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עניין של חינוך
"בעשור האחרון פעלה מערכת החינוך במטרה לצמצם את אירועי
האלימות ולשפר את האקלים החינוכי בבתי הספר .מטרה זו לא הושגה".
כך קבע מבקר המדינה בדוח שפורסם לפני כחודש .ואכן ,הצצה חטופה
למתרחש בחצרות בתי הספר תחשוף אותנו למציאות עגומה.
"האלימות בקרב הילדים מתחילה בגיל מאוד צעיר ,וכשאני אומרת מאוד
צעיר אני מתכוונת לגילאי  ,9-11לפעמים אפילו  ,"8מספרת מי שחיה
את "השטח" ,כתבת הפלילים הבכירה של גל"צ ,הדס שטייף ,בריאיון
מיוחד למגזין "קבלה לעם".
על הסיבות לתופעה ועל הכלים העומדים לרשותנו כדי לשנות את המצב
תוכלו לקרוא בכתבה מיוחדת שהוקדשה לנושא.
מי מאתנו לא התרגש למקרא עלילותיו של ציון ,הילד המאומץ ב"אל עצמי",
או הצטרף להרפתקאותיהם של ג'ינג'י וחבריו המפענחים פרשיות בלשיות?
אלה ועוד עשרות דמויות קלאסיות מככבות בלמעלה מ– 300ספריה של
גלילה רון–פדר–עמית ,ולמרבה ההפתעה ממשיכות להשפיע גם על ילדינו.
מעטים מודעים לכך שבעשור האחרון החלה רון–פדר–עמית לכתוב גם לקהל
מבוגר .בעקבות מסעה למזרח הרחוק וכתוצאה מחיפוש רוחני מתמשך נולד
הספר "חיפושים" ,המגולל את סיפורה של רננה ,כוכבת טלוויזיה בשנות
ה– 50לחייה ,שעל אף הצלחתה אינה מצליחה למצוא משמעות בחייה.
הפגשנו בין הסופרת המצליחה ובין הרב ד"ר מיכאל לייטמן ,לשיחה מרתקת

על משמעות ,על חינוך דור העתיד ועל מה שביניהם.
כמנהגנו ,לא זנחנו גם את נושא הזוגיות ,והפעם החלטנו לדון בו
באמצעות פרשנות מפתיעה לסיפור "החטא הקדמון" ,שמסירה
אחת ולתמיד מכתפי האישה את האחריות על אותו רגע אומלל,
ומשלבת טיפים מעשיים לשיפור חיי הזוגיות.
לצד מדורי הזוגיות והמשפחה אנו שמחים לחנוך גם מדור "הורים"
חדש .במדור מספרת לנו מרגלית ונטורה  -אם לשלושה ובעלת טור
במדור הורות ומשפחה באתר  ,Ynetשם היא מופיעה תחת שם העט
נעמה קרני  -כיצד היא ובעלה מחנכים את ילדיהם לנתינה ולאהבת
הזולת .האדריכלית אורית פנחס כותבת על "יוקרה" מלאכותית ,ושלי
פרץ מהרהרת במתנת החתונה האמתית שקיבלה  -מראה של עצמה.
גם בגיליון זה אנו מארחים אנשי תרבות ורוח מהחברה הישראלית.
השחקן רודריגו גונזלס ,המשורר והיוצר רוני סומק ,טייס הקרב (תא"ל
במיל') ואיש החינוך רם שמואלי והזמרת ומגישת הרדיו מירב סימן–טוב
משתפים אותנו ,כל אחד בדרכו הייחודית ,בחיבור האישי שלהם לקבלה.
הגיליון הרביעי של "קבלה לעם" מזמין אותנו שוב לגלות את האקטואליות
של חכמת הקבלה לחיינו ,וללמוד כיצד ניתן להיעזר בה כדי להבין את
עצמנו טוב יותר ולשנות לטובה את יום המחר.
קריאה מהנה!

