פרקטית  -לערוך בדיקות שתן בבתי
הספר כדי לאתר משתמשים בסמים.
והמשתמשים? קרוב לוודאי שאם
תנסו לזהות אותם ברחוב ,לא תגלו
שום סימן שיסגיר את עיסוקם בשעות
הפנאי .אין קבוצת אוכלוסייה ,מגדר
ברור או מאפיין טיפוסי של מעשן

סמים קלים .להיפך ,לצד השירות
בצה“ל ,וכנראה שאפילו יותר ממנו,
זו התופעה שכ–ו–ל–ם שותפים לה
בחדווה.
עורכי דין ,אנשי היי–טק מצליחים,
קצינים בצה“ל )גם בכירים( ,לצד
סטודנטים משכילים ,אמנים ,פועלים
פשוטים ,בעלי משפחות ורווקים,
אנשים קשי יום ,חובבי טבע ,תושבי
תל אביב ,תושבי הדרום וגם תושבי
ערי השרון המבוססים ,יישובי הצפון
המופגזים ועיירות הפיתוח  -מקומו
של איש לא נפקד .כולם כאחד
שותפים לחגיגה ,ומצרפים לשגרת
יומם )הרצינית בדרך כלל( ,בסופו של
יום או בסוף השבוע ,סיגריה מגולגלת,
או שתיים.
ואם תשאלו אותם על זה ,הם ימתיקו
חיוך ויסבירו במאור פנים ובמשפטים
מלומדים ומנוסחים היטב ,ש“לא ,הם
ממש לא מכורים“ .ו“מה ,לא שמעתם?
הרי מחקרים מוכיחים ש‘זה לא מזיק‘.
אפילו סיגריות מזיקות יותר ,שלא
לומר אלכוהול“ .ולא” ,הם ממש לא
מעשנים סיגריות כי הן הרי מסוכנות
לבריאות“.

ÌÓÚ˘Ï ÏÈÁ˙Ó ÌÏÂÚ‰˘Î

אם נסקור בקצרה כיצד התפתחו
האמצעים שמספקים שמחה לאנושות,
ניווכח שהתחלנו בצרכים הבסיסיים
ביותר ,כמו :מזון ,קורת גג ומשפחה.
כשגדלנו קצת ,הפך העושר החומרי
לפסגת השאיפות .המשכנו במסע עד
שלפתע הרגשנו מה נעים ומה נפלא
שהאנשים שמקיפים אותנו מעריכים
ומכבדים אותנו ,או לחלופין ,למדנו
שמאוד מענג לשלוט ולהשפיע על
אנשים אחרים .לאחר הכסף ,הכבוד
והשליטה מגיעה התשוקה לדעת
ולהבין ה–כ–ו–ל.
והופ ,אנו כבר במאה ה– .21תקופה
חדשה שבה כללי המשחק המערביים
מאפשרים לנו להשיג ”כל מה שנרצה“,
בתנאי שנעבוד מספיק קשה.
יש אין ספור דרכים להרוויח כסף )ועוד
הרבה יותר דרכים לבזבז אותו( ,להיות
כוכבים ,לטוס לכל פינה נידחת על פני
האדמה ועכשיו גם לירח ,ואם אתם
® ≤∞ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰
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תפרנים יותר ,הרי שבהקשת מספר
כתובות  URLעל המקלדת תוכלו
לצלול אל נפלאות עולם וירטואלי בלתי
מוגבל שמציע צבעים וחוקים משלו.

˙ÂÈÂ¯˘Ù‡‰ ÏÈÏ· ÍÂ˙·Â
¨‰¯Â‡ÎÏ Ï·‚ÂÓ È˙Ï·‰
≠ Ì‰·˘ ÌÈÚ‚¯‰ ÌÈÚÈÙÂÓ
ÆÌÓÚ˘Ó ËÂ˘Ù
את השעמום הזה אפשר לנסות להפיג
לרגע קט ,או לכמה שעות ,ימים או
שבועות ,אבל הוא חוזר כלעומת
שבא .אי אפשר להעלים אותו בעזרת
האמצעים הידועים כמו :כסף ,בילויים
או טיולים .העולם הופך להיות קטן
עליך ,ואפילו אלכוהול לא תמיד
מספק את הסחורה ועוזר לשכוח .אז
מה נשאר?

ÌÈÏ„‚˘Î ‰Ê ‰ÎÎ

בעין בלתי מזוינת יתקשה המתבונן
להבחין שמתרחש פה משהו יוצא
דופן שלא קרה עד כה .אבל המשקפת
שמספקת לנו החכמה העתיקה מאפשרת
לראות שאנו נמצאים בשיאו של תהליך
מיוחד שמטרתו אחת ,להביא אותנו אל
השאלה  -מה הטעם בחיים?
במשך התהליך המדובר משתנה רק
אלמנט אחד  -הרצון האגואיסטי גדל
עוד ועוד ,ודורש סיפוקים גדולים
יותר ,מיידים יותר ,ועדיף ללא צורך
בעבודה קשה.
אבל למרות ”השם הרע“ שיצא
לאגואיזם ,יש לזכור שההתפתחות
של האגו היא זו שמאפשרת לנו
לגדול מהשלב שבו אנו כמו ילדים
קטנים שנהנים ממשחק בצעצועים,
עד שאנחנו ,כאנשים בוגרים וחכמים,
מגלים שהצעצועים הללו כבר לא
מספקים אותנו.
חכמת הקבלה מסבירה שהדרישה
שמתעוררת הפעם היא למילוי מסוג
אחר .באדם המודרני מתעורר כיום
צורך כזה ,שהדבר היחיד שיספק אותו
באמת הוא להתעלות אל הרבדים
הפנימיים ביותר שבתוכו ,לגלות מי
הוא באמת ,ולהבין אחת ולתמיד איך
נהנים מהחיים מבלי שההנאה הזו
תחלוף כלעומת שבאה.
אדם המחפש מילוי שכזה ,לא יכול

20

למצוא אותו בתוך שגרת החיים
הרגילה .אחד ה“תחליפים“ החמים
בשוק ,שמשפיע מיידית על מערכת
העצבים ומשתיק את החיפוש לזמן
מה ,נמצא במרחק שיחת טלפון ובמחיר
ממוצע של  100שקלים.

ÌÈÈÁ‰ ÌÒ

”זכה ,נעשית לו תורתו סם החיים“
)יומא ע“ב(.
חכמת הקבלה שמתגלה בימים אלו לכל

דורש ,פותחת לאדם את מקור המילוי
הנעלה ביותר ,מקור החיים” ,הנשמה“.
הנשמה שבה מדובר כאן היא תכונה
חדשה שהאדם מפתח בכוחות עצמו,
באמצעות ההדרכה הנמצאת בספרי
המקור .דווקא האדם ש“שרוכש
את הנשמה“ נשאר עם שתי רגליים
איתנות על הקרקע ומחובר למציאות,
והמעניין הוא שאין לו צורך להתנתק
ממנה .חייו הרגילים נמשכים ,ובנוסף
להם מתרחבים האופקים ומאפשרים

הקוקאין כמשל חברתי
בשנות החמישים והשישים היו אלה ילדי הפרחים שניסו להרחיב את התודעה
באמצעות  L.S.D.וסמים פסיכודליים אחרים .בשנות השמונים והתשעים לא
הייתה חורשה בארץ שנעזבה לנפשה ,וכולם חגגו עם הכדור הממריץ ומעורר
האהבה הנקרא אקסטזי.
בימינו ,פורח מחדש צמח הקוקה הדרום אמריקאי ותוצרו המפורסם:
הקוקאין .על פי הנתונים האחרונים עלה מספר המשתמשים בקוקאין
באירופה ב– 30%בשנה האחרונה ,וגם בארץ הקודש אין כמעט פאב או מועדון
שבתאי השירותים שבו לא ביקרה ”האבקה הלבנה“ .ולא ,זה לא במקרה.
הסמים שמלווים את האנושות כבר אלפי שנים ומנהלים אתנו מערכת
יחסים מורכבת משקפים את התהליך שעובר הדור .מסמים קלים שבבסיס
העישון שלהם התקיים גם מפגש חברתי והתחברות בין אנשים; לסמי
הזיות שניתקו את האדם מהמציאות והבטיחו לו צבעים וחוויות הזויות;
בהמשך  -כדורים מעוררי אהבה; וכיום ,ברוח הדור  -הקוקאין המנכר .אכן
ניתן להבחין בהבדל.
הקוקאין מאופיין בביטחון העצמי הרב שהוא נוסך במשתמש .הוא מחדד
את החושים ובפירוש מהווה סם אנטי–חברתי .כל משתמש צורך אותו לבד
או לכל היותר בקבוצה קטנה ,ואין זה פלא שדווקא בפתחה של המאה ה–21
הוא הופך לפופולרי ,ומשקף את הרצון הבולט בדורנו  -להיות לבד ,מול מסך
המחשב או לצד מאות אנשים במסיבה.

Photos - a.s.a.p.
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על סמים ו”רוחניות”
עלילות דון חואן ,הקנאביס ושאר עשבים

החל מהשבטים הפרסיים שערכו מדורות
קנאביס ענקיות אי שם בתחילת ההיסטוריה,
ועד הבאבות בהודו )הידועים בכינויים
”סאדו“( ,שמסעם אל עבר גלגל החיים מלווה
בעישון ג‘אראס תוך הודיה בצעקות ”בום
שנקר“ לאלה שיווה )ובהרבה תרמילאים
ישראלים שתופסים טרמפ על החגיגה ונהנים
ממקור ג‘אראס זמין ואיכותי ,(...קישרו עמים
ותרבויות שונים את הסמים לתופעות פסיכו–
אקטיביות ,שאותן הם מכנים ”רוחניות“.
הראסטפאריס מג‘מייקה ,שהתפרסמו בזכות
הראסטות הענקיות )רעמות התלתלים הסבוכות(
שעל ראשם והזמר האגדי בוב מארלי ,מקדשים
את צמח הקנאביס ומעשנים אותו ,בין היתר ,גם
לצורך התקרבות לכוח עליון.
דון חואן מאטוס ,שמאן אינדיאני ששימש
השראה לתריסר ספריו הפופולריים של
קרלוס קסטנדה )שהקדים ב– 20שנה את
עידן הניו אייג‘( ,לימד את אמנות השימוש
ב“צמחי עצמה“ ,צמחים שלכאורה משנים
את תודעתו של המשתמש בהם ואת תפיסת
עולמו ,ומובילים אותו למסע צבעוני וחווייתי
אל ”עולם שכולו טוב“.
אבל אין צורך להשתייך לדת כלשהי או להיות
חלק מתרבות אקזוטית כדי לנסות לחוות
תופעות ”מיסטיות“ באמצעות שימוש בסמים.
פטריות הזיה ,שיקויים שמקורם במעמקי
הג‘ונגלים באמזונאס ,קקטוסים שההסתברות
לשרוד את הטריפ שלהם שווה לסיכוי שלא
לשרוד ,ו“קוקטיילים“ לא פחות קטלניים

המורכבים בקפידה מכימיקלים ומאלכוהול
 כולם נמצאים על תקן אמצעי עזר לצעיריםסקרנים או סתם משועממים שמחפשים...
מחפשים מה? גם להם לא ברור ,אבל הם שמעו
שזו אחלה דרך להגיע ל“התעלות“.
ובכן ,חלקכם יתאכזב לשמוע ,אבל האמת
הפשוטה היא שאין שום קשר בין התופעות
הנ“ל ,שהן בסך הכול אוסף של תסמינים
גופניים פסיכוסומטיים ,ובין התחושה הממשית
שנקראת רוחניות.
ההרגשה הרוחנית היא נפלאה ,אבל גם
מציאותית ומוחשית .האדם שמתחיל לחוש
את המציאות הרוחנית נשאר עם שתי רגליים
איתנות על הקרקע  -ויחד עם זאת מתגלה לו
עולם חדש ,מלא כל טוב ,שעד עכשיו הוא לא
היה מודע לקיומו .הוא מתעלה מעל להרגשת
הזמן ,מגלה את הכוחות שמשפיעים על חייו,
ורואה את התוצאות של פעולותיו.
במבט מבחוץ אי אפשר לראות שום שינוי על
האדם ,אך בפנים חיה לה תחושה נצחית ,שבכל
פעם מתחדשת ובעוצמה רבה יותר .דווקא
בשילוב בין החיים המוכרים לנו ובין הרוחניות
יכול האדם לגרום לעוד ועוד שינויים לטובה.
איך עושים את זה? לשם כך לא צריך עשבים,
פטריות ,כימיקלים או שיקויים .המקובלים
השאירו לנו הדרכה מפורטת  -את ספרי
הקבלה המקוריים ,שבהם כל אחד יכול,
בעזרת הדרכה נכונה ,לפסוע בשביל שמוביל
אל הרוחניות .וזה כבר לא סוד שהשביל הזה
נמצא כאן ,ממש מתחת לאף...

® ≤≤ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰
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לו לקלוט תופעה חדשה ומוחשית שעד
כה הייתה נסתרת ,הנקראת ”המציאות
הרוחנית“ .מציאות של חיים ברמת
קיום גבוהה יותר ,שמתחדשת ללא
הרף ומאפשרת לאדם להיטיב יותר
ויותר לחייו ,לסובבים אותו ולעולם
כולו.
את ההרגשה הזו מיטיב לתאר ”בעל
הסולם“ ) ,(1955–1885המקובל
שהתאים את השיטה לדורנו ,במכתב
לאחד מתלמידיו ...” :כל אחד ואחד
מבני העולם היו מקצצים ידיהם
ורגליהם שבע פעמים ביום ,כדי
להשיג רגע אחד בכל ימי חייהם,
בטעם כזה המורגש להם“.

ÌÈÈÁ· È˙Ó‡‰ ÌÚË‰

לא לחינם נפתחים שערי הלימוד

בתקופה הנוכחית ,לאחר שננעלו למשך
 2,000שנות גלות .הקבלה  -שמכונה
תכופות ”סם החיים“  -משכילה לענות
על השאלות הבוערות ביותר בימינו:
”מדוע אינני מסופק מהחיים? האם אלה
כל האפשרויות שעומדות בפניי? היכן
התכלית? ועוד .שאלות שכאשר הן נותרות
ללא מענה ,גדל הדחף למצוא מפלט לרגע,
ולברוח אל תוך ”סרט“ חלופי.
המציאות מוכיחה שגופים ורשויות
המנסים להילחם בשימוש בסמים
באמצעות הפחדה ואכיפה ,זוכים ללעג
ונכשלים כישלון חרוץ פעם אחר פעם.
מאידך ,התנתקות מהמציאות לטובת
שמחה מלאכותית היא פתרון קצר
מועד ,שחוזר אל האדם כבומרנג בצורת
ריקנות ותלות ,ומותיר חלל ריק ובלתי
מסופק .על מנת לפתור את בעיית

הסמים לא יעזור עוד גוף ממשלתי/
”מומחים“/תשדירים
של
ועדה
מאיימים ותקציבים מנופחים .למען
האמת ,לא כדאי בכלל לעסוק בנושא
באופן ישיר .עלינו לטפל אחת ולתמיד
בשורש הבעיה ולא בסימפטום.
הפתרון הקבלי פשוט ומספק תוצאות
כמעט מיידיות:
לחשוף בפני האדם את הלימוד
הקרוב ביותר אליו ,לימוד שיבטיח
לו הבנה של הרובד הפנימי ביותר של
המציאות ושל עצמו .כשהאדם ימצא
טעם ומשמעות לחייו ,לא יהיה לו
צורך לברוח מהם יותר אל עולמות
אחרים ...אולי לעולמות רוחניים ,אבל
זו כבר לא בריחהμ .
zeev_s@kab.co.il

לעבוד את ה‘ בסבבה?

"והקטיר עליו אהרן קטרת סמים ,בבוקר בבוקר...
בין הערבים יקטירנה” )שמות ל‘ ,ז‘-ח‘(.