           פירושם של צ’ארלי צ’פלין ו”בעל הסולם” לזמנים המודרניים
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על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו ,כי הוא זכאי כדין לפרסום המודעה .כל
הזכויות שמורות.
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צילום :אהובה ברנר

ש משהו שחשוב לי שתדעו עליי  -אני שונא שאומרים לי איך
לחיות.
אני שונא שאומרים לי מה נכון ,על מה לחשוב ,איך לחשוב ,איך
להתייחס לדברים ,ואני הכי שונא כשמנסים להגיד לי איך להיות
מאושר.
הרי אושר הוא דבר אישי .הכי אישי .כל אחד מאתנו מפרש את המושג הזה,
“אושר” ,בצורה שונה .יש שיגידו שכסף יעשה אותם מאושרים ,ויש שיבקשו
בריאות ...אין ספק ,אושר הוא מושג אינדיבידואלי מאוד .הוא תלוי במצב
שלך בחיים ,ברגע שבו אתה מבקש את האושר ,ועוד יותר מכך ,ברגע שבו
אתה מקבל אותו.
כי כשזה קורה אתה שואל את עצמך“ :זה אושר?” “האם אני מאושר?” האם
זה באמת מה שרציתי?”
תמיד כשאני ניגש לקרוא חומרים שקשורים לעולם הרוחני ,אני מתמודד
עם התחושה שמנסים להגיד לי מה נכון ומה לא ,וזה אוטומטית גורם לי
לריחוק מחומר הקריאה .לא פעם זה אפילו יכול לעורר בי תחושה של בוז
כלפי הכותב ,כלפי אותו אדם שמציג את עצמו כמי שבא להציל אותי ,שאומר
“אני המורה הנכון ,אני צודק ,ככה צריך לחיות”.
אני חושב ששאלות כמו איך לחיות ,מה נכון ומה לא ,כיצד אני מתמודד עם
העולם ,הן שאלות שחולפות במוקדם או במאוחר ,במוח של כולנו .בשלב
כלשהו בחיים אנו מתמודדים איתן ,ומאותו הרגע ואילך הן מכתיבות את
הדרך של כל אחד ואחת מאתנו.
או קיי ,אז השאלה נשאלה! מה עושים עכשיו? למי אני פונה? עזרה בבקשה!
כשהמחשבות הללו חולפות בראשנו אנחנו צמאים לתשובות ,כמו אדם
שמהלך במדבר ללא מים ,מחפשים בשקיקה אחר המקור הראשון שיגיש
לנו תשובה.
אני אישית שואל ושואל ,מחפש ,מתעניין ,בקיצור  -אני צמא .כך ,למעשה,
התגלגלתי לקבלה.
עולם הקבלה ריתק אותי עוד מאז שהייתי חייל בצה”ל .חבריי ליחידה
תמיד אמרו לי “אתה צריך להיות בשל כדי לקרוא את ספרי הקבלה”,
ואני מסכים איתם!
כל כך הרבה שאלות הטריפו אותי ,אני עוסק בעולם שהוא כולו אני.

איך אני נראה? מה אומרים עליי? אוהבים אותי? כמה כסף אני מרוויח?
עולם שלם שסובב סביבך ,והמצחיק הוא שאתה הוא הגורם המרכזי לכך.
אתה גורם לו להסתובב סביבך ,אתה מתעסק בעצמך ,ואתה לא עוצר
לרגע לחשוב על המשמעות .אתה מתמכר לכסף ,אתה הופך לבורג קטן
בתוך גלגל שמניע את הקפיטליזם ,וזה הולך ומחמיר .הדבר המטריף
ביותר הוא שאתה ,כן אתה (או את ,כמובן) ,יוצרים עולם ,אבל אין
לנו את הכלים להסתכל בצורה ביקורתית על העולם הזה שלנו ,מהצד.
לעצור לרגע את העיסוק האובססיבי שלך בעצמך ופשוט לחשוב.
לפעמים צריך רק לקבל סימן ,לקרוא את המילה הנכונה כדי שזה יקרה.
לא מזמן נפגשתי עם הרב ד”ר מיכאל לייטמן ,ושוחחנו על ה”שוני” ,נושא
שהיה חשוב לי מאוד לברר .מי שונה? איך מגדירים את השונה? מה זה בכלל
להיות שונה?
שוחחנו רבות ,והוא הפנה אותי לספרים מדהימים בחכמתם שדנים בנושא.
אולי אפתיע בכך שאומר שלא מצאתי תשובה חד משמעית ,אבל מה שכן
הבנתי הוא שאנחנו חיים בעולם סובייקטיבי .הבנתי שאנחנו קובעים את
המציאות שנראה .אנחנו הם אלה שמגדירים דרך עינינו מה שונה ומה לא.
למעשה ,יכולתי להמשיך ולשתף אתכם בהמון שאלות ,להמשיך ולחקור
עמכם את העולם הפילוסופי והרוחני ,אבל אחזור לנקודה שעמה התחלתי .אני
נוהג לומר שדעתך לגבי כל אדם שתפגוש בחיים תלויה במקום ,בסיטואציה
ובזמן שבו נפגשתם ,ואני חושב שאותה פגישה הייתה נכונה לרגע שבו אני
נמצא בחיים.
בספרים שעליהם המליץ לי הרב נחשפתי לחכמה ולנקודות מבט שריתקו
אותי .כאדם שלא אוהב שאומרים לו איך לחיות ,אבל כן אוהב שנותנים לו
לחשוב ,ובעיקר לחשוב מנקודת מבט שונה.
אכן ,לפעמים שווה לעצור את מרוץ החיים היומיומי ולקרוא ,לעצור ולחשוב,
כי כרגע אנו מרעילים את עצמנו במציאות שאנו יוצרים .אבל יכולה להיות
גם דרך אחרת ,שמתחילה בשינוי נקודת המבט שלנו על חיים .אבל זו כבר
הבחירה שלכם.
אני ,רק רציתי לשתף אתכם בה.
תיהנו!
רודריגו גונזלס ,שחקן ומנחה טלוויזיה

לפעמים צריך רק לקבל סימן ,לקרוא את המילה הנכונה כדי שזה יקרה
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מאת :אלי וינוקור
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היסטוריה של

אלימות

"ילד עם סכין לא מחפש שוקולד למריחה" ,כך הגיבו משפחתה של ענת פלינר ז"ל כששמעו
שרוצחה הוא ילד .העמותה לנוער במצוקה חושפת כי כ– 60%מהנוער השתתפו בשנה שעברה
ב"אירועים אלימים" 40% ,מבני הנוער נחשפו לאלימות בבית הספר ו– 23.4%מגדירים את בית
הספר כמקום מסוכן .מחר זה יקרה לילד שלכם ,מה תעשו?

צילום :צ.נ נועם בריקמן

ג

יפ שחור נעצר בחריקת בלמים מתחת לאחד הבתים
בשכונה של “בני טובים” בראשון לציון .מתוכו יצאו מספר
נערים שהתקדמו במהירות לעבר חבורת נערים אחרת.
זה התחיל בקללות ,עבר לצעקות ולאחר דקות ספורות
הוויכוח הקולני הפך לקטטה אלימה .לפתע ,הבזק אור
האיר את האפלה  -אולרים וסכינים נשלפו ,והעסק יצא משליטה .שלושה
ילדים נדקרו ,אחד מהם ,צחי ,נפצע אנושות .הוא ניסה לברוח ,אך חזהו
שתת דם .מספר רגעים מאוחר יותר הוא נכנע לפצעיו והתמוטט על
הקרקע .הוא נותר שרוע על האספלט הקר ללא רוח חיים.

החבורה האחראית על הרצח חזרה בריצה שפופה אל הג’יפ ונמלטה בחריקת
בלמים ממקום האירוע .במגרש ספורט נטוש ,לא הרחק משם ,הם שרפו
את בגדיהם ,טשטשו עקבות ,ו”ירדו לאילת” עד שהעניינים יירגעו .שם הם
תיאמו גרסאות ,כדי שחוקרי המשטרה לא “יעלו עליהם” .עד כאן הסיפור.
הסצנה הזו איננה לקוחה מ”סיפור הפרברים” וגם לא מ”היו זמנים
באמריקה” .האירוע הטרגי התרחש כאן ,בשכונה שקטה בראשון לציון
לפני קצת פחות משנה .המניע לרצח היה ויכוח בין נערים “רגילים”
לחלוטין על נערה .צחי באשה ז”ל ,שכלל לא היה מעורב במחלוקת,
נקלע למקום הלא נכון בזמן הלא נכון ,והדבר עלה לו בחייו.

‹
אלימות :מינואר  2008נפתחו  908תיקים ,לעומת  739תיקים בתקופה המקבילה אשתקד (עלייה של  22.8אחוז)
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הבורר

סביבה או תורשה?