קטורת הסמים ,שנקשרה לאחת מהעבודות המרכזיות בבית המקדש )הכוהנים נהגו
להקטיר אותה פעמיים ביום( ,עודנה בגדר תעלומה שמסקרנת רבים .מעשני הסמים
הקלים ,לדוגמה ,נוהגים לנחם את עצמם בעובדה שלמנהג שלהם להקטיר את תוצרי
צמח הקנאביס יש שורשים במקורות.
ומהי האמת? כמו כל מנהגי ישראל ,קטורת הסמים מסמלת תהליכים שמתרחשים
בפנים ,בתוך נפש האדם .האדם שרוצה להתקרב אל הכוח העליון ”חותך“ מעצמו
את האגואיזם ו“מקריב“ אותו .הטקס הפיזי של הקטרת קטורת בבית המקדש נועד
להזכיר את הטקס הפנימי שהאדם צריך לעשות עם התכונות האגואיסטיות שלו ,על
מנת שיוכל לקבל את השפע והתענוג הרוחני.
לסיכום :כל מי שקיווה שניתן ”לעבוד את ה‘ בסבבה“ עם אסמכתא מהמקורות ...לא
בזה מדובר .לפחות לא בספרים הקדושים.

Photos - a.s.a.p.
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באותו רגע הפסקתי לכעוס.
שנים רבות שאני כועס  -על
מאת :ליאור גור החברים ועל האויבים ,על
נשים ועל גברים ,על ראש
הממשלה ,על השכן שתפס
לי את החניה ,על מזג האוויר ואפילו על
הפסיכולוגית הנחמדה שמנסה לעבוד אתי
על הכעס הזה ,כבר שנתיים ללא הצלחה .אני
מדבר והיא מתבוננת בי בסבלנות ,מהנהנת
בראשה ומדי פעם שואלת שאלות .נברנו
בעבר ,סרקנו את ימי ילדותי ,את היחסים
המורכבים עם ההורים ,את המאבקים האין
סופיים עם האחים .הכול באמת נשמע
הגיוני .אפילו הגיוני מאוד .אבל הכעס לא
ויתר :עקשן ומציק ,זריז מאין כמוהו ,מתפרץ
תמיד ברגע הלא נכון והורס את כל מה
שהצלחתי לבנות.
למשל ,הכעס גרם לי להפסיד לא אחת
הזדמנויות שנראו כמו הבטחה לזוגיות
מאושרת .תמיד הגיע השלב הזה ,שבו ”הוא“
התפרץ ,מנפץ לרסיסים את רקמת היחסים
העדינה שניסינו לבנות.
קראו לה ליטל .עוד בפגישתנו הראשונה,
לאחר שסיפרתי לה על האופי שלי ,היא
הציעה לי לעשות עם עצמי משהו חריג ,שונה,
כניסיון להתמודד עם הכעס .כעבור שבוע,
ביום שבו ליטל ברחה ממני לאחר התפרצות
נוספת ובלתי צפויה ,החלטתי לתקוף את
הבעיה מכיוון לא צפוי .שרפתי שעות ברשת
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בחיפוש אחר הדבר הכי מנוגד לאופי שלי...
ולבסוף מצאתי.
”אני הולך ללמוד לרקום“ ,אמרתי לעצמי ספק
נחוש ,ספק מקשיב למילותיי.
החוג התקיים במתנ“ס ליד ביתי .מה שדרש
ממני לשחזר את ימיי כלוחם ביחידה מובחרת -
ולהתגנב באישון לילה לכיתה ,כך שאיש
ממכריי לא יבחין בי .הדבר האחרון שחסר
לי ,שבפגישה השבועית בפאב  -בעוד רפי
מתאר את הגול שהוא ”השחיל“ לבין חיבורי
הקורות ,ודודי ידבר על ביצועי ה– 4x4החדש
שלו  -אני אספר על תמונת הרקפת שעליה
שקדתי בחוג לרקמה ...אני יכול לדמיין אותם
נשפכים על הרצפה מרוב צחוק ,והופכים את
זה לאותן בדיחות שלא שוכחים כל החיים.
אבל הייאוש מהכעס היה חזק ממני ,עד
שגרם לי לקחת את הסיכון ,ולהצטרף לשבע
חברותיי לחוג.
בתחילה רקמנו צורות פשוטות :עיגול ,משולש
ואליפסה ,אך לאט לאט עברנו גם לצורות
מורכבות יותר .בכל פעם שנגמר לי החוט ,או
כשסיימתי לרקום בצבע מסוים ,הייתי בוחר
חוט חדש ,קושר אותו בעדינות בין שני החוטים
מאחור ,וממשיך .היה בזה משהו מרגיע ,ולרגעים
הרקמה הקנתה לי שלווה .אך למרות זאת,
כשחזרתי לביתי ,הכעס עדיין היה שם.
ואז זה קרה .סיימנו לרקום תמונת טבע
מרהיבה .הבטתי בסיפוק על הרקמה והפכתי
אותה כדי לקשור את החוט האחרון .מרקם

החוטים שיצרו את התמונה נגלה לעיניי
במלוא הדרו .אלא שהפעם ,במקום לקשור
את החוט ולהתקדם לתמונה הבאה ,עצרתי
לרגע והבטתי בשלל החוטים .ואז ,לראשונה
בחיי ,זה הכה בי .הבנתי שגם החיים שלי ,כמו
התמונה ,רקומים להפליא על ידי אין ספור
חוטים שקשורים מאחור .די בכך שאחד
מחוטים אלה  -שאינני רואה ומודע לקיומו -
ייפרם ,ותמונת חיי תשתנה ללא היכר .פתאום
זה חלחל להכרתי ,שבחיי היומיום אני אכן
רואה תמונה המורכבת מצורות שונות
ונפרדות ,כמו דשא ,שמים ,בעלי חיים ואנשים.
אך העניין לא מסתכם בכך .הצצה אל החוטים
הקשורים ”מאחורי התמונה“ תגלה כיצד חוט
נעלם אחד שנמשך בידי אמן ,כחלק ממחשבה
אחת ויחידה ,רוקם בכל רגע את תמונת חיי.
לפתע הבנתי שאין טעם רב בלכעוס על אחרים
או להאשים אותם במצבי ,כי כולנו נמצאים
באותה סירה  -רקומים ברקמה אנושית
אחת ,ויוצרים תמונה שלמה המורכבת מאין
סוף צבעים וצורות .בו ברגע התעורר בי הרצון
לראות את חיי ,אבל הפעם מהצד של הרוקם,
ולהבין לאן הוא מוביל אותנו.
תחושה חדשה שמעולם לא חוויתי הציפה
אותי ומילאה אותי באושר .לראשונה בחיי,
הכעס כבר לא היה שם .פשוט לא היה לי על
מי לכעוסμ .
lior_g@kab.co.il
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ני עומדת כבר שעות מול
המראה ,מותחת את הקוקו
ומורידה ,מותחת ,מורידה,
מורחת רימל ומסירה.
מייק–אפ? לא אוהבת ,אבל אין לי ברירה,
זה ריאיון מה זה חשוב ,אני לא מאמינה!
)שוב הלב שלי מתחיל לדפוק מעצם
המשמעות האדירה של ההזדמנות הנדירה
שעומדת בפניי היום(.
אוף ,אולי שמלת הצמר הזאת היא בחירה
סופר גרועה?! אני מחליפה .האיפור שוב
נמרח ,אבל הזמן ,למרבה צערי ,ממש לא
נמתח .הוא הולך ומתקצר .השעון המעורר
ששמתי כדי שלא אשכח מאין באתי ולאן
אני אמורה להגיע )עוד היום אם אפשר(,
מטרטר .אני צריכה לצאת .ונשארה עוד
החלטה מכריעה אחת  -נעלי עקב או נעלי
סירה? אין בעצם ספק ,ברור שלא יהיה
לי נוח ,אבל רק הנעליים הגבוהות ישמיעו
תקתוק עצבני כשאני מגיעה ,והריאיון הזה
הרי דורש נוכחות חזקה...

˙¯‡ÆÆÆ‰ÚÈ‚Ó È‡ È˙Â‡ Â

אז זהו ,שדווקא הכול הלך לא רע :המונית

אימג'בנק GettyImages -
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הגיעה בזמן ,והנהג מצא את הכתובת למרות
ששם הרחוב הזה נשמע כמו סיסמה בזמן
מלחמה .מאחר שהכנתי את עצמי מראש,
ירדתי מהמונית בתחושת הבטחה שאם זה
היה תלוי בי ,הייתי חוטפת אותי לעבודה.
אני לוחצת על כפתור המעלית ,והנה היא
כבר כאן ,מחכה ,מזמינה .מבט קצר בראי
מספק לי תמונה מְַרצה .זה אולי שטחי ,אבל
כשאת מופיעה לריאיון עבודה מתוקתקת,
זה משרה ביטחון ,והם גם ציינו שחשובה
להם הופעה נאה.
קומה  ,18הגעתי .הדלת נפתחת ,אני
משחררת לעצמי קריצה קלילה בחיבה
בלתי כבושה ,ויוצאת לדר” ..בום טראח“
מה קרה? נעקר לי העקב בתוך המסילה
של המעלית .מעלית טיפשה! אבל אין עם
מי לדבר ,העקב שלי שקע אי שם במסתרי
תהום נוראה.
נכנסתי בחיוך הכי פלסטי שהצלחתי ללבוש
על פרצופי ,עם רגל אחת באוויר ורגל שנייה
על האדמה ,בתקווה שהמרחק בין הדלת
לכיסא המיועד יהיה אפסי .אבל המזימה
לא עבדה ,וברגע שסגרתי אחריי את הדלת,
נשאלתי” :את בסדר? נפצעת?“ והמראיין

עטה על עצמו הבעה מתנשאת מהולה
בגיחוך .ברור שאת שאריות הביטחון
העצמי שלי אפשר היה לאסוף מהרצפה ,ו...
לא ,כמובן שלא קיבלתי את העבודה.

≠ ÍÈÈÏÚ ÌÈ¯·„Ó ÌÏÂÎ
‡ÈÏ˘ ‰˜ÈË˙Ò

אחרי אותה חוויה מכוננת ,שבה הושפלתי
בפומבי במשך  47דקות ,החלטתי לשים
לעניין הזה סוף ,או לפחות לגלות את
ההתחלה שלו...
מודאגת מעניין היופי ,וקצת פחות מעניין
האופי ,יצאתי בעקבות האסתטיקה לחקור
את המקור שממנו היא יונקת ,ולגלות אם
יש לאובססיה השטחית הזאת שורש עמוק
יותר.
נכון ,כולם אוהבים לדבר על יופי פנימי,
ולהגיד ש“הכול מתחיל מבפנים ,“...לדקלם
שאם אקרין אושר ,רוגע ,הרמוניה ועוד
מילים יפות ללא כיסוי ,אזכה לתגובה
דומה .ואם אקרין רוגז ,קנאה ,שנאה ועוד
רגשות טבעיים שיש בי מהם בשפע ,גם
התגובה תהיה ,איך לומר ,זהה.
יש המרחיקים לכת וטוענים ש“היופי תלוי
במה שהאדם חושב על עצמו“ .אם הוא
חושב שהוא יפה ,יחשבו כך גם הסובבים
אותו ,ולהיפך .חלקם אפילו מגדילים
לעשות ואומרים שניתן להפוך ליותר יפה
אם רק חושבים על זה כל הזמן .אימאל‘ה!
כל הזמן?
אבל ...איזה טעם יישאר לחיים שלי ,אם
אהיה עסוקה כל היום במחשבות על
המראה החיצוני שלי .ובכלל ,מי ידאג אז
לעולמי הפנימי? מי יבטא אותו ,יענג אותו,
יְפַתֵח אותו? !Help
אחרי עיון ברשימות רבות שעוסקות ביופי
ובחינניות ,קיוויתי בכל מאודי שבחיקה
החמים של חכמת הקבלה ,שמסקרנת
אותי זה מספר שנים ,אמצא תשובות

הקבלה שלי

מעמיקות יותר לסוגיה רמת המעלה,
שהתחדדה בי משמעותה האמתית :מראה
מראה שבתוכי ,האם היופי אמתי?
אכן ,מסתבר שגם לפי העתיקה שבחכמות
יש הסבר לעניין היופי .נו ,יופי פנימי כמובן,
אבל זה גם משהו .המקובלים טוענים שיופיו
הפנימי של האדם משקף את רצונותיו ,את
מאווייו ואת יחסו לזולת.
נשמע קצת סתום? הסברים בפסקה
הבאה...

˙È˘‡¯·Ó ®ÌÈ„ÏÈ© ÏÈÁ˙

shelli_p@kab.co.il

צילום :ראובן )רובי( קסטרו

החומר ממנו בנוי האדם הוא האגואיזם .או
בעגה קבלית ”מקצועית“ יותר” :רצון לקבל
הנאה ותענוג“ .כן ,כן ,רצון אגואיסטי זה כל
הסיפור.
זאת אומרת שכמה שלא נעלה על
בריקאדות ,נצא לרחובות ונפגין מול
העירייה ,העובדה תישאר אחת .כולנו
בנויים מרצון לקבל תענוג מרבי תוך
השקעת מאמץ מזערי.
בדומה לכל חומר אחר שקיים בטבע ,למשל
חימר או שיש ,הרצון הזה אינו טוב או רע.
הוא גם לא מכוער או יפה .אבל ,הרצון הזה
יכול לעטות על עצמו צורה מכוערת או
יפה.
צורה מכוערת היא הצורה האגואיסטית,
בזמן שהוא רוצה כל הזמן לקבל לעצמו,
גם ,ובמיוחד אם זה בא על חשבון אחרים.
לצורה האגואיסטית פנים שליליות רבות
שהרצון הפשוט עוטה על עצמו ,כדוגמת
שקרן ,נצלן ,גנב ,סחטן וכו‘.
הצורה היפה היא האהבה ,כזו שהאדם רוצה
להעניק לאחרים .כלומר” ,יופי“ בקבלה
משמעו הרצון לאהוב ולתת לזולת.
אם זה כך ,מדוע אנו מוקסמים מהיופי
ומוכנים לשלם עבור השגתו את מיטב
הכסף שאין לנו? מפני שבכל אחד ואחת
מאתנו מסתתר לו רצון פנימי ,שמשתוקק
להידמות ,לא פחות ולא יותר ,לצורה היפה
ביותר במציאות ,לכוח העליון  -כוח הנתינה
והאהבה.
מכיוון שכרגע אנו מנותקים מהדבר שאליו
אנו משתוקקים באמת ,אנו מנסים לפצות
על כך על ידי נהייה אחרי יופי חיצוני .אבל
את היופי האמתי לא נמצא בין מדפי
המייק–אפ או בגינונים חיצוניים ,ואפילו
לא במגפיים האיטלקיים שעלו לי 900
שקל)!( .היופי האמתי טמון ביחס הפנימי
שלנו לעולם הסובב אותנו ,לזולת ולעצמנו.
ופנימיות יפה היא פנימיות המבוססת על
אהבה ונתינה לאחריםμ .

È‚·È‡ ‰˘Ó
הילדות שלי הייתה מאוד מעורבת ומבולבלת;
גדלתי בבית מסורתי ואבא שלי הוא איש
מאמין ,אבל הבית עצמו היה בית מאוד
חופשי .כלומר ,אנחנו נסענו והדלקנו אור
בשבת .אבי היה דתי נאמן לעצמו .הוא לא
כפה על איש להתנהג אחרת מכפי שהוא
מרגיש ,ומי שרצה להצטרף ,הצטרף .אני
הייתי הולך עם אבא שלי ל”סליחות” עוד
כשהייתי קטן ממש ,כי זה הדליק אותי
לשתות תה ועוגיות באמצע הלילה בבית
הכנסת ,ולסיים בשש בבוקר .זה היה נורא
מרגש להיות ככה עם הגדולים בבית הכנסת,
הייתה שם אווירה מאוד מיוחדת.
אבי ואני היינו מאוד קרובים .הוא היה שתקן
גדול ,הוא לא היה מדבר כמעט בכלל ,היה
אומר רק דברים הכרחיים .הוא גם היה עושה
תענית דיבור כל שנה .הוא היה איש מאוד
מאמין ,בעיניי הוא היה כמו האמונה עצמה,
מין גזע כזה.
עברתי הרבה תהפוכות ביחסיי עם הדת.
בגיל ההתבגרות חזרתי בתשובה ,ולאחר
מכן חזרתי בשאלה .הרגשתי שהכול חיצוני,
צבוע .לא התחברתי למה שקורה שם .עבורי,
אלוהים נתפס בצורה אחרת לגמרי .אני
חושב שכשהייתי בצבא בפעם האחרונה,
ממש אמרתי לו” :עזוב אותי ,אתה לך
לדרכך ,אני אלך לדרכי ,תניח לי ,אני לא
מתעסק בזה יותר”.
אבל אף פעם לא הפסקתי להאמין לגמרי,
אלא חשבתי ,שאם יש אלוהים ,אז זה לא
האלוהים הזה שאנחנו מייחסים לו את כל
התכונות האלה .שאם יש אלוהים ,זה סוג
של כוח ,שהוא יכול רק להאיר ,הוא יכול

להיות כוח שאולי נמצא בתוכנו .כי אני
מרגיש שבתוכנו יש אלוהים קטן ,בתוך כל
אחד מאתנו יש איזו תמצית של האלוהים,
יש איזה משהו שהוא אלוהי .בעצם זה
שאנחנו אוהבים ,מתרגשים ,חושבים ,שיש
איזה כוח ,אבל הוא לא כוח ששייך ליהודים,
ולא לנוצרים ,ולא למוסלמים ,הוא לא שייך
לאף אחד.
המפגש שלי עם הקבלה היה מקרי .הזמינו
אותי לראיין את הרב ד”ר מיכאל לייטמן .עד
אז הייתה לקבלה תדמית לא טובה בעיניי.
אני זוכר שגם כילד אמרו לי שאסור ללמוד
קבלה ,רק מגיל  .40והגעתי .באתי פשוט
מתוך סקרנות ,וראיינתי אותו .היה מאוד
מרתק לשמוע אותו.
אחת השאלות ששאלתי אותו היא אם העולם
היה שלם לפני כל הבלגן הזה ,למה צריך לפרק
אותו אם הכול היה כל כך מושלם?
הוא ענה לי תשובה מרתקת .הוא אמר
שהעולם כאילו מתפרק כדי לחזור עם
הידע ,עם המודעות של זה .כאילו שהוא
יחזור עם הבנה יותר גדולה .לא כמו איזה
זחל ,או איזה חרק ,אלא כמשהו עם תובנה
הרבה יותר גדולה .זו אחת מהתשובות
שקיבלתי .סוג כזה של תשובות הוא מאתגר
בעיניי ,ומעורר מחשבות שונות ,והוא אחת
הסיבות שבגללן אני מוצא עניין ברעיונות
שיש לקבלה להציע.
משה איבגי הוא אולי השחקן המפורסם
ביותר במדינת ישראל .הוא השתתף ב–50
29
סרטים וסדרות טלוויזיה ,וזכה בשלושה
פרסי אוסקר ישראלי.

צילום :ביטאון חיל האוויר

¯È˘È‡ ÔÂÈ‡È

רם שמואלי
כרטיס ביקור

בן  ,48יליד כפר יהושע.
דור שלישי למשפחת חקלאים ונכד לעולי
העלייה השלישית ,שעלו לארץ בשנות העשרים
של המאה הקודמת.
בוגר קורס טיס בהצטיינות במגמת קרב.
במהלך  29השנים האחרונות שימש במגוון
תפקידים בכירים בחיל האוויר ,ביניהם :טייס
קרב ,מפקד טייסת קרב ,מפקד בסיסי חיל
האוויר רמת דוד בצפון ועובדה שבדרום ,וכן
מילא שורה של תפקידי מטה בכירים בחיל.
בעל תואר ראשון מאוניברסיטת
אורבון ,ובוגר תואר שני בממשל
מאוניברסיטת הרווארד.
במלחמת לבנון השנייה כיהן
כראש להק מודיעין בחיל האוויר.
השתחרר השנה מצה“ל בדרגת
תת אלוף.

ÌÈÓ˘· ˘‡¯‰

‡ÏÈÓ ¨˙ÂÈÈËˆ‰· ÒÈË Ò¯Â˜ ÌÈÈÒ ¨·˘ÂÓ· ÍÁ˙‰Â Ï„‚ ‡Â‰
˘‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚÂ ¨¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰¯Â
˘¨ÈÏ‡ÂÓ˘ Ì¯ ßÏÈÓ· ÛÂÏ‡ ˙˙ ÌÚ È˘È‡ ÔÂÈ‡È¯ ÆÁ¯Ê‡ ·Â
˘Ì‚ ˜ÊÁ ¯·ÂÁÓ ¨‰ÏÚÓÏÓ ÌÈ‡¯ ÌÈ¯·„‰ ÍÈ‡ ‰‡¯ ¯·Î
ÌÈÈ˘‰ ÔÈ· ·ÂÏÈ˘‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰ÒÓ ˙ÚÎÂ ¨Ú˜¯˜Ï

כ

שרם שמואלי חובש את קסדת
הטייס ,הוא טייס נועז -
מפקד מהולל שהשתתף באין
ספור מבצעים ,מי שהוביל
את קליטת מטוסי ה– F16בצה“ל ופיקד
בגיל צעיר מאוד על ”טייסת הקרב
הראשונה“ של חיל האוויר.
כשכובע בוקרים מעטר את ראשו,
שמואלי ,איש כפר יהושע ,הוא חקלאי,
מלח הארץ ,שמבלה חלק מזמנו בכרם
הזיתים אשר ליד ביתו במושב כרם
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מהר“ל .בעשר אצבעותיו הוא מייצר
שמן זית ישראלי אורגני איכותי ,ונהנה
מכל רגע.
אבל שמואלי הוא גם איש חינוך ברמ“ח
אבריו .כמי שפיקד על בסיסי חיל
האוויר רמת דוד ועובדה ,שבהם אלפי
חיילים ,הוא התפרסם כמפקד שמהווה
דוגמה אישית .מאז שחרורו מצה“ל הוא
ממשיך את פעילותו החינוכית ,הופך כל
אבן” ,חורש“ את הארץ ,מעביר סדנאות
והרצאות על ארץ ישראל ,על ציונות ,על

מאת :דודי אהרוני

ערכים ,על זהות יהודית ועוד.
אנו משוחחים בשעת בוקר מוקדמת ,בעת
שהוא עושה את דרכו אל עוד אחת מאין
ספור ישיבות שבהן הוא משתתף .אה,
כמעט שכחתי ,יש גם כובע רביעי  -בחצי
השנה האחרונה מגיע שמואלי פעם בשבוע
לבית ”קבלה לעם“ ,כסטודנט מן המניין,
קורא ,שואל שאלות וגם מקבל תשובות.
בשארית הזמן שלא נותר ,מעבר לחינוך,
מילואים ,חקלאות ולימודי קבלה,
משלים רם את לימודי השפה הערבית

˙˙ ‡Ì¯ ®ßÏÈÓ·© ÛÂÏ
˘‰ÁÙ˘Ó‰ ˜ÈÁ· ÈÏ‡ÂÓ
·‡Ï¢¯‰Ó Ì¯Î· Â˙È· ÌÒ

צילום :אהובה ברנר

‰Ó„‡· ˜ÂÓÚ ÌÈ˘¯Â˘‰
באוניברסיטה וגם בשיעורים פרטיים.
כאדם שטס הרבה ,אתה גם טס טיסות
שאינן קרביות?
”רוב הטיסות הן טיסות אימונים,
ולפעמים אני טס גם טיסות מבצעיות.
אגב ,רק עכשיו אני מרגיש בפועל שטייס
מילואים בחיל האוויר עושה הרבה מאוד
ימי מילואים בחודש...

ÏÈ·ÂÓ È˙ÈÈ‰ ˙ÒÈÈË „˜ÙÓÎ¢
¯‡˘¨ÌÂÈ‰ ÆÌÈ˘ Í˘Ó· È
ÏÈ·ÂÓ È‡ ¨ÒË È‡ ¯˘‡Î
ÏÈ·ÂÓ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ Â‡ ¨‰˘Ó
‰ÒÈËÏ ı·Â˘Ó È‡ ÆÏÏÎ
ÌÈÓÚÙÏ Æ¯Á‡ ÒÈÈË ÏÎ ÂÓÎ
‡¨ÌÈÒÈÈË ÌÚ „ÁÈ· ÒË È
˘F±∂–· È˙ÒË È‡ ¯˘‡Î
˙ÚÎÂ ¨Â„ÏÂ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰
¢È˙Â‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ Ì‰

”במילואים אני טייס פשוט ,אחד מן
השורה ,כי כטייס בחיל האוויר הדרגה
איננה קובעת .זאת אומרת ,אם אתה
טייס בדרגת תת אלוף ,והטייס המוביל
הוא בדרגת סרן ,והוא טייס טוב ממך,
אז הוא המוביל שלך ואתה מספר
שתיים .לא משנה איזו דרגה יש לך על
כתפיים ,מה שמשנה הוא היכולות ומהי
ההתאמה האישית שלך“.
זו חוויה מעניינת ,לא? איך מתמודדים
עם מצב כזה? האגו ,אתה יודע...
”זו שיטה ייחודית ,שאין שנייה לה בעולם,
ואני גאה מאוד לשרת בחיל שכזה,
שמעניק עדיפות לאיכות ולכישורים ,ולא
למעמד ולכבוד“.

‰‡¯ ÏÂÎ‰ ‰ÏÚÓÏÓ
‰ÙÈ ÍÎ ÏÎ

קראתי פעם תיאורי אסטרונאוטים
שמספרים על חוויית הטיסה ”החוצה“

מכדור הארץ .הם סיפרו שכאשר
יוצאים מהאטמוספירה ומסתכלים על
הכדור ממרחק ,מקבלים פרספקטיבה
מיוחדת ,מעין תובנות אחרות .האם
בטיסה זה גם כך? ובכלל ,כשטסים יש
גם קצת זמן לחשוב? להביט בעננים?
להסתכל על העולם?
”יש הרבה דברים מהסוג הזה ,במיוחד
כאשר אתה טייס ותיק ,ויש לך אורך רוח
לראות גם דברים אחרים .יש קצת זמן
להסתכל ,למרות עומס המשימות.
”למעשה ,אפשר להסתכל על זה מכמה
כיוונים :ראשית ,מלמעלה הכול נראה כל
כך יפה ונקי .זה כיף לא נורמלי .לפעמים
אתה חווה מציאות לא נעימה בחיי
היומיום ,ואז לפתע אתה ’עולה למעלה‘,
לסיור ,ומלמעלה זה תמיד נראה אחרת -
שלו ,רגוע .שנית ,אתה רואה תהליכים
בהתהוות .כאשר אנחנו נמצאים למטה,
אנחנו רואים רק את מה שנגלה לעינינו.
® ≥≤ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰
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למשל ,אתה רואה תהליכי עיור ,חקלאות,
תהליכים של חריגות ומעבר על החוק,
השתלטות על שטחים .אתה רואה את מה
שהיום כולם רואים בנגב  -ההתיישבות
הבלתי חוקית של האוכלוסייה הבדואית,
שעליה התרעתי כבר לפני  15שנים ,כי
ראיתי אותה בהתהוותה .מלמעלה אתה
רואה איך זה נוצר .הרי מתי אנו רואים
את זה גם למטה? כשזה עובר לנו ליד
הכביש .למעלה ,כשאתה טס ,אתה רואה
את כל האורות ,המדורות והסיגריות
שמדליקים בלילה ,ואתה מבין שיש פה
משהו חדש שמתפתח .כלומר ,אתה רואה
את התהליכים בהתהוות .ושלישית ,ברמה
הרוחנית ,יש לך תחושה שהכול מחובר אחד
לשני .אתה רואה את זה דרך העננים ,דרך
האדמה ,הציפורים ,האנשים .אם במקום
מסוים מישהו עשה נזק ,אתה מיד רואה
את מעגלי ההשפעה של אותה פגיעה“.
זה כמו שמשליכים אבן למים ורואים
את המעגלים שמתעגלים סביבה?
”בדיוק .המעגל הקרוב הוא תמיד הפגוע
ביותר ,ומסביבו אתה רואה אחר כך את
שיקום הפגיעה .כי הטבע מנסה כל הזמן
לשקם את מה שפגום בו .זו חוויה מאוד
מיוחדת.
”המעניין הוא כמה שמרגישים ורואים את
הקשר בין החלקים .את הדברים האלה לא
הייתי אומר לך לפני שלמדתי קבלה ,כי
בלימודים מאוד התחברתי לסוגיה הזו -
לכך שכולנו כמו תאים בגוף אחד וכו‘.
כאשר אתה מתבונן על זה בצורה הזאת,
אתה רואה שזה פשוט כך“.

·˙ÂÈÁÂ¯Ï ˙ÂÈÏ‡È¯ ÔÈ

תרשה לי לשאול אותך שאלה קצת
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צילום :רועי קסטרו

˘ÌÈ·˙Î ÍÂ¯„˙· ÈÏ‡ÂÓ
·‰ÈÈ˘‰ ÔÂ·Ï ˙ÓÁÏÓ

פרובוקטיבית .לכאורה ,טייס  -ואני
בכוונה בוחר להשתמש בסטריאוטיפים
המוכרים  -נחשב לאדם ריאלי ,שכלתני,
מדויק ,חד .אין לו מרווח רב מדי ימינה
או שמאלה .יש לו מטרה ברורה שאותה
הוא צריך לבצע ביעילות מרבית .הוא
יוצא ,משיג ,וחוזר .ואילו חכמת הקבלה,
שאתה מתעניין בה מעט לאחרונה ,או
לפחות קורא מדי פעם ,נתפסת בעיני
חלק מהאנשים כמופשטת” ,רוחְנית“,
מרחפת .יש שיאמרו אפילו מיסטית.
אז איך שני הניגודים הללו משתלבים
זה עם זה?
”לא טעית באופן שבו תיארת את הטייס.
לפחות מהבחינה המשימתית .הוא אכן
מחויב לכל הדברים שתיארת ,משימתיות
חד ערכית לגבי ההחלטות והביצוע .אבל
כאשר שמים בצד את המקצועיות ,וזה
לא שהיא אינה משפיעה על חייך ,אבל
כאשר אתה מניח אותה בצד לרגע -
טייס ,כמו כל אדם אחר ,הוא אדם
שמחפש ומתעניין .ולכן אין שום קשר,
בעיה או ניגוד בין טיס ובין התעניינות
בחכמת הקבלה.
”השתמשת בהגדרה ’מתעניין קצת‘ ,אבל
אני מתעניין הרבה .פשוט ,לצערי ,אינני
מגיע לעסוק בכך כפי שהייתי רוצה .זו
אולי הגדרה מדויקת יותר.
”מצאתי הרבה חכמה בהסתכלות של
הקבלה על דברים .הדבר שהכי מדהים
אותי הוא שבימים אלה אני מסתובב
ברחבי הארץ ונפגש עם אנשים ,שחלקם
בעלי תפקידים מדיניים בכירים ביותר
וחלקם אנשים מובילים מהמגזר הפרטי,
וההתרשמות שלי היא שאנשים מודאגים
מאוד ,ומזהים את העובדה שבמדינת

ישראל יש היום אובדן דרך ואובדן
זהות ,וכי האובדן הזה פוגע בחוסן
הלאומי שלנו .החוסן הלאומי שלנו הוא
זה שעומד למבחן ,וכל אחד ,כולל עבדך
הנאמן ,מנסה לחשוב מה צריך לעשות
ואיך אפשר לתקן את המצב ,כדי שלא
נאבד את האחדות והייחוד הלאומי ,וחס
וחלילה לא נאבד מכאן בכלל.