שמונה חודשים לאחר מכן ,ביום אביבי ,בשעת אחר צהריים קרירה,
התאספו בגן הציבורי שישה נערים בני  ,15תלמידי כיתה ט’ בתיכון
יוקרתי בחיפה .המפגש שהיה אמור להיות בוררות בין שניים מהנערים,
הסתיים בתגרה אלימה ,במעצרים ובאיומים .עד כמה שיישמע הדבר
הזוי ,הבורר במפגש היה גם הוא נער בן  ,15שקט ,נורמטיבי ומקובל
על כולם .אך הדבר המפתיע באמת הוא שחלק גדול מההורים העדיפו
את התערבות הבורר על פני זו של המשטרה .מסתבר שהנער הצעיר
עושה את מלאכתו נאמנה .על פי ההורים ,לזכותו של “הבורר” עומדים
לא מעט מקרים אלימים שאותם פתר בדרכו שלו .ולא ,אין מדובר
בפרק של “הסופרנוס” או “הבורר” ,אלא בבית ספר יוקרתי בחיפה.
מה גורם לילדים מסביבה טובה לאמץ נורמות של עולם הפשע? ואיזו
דרך יש לנו ,כהורים ,לא להימצא בדריכות בלתי פוסקת כשהילדים
יוצאים לבלות?
התשובה ,מסתבר ,טמונה אי שם עמוק בהשפעת החברה על האדם.

מאז ומתמיד שאלו הפסיכולוגים את השאלה הנצחית :האם האדם
הוא תוצר של החברה ,או שמא התנהגותו היא עניין מולד שאינו נתון
לשינוי?
זיגמונד פרויד ,אבי תורת הפסיכואנליזה ,היה הראשון שהתייחס אל
הסביבה והתורשה כאל שני מרכיבים שפועלים יחד ,אך עיקר נטייתו
הייתה אל המּולד .לעומתו ,בורוס פרדריק סקינר ,מאבות הפסיכולוגיה
ההתנהגותית ,סבר כי הסביבה החיצונית היא הגורם היחיד שקובע
כיצד יתנהג האדם .אחת מאמירותיו המפורסמות הייתה“ :תנו לי ילד,
ואעצב אותו כראותכם” .לשיטתו ,תנאים סביבתיים מסוימים יוכלו
להפוך ילד לכל דבר  -מעורך דין ועד לרוצח .אלפרד אדלר ,מייסד
הפסיכולוגיה האינדיבידואליסטית ,סבר גם הוא כי החברה בלבד
מעצבת את אישיות האדם.
בדומה לסקינר ולאדלר ,גם “בעל הסולם” ראה בסביבה אמצעי מכריע
בעיצוב האדם .הוא לא פסל את משקל המטען הגנטי בעיצוב אישיותו

שיחה עם הדס שטייף ,ראש
תא כתבי המשטרה וכתבת
הפלילים של גלי צה"ל
עד כמה רחבה תופעת האלימות בקרב ילדים ובני נוער?
"צריך להבין שהנתונים אמנם מצביעים על עלייה ,אך היא כאין
וכאפס לעומת העלייה הממשית .האלימות בקרב הילדים מתחילה
בגיל מאוד צעיר ,וכשאני אומרת מאוד צעיר אני מתכוונת לגיל
 10,9ו– ,11ולפעמים אפילו  .8לעומת זאת ,האכיפה של האלימות
בקרב בני נוער מתחילה רק מגיל  ,12ולכן אותם ילדים קטנים
אינם ברי עונשין ורוב המקרים אינם מגיעים לידיעת המשטרה
ו"נקברים" בבית הספר או בבית ,הרחק מעיני הציבור .לכן הנתונים
שמתקבלים בסופו של דבר אינם משקפים את המציאות .כן
ניתן לומר כי אותה אלימות שמתחילה בגיל הרבה יותר מוקדם,
כוללת הכול  -מערכות יחסים בין חברים ,סחיטה ,גניבת טלפונים
סלולריים ,וגניבה בכלל".