˙Â˜ÙÒ È· ˘È ÌÓ‡¢
ÏÚ ‰Ó˙ È‡ ÈÏÂ‡Â ¨ÌÎÈ·‚Ï
¨ÌÈ¯ÓÂÈ ÈÏÂ‡ Ì˙‡˘ ÍÎ
‡·ÂÊ‰ ˙Â¯È‰Ê‰ ÌÚ „ÁÈ Ï
·Ï„·‰‰˘ „Â‡Ó ÈÏ ËÏÂ
ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Â ÌÎÈÈ· È¯˜ÈÚ‰
¯·‰˘ÚÓ ÌÈ˘ÂÚÂ ÌÈÓ˜˘ ÌÈ
˙ÂÂ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â
„¯‡Â‰ ¨ÈÂÈ˘ ˙Â˘ÚÏÂ Í
˘‡˙ÏÚ ÌÈ˙˙˘ÂÓ Ì
ÈÙÏ‡Â ˙Â‡Ó ÌÈÈ˜˘ Â‰˘Ó
˘°·Â˙ÎÂ ÌÈÈ˜ ‡Â‰Â ÆÌÈ
‡‰Ó ÔÈ·‰Ï ‡Ï ÈÏÂ‡ ¯˘Ù
¨ÌÈÈ˜ ‡Â‰ Ï·‡ ¨Ì˘ ·Â˙Î
ÆÁÎÂÂ˙‰Ï Ô˙È ‡Ï ‰Ê ÌÚÂ
ÔÂÈÒÈ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈÈ˜ ‡Â‰
˘È„È ÏÚ ¯Â„Ï ¯Â„Ó ¯·Ú
‡ÂÊÂ ¨ÌÈÓÎÁ ÌÈ˘
˙‡Ï˘ ÏÂÎÈ ÈÈ‡˘ ‰ÓÂÏÚ
¢‰· ÔÈÈÚ˙‰Ï
”עוד לא פגשתי מישהו שבכלל מתיימר
להציע פתרון כולל ומעמיק ברמות כאלה
של הסתכלות על הדברים ,כפי שאתם
ב‘קבלה לעם‘ עושים .כלומר ,הצגת
שיטה ,הסתכלות או אמונה שצריך לתקן
פה משהו שהוא שלם לגמרי .הקבלה,
בניגוד לאחרים ,מתיימרת להציג חלופה
ששורשיה נטועים בעבר ,כמענה לעתיד.
כי אם הטבע שלם ,אז התיקון שלו שלם
ולא חלקי .זה לא נגמר ב‘בואו נעשה עוד
קורס למנהיגים‘ ,או ’נעשה קורס לכל
כיתות א‘ ואז בעוד  15שנים כולם יהיו
בסדר‘ .אלא מדובר במשהו מאוד כולל“.
איך נחשפת לחכמת הקבלה?
”דרך אשתי .לפני יותר משנתיים איילה
התחילה להתעניין בחכמת הקבלה ,וזהו.
מדי פעם היא נתנה לי לקרוא ספרים .עוד
כשהייתי בצבא התעניינתי בזה ,אבל מאז
שחרורי מצה“ל אני מעמיק בזה יותר.
למעשה אני חשוף לכך כל הזמן ,כי אצלנו
בבית עוסקים בזה עכשיו כל הזמן“.
מצאת בחכמת הקבלה משהו שלא הכרת

„Â·È‡Ï ˙ÎÏÂ‰ Í¯„‰

אני רוצה לחזור רגע למשהו שאמרת
קודם; סיפרת שאתה נפגש אם אנשים,
ושבקרב חלק מהאנשים אתה חש הרגשה

צילום :ביטאון חיל האוויר

או ידעת לפני כן? משהו שהפתיע
אותך ,שגרם לך לומר ”וואלה“?
”כן ,שני דברים .עיתון האומה,
העיתון שהוציא לאור ’בעל הסולם‘
לפני  68שנים ,מרשים מאוד
בעיניי ,ולטעמי כתובים שם דברי
חכמה .מדי פעם אני מחלק אותו
לאנשים ,כאלו שאני מאמין שיש להם
את מידת הפתיחות והחכמה המספקת כדי
לקרוא ולהבין אותו .מובן שמדובר באנשים
שאין להם היכרות קודמת עם החכמה .ודע
לך שאנשים מתפעלים מהעיתון ,מהכתוב
בו ומהניתוח החד ש‘בעל הסולם‘ עושה בו
למצב האומה ,כמו גם מהרלוונטיות שלו
לחיינו היום.
”נושא נוסף שמעניין אותי הוא היחס של
הקבלה לטבע .אמנם אינני נמצא ,ואני גם
לא בטוח שאי פעם אמצא ’בתחום של
הנשמות‘ ,ואינני שותף לתפיסה שכולנו
חלק מנשמה אחת כללית שהתנפצה.
לנושא הזה אני לא מצליח להתחבר .אני
כן מוכן להקשיב ,כי יש בי פתיחות ואני
מוכן להכיר דברים חדשים ,אבל לא אני
לא מתחבר לזה .אבל אני כן מחובר מאוד
לתובנה הבסיסית ,שאגב ,קשורה אליי
מכיוון אחר  -כאדם ,והיא סוגיית הסביבה,
או בשפה המקצועית יותר” :קיימות“.
הכוונה היא לצרוך בכמות שאתה צריך,
ושאת מה שהיה לך יהיה גם לדורות
הבאים .או ההבנה העמוקה שאתה חלק
ממערכת ולא פרט בודד .וכשאתה לומד
קבלה ,אתה רואה שהדברים הללו עמוקים
הרבה יותר מעוד תורה של איכות סביבה,
והם קיימים עוד בכתבים העתיקים .וזה
מגיע לכך שניתוח המקורות לא נעשה כמו
עוד סיפור היסטורי ,אלא ברמות מעמיקות
הרבה יותר.
”אני חייב לציין שעדיין אינני מתחבר ,או
לפחות לא מצליח להעמיק עד הסוף ולהבין
כיצד אתם עושים את ההבחנה בין הסיפור
ההיסטורי ,שלפחות בחלקו יש לו ’קבלות‘,
ובין הניתוח הפנימי יותר של המקורות .אבל
זה בכל מקרה מעורר עניין ,ולדעתי ,הכיוון
הזה מוביל רק לדברים טובים .כפי שאפשר
להתרשם ,גם אם לא אעסוק בזוויות רוחניות
יותר שלה ,הקבלה השפיעה על דרך חיי ,על
התובנה שלי לגבי תפקידי בחברה ובעולם,
ואני שמח שזה כך“.

של אובדן דרך ,בלבול .זה
מחלחל בציבור ,או שעדיין איש
איש לענייניו וכל אחד דואג לספק את
ליטרת הבשר שלו?
”אני פוגש בכל מקום אנשים שמדקלמים
את אותה המנטרה :מורת רוח עמוקה
מהמצב ,מאובדן הדרך ומהסכנה שבכך.
יש שמתלוננים ולא עושים דבר ,אבל
יש שקמים ופשוט עושים מעשה .אני
מתעסק הרבה בנושא של ערכים  -מה
הערכים שלאורם צריך לחנך? גם בצבא
וגם במערכת החינוך .מה האתוס הציוני
החדש? הרי היה לנו אתוס ברור מאוד -
רצנו והקמנו מדינה עם חזון שאין לו אח
ורע בתולדות האנושות .וכרגעָ ,טבַע החזון,
ואבדה הדרך ,וצריך לשרטט דרך חדשה,
בהירה .לשרטט דרך שתצית לבבות“.
אני מבין שהציבור מוטרד ,אבל השאלה
היא ,האם אתה חש גם בקרב אותם
אנשים בכירים שאיתם אתה נפגש שיש
תחושה שזה לא עוד ”משברון“ שיחלוף
מחר ,אלא שאנו ניצבים בפני מפולת
כללית ,משבר עמוק וחריף שמכרסם בנו?
”אני נפגש עם אנשים מכל השכבות
שמדברים על הנושא .השאלה היא מה
הם עושים .אבל כן ,יש חשש אמתי שהכול
יכול להתפרק .אני בא מהצבא ,ובדרך כלל
הנושאים הקריטיים ביותר לכל מדינה הם
בתחום הביטחון .עברתי את כל התחומים
והחזיתות; החל ממטוסי קרב ותפקידים
שונים בצבא ,דרך איראן ולבנון ,ורצועת
עזה ,ומה לא .אני מכיר את הכול .אבל
אני מאוד מאמין ,ואני אומר את זה בצורה
מאוד זהירה  -הסכנה האמתית שלנו היא
דווקא בתוך עצמנו פנימה .לגבי הסכנות
מבחוץ ,אנחנו טובים וחזקים מספיק
ובבוא היום נדע איך להתמודד .אין לי ספק
שהסכנה האמתית היא החוסן הלאומי

שלנו ,והוא זה שעומד עכשיו למבחן קשה
מאוד .לכן מהרגע שהשתחררתי מהצבא
אני עוסק רק בזה.
”אנשים רבים קמים ועושים מעשה בחלקת
אלוהים הקטנה שלהם ,ורבים גם לא
עושים כלום .למה? כי החברה מקדשת את
ערך ה‘אני‘ .בהרצאות שלי אני תמיד אומר
שלצערי ,הערך המוביל בחברה שלנו הוא
ה‘אני‘ ו‘ביתי‘ ו‘מה י ֵצא לי מזה‘ .וגם פה
למדתי המון מהקבלה ,בנושא של ערבות
הדדית וסולידריות ,ושאנחנו חלק מכלל
ומחברה ,וככל שנקדים להבין את הדבר
הזה ,כך ייטב“.
ואיך נוהגים אנשים ריאלים ,אנשי
ביצוע ,כשהם נתקלים בבעיה שאין לה
פתרון? או בבעיה שהם אינם יודעים
כיצד להתמודד איתה?
”אנשים מטבעם לא אוהבים קפיצות
גדולות .אנחנו לא אוהבים שינויים .ברוב
הפעמים לא מציעים הצעות שנותנות מענה
לכזה משבר .לאחרונה אני מרגיש שאנחנו
’על סף מהפכה‘ .הרי רק החילוניים יכלו
להקים את התנועה הציונית ,ולכן ,על אותו
משקל ,לדעתי ,לדתיים אין סיכוי לספק
מענה ,אפילו קלוש ,לאתגרים שניצבים
בפנינו .אתה מסתכל על הרבנים ,ואתה
רואה שפריצת דרך היא מהם והלאה.
במקרה הטוב הם אנשים חכמים .קטונתי
אל מול הרבנים הגדולים ,אבל מהם לא
תבוא הישועה .אני מרגיש שמשהו מבעבע
בציבור החילוני ,ולימודי הקבלה הם אחד
הסימנים לכך ,ואני שמח על כך.
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¯È˘È‡ ÔÂÈ‡È
”אכן יש תחושה שחייבים לעשות משהו.
לא יודעים בדיוק מה לעשות .אבל העולם
החילוני הוא כזה ששואל שאלות ,וכזה
ששום דבר לא ברור לו .בכך חולשתו,
אך בזה גם כוחו .שאילת שאלות מובילה
לבירור ולהעמקה ,ולבסוף למענה מתאים
למציאות ולא לאשליה .הגבהת קירות
הגטו החרדי כדי לא להכיר ולא לשאול
שאלות מובילה לגלת ולא לגילוי“.

˘‡Â‚‡ Ï˘ ‰Ï

ברשותך ,שאלה על אגו .כשהטייס
בקוק–פיט ,הוא יכול לפעמים להרגיש
כמו ”מיני אלוהים“ ,לא? הוא למעלה
בשמיים ,קובע מי יחיה ומי ימות ,כמעט
בעל תכונות על טבעיות .יש בידיו כלי
נשק בעל יכולת אדירה .ואז נגמרת
הטיסה ונוחתים על הקרקע .איך אדם
כזה ”אורז“ את עצמו חזרה למעטפת
ה“אני“ ,וחוזר להיות סתם עוד בן אדם,
אחד כמו כולם?
”זו שאלה טובה מאוד .אכן יש פה סכנה
של יוהרה ,אבל כשאתה יורד לקרקע
אתה מהר מאוד מתמודד עם אותם
דברים .לעתים ,גם טייסים מגיעים למצב
של אובדן דרך ומחפשים את עצמם כמו
כולם .אולי אפילו יותר ,בגלל הניגודיות
הזאת“.
אבל זה מנפח את האגו ,נותן תחושת
גאווה חזקה ,לא?
”מאז שאני לומד קבלה היחס לאגו
’הסתדר‘ אצלי .כי אחרי הכול טיס ,כמו
כל עשייה אחרת של בן אנוש ,הוא עוד
התפרצות של אגו ומימוש עצמי ,ומימוש
עצמי הוא בסך הכול דבר נהדר .אין בכך
רע .אבל כמו כל דבר אחר אתה אכן מגיע
לשיאים ,והאגו שלך גדל ,ובאופן טבעי
אתה מחפש לפרוץ עוד גבולות .לימוד
הקבלה מכוון אותך לתובנה הבסיסית

זיתים כבושים ושמן
זית תוצרת בית
שהשגת עוד תענוג וכבוד אינם מטרה
ראויה ,מכיוון שאת שיא הסיפוק תחוש
ברגע קבלת התענוג ,ואז התחושה תלך
ותתפוגג ,ואתה תתחיל לחפש אחר
תענוג ושיאים נוספים .התוצאה היא
למעשה מעגל קסמים של רדיפה אחר
תענוג ,כבוד ושליטה“.
האם היית פעם בסכנת חיים? אמתית?
”כן ,לא פעם ,בעקבות תקלות חמורות
במטוס .דווקא בפעילות מבצעית ,שבה
השתתפתי פעמים רבות במהלך חיי ,לא
הרגשתי סכנת מוות .גם לא כשירו עליי,
כי הרגשתי שאני בשליטה .תחושות
פחד וסכנה צצות ברגע שאתה לא נמצא
בשליטה.
”אספר לך סיפור מעניין .כשהייתי
בקורס טיס ,אח של איילה ,אשתי,
היה מדריך שלי ,והוא גם מכפר יהושע.
היה יום שישי ,לפני היציאה הביתה,
וטסנו .ביצענו תמרון חריף במטוס
וכבה לנו המנוע היחיד .המטוס התחיל
לגלוש באופן אטי )מטוס לא נופל כמו
אבן לאדמה ,הוא גולש( .ובקטע הזה,
במהלך  15השניות שעברו עד שהצלחנו
שוב להניע את המנוע ,התרוצצו במוחי
מחשבות :איך יקבלו את הבשורה בכפר
יהושע כשיודיעו ששני הבנים לא חזרו,
או במקרה הטוב נטשו? ואנחנו שכנים,
גרים אחד ליד השני ,אחות שלו )איילה(
הייתה חברה שלי .המחשבה הראשונה
שלי הייתה :איזו הרגשה נוראית תהיה
בכפר יהושע .אפילו לא חשבתי על
ההורים .זהו .רגעים כאלה עוברים.
לשמחתי המנוע הניע .היו לי עוד קטעים
כאלה ,אבל זה היה רגע מכונן .אתה יודע
שהמטוס הולך להתרסק .בסך הכול
מעניין בחיים ,לא?“ μ

המדריך למתחיל
מאת רם שמואלי

והנה חולף עובר לו חג הסוכות ,ולא עובר חודש
והזיתים שבראש העץ מתחילים להשחיר .אם אתה
בעניין כיבוש זיתים ,כדאי שתמהר למסוק על מנת
שיהיו לך זיתים ירוקים .ערבוב של  10%מלח בתוך
מים מבטיח תוצר מוצלח בזמן סביר .ניתן לדפוק
את הזיתים ,ואז התוצר יהיה מוכן כחודש לאחר
הכיבוש ,ואם לא תדפוק אותם ,תיאלץ לחכות
כשלושה חודשים על מנת שתצא המרירות.
אם אתה בעניין שמן ,העיתוי המושלם למסיק
של זית חצי שחור חצי ירוק ,הוא לקראת סוף
חודש חשוון )בערך באמצע חודש נובמבר( .עם
זאת ,הזית לא מפונק ,ונותן לך מרווח זמן של
חודשיים ואפילו יותר לביצוע המסיק.
מניסיוני ,המסיק קשה ומתיש ,אך אם תמסור
את עבודת מסיק הזיתים שלך לאחר ,תפסיד
את החוויה הארץ–ישראלית העתיקה שייחדה
את היהודים בתקופת התנ“ך ולאורך מאות
השנים לאחר מכן.
לאלו שאין להם עצי זית מומלץ להצטרף
לחקלאים ולהשתתף בחגיגה הייחודית הזו.
הזהב הצהוב שיוצא מבית הבד מר ,אך אני
באופן אישי אוהב אותו כך .כל אחד ימתין עם
השמן שבביתו לירידת המרירות ,שבוע או חודש,
עד שהשמן יהיה ערב לחיכו.
בהצלחה!

email@kab.co.il

34
אימג'בנק GettyImages -
צילוםPhotos - a.s.a.p. :

˘‡Ï·Â˜Ó‰ ˙‡ Ï

הרב ד”ר מיכאל לייטמן

ø¯˙È ˙Ó˘‰Ï ÔÂ¯˙Ù ˘È Ì‡‰
Â˜ÈÒÚ‰˘ ˙ÂÏ‡˘‰Ó ˜ÏÁÏ ·È˘‰ ÔÓËÈÈÏ Ï‡ÎÈÓ ¯¢„ ·¯‰
‰ÈÊÈÂÂÏË‰ ˙ÈÎ˙ ÈÙÂˆ ˙‡ ‰Â¯Á‡Ï

רבים בעולם המערבי סובלים מהשמנת
יתר .האם יש פתרון קבלי לבעיה זו?
חכמת הקבלה לא מטפלת ישירות
בהשמנה ,וגם לא עוסקת בדיאטות או
בצומות למיניהם .תופעת השמנת היתר,
שמתפשטת כיום ברחבי העולם ,היא עוד
סימפטום המבטא את הריקנות שחש
האדם המודרני .צריכת יתר נובעת מגדילת
האגו האנושי שמביאה לכך שהאדם
מתקשה למצוא תענוג רק בחייו הגשמיים.
הוא חש ריקנות ובדידות ,ובמקרים רבים
סובל מתופעות אלו.
הדבר היחיד שאוכל לומר לך הוא שרוב
האנשים שלומדים את חכמת הקבלה
אינם סובלים מעודף משקל מהסוג שעליו
שאלת ,וזאת מפני שהקבלה מטפלת
בחוסר האמתי של האדם  -החוסר במילוי
רוחני .העיסוק ברוחניות ממלא את החוסר
הפנימי והעמוק ביותר של האדם ,ונותן
לאדם תחושה שהוא נמצא במין הרפתקה
פנימית מיוחדת ,ולכן הוא לרוב לא יגיע
לעודף משקל.
כמו כן ,האדם שעוסק ברוחניות ,ו“חי“
בה בכל רגע בחייו ,אינו משמין יתר על
המידה ,מפני שאורח חייו פעיל עד מאוד.
חייו עשירים במילוי פנימי ,בהתרגשות
ובפעילות עמוקה ,כך שהגוף שלו צורך את
רוב האנרגיה שמופקת מהמזון שממנו הוא
ניזון.

מוגבלת ,ובארץ המצב גרוע עוד יותר .מה
יהיה?
האנושות מתפתחת היום מהר מאוד לכיוון
של הכרת הרע  -הכרה שנשלטת על ידי
האגו ההולך ומתעצם .המערכות החברתיות
שבנינו במהלך ההיסטוריה במטרה לקשר
בין האנשים ,קורסות .הן קורסות מכיוון
שנבנו מתוך ועל בסיס ערכי האגו האנושי,
ערכים המנוגדים לחוקים הפועלים במערכת
הטבע.
האגו ,שממשיך לתפוח ,גורם למנהיגים
לשלוט בכוחניות ולרדוף אחר תהילה
ופרסום .על אף שאנו מתקשים להבין זאת
כרגע ,זו התפתחות טבעית והכרחית של
האנושות ,משום שרק לאחר שהמודלים
הקיימים ייכשלו ,אנו נוכל לאתר את המנהיג
האמתי.
מנהיג אמתי יכול להיות רק מי שכבר פיתח
תפיסת מציאות כוללת  -רוחנית וגשמית.
מצבו הפנימי ה“מתוקן“ והשלם יאפשר לו
להבין שהוא צריך לשרת את הכלל ולפעול
למענו ,ולא להיפך .מנהיגי ההווה אינם
משרתים את האינטרס של הכלל ,ופועלים אך
ורק מתוך האינטרס הפרטי והצר של עצמם.
אמנם בעבר זכינו למנהיגים בעלי חזון,
שאף הקריבו את חייהם הפרטיים למען
החברה ,אולם הם עסקו במימוש אידיאלים
ארציים בלבד ,וכיום מנהיגות שכזו כבר אינה
מתאימה לנו.

למה אין היום מנהיגים כמו שהיו פעם?
פוטין ,בוש ואחרים דואגים בעיקר לכיסם
הפרטי או נגועים בתאוות שליטה בלתי

מה צריך לקרות על מנת שיתגלה ויעלה
לשלטון מנהיג אמתי?
רק כאשר יתעורר בעם צורך להנהגה מהסוג

הזה ,תקום מנהיגות אמתית .צריכה להיות
התאמה בין רצון העם ובין תכונות המנהיג
הרוחני שהוא בוחר לו .איך להיות מנהיג
אמתי זה לא דבר שלומדים באוניברסיטה,
וגם לא בצבא ,אלא תוצאה ישירה מהמבנה
הפנימי של האדם ומשורש הנשמה שלו.
אני תקווה שיתעורר בנו הצורך האמתי
להתפתח לשלב הבא ,להתפתחות רוחנית,
ואז יתגלה גם המנהיג שידריך אותנו לשלב
התפתחות זה.
למה אהבה זה תמיד כואב?
אהבה בעולם שלנו היא תמיד
אגואיסטית ,ולכן היא כואבת .האגו
הוא הטבע שלנו ואיננו יכולים להתעלות
מעליו .לימוד חכמת הקבלה מאפשר לנו
להשתנות ולהגיע לאהבה מסוג אחר .יחד
עם זאת ,כשאנו מתאהבים ,אנו מצפים
שהאהבה תהיה ”מעל לכל החשבונות“.
לצערי ,הדבר אינו אפשרי ,מפני שאהבה
שאינה תלויה בדבר ,לא עולה בקנה אחד
עם הטבע שלנו ,היא נמצאת ”מעליו“ .זו
הסיבה האמתית לכך שהאהבה ,בסופו
של דבר ,כואבת.
אבל קיימת גם אהבה מעולם אחר;
כאשר האדם כבר מתפתח ושואף להגיע
ליחסי ”ואהבת לרעך כמוך“ עם הזולת,
או בני זוג אשר רוצים כבר לחוות אהבה
אמתית ,עליהם להבין ששניהם שותפים
לדרך ,למשהו גבוה יותר ,נצחי ושלם .אם
זהו הבסיס שעליו מתחברים ,כלומר אם
יש כבר מטרה שקודמת לאהבה ,ומחייבת
אותה ,אז מובטח לנו שהיא כבר לא תכאב.

‚øÈÁ ¯Â„È˘· ˙Â·Â˘˙ Ï·˜Ï ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ Ì
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”הכול התחיל מארוחת צהריים תמימה
שניהלנו  -סינדי ,ג‘קי ואני  -במסעדה
אפנתית בויליג‘ בניו יורק“ ,כך פתח
רלף שצ‘מרברג את מסיבת העיתונאים
הרשמית של ”שולחן הקולות החופשיים“
בברלין ,בספטמבר ” .2006ישבנו ,כמו
תמיד ,על קפה וסיגריה ,וקיטרנו על מצב
העולם ,על כמה רע ,על המלחמות ועל כך
שלאף אחד לא ברור לאן מועדות פנינו .זה
יכול היה להסתיים כמו עוד הרבה שיחות
חסרות תכלית שניהלנו ,אלא שאז אמר
אחד מאתנו )אני חושב שזו הייתה סינדי(
שאולי הגיע הזמן לעשות מעשה“.
שצ‘מרברג ,בחור צנום וגבוה ,הוא במאי
סרטים דוקומנטריים ,צלם ואמן גרמני
מוערך .מתחת לחזות השקטה והמנומסת
שלו מסתתרת נשמה של אמן ,בעלת
כישורי יזמות נדירים ומעוף.
כשנה לאחר השיחה המדוברת הוא ייסד
יחד עם סינדי גאנץ וג‘קי וואלאס את
הארגון ) Dropping Knowledgeבתרגום
חופשי :טיפות של ידע( ,שפרויקט הדגל
שלו הוא ”שולחן הקולות החופשיים“.
כל השאר ,כמו שנהוג לומר ,כתוב על דפי
ההיסטוריה.

המשתתפים .במהלך תשע שעות רצופות
הם ענו ,כל אחד בתורו ,על  100שאלות
זהות שקובצו על ידי מארגני האירוע
במהלך שלוש שנים ,באמצעות אתר
אינטרנט מיוחד שהוקדש לכך.
בין המשתתפים היו מדענים מובילים,
מנהיגים רוחניים ,אמנים ,אנשי תרבות
שהגיעו ממזרח אירופה וממערבה ,מרחבי
אמריקה ,מאפריקה ,מאסיה ,מהמזרח
התיכון ,ובעצם מכל מקום .השחקן
וויליאם דפו הנחה את האירוע ,ובין
היושבים סביב השולחן ניתן היה למצוא
את הבמאי הגרמני המוערך וים ונדרס
)”מלאכים בשמי ברלין“” ,פריז טקסס“,
”עד סוף העולם“(; את ביל ג‘וי  -ממייסדי
חברת המחשבים סאן מיקרוסיסטמס
ומי שהוביל את כתיבת מערכת ”יוניקס“
המפורסמת ,את ”ג‘אווה“ ורבות אחרות;
את ביאנקה ג‘אגר  -אשתו לשעבר של
”האבן המתגלגלת“ ובעצמה לוחמת למען
זכויות האזרח; לצד אוליביירו טוסקאני -
הצלם והמעצב הראשי שאחראי לתמונות
הפרובוקטיביות של חברת ”בנטון“.

כיכר בבלפלץ ,ברלין
Photographer: Daniel Kruse

Photographer: Rita Molnar
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ב– 9בספטמבר  2006התכנסו  112אנשי
חזון ,שהגיעו מ– 50מדינות ברחבי העולם,
סביב השולחן הגדול ביותר בעולם .על
השולחן העגול שהוקם במרכזה של כיכר
בבלפלאץ ) (Bebelplatzההיסטורית
הותקנו מצלמות וידיאו מיוחדות
ומיקרופונים חדישים שאליהם דיברו
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הבמאי וים ונדרס )”פריז טקסס“” ,עד סוף העולם“(,
ממשתתפי ”שולחן הקולות החופשיים“

השחקן וויליאם דפו,
מנחה ”שולחן הקולות החופשיים“

ÆÆ Ì

ÔÈÏ¯· ¨®Bebelplatz© ı‡ÏÙÏ·· ¯ÎÈÎ
בשנת  1933שרפו הנאצים למעלה
מ– 20אלף ספרים של כ– 200סופרים,
אנשי מדע ופילוסופים בכיכר .רוב
היצירות שנשרפו היו של הוגים
יהודים ,בהם :תומס מאן ,היינריך
היינה ,קרל מרכס ,זיגמונד פרויד ,אריך
קסטנר ורבים אחרים .מאז הפכה
כיכר בבלפלאץ לסמל לחופש הביטוי,
ומוצבות בה אנדרטאות שמציינות
את האירוע הטרגי.
האנדרטה שמנציחה את שריפת הספרים בכיכר

גם תחום המדע לא נפקד מהאירוע
ומדענים כמו פרופ‘ הנס פיטר דאר -
פיזיקאי גרעין גרמני ידוע ופרופ‘ טו ואימינג
)מחשובי המומחים בעולם לתרבות סין(
מאוניברסיטת הארווארד ,היו חלק מאנשי
אקדמיה רבים שכיבדו בנוכחותם את האירוע.
באופן מפתיע כללה הנוכחות הישראלית
ייצוג מרשים  -ארבעה משתתפים,
ביניהם הרב ד“ר מיכאל לייטמן ,מקובל
ומדען ,אבי פרימור ,שגריר ישראל לשעבר
בגרמניה ,ואחרים .הרב לייטמן הוא אחד
מהחברים במועצת החכמה העולמית
) ,(The World Wisdom Councilמעין
ועדה שמאחדת הוגים ,מדענים ,מנהיגים
רוחניים ואמנים.

¯·˘Ó‰

ההתחממות הגלובלית והמציאות
האקולוגית הקודרת ,המשבר העמוק
בתחום החינוך ,לצד חוסר היציבות
הכלכלית שרק מחמירה והפערים
החברתיים שמתרחבים ,אינם מותירים
ספקות רבים .כיום האנושות כבר מבינה
שאנו ניצבים בפתחו של משבר חריף
וכולל .לצד ההכרה בעובדה זו ,מתחוור
לרבים שכולנו  -העולם השלישי ,השני
והראשון  -כרוכים זה בזה בקשרים שלא
ניתן להתיר” .אפקט הפרפר“ אינו רק
שמו של סרט מתח ,אלא גם ,ואף יותר
מכול ,מושג שמתאר מציאות ברורה,
שמשפיעה בפועל על ג‘ורג‘ מאפריקה ,על
טונג שפוטר לאחרונה ממקום עבודתו
בסין ,וגם ,תאמינו או לא ,על רבקה
מפתח תקווה.
חוסר התחשבותנו בתלות הדדית זו מניב
תוצאות הרסניות ,שאינן נעלמות מעיני
רבים המחפשים פתרונות ודרכים חלופיות
לשיפור המצב .מועצת החכמה מצדה ,מנסה
להציע דרכים לפתרון המשבר באמצעות
שילוב בין המסורות העתיקות ובין המדע
המודרני .הרב לייטמן הוזמן למועצה כדי

לייצג את המסר האוניברסלי של חכמת
הקבלה ,הגורסת כי בלבו של המשבר
העולמי הפוקד אותנו ניצב האגו האנושי,
שהורס כל חלקה טובה .האמצעי המרכזי
שמוצע כפתרון הוא המאמץ להתעלות מעל
אגו והצבת הנוסחה המדעית ”ואהבת לרעך
כמוך“ כיסוד מערכות היחסים בינינו.

ÔÁÏÂ˘‰

הצבת שולחן עגול ענקי מעץ )הגדול מסוגו
בעולם ,לפי גינס( ,במרכזה של כיכר עירונית
מעוצבת בעלת היסטוריה טעונה במיוחד
בברלין )ראה במסגרת( ,הייתה ללא ספק
צעד בעל משמעות.
 112אנשים בוגרים ,רציניים ,אינטליגנטים,
מהמובילים בתחומם ,יושבים יחד ,מדברים
יחד ,באותו הזמן ,ב– 40שפות שונות לפחות,
ועונים על אותה שאלה ,כל אחד מהזווית
שלו .היה בזה משהו מאוד מאחד ,אפילו
מרגש .מין איחוד מחשבות שכזה.
זה קצת דומה לרקמה האנושית .אנחנו
מסודרים כמו פאזל עצום שמורכב מ–7
מיליארד חלקים .מה שיפה בפאזל ,וכך גם
בפאזל שלנו ,הוא שכל חלק הוא ייחודי.
יחיד ואין שני לו .אבל כשהחלק נפרד משאר
חלקי הפאזל ,הוא נעדר משמעות .לעומת
זאת ,כשמחברים את כל החלקים יחד
מקבלים את ה“שלם“ .שלם שהוא צבעוני,
עשיר ומורכב ,ומכיל את התכונות של כל
חלקיו .הקבלה קוראת לשלם הזה ”הנשמה
הכללית“.
איש חכם מאוד כתב על כך פעם” :כל יחיד
ויחיד שבחברה ,הוא כמו גלגל אחד ,המלוכד
בגלגלים מספר ,המותנים במכונה אחת.
שהגלגל היחיד אין לו חירות של תנועה בערך
יחידתו לפי עצמו ,אלא נמשך עם תנועת כלל
הגלגלים ,בכיוון ידוע ,להכשיר את המכונה
לתפקידה הכללי“ )מאמר ”השלום בעולם“,
”בעל הסולם“(μ .
gilad_s@kab.co.il

מהי הדת של אלוהים?
 100השאלות שעליהן ענו
המשתתפים נבחרו בקפידה
מתוך למעלה מ– 100אלף שאלות
פוטנציאליות שנשלחו דרך האינטרנט
במהלך שלוש שנים .הנה כמה
דוגמאות:
• האם מותגים חזקים ממדינות?
• מהי הדת של אלוהים?
• האם האגואיזם הוא הסיבה לכישלון
האנושי?
• האם מערכת החינוך שלנו אכן
מאפשרת לילד לפרוח?
• נניח שנוכל להעלים במחי יד את
הסמים מן העולם ,האם כתוצאה מכך
ייעלם מהעולם גם הסבל?
• האם ייתכן שהתמכרות אינה
בהכרח עניין של סמים ,אלא יותר
עניין של יחסי האדם עם זולתו?
• מהו הנושא החשוב ביותר בתחום
האמנויות שצריך לדבר עליו ,ומדוע?
• האם אנו עדיין מסוגלים להיות
אותנטיים במאה ה–?21
• מדוע קל יותר לקבל פחית קוקה
קולה קרה מאשר כוס מים זכים?
• מהם שלושת הערכים החשובים
ביותר שצריך ללמד ילדים?
• מדוע כשהחזקים מפעילים כוח זה
נקרא ”הגנה עצמית“ ,וכשהחלשים
עושים זאת זה נקרא ”טרור“?
• אילו מיתוסים אנו צריכים ליצור כדי
לשנות את העולם לטובה?
• איך זה שיש כל כך הרבה אנשים,
ואנו בכל זאת מרגישים לבד?
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ניתן למצוא עצות קטנות
בעלות ערך רב .לעתים
קרובות ,עצה מוצלחת שכזו
עשויה לחסוך חודשים או אפילו שנים
של התלבטויות ותסכול ,ולחלץ את בני
המשפחה ממבוי סתום שאליו נקלעו.
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מאת :עמית שלו

הילדים ולמצוקתם הגוברת של הורים
רבים ,החלטנו לנסות ולקבץ מספר עצות
מעשיות המבוססות על חכמת הקבלה
האותנטית ועל ערכיה ,ונוגעות לעניינים
שבנפש ,לחינוך ולשאלות גדולות של
אנשים קטנים.