את מסקרת את תחום הפלילים כבר למעלה מ– 22שנים .האם

את חשה שבתקופה הזו חלה עלייה של מקרי אלימות בקרב ילדים
ובני נוער?
"לצערנו ,אנחנו כבר לא מתייחסים להגדרה 'עלייה' .אתה יודע למה? כי
בשנים האחרונות התרגלנו לתופעה הזאת ,והיא מתרחשת ללא הרף .כבר לא
ניתן לומר 'וואו ,פתאום יש עלייה כלשהי .'...אך אם כבר שאלת ,אומר שאכן
חלה עלייה מתמדת לאורך השנים ,ושזו בפירוש עלייה .עלייה ניכרת".
האם הגישה לטיפול בבעיות האלימות סלחנית יותר כיום ,כלומר
דברים שנחשבו פעם לעליית מדרגה הפכו כיום לשגרה?
"לא .אני חושבת שהתופעה מטופלת הן על ידי מוסדות החינוך ,הן על ידי
המשטרה והן על ידי משרד הרווחה .פשוט אין מספיק כוח אדם כדי לקיים
פעילויות אוכפות .תוסיף לכך את המשפחות המתירניות ,שלכאורה יש
בהן הכול ,אך ההורים עובדים במהלך רוב שעות היממה והטלוויזיה הופכת
לבייביסיטר של הילדים".
ואיך את רואה את התפתחות התופעה בעתיד? לא רק ככתבת לענייני
פלילים ,אלא גם כאם בישראל...
"לפי מה שראיתי ומתוך הנתונים בשטח ,אני סבורה שאם לא יתחולל שינוי
דראסטי של ממש בחינוך הילדים ,בטיפול בהם ובהסברה ,אנו צפויים
להחמרה במצב".
כשאת אומרת חינוך והסברה ,האם אתה מתכוונת גם להורי הילדים?
"בהחלט .אני מאמינה גדולה בחינוך להורות ,כי במרוץ נגד הזמן שבו אנו
נמצאים ,ההורים לא תמיד מודעים ,ולא תמיד ערים למצוקות של הילדים.
ההורים לא מקשיבים ,הם עסוקים מאוד ,וקל להם מאוד להתעלם .אבל
צריך להביא אותם לידי מודעות ,משום שלדעתי ,הורים מודעים יכולים
לעזור רבות .לכן הורים צריכים לפנות זמן איכות שיהיה מוקדש לחינוך
הילדים ,כי ילדים זקוקים ליחס ,וגם לגבולות .הם זקוקים לחינוך ,וכשהוא
אינו בנמצא נוצרת בעיה לא קטנה".

צילום :אהובה ברנר ואסתי היימן

מהו ,לדעתך ,הגורם לתופעה המחרידה הזאת?
"יש כמה גורמים .קודם כול הטלוויזיה ,שחושפת את הילדים ליותר
ויותר אלימות .פעם ,למשל ,ילדים צפו רק בתכניות טלוויזיה לילדים.
היום ילדים צופים בהכול ,ואפילו הסרטים והסדרות שמיועדים להם
חושפים אותם לתכנים אלימים .מספיק שנסתכל על כל גיבורי
העל המצוירים למיניהם ,החל מפאוור ריינג'רס וכלה בסופרמנים
השונים וכו' .תוסיף לכך את ההתפתחות הטכנולוגית הענפה שרק
מגבירה בילד את התחושה שהוא 'כל יכול' ,שהכוח שלו בלתי מוגבל,
והתוצאה היא אלימות".

‹

צחי בשה ז"ל ,שכלל לא היה מעורב במחלוקת ,נקלע למקום הלא נכון בזמן הלא נכון והדבר עלה לו בחייו
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צילום :אהובה ברנר ואסתי היימן

האלימות מתחילה כבר בגיל 8
של הילד ,אך נטה לחזק את העובדה שמהרגע שבו הוא נולד ,הילד מושפע
אך ורק מהסביבה.
“אני יושב ,אני מתלבש ,אני שח ,אני אוכל” ,מבהיר “בעל הסולם”,
במאמרו “החירות”“ ,כל זאת  -לא משום שאני רוצה לשבת כך ,ואני רוצה
להתלבש כך ,ולדבר כך ,ולאכול כך .אלא מכיוון שאחרים רוצים שאשב
ואתלבש ואדבר ואוכל בצורה זו .כל זה לפי רצונם וטעמם של החברה -
ולא מרצוני החופשי .אני משועבד בכל תנועותיי ,בכבלי ברזל ,בטעמים
ונימוסים של אחרים ,שהם החברה”.