מלאכת ההורות לעולם לא תהיה מלאכה
קלה .מלבד שעות השינה המעטות והדאגה
לפרנסתם ולבריאותם של הילדים ,ניצבת
בפני כל הורה גאה משימה קשה ומאתגרת:
לנסות להתמודד עם שאלות שהעוללים
מעלים ולספק עליהן תשובות.

¨˙Ó‡‰ ˙‡ „ÈÓ˙ ¯ÓÂÏ
‡·˙Â˘È‚¯ ÍÂ˙Ó Ï
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רובנו מכירים את התופעה :הינוקא החביב
פוער זוג עיניים גדולות ומסוקרנות,
מישיר מבט תמים ,ויורה לעברנו ללא
רחם שאלות עמוקות על תכלית החיים.
במקרים כאלה ,באמת לא משנה אם
אתם חסידים נלהבים של ד“ר ספוק ,או
קוראים אדוקים של טרייסי הוג )מחברת
רב המכר הפופולרי ”הלוחשת לתינוקות“(,
לרוב תיוותרו ללא מענה ,מכיוון שדווקא
”לשאלות האלה“ אין תשובות בספרים.
אז איך בכל זאת כדאי/נכון להשיב לאותן
שאלות גדולות של האנשים הקטנים
הגדלים אצלנו בבית?
האם כדאי להגיד להם מה אנו באמת
חושבים ,ולהסתכן במתן תשובה שאינה
”קלה לעיכול“? או שעדיף להתחמק
ממתן תשובה ,ולהניח להם להתמודד
בעצמם עם השאלה הזו?

לידע תעלה מצד הילד .כך הוא ירגיש שלא
”דוחפים“ לו דבר מה שאותו כלל לא ביקש
לדעת .הבעת הנכונות מצדו צריכה להוות
עבורכם סימן שהוא כבר מוכן לקלוט
תשובה עמוקה יותר .הטו אוזן קשבת ועקבו
כיצד הוא מגיב לדברים שאתם מספרים
לו .כך תוכלו לוודא שאינכם מעמיסים עליו
יותר מדי או מבלבלים אותו.
אם אינכם יודעים את התשובה האמתית
לשאלות ,אל תחששו פשוט להודות בכך,
אבל אל תתחמקו מאחריותכם כהורים
לחפש אחר התשובה הנכונה ביחד עם
הילדים .כמו שאמר פעם אלברט איינשטיין:
”מה שחשוב הוא לא להפסיק לשאול“.

"היה ישר עם הילד ,ישר עד הסוף ,אחרת
לא תרכוש את אמונו ,כי הילד רגיש לכל
זיוף מצדך ,ויהא הקל שבקלים") .יאנוש
קורצ'ק(
ודאי הבחנתם כי ילדים רגישים מאוד
מטבעם .אם הם מזהים שמסתירים
מהם משהו ,יש בכוחו של הדבר לשבש
את מערכת האמון והכבוד שהם רוכשים
להורים .לכן ,אם יש בידכם מידע חשוב
או תובנה עמוקה על החיים ,אל תסתירו
אותה מילדיכם .הם צמאים לידע הזה.
כעיקרון ,עדיף תמיד להציג לילדים את
האמת ,אך עם זאת ,אין צורך להעמיס
עליהם את ”כל האמת“ .בייחוד בנושאים
שהם אינם מסוגלים לעכל רגשית.
ולגופו של עניין ,אם האמת אינה קלה ,נסו
לפשט ולהתאים אותה לעולם הדימויים
של הילדים בדרך עדינה ולא מאיימת.
אין צורך להלחיץ אותם .זכרו ,כל סיפור
שאתם מספרים לילדיכם ניעור בדמיונם
לחיים ולובש דמויות וצבעים .מחויבותכם
כהורים היא להיות רגישים להתפתחות
הרגשית והשכלית של ילדיכם .רק בהתאם
למוכנותם הרגשית תוכלו לחשוף בפניהם
נדבך נוסף מחכמת החיים שצברתם
במהלך השנים.
מסיבה זו ,לעתים עדיף לחכות שהדרישה

ÆÆÆÔË˜‰ Ì‚Â ¨ÏÂ„‚‰ „¯Ó‰

כהורים ,אנו מרבים לעוץ עצות לילדינו,
ומדי פעם הם מקשיבים בעיון ,ועושים
במדויק ובקפדנות את ...ההיפך הגמור
ממה שהמלצנו.
משום מה ,פעמים רבות מתעורר באדם
הצורך לעשות דווקא את ההיפך ממה
שמסבירים לו ,ולגלות בעצמו ”דרכים
נכונות יותר“ לבצע את הדברים .אמנם
הוא לא בהכרח מצליח יותר בדרך זו ,אבל
השאיפה קיימת כמעט אצל כל אדם .אחד
הדברים שאנו חוששים ממנו הוא שכך
ינהגו גם ילדינו.
מה מקור השאיפה למרוד בכל מה שהיה
נחלת הדור הקודם ,וכיצד ניתן להתמודד
עמה בצורה המועילה ביותר ,מבלי לכפות
את דעתנו או לפגוע בהתפתחות הילד?
"חנוך לנער על פי דרכו ,גם כי יזקין לא
יסור ממנו") .משלי כ"ב ,ו(

הקבלה מסבירה שתגובתו הטבעית של כל
אדם לניסיון לשנות בו דבר מה ,היא התנגדות.
בייחוד אם השאיפה לשינוי לא נבעה ממנו,
או אם הוא אינו מבין את התועלת שתצמח
לו מכך .ברוב המקרים הוא צודק.
מרבית העצות שאנו מקבלים מהורינו הן
תולדה של תבניות חשיבה ותפיסות חיים
שהיו מקובלות בזמנם ,שעל פיהן הם חונכו
ושאותן ספגו בילדותם .לפיכך ,במקרים
רבים הן מתאימות להם  -ולא לנו .כך יוצא
שבאופן בלתי מודע ,עצותיהם משרתות
אותם אבל אינן מתקבלות על ידינו.
כל מי שחווה את חוויית ההורות מכיר את
הרצון הטבעי והבלתי נשלט המקנן בכל
הורה לראות את ילדיו ממשיכים את דרכו
ופוסעים בעקבותיו .לכן ,ברוב המקרים,
עולם המושגים שההורה משתדל להקנות
לילדיו הוא עולם המושגים והערכים שלו.
על מנת לפתח תשתית לתקשורת בריאה עם
הילד ,עלינו להכיר בכך שלכל דור יש ערכים
חדשים משלו ,שאינם תואמים בהכרח את
הציפיות שלנו .הקונפליקט שנוצר בין שאיפות
ההורים לדרגת ההתפתחות החדשה של הילד
עשוי להסתיים במעין מרד.
לכן מומלץ לעוץ לילד עצות באופן שיקנה לו
את התחושה שהוא מרוויח מקבלת העצה,
ותצמח לו ממנה תועלת אישית .לשם כך
נדרש ההורה להיות כן עם עצמו ,ולבחון את
מהותה של עצתו ,ואת מי עצה זו משרתת.
כמו כן ,כדאי להימנע מהטפות מוסר
בסגנון ”עשה ואל תעשה“ ,ולחפש את הדרך
שתגרום לילד להבין בעצמו ,מתוך עצמו,
מה עליו לעשות .כך הוא ירגיש שותף פעיל
לתהליך השינוי ,ולא יחוש שמנסים לכפות
עליו מהלכים שהוא אינו חפץ בהם.
חשוב לזכור שבמידה רבה כל ילד מייחל לחבר
אמתי .אחת מתקוותיו הנסתרות של הילד היא
לגלות שהוריו יכולים להיות גם חברים אמתיים
שלו ,מעין אחים בוגרים .עמוק בתוכו הוא
מקווה להצליח לבנות גם מערכת יחסים כזו בינו
ובין הוריו .לכן ,כאשר ההורה פונה אל הילד כמו
אל מבוגר ,מתייחס לדעתו ומתייעץ עמו ,הילד
מתמלא התרגשות וגאווה מהיחס המיוחד של
ההורה אליו .לכן ,כדי להרחיב את הדיאלוג עם
הילדים ,על ההורה ללמוד איך להפוך גם לחבר.
מערכת יחסים כזו ,המושתתת על אמון הדדי
ולא רק על יחסי כבוד ו/או שליטה ,עתידה
להצליח ולהניב פירות פוריים יותרμ .
amit_s@kab.co.il
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ז

ה מתחיל בתופעות פשוטות ,כמו
שינויי מזג האוויר או פגישות
”מקריות“ עם חברים מהעבר ,אבל
גם כשמדובר באירועים בעלי משמעות
כגון עלייתן ונפילתן של ממשלות שונות,
אסונות טבע או משברים כלכליים ,מצבנו
אינו טוב יותר.
לאחר שהתרחש האירוע ,קל למצוא אין
ספור הסברים מדוע הוא קרה” .אני חולה
כי אתמול לא לבשתי בגדים חמים לאחר
המקלחת“; ”איזה מזל שהתעכבתי בבית
שעה נוספת ,וכך פגשתי באירית ,חברת
הילדות שלי ,בדרכי לעבודה“ ,ועוד ועוד
הסברים .אבל בפועל ,ברור לנו שמדובר
בתירוצים לאחר מעשה ,וכי אין לנו מושג
ירוק מה יקרה בעוד דקה או שתיים ,בעת
שנסיים לקרוא את המאמר הזה.

זה ההקשר פשוט ,והתוצאה מתקשרת
ישירות לסיבה  -כואב לי כי קפצתי
ממקום גבוה.
גם חוק המשיכה שפועל עלינו הוא חוק
טבע שהשפעתו ברורה וגלויה .איננו יכולים
לעקוף אותו או להתעלם ממנו .אולם חוק
המשיכה איננו החוק היחיד שקיים ומשפיע
על עולמנו .הקבלה גורסת שבמציאות
פועלים חוקים נוספים .את חלקם טרם
הכרנו ,ועוד לא פענחנו את השפעתם עלינו.
אבל כדי להבין טוב יותר את הסיבות ואת

ÌÈÈÁÂ¯ ÌÈ˜ÂÁ

חכמת הקבלה חוקרת את המקור  -השורש -
לתופעות המתגלות לנו בעולמנו .היא
מסבירה כי המתרחש כאן אצלנו נקבע
על ידי מערכת של חוקי טבע מוחלטים
הנסתרים מהבנת האדם הרגיל ,וכי אין כלל
מקריות בשרשרת האירועים ששוצפים
את חיינו .נמחיש זאת באמצעות דוגמה:
אם נקפוץ מהכיסא לרצפה ,סביר להניח
שדבר לא יקרה לנו ,אולם אם נקפוץ
מהקומה השלישית של הבניין ,זה כבר
עלול להסתיים באסון .חוסר ההתחשבות
בחוק המשיכה והתוצאה ברורים .במקרה

החוקיות שלפיהן מתנהלים חיינו ,ובעיקר
כדי להביא לשינוי חיובי בהם ,עלינו ללמוד
להכיר את החוקים הנסתרים המשפיעים
על המציאות.

ÛÚÂ ˘¯Â˘ ˜ÂÁ

”אין לך פרט של מציאות או של מקרי
המציאות המצוי בעולם התחתון שלא
תמצא דוגמתו בעולם עליון הימנו ,בצורה
שווה כמו ב‘ טיפות של מים .ונקראים
’שורש וענף‘“ )”בעל הסולם“ ,מאמר
”מהות חכמת הקבלה“(.
חוק שורש וענף קובע כי כל מה שמתחולל
בעולמנו הוא העתקה של מה שמתרחש
בעולם עליון יותר .חכמי הקבלה שהתעלו
לדרגת מודעות גבוהה מתארים עולם
עליון ,רוחני ,הנעלם מחושינו .הם מכנים
את העולם הרוחני בשם ”עולם הסיבות“ או
”עולם השורשים“ ,ואילו את העולם שלנו הם
מכנים ”עולם התוצאות“ או ”עולם הענפים“.
לטענתם ,מה שאנו רואים ,חושבים ,מרגישים
או מדמיינים כבר נקבע והוחלט בעולם גבוה
יותר ,מבלי שנדע דבר על כך.
הם מסבירים שכדי להתערב במערכת
ולשנות את גורלנו עלינו להכיר את האופן
שבו המערכת הזאת פועלת .את מערכת
החוקים העליונה ,את הדרך להכיר אותה
ואת המפתח לשינוי העתיד שלנו ,הם
מתארים עבורנו בספרי הקבלהμ .
gilad_s@kab.co.il

אימג'בנק GettyImages -

מסלול הלימודים התלת שנתי "קמפוס קבלה" יוצא לדרך!
מסלול ערב ייפתח בתאריך .5.5.2008
הלימודים יתקיימו בימי ב’ ,בשעות  .21:1518:00ההרשמה בעיצומה!

לפרטים1-700-509-209 :
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ביטוי ”עולם קפקאי“ הפך
לביטוי שגור המתאר עולם
אפל ,קודר ומאיים ,שבתוכו
תועים גיבורים חסרי ישע
ונטולי יכולת בניסיון כושל להתמודד
עם מר גורלם .קפקא הוא אולי הסופר
שתיאר בצורה הטובה ביותר את חוסר
האונים המתגבר של הקיום האנושי בעידן
המודרני.
באחד מסיפוריו המפורסמים ביותר,
”לפני החוק“ ,שהתפרסם לאחר מותו
בשנת  ,1925מתאר קפקא את דמותו
של בן כפר פשוט היושב לפני שער החוק
ומבקש רשות כניסה .על אף שהשער
פתוח לרווחה ,חושש בן הכפר לעבור
בו בטרם יקבל אישור משומר הסף .זה,
מצדו ,מזהירו כי ישנם שומרים נוספים
אחריו ,וכל אחד מהם חזק מקודמו.
מאוכזב מן הקשיים הלא צפויים ובקבלו
החלטה קפקאית טיפוסית ,מחליט
בן הכפר לשבת ולהמתין בצד השער,
בתקווה שיום אחד הוא בכל זאת ייפתח.
מפעם לפעם הוא מנסה לשדל ולרכך את
לבו של השומר בתחבולות ובהפצרות
שונות כדי שיאפשר לו לעבור ,אך ללא
הועיל .כך חולפות להן השנים ,בן הכפר
מזדקן ,והשער נותר סגור כשהיה.
בערוב ימיו מגייס בן הכפר את שארית
כוחותיו ,פונה אל השומר ,ומבקש
לדעת כיצד ייתכן שכל בני האדם רוצים
להיכנס אל שער החוק ,אך איש מלבדו
לא ביקש רשות לעבור בו” .כניסה זו
נועדה רק לך“ ,עונה לו השומר” ,ועכשיו
אני עומד לסגור אותה“.

˘ÈÁÂ¯‰ ÌÏÂÚ‰ È¯Ú

¢ÌÏÂÒ‰ ÏÚ·¢ Ï‡ ‡˜Ù˜Ó

מה חסר לנו בעצם? או מדוע מסרב
השומר לאפשר לנו לעבור אל העולם
הרוחני?
בהקדמה לחיבורו החשוב ”תלמוד עשר
הספירות“ ,רומז לנו ”בעל הסולם“ על
התשובה בעזרת משל המזכיר במעט
את הסיפור הקפקאי ,אך בשונה ממנו -
מספק גם פתרון:
”הדבר דומה למלך שחשק לבחור לעצמו
את כל אוהביו הנאמנים ולהכניסם
בהיכלו פנימה ...אבל העמיד מעבדיו
שומרים רבים על פתחו של ההיכל ,ובכל
הדרכים המובילות להיכלו ,וציווה אותם
להטעות בעורמה את כל המתקרבים
ולהדיחם מהדרך...
וכמובן שכל בני המדינה שהתחילו לרוץ
להיכל המלך ,נידחו בעורמת השומרים
החרוצים .ורבים מהם התגברו עליהם,
עד שהצליחו להתקרב אל פתח ההיכל.
אלא ששומרי הפתח היו חרוצים ביותר,
ומי שהתקרב ,הסיתו והדיחו אותו
במזימה רבה ,עד ששב כלעומת שבא.
וכך חזרו ובאו ,ושוב התחזקו וחזרו,
וחזרו חלילה כמה ימים ושנים עד שנלאו
מלנסות יותר“ )הקדמה ל“תלמוד עשר
הספירות“ ,אות קל“ג(.
קשה לרדת לסוף דעתו של המלך; הוא
רוצה לקרב את אוהביו ולהכניסם להיכלו,
אך בפועל הוא פועל הפוך ,לכאורה ,ומציב
בפתחו של ההיכל שומרים שמונעים
מאוהביו להיכנס...
אם רצה להכניסם ,מדוע הוא מערים
בפניהם מכשולים רבים כל כך? היה
פשוט יותר לפתוח את השער ולתת להם
להיכנס .בהמשך המשל מתברר כי זוהי
דרכו של המלך לגלות מי באמת רוצה
להגיע להיכלו.
”ורק הגיבורים מהם ,אשר מידת
סבלנותם עמדה להם ,וניצחו את
השומרים ההם ,ופתחו הפתח ,זכו תכף
לקבל פני המלך ...וכמובן שמאז ואילך
לא היו להם עוד עסקים עם השומרים
הללו ,כי זכו לעבוד ולשמש מול הדר
אור פני המלך בהיכלו פנימה“ )הקדמה
לתע“ס ,אות קל“ג(.

·ÍÏÓ‰ Ï˘ ÂÏÎÈ‰

היכל המלך איננו ”עוד מקום יפה“ ,עמוס
באוצרות ובתכשיטים יקרים .ההיכל
מדמה בחכמת הקבלה מערכת של רצונות
שבהם פועל חוק רוחני אחד  -תכונתו
® ¥∂ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰

˜Á˘ ·ÂË–ÔÓÒ ·¯Ó
לדבר עם אלוהים
מבעד לשמשה הקדמית של המכונית המולת
היום המתחיל .עשרות מכוניות דחוקות מאחורי
רמזורים מתחלפים ,צופרים חסרי סבלנות
מניעים את מי מהנהגים ששכח להתקדם .בתוך
כל קופסת פח כזו ,אני חושבת לעצמי ,נח עולם
שלם .אדם שלם .וכל אחד הוא יחיד ,ומיוחד,
וחד פעמי ,והמפגש היומיומי החטוף הזה בפקק
של בוקר ,ודאי גם הוא איננו מקרי .זו השפה של
אלוהים ,אני חושבת .הוא מדבר אליי בענני הפיח,
בצעקות האנשים ,בחניה שאינני מוצאת כבר
עשר דקות .הוא מדבר אלי ,ואני לא מבינה אותו.
העולם כולו שפה ,אני אומרת לעצמי ,ואני -
שאינני דוברת אותה  -קצת אבודה.
מהר מאוד אני שבה להתמכר לאשליית היחיד.
מישהו מעליב אותי  -אני נעלבת .מישהו משמח
אותי  -אני מאושרת .כמו מכונה .לומדת? האם
אני לומדת? ...כמה קשה ללמוד כאשר קל כל
כך לשכוח .הרי כל חושיי אומרים לי שמחוצה
לי נמצאים מאות ואלפי עצמים ,עצים ,בעלי
חיים ,בני אדם ,ולכל אחד מהם קיום נפרד משלו.
אף אחד איננו קשור לאחר .הם נפרדים .ואני
נפרדת .יחידה .והם יחידים .והקשר בינינו איננו
אלא תוצאה של יד המקרה הנעלמה .באותה
מידה יכול היה לקרות משהו אחר .השכל מורה
לשוב לתבניות הלוגיות הידועות מראש .אני
מוצאת את עצמי מתכננת ,מקווה ,מתייאשת,
ובעיקר  -שוכחת.
רק בסוף היום ,רגע לפני שעיניי נעצמות ,אני
מעבירה בראשי שוב את גבב האירועים ,וברגעים
של חסד אני מצליחה לראות בהם משהו ברור.
אבל הרגע הזה של צלילות ושל הכרה הוא תמיד
קצר .ואחריו אני נותרת אפופה בנוזל התמידי
של הספקנות ומרגישה את גופי מסמן לי שעליי
להקדיש לו תשומת לב .אני נכנעת לשינה ,לא
לפני שאני מזכירה לעצמי לזכור מחר .לזכור את
השפה ,לזכור מי דובר אליי.
אימג'בנק GettyImages -

השאיפה לעבור בשערי החוק  -לגלות את
מערכת הכוחות שמפעילה את חיינו  -איננה
דבר חדש .מאז ומתמיד חתרנו למשול
ולשלוט בחוקי הטבע הנסתרים וניסינו
לרתום אותם לטובתנו ,אך במאה ה– 20רצון
זה מתעצם ומטפס לשיאים חדשים.
בפרק זמן קצר הספקנו לשגר טילים
לחלל ,לטייל על הירח ,להקים רשתות
תקשורת חובקות עולם ולפתח ולהמציא
אין ספור מכונות ומכשירים משוכללים;
אולם בכל הקשור לטבענו הרוחני,
לתכונותינו הפנימיות ולרגשות שלנו,
אנו עדיין מגששים באפלה.
כאשר צפות על פני השטח שאלות כמו :מי
מנהל את חיינו? מה מכתיב לנו את מהלך
החיים? או מהיכן מגיעות המחשבות
שלנו? הן בדרך כלל נותרות ללא מענה.
ממש כמו אותו בן כפר בסיפורו של
קפקא ,אנו מרגישים את עצמנו נשלטים

בידי מערכת חוקים מסתורית ומנוכרת,
שאיש אינו מצליח לפצח באמת.

הקבלה שלי

מרב סמן–טוב שחק היא זמרת ויוצרת ,שדרנית
רדיו ועו”ד ,בוגרת הפקולטה למשפטים
באוניברסיטה העברית.

˙¯·˙Â

פרנץ קפקא
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סופר יהודי שכתב בגרמנית והיה אחד מגדולי הסופרים
במאה ה– .20חלק ניכר מיצירותיו פורסמו לאחר מותו.
באמצעות חיבוריו הרבים ,שכללו רומנים ,סיפורים קצרים
ומשלים ,ניסה קפקא לתאר את מצוקת הקיום שבה שרוי
האדם בתקופה המודרנית .ה“אדם הקפקאי“ מתואר
בכתביו כדמות מבולבלת ,האבודה בתוך סוג של מכונה
ביורוקרטית מפלצתית ובלתי נראית ,וכלואה בתוך עולם
עגמומי בדרך כלל ,שחוקיו המורכבים אינם מובנים לה,
אך משפיעים על חייה ומשנים אותם ללא הרף.
בין ספריו המפורסמים” :הטירה“” ,המשפט“” ,הגלגול“ ועוד.

צילום :לוסי פז
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של הבורא ,תכונת הנתינה .כאשר האדם
”ממליך“ מעל הרצון האגואיסטי שלו את
תכונת הנתינה ,הוא מגלה את ”אור פני
המלך“ ,כלומר ,מתפשט בתוכו שפע אין
סופי .מתוך הרגשת השפע הזו הוא לומד
שהחוקיות הנסתרת פעלה עליו כל הזמן
מבלי שהרגיש ,וכך נפתחים בפניו שערי
החוק הרוחני לרווחה .אך כדי להיכנס
להיכל המלך האדם צריך להתגבר על
השומרים החוסמים את דרכו.
מי הם השומרים? רצונותיו האגואיסטיים
של האדם עצמו .כדי להתגבר עליהם הוא
צריך לשנות את הטבע שלו .עליו ללמוד
איך להשתמש ברצון האגואיסטי הבסיסי
שאתו הוא נברא ,כדי להיטיב לזולת.
כלומר ,האדם צריך לרכוש תכונות חדשות,
תכונות של אהבה ונתינה .כאשר הוא
משתנה ורוכש את התכונות החדשות ,הוא
מגלה שהשער היה תמיד פתוח ,ושלמעשה,
הוא תמיד היה בתוך היכל המלך ,אלא
שחסרו לו הכלים להרגיש זאת.

ÚÒÓ‰

אוהביו האמתיים של המלך הם ,אפוא,
אלו המבקשים להיות כמוהו ,להידמות
לו ולגלות בתוכם תכונות כמו שלו.
במהלך המסע אל ההיכל האדם מגלה כי אם
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ינסה להתקרב אל ההיכל כאשר הוא נשלט
על ידי רצונותיו האגואיסטיים ,השומרים
ייראו בעיניו ”קפקאים“ ,קרים ואכזרים.
אולם ,משרכש את תכונת הנתינה ,הוא
פוגש באותם עוזרים ,אלא שהפעם הם
מכוונים אותו לדרך הנכונה ,ומסייעים
בעדו לחצות את השער .למעשה ,הם אלה
שפותחים עבורו את השער!
”הדרך“ להיכל המלך יכולה להיות מסע
רוחני מרתק ומלא הרפתקאות ,או
מסע רצוף מהמורות ומכשולים .מתברר
שהשומרים הפנימיים בתוך האדם
חרוצים וערמומים הרבה יותר מכפי
שנראה בתחילה ...בסיפור של קפקא
מציע השומר לשבת על השרפרף ולנוח,
ובאמת ,מדוע לא? לעתים נדמה לנו שאם
נשב ונמתין ,ייפתח השער מאליו ,ואולי
אפילו המלך בכבודו ובעצמו יצא לקבל
את פנינו ...פעמים אחרות נדמה לנו שאם
נתרגז ונצעק בכל הכוח ,או לחלופין -
נתפלל ונבכה ,יתרחש הנס המיוחל.
האמת היא שכדי לעבור את השומרים אנו
זקוקים למפתח הנכון ,לשיטה שמסוגלת
לפתוח עבורנו את השערים .חכמת
הקבלה מדגישה שאנו צריכים להשתנות,
והתהליך כולו תלוי רק בנו .ככל שנתקדם
בדרך נוכל להתגבר על שומר חזק יותר,

כלומר ,להתעלות מעל לשכבה עבה יותר
של רצון אגואיסטי .אם לא נוותר ולא
נתייאש ,נגיע אל המטרה הנכספת.

ÏÂ˘ÓÏ Â¯˙Á „ÈÓ˙ÓÂ Ê‡Ó
Ú·Ë‰ È˜ÂÁ· ËÂÏ˘ÏÂ
ÌÂ˙¯Ï ÂÈÒÈÂ ÌÈ¯˙Ò‰
‡‰‡Ó· Í‡ ¨Â˙·ÂËÏ Ì˙Â
ÌˆÚ˙Ó ‰Ê ÔÂˆ¯ ≤∞–‰
ÌÈ˘„Á ÌÈ‡È˘Ï ÒÙËÓÂ
עד כאן הדמיון בין שני המשלים ,אולם
בשונה מהרוח הקודרת והפסימית
שאופפת את המשל הקפקאי ,הסיפור
הקבלי של ”בעל הסולם“ אוצר בתוכו
תקווה גדולה .המקובלים שחצו בהצלחה
את השער מספרים כי בצדו השני מחכה
עולם הפוך לחלוטין מהמציאות הקפקאית,
שהיא מנת חלקנו כאן ,בעולם הזה .מעבר
לשער ממתין לנו עולם רוחני ,שלם ונצחי,
המתנהל באמצעות חוק האהבה.
ייתכן שאם בן הכפר הקפקאי היה פוגש
במשל ובשיטה הקבלית שהשאיר אחריו
”בעל הסולם“ ,הדברים היו מסתיימים
עבורו אחרתμ .
avihu_s@kab.co.il

Photos - a.s.a.p.

‰Ï·˜· ÌÈ˘È‡

‰ÏÈ‚˘ ˘È‡‰
‰‡È¯·‰ ˙Â„ÂÒ ˙‡

Í¯„‰ ˙‡ ÏÏÒ˘ ÈÓ Ï˘ ÂÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ ≠ ˘Â„˜‰ È¢¯‡‰
¨Á˙ÈÙ˘ ˘È‡‰ Æ˙Â˘Â‡‰ ¯Â·Ú ‰Ï·˜‰ ˙ÓÎÁ Ï‡
Ì„‡ ÏÎ ¯Â·Ú ‰˘È‚Ï ‰ËÈ˘‰ ˙‡ ÍÙ‰Â ‚¯„˘
 ניב נבון:מאת
ÂÈ˙ÂÏÈÓ È¯˘·· ÂˆÚ ÌÈ¯ÓÒÓ ÂÓÎ
ÆÂÊ ¯Á‡ ÂÊ·
‰ÒÓ ¨‰Ó‰„˙· È˙·˘‰ ¨¢˜ÁˆÈ È·¯¢
¨ÈÂ¯‚ ˙‡ Â˜Á˘ ˙ÂÚÓ„‰ ˙‡ ˜ÈÊÁ‰Ï
Â˙Â‡ ÏÈ·ÂÈ ÈÓ øÍÈ„ÚÏ· ‰˘Ú ‰Ó¢
ÆË˜˘· È˙ÏÓÏÓ ¢ø˙ÂÈÁÂ¯‰ Ï‡
Æ˙ÂÎÂ¯‡ ˜˙˘Â È· ÔÂ·˙‰ È¢¯‡‰

˙‡ Â˙Ó˘ ·ÂÊÚ˙ Â·˘ ÌÂÈ‰ ÏÚ
ÆÌÏÂÚ‰
¨Í„·Ï ¯‡˘È˙ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ „ÂÚ·¢
¨˙Âˆ¯Á· ÈÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ ¨¢Ï‡ËÈÂ ÌÈÈÁ
ÈÙÎ ˜ÂÈ„· Í¯„‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï ÍÈÏÚ¢
ÂÈ‡ Í„·ÏÓ ˘È‡ ¨Í˙Â‡ È˙„ÓÈÏ˘
Æ¢ÍÎÏ Ï‚ÂÒÓ

¯

˙‡ ‰¯ÊÈÙ ˙È¯Á˘‰ ÁÂ
ÌÈÂ¯Á‡‰ ‰ÏÈÏ‰ ÈÏÈÙ¯Ú
¨˙Ùˆ ¯ÈÚ‰ ˙Â‚‚ ÏÚÓ
ÛÈÈÚ ¨Ú˙ÙÏ È˙¯¯ÂÚ˙‰
ÔÈÈ„Ú È˘‡¯· Æ‰¯˜ ‰ÚÈÊ· ÛÂËÚÂ
Â·˘ ÌÂÏÁ ¨ÌÂÏÁ ÈÒÈÒ¯ ÂˆˆÂ¯˙‰
¨˘Â„˜‰ È¢¯‡‰ ¨È¯ÂÓ ÈÏ ¯ÙÈÒ
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הקבלה שלי
¨ÁˆÎ ÈÏ Â‡¯˘ ÌÈÚ‚¯ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï
‡Í˘Ó ˙‡ ÌÈÚ·Â˜ ÂÁ‡ ‡Ï¢ ∫¯Ó
ÏËÂÓ˘ ÏÎ ÆÂÙÂ‚· ‰Ó˘‰ ˙Â‡ˆÓÈ‰
¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰¯Âˆ· ÏˆÏ ‡Â‰ ÂÈÏÚ
‡˙ ¨¯ÓÂÏÎ ¨ÂÏ Ú·˜˘ ÈÓ˘‚‰ ÔÓÊ‰
˙ÂÏ‚Ï ˙ÂÓ˘ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎÏ ¯ÂÊÚÏ
‡˙ Æ¢ÆÆÆ‡¯Â·‰ ˙‡ ¨ÔÂÈÏÚ‰ ÌÏÂÚ‰
Ï·‡ ¨È·ÈÏ ÍÂ˙Ï ¯˘ÈÈ‰ Â¯„Á ÂÈ˙ÂÏÈÓ
¯·Î ÍÈ¯‡˙‰¢ ÆÔÓÈÚ ÌÈÏ˘‰Ï È˙·¯ÈÒ
¨Ú˙ÙÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ ¨¢ÌÈÈÁ È·¯ ¨Ú·˜
Æ®±μ∑≤© ¢·¢Ï˘‰ ¨·‡· ß‰¢
סיפורו של האר“י )רבי יצחק לוריא
אשכנזי( מתחיל ברחוב קטן בשם ”אור
החיים“ בירושלים של תחילת המאה
ה– ,16שם נולד למשפחה ענייה.
אביו ,ר‘ שלמה אשכנזי ,נפטר עוד
כשהיה ילד ,והמשפחה היגרה למצרים
ועברה להתגורר בבית דודו העשיר.
ילדותו של האר“י חלפה על פניו
במהירות ,ודומה כי לא הייתה לו
הפריבילגיה להישאר ילד .הרב הראשי
למצרים ,ר‘ דוד בן זמרא )הרדב“ז(,
זיהה במהרה את הפוטנציאל העצום
הטמון בילד המסור ,קירב אותו אליו
והפך אותו לתלמידו הבכיר .מאז התחיל
שמו של האר“י להלך לפניו.
אבל האר“י לא מסתפק בכך” :תוארי
כבוד ,אינם המטרה לשמה באתי
לעולם“ ,הוא חוזר ואומר” ,עליי לגלות
את הבורא ,להבין את הכוח שמפעיל את
המציאות.“...