נחשפים למציאות אלימה
מדברי הפסיכולוגים והמקובלים משתמע כי הסביבה היא הגורם המרכזי
שמשפיע על הילד ,ובימינו הסביבה העיקרית של ילדינו היא המדיה
התקשורתית .תכני התקשורת האלימים  -החל מסרטים מצוירים ועד
למהדורות החדשות היומיות  -חושפים את הנוער למציאות אלימה עד
מאוד .אל לנו להאשים את הילד  -הוא אינו יודע כיצד לנהוג במצב זה או אחר.
בכל מצב נתון ,הוא פשוט מפשפש בזיכרונו באופן בלתי מודע“ ,שולף” מצב
התנהגותי מסוים  -אותו ראה בעבר על גבי אחד המסכים  -ופועל בהתאם.
אם כך ,ההיקף העצום של תופעת האלימות בקרב בני נוער וילדים הוא
תוצאה ישירה מצירופם יחד של שני גורמים :מחד גיסא ,מספר השעות
הג ֵָדל והולך בהן צופים הילדים במסך הטלוויזיה או המחשב .ומאידך
גיסא ,התפתחותו של האגו האנושי שבשנים האחרונות יצא מכלל שליטה.
אין פלא אם כן שהתחרותיות והמאבק על כל שניית פרסום דוחפים את
האנשים שבידם השליטה לעשות הכול למען השגת רווח כלכלי נוסף.
וכך ,הרדיפה אחר תועלת ורווח אישי דורסת בהדרגתיות את הערכים
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שותים ומכים
•  55%מבני הנוער ראו נערים עם נשק בבית הספר
•  40%מבני הנוער נחשפו לאלימות בבית הספר
•  28%מבני הנוער השתכרו בשנה האחרונה
•  28%מבני הנוער השתתפו בקטטות
•  27%מבני הנוער נתקלו בנערים עם סכין או אולר
באדיבות “מעריב לנוער” ,מתוך הפרויקט “די לאלימות בבתי הספר”

החברתיים של אהבה והערכה לאחֵר .עצוב ככל שהדבר יישמע ,האנשים
שמכתיבים את אופייה של המדיה הפכו להיות המחנכים של דור המחר.
אך אי אפשר להאשים רק את התקשורת .גם אם נכבה את הטלוויזיה
ונפסיק לקנות עיתונים ,לא נוכל להימלט מפני האלימות .מספיק שנצא
לרחוב ונראה חברה שבה אלימות הפכה לברירת מחדל מול כל מכשול
העומד בדרכינו“ .החברה הישראלית בשנים האחרונות היא חברה אלימה,
בוטה ,חסרת כל גבולות והתנהלות כלכלית חברתית ,ערכית ויומיומית,
וכל זה מחלחל גם לילדים” ,אמר ד”ר יצחק קדמן ,מייסד ומנהל המועצה
הלאומית לשלום הילד ,בעקבות מספר מקרי אלימות שהתרחשו לפני

‹
יולי 11 2008

השעות העמוסות של בני הנוער
•  3,527עבירות בוצעו בשעות הלילה בין  23:30ל–01:30
•  2,545עבירות בוצעו בשעות הצהריים בין  12:00ל–14:00
•  1,996עבירות בוצעו בשעות הלימודים בין  10:00ל–12:00
•  1,741עבירות בוצעו בשעות הערב בין  20:00ל–21:00
הנתונים נכונים לשנת 2007
באדיבות “מעריב לנוער” ,מתוך הפרויקט “די לאלימות בבתי הספר”

שנים אחדות .ואם זאת הדוגמה שהחברה שלנו מספקת לילדים ,מה
הפלא שהם מואסים בערכים שאנו מנסים להנחיל להם?!

שאלה של חינוך

התלמידים גם המורים כבר אינם מהווים דמות סמכותית ,שלא לדבר על
מקרי האלימות שמתגלים נגדם .כמה שקשה להודות בכך ,בישראל המודרנית
תקשורת בין אישית ,נתינה הדדית ואהבה הן ערכים חברתיים ששבקו חיים.
אם כך ,מה ניתן לעשות כדי להתמודד עם התופעה?
כצעד ראשון ,עלינו להפסיק להתייחס לאלימות הגואה כאל מקרים
בודדים וחריגים ,אלא להפנים כי מדובר בבעיה חברתית גורפת .מתוך
הבנה זו ,עלינו להיות כנים עם עצמנו ,ולבדוק האם אנו ,כחברה ,מספקים
מענה חינוכי ראוי לדור החדש שצומח לנגד ענינו? האם זו החברה שלתוכה
אנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו?
הרי אם נמשיך להתעלם מהבעיה האמתית ונתמקד בטיפול בסימפטומים,
התופעה רק תחריף .המצב הנוכחי אינו מותיר לנו ברירה אלא לערוך שינוי
חברתי כולל .עלינו לקיים תהליכי חשיבה ודרכי פעולה משותפים לאישי
ציבור ותקשורת ,למורים ,להורים ולילדים ,במטרה להתוות את הכיוון החדש
שבו אנו רוצים לצעוד כחברה .על פי הקבלה כיוון זה חייב להתחיל מהדוגמה
האישית שלנו  -ההורים ,המורים ואנשי התקשורת (הרי גם להם בסופו של
דבר ,יש ילדים) .הדרך למנוע מילדינו ומאתנו את מקרה האלימות הבא ,היא
לשנות את היחס האגואיסטי שלנו כלפי הזולת .וזו אינה המלצה ,אלא הכרח
קיום בימינו .הדאגה הכנה לעתיד ילדינו מחייבת אותנו לכך.

שנת הלימודים  2008שהסתיימה זה עתה ,התקיימה בסימן “אפס סובלנות
לאלימות” ,ולא במקרה .מלבד מקרי האלימות בין בני נוער וילדים ,בעיני

eli_v@kab.co.il

הנוער אומר "די לאלימות"
אלפי בני נוער ומבוגרים חתמו על עצומת "די לאלימות בבתי
הספר" של מעריב לנוער ,שהוגשה לשרת החינוך .עכשיו רק
נותר לראות אם מישהו למעלה יסיק את המסקנות הנכונות

asap creative/photos

האלימות בקרב בני הנוער הצליחה להסעיר גורמים רבים במדינה .על מנת
להילחם בתופעה יצא מגזין "מעריב לנוער" לפני כשלושה חודשים בקמפיין
רחב היקף שכותרתו "די לאלימות בבתי הספר" .במסגרת הקמפיין החתימו
כתבי הנוער של המגזין בני נוער ומבוגרים על עצומה הקוראת לאפס סובלנות
ולפעולה מיידית ונחרצת לטיפול בנגע האלימות.
"משיחות שערכנו עם גורמים במשטרה ,ראינו שהנתונים מצביעים על עלייה
דרמתית באלימות בני הנוער בשנים האחרונות" ,מסביר עודד מרום ,סגן עורך
מעריב לנוער".הדבר מתבטא בעיקר בהחרפת החומרה של העבירות .יותר
ויותר בני נוער ממהרים לשלוף סכינים ולנקוט באלימות קשה .אם בשנת 2000
נרשמו קצת יותר מ– 600עבירות של נשיאת סכין בקרב בני נוער ,בשנת 2007
כבר מדובר על  1,700עבירות כאלה בשנה".
במסגרת הקמפיין ראיינו כתבי המגזין מגוון גורמים הקשורים בתופעה ,החל
מקציני משטרה המטפלים באלימות נוער ,עבור באסירים היושבים בכלא
לנוער על עבירות אלימות ,וכלה באימהות שכולות ,שילדיהן נפלו קורבן
לאלימות מצד נערים אחרים".אני חושב שהצלחנו לעורר הדים בקמפיין הזה",
אומר מרום",אלפי בני נוער ומבוגרים חתמו על העצומה שלנו ,ובסוף הקמפיין
הגשנו אותה לשרת החינוך .מעכשיו זה כבר בידיים של הממשלה".

12

יולי 2008

טור אישי
מאת :שלי פרץ

מתנת החתונה שלי:
מראה של עצמי
s
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כל מה שאני רואה בבן זוגי ,הטוב והרע ,זה רק ההשתקפות של עצמי
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בגרות קוראים לזה? אני לא בטוחה ,אבל מה שבטוח הוא שבנישואים
נגמר הקטע של לעשות רק מה שרוצים ,ואם משהו "לא בא לי טוב" אני
אורזת מזוודה ונוסעת לארץ רחוקה .פתאום צצים חובות חדשים ,אי
הבנות ,אכזבות .והאשליה הזו ,שתמיד תחכה לי שם דמות אוהבת ואהובה
שתלטף לי את הראש ולא תאמר מילה רעה ,קצת מתבדה

ס

וף סוף החופה .אחרי היום המתיש שבו הבנות המרושעות
מסלון היופי תקעו לי אין ספור סיכות חדות בקודקוד ,עשו
לי צבע ג