„Á‡ ˘È‡˘ ¨ÌÎÏ ÂÚ„¢
È¯Á‡ ÌÂ˜È ‰Ù ·˘ÂÈ‰
˙ÂÓÎÁ· ¯Â„‰ ÈÈÚ ¯È‡ÈÂ
ÂÈ‰ ÈÓÈ·˘ ÆÆÆ‰Ï·˜‰
ÂÈÓÈ·Â ÆÆÆÌÈÓÂ˙Ò ˙Â¯ÂÈˆ‰
ÂÚ„Â ÆÆÆ˙Â¯ÂÈˆ‰ ÂÏ‚˙È
˘ıÂˆÈ ¨ÏÂ„‚ Ì„‡ ‡Â‰
˜¢Ó¯‰ È¯·„© Æ¢È¢·˘¯‰
®˘Â„˜‰ È¢¯‡‰ ÏÚ
ככל שהאר“י מעמיק בכתבי הקבלה הוא
מבין שעל כתפיו מוטלת אחריות אדירה.
”עליי להתאים את חכמת הקבלה לכל
הנשמות“ הוא חושב לעצמו” ,זו הסיבה
לשמה התגלגלה נשמתי לעולם“.
כדי להתמסר למשימתו הוא מתבודד
בבית קטן על גדות הנילוס ,ומקדיש
כל רגע וכל מחשבה ללימוד ספר

הזוהר .הוא מנסה לפענח בכל כוחו את
המשמעות הנסתרת מאחורי כל אות
בספר הספרים של הקבלה.
צלחות האוכל שמניחה אשתו על מפתן
החדר נערמות בזו אחר זו מחוץ לדלתו
הסגורה .האר“י אינו מש מחדרו משך
ימים ושבועות ארוכים ,וביתו הקטן הופך
למקום שבו מתגלים בפניו כל סודות
הבריאה ,עד לעמוק ביותר שבהם.

ÁÂ¯· ˙Ú‚Ï
¨‡È¯ÂÏ ˜ÁˆÈ È·¯ ÏÚ ˙ÚÓ˘ Ì‡‰¢
¢øÔÓÊÓ ‡Ï ¯ÈÚÏ ÚÈ‚‰˘ ÌÎÁ‰
˘‡‰˘Ó È·¯ ¨È¯ÂÓ „Á‡ ·¯Ú È˙Â‡ Ï
˜Æ®˜¢Ó¯‰© Â¯È·Â„¯Â
Ô˙Â‡· ˙ÙˆÏ ÚÈ‚‰˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ „ÂÚ
¨‰ËÚÓ‰ ÔÂ˘Ï· ¨‰È‰ ‡Ï ¨ÌÈ˘‰
„ÂÓÈÏ· ˜ÂÒÚ ÈÏÂÎ¢ Æ‰˘ÈÚ¯Ó ‰˘„Á
˘ËÚÓÎ È˙ÈÚ ¨¢È¯Â·Ú ¯˜ÈÚ‰ ‡Â‰
··ÏÎÏ ˘È„˜‰Ï È‡Ù ÈÏ ÔÈ‡¢ ¨ÏÂËÈ
Æ¢¯ÈÚÏ ÚÈ‚Ó˘ ¯Ê
¯·¯Â·ÚÎ Æ˜˙˘ Â¯È·Â„¯Â˜ ‰˘Ó È
ÂÈÈÚ ˙‡ ÌˆÚ ‡Â‰ ÌÈÚ‚¯ ¯ÙÒÓ
˙‡ ¨ÌÈÈÁ È·¯ ¨Ú„ÂÈ ÍÈ‡¢ ∫¯Ó‡Â
‚ÍÈ‡˘ ÍÎ· ‰˘ÂÚ ‰˙‡˘ ˙ÂÚË‰ Ï„Â
ı¯Â ¨Ú‚¯‰ ‰Ê· Í˜ÂÒÈÚ ÏÎ ˙‡ ·ÊÂÚ
˙‡ Á‰ Æ‰Ê‰ ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰ ˙‡ ˘Â‚ÙÏ
‰È‡ ˙‡Ê ÆÂ˙Â‡ ˘Â‚Ù ÍÏÂ Í„ÂÓÈÏ
·˜˘¢°‰„Â˜Ù ˙‡Ê ¨ÌÈÈÁ È·¯ ¨‰
È¢¯‡‰ ˙‡ ‰Â˘‡¯Ï È˙˘‚Ù ÍÎ
Æ˘Â„˜‰
‡‰ˆ¯Ù˘ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ¯ÎÂÊ ÔÈÈ„Ú È
È· ‰ÊÁ‡˘ ˙Â˘‚¯˙‰‰ ˙‡ ¨ÂÎÂ˙Ó
‰Ó„Â ¨ÈÏÂÓ ·˘È ‡Â‰ Æ¯·È„ ‡Â‰˘Î
ÏÎÏ ˙Â·Â˘˙‰ ˙‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ ÈÏ ‰È‰
˘‡‰˜Ï˙Ò ˙Â¯ÂÙÒ ˙Â˜„ ÍÂ˙ ÆÈÈ˙ÂÏ
ÈÓ ÈÙÏ È˙·‰ ÆÊÂ·‰ ÛÏÁÂ ‰‡˜‰
‡ÌÏÂÚÏ˘ ÈÓˆÚÏ È˙Ú·˘Â ¨·˘ÂÈ È
Æ˙‡Ê ÁÂÎ˘Ï ‡Ï

‰ÙÈÏ˜‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï
˙ÈÂˆÈÁ‰

השנה היא  .1570האר“י כבר גילה את
כל סודות העולם העליון ,וכעת הוא
מרגיש שעליו לעזור לאנשים נוספים
לעשות זאת .וכך ,ב– 1570שם האר“י
פעמיו לצפת.
מיד עם הגיעו לעיר מעיד עליו גדול
המקובלים דאז ,רבי משה קורדובירו
)הרמ“ק( ,שהאר“י הוא משורש נשמה
מיוחדת .הבולטים שבמקובלי צפת
מתגבשים סביבו לקבוצת תלמידים,
® μ∞ „ÂÓÚ· Í˘Ó‰

˘¯ËÚ Ô· È
אחד הרעיונות היפים והעמוקים בחכמת הקבלה
הוא ”כוח האיחוד” .רעיון שכפשוטו מובן לכל
אדם .לי הוא מוכר היטב מעבודתי בתיאטרון
ובטלוויזיה .קבוצות תיאטרון ובידור כמו
”פלטפוס”” ,החמישייה הקאמרית” ,אנסמבל
תיאטרון ”גשר” ועוד ,הצליחו לא רק בזכות
המשקל הסגולי של הפרטים שבתוכם .קבוצה
מגובשת שעובדת יחד בתיאום ,בהרמוניה
ובאהבה מצליחה להפוך ליותר מסך כל חלקיה
ומעוררת בצופה התלהבות נדירה :הצופה מוחל
לקבוצה על הפגמים ונסחף עם ההתלהבות
שזורמת אליו מהבמה או מהמרקע .קבוצות
מהסוג הזה הן מצרך כל כך נדיר ,עד כי גם אם
יש בהן שחקן חלש יותר מהאחרים  -לא מעזים
להחליף אותו על מנת שלא להפר את האיזון.
מהצד השני עומד ”כוח הפירוד”.
כולנו יודעים שסופה של כל קבוצת שחקנים או
להקת רוק הוא פירוק .במוקדם או במאוחר מגיע
רגע מסוים שבו כל אחד מהיוצרים עושה את
החשבון שלו ,ומסיק שלבד הוא יכול לקבל יותר
כבוד וכסף ,ללא צורך להתחלק עם האחרים.
האם אפשר להאשים אותו? ודאי שלא .הרי
מלכתחילה הוא נכנס לקבוצה על מנת להשיג
לעצמו במה ,פרסום ,פרנסה ,אז מה הפלא שהוא
עושה זאת ברגע שהוא יוכל להשיג יותר לבד?!
ושוב ,איך אפשר לוותר על הרגעים הקסומים
של ”הביטלס” מופיעים על גג בניין בלונדון,
שחקני ”זהו זה” מתפקעים מצחוק מול
המצלמה בשידור חי ,חברי ”פלטפוס” מעוותים
את גופם בהומור אידיוטי ונפלא” ...כוח
האיחוד” ו”כוח הפירוד”  -שני כוחות מרכזיים
שפועלים בקיום האנושי.
בניגוד לפילוסופיות אחרות ,חכמת הקבלה לא
ממליצה לאדם להתכחש לשאיפותיו על מנת
לקיים את ה”איחוד” וגם לא לצאת לחגיגה
דקדנטית של ”פירוד” ,אלא למצוא את הערך
שיהיה מספיק חזק על מנת לקיים את ה”ביחד”
הזה לנצח .חכמת הקבלה מציעה לאדם הפרטי
ולאנושות כולה למצוא אופק אמתי .מטרה
גדולה לחתור אליה .תקווה.
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שי בן עטר הוא מחזאי ובמאי בתיאטרון
ובטלוויזיה.

‡‰Ï·˜· ÌÈ˘È
® ¥π „ÂÓÚÓ Í˘Ó‰

ומכנים את עצמם ”גורי האר“י“.
”טוב שאינכם מבינים“ ,הוא נהג לומר,
”השכל הוא השתקפות של האנוכיות
שלכם .רק אם תסירו את המעטה
החיצוני ותדבקו בפנימיותכם ,תבינו
את דברי“.

ÌÈÈÁ È·¯ ≠ Í¯„‰ ÍÈ˘ÓÓ
Ï‡ËÈÂ
‰Ú˘· ÈÎÂ øÏ‡ËÈÂ ÌÈÈÁ ÍÏ‰ ÔÎÈ‰¢
„‡Ó ¯ÚËˆÈÂ ¢øÈÏˆ‡Ó ÍÏ‰ ˙‡ÊÎ
‰ÊÈ‡ ÍÏ ¯ÂÒÓÏ ÈÂˆ¯· ‰È‰¢ ¨È¢¯‡‰
„·¯ ¢ÆÆÆÔ‡Î ÍÈ‡ Ï·‡ ¨ÌÈÈÁ ¨¯˙Ò
ÌÈ¯·„ ¨ÌÈÏÂ‚Ï‚‰ ¯Ú˘ ¨È¢¯‡‰
˘‡ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÚ‚¯ ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ¯Ó
ÆÂ˙¯ÈËÙ

לפני פטירתו לרב יצחק כהן” :תאמר
לחברים בשמי שמהיום והלאה לא
יתעסקו כלל בחכמה זו שלמדתי ,כי לא
הבינו אותה כראוי ,ואמנם הרב חיים
ויטאל יעסוק בה לבדו בלחישה בסתר“.
”וכי אין עוד תקווה?“ שאל הרב יצחק
כהן בהתרגשות.
”אם תזכו אני אבוא ואלמדכם“ ,ענה
האר“י.
אך יצחק הכהן לא הבין את דבריו” .איך
תבוא ותלמדנו ,לאחר שאתה נפטר עתה
מהעולם?!“ ,שאל פעם נוספת.
”אין לך עסק בנסתרות“ ,השיב האר“י
ותכף נפטר.
תאריך פטירתו נקבע לה‘ באב של“ב,
והוא בן  38שנים בלבד.

לאורך הדורות נזקקו תמיד גדולי ˙Á˙Ù ˙ÂÈÁÂ¯Ï Í¯„‰

המקובלים לתלמיד בעל נשמה מיוחדת,
שדרכו יוכלו לגלות את השגותיהם
הרוחניות לעולם .כמו רבי אבא ,שהיה
לצדו של רבי שמעון בר יוחאי כדי לרשום
את דבריו ומהם נתחבר ספר הזוהר ,כך
רשם רבי חיים ויטאל את כל דברי האר“י.
הקשר העמוק שנרקם בין האר“י
לתלמידו מתבטא במילים שאמר האר“י

צילוםBeny Shlevich :
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האר“י היה גלגולה של נשמה מיוחדת.
נשמה שהתעברה בחמישה ענקי רוח:
באברהם ,במשה ,ברשב“י ,באר“י
ולבסוף ב“בעל הסולם“ .כל אחד מהם
התאים ופישט את הקבלה לדורו,
ועם זאת לאר“י היה תפקיד מיוחד.
האר“י פתח תקופה חדשה בהיסטוריה
האנושית .במהלך  17החודשים שבהם

התגורר בצפת ,עשה האר“י ,שזכה לכינוי
”משיח בן יוסף“ ,את הבלתי ייאמן:
משיטה שהייתה מותאמת עד אז ליחידי
סגולה בלבד ,הוא הפך את הקבלה לדרך
שמתאימה לכל אדם .החל מימיו ,הדרך
לנצחיות ולשלמות ,לחיים של אושר
ואהבה ,פתוחה לכולנו.
ÈÓˆÚ ˙‡ ‡ˆÂÓ È‡ ˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ
˙ÚÈÙÂ‰ ÈÓÊ· ‡˜ÂÂ„ ÚÂ„Ó ¨‰‰Â
¯ÊÂÁ È‡ ÌÚÙ ÏÎ Æ˘Â„˜‰ È¢¯‡‰
‰˙Â‡ ·ÊÂÚÂ ˘„ÁÓ ÂÊ‰ ‰Ï‡˘‰ ÏÚ
ÈÏ ¯˘Ù‡˘ ‡¯Â·Ï ‰„ÂÓ ¨‰ÚÓ ‡ÏÏ
ÆÂÓÚ ˘‚ÙÈ‰Ï
ÍÂÈÁ ¨Â· ¯ÎÊ È‡˘ ˙Ú ÏÎ ¨˙‡Ê ÏÎ·Â
˙‡ ÛÈˆÓ ÌÂÁÂ È˙Â˙Ù˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ
ÆÈ·ÈÏ
‡·Â˘ ·ˆÈ ÈÏÂÓÂ ÈÈÚ ˙‡ ÌˆÂÚ È
‡Ï‡ ÌÈÂÙ ÂÈ˙ÂÂÏÁ˘ ¨¯ÎÂÓ ˙È· Â˙Â
ÆÈ¢¯‡‰ Ï˘ Â˙È· ¨ÌÈ˜Â¯È‰ ˙Ùˆ È¯‰
‡¯ÓÂ‡ ‡Â‰ Æ˜ÂÓÚ‰ ÂÏÂ˜ ˙‡ ÚÓÂ˘ È
È„ÈÁÈÏ ˜Â˜Ê ÂÈ‡ ¯·Î ÌÏÂÚ‰¢ ∫ÈÏ
ÏÎ ÂÈÓÈÓ ÏÁ‰ ¨Ï‡ËÈÂ ÌÈÈÁ ¨‰ÏÂ‚Ò
‡„μ Æ¢˙ÂÈÁÂ¯Ï ÚÈ‚‰Ï ÏÂÎÈ Ì
niv_n@kab.co.il
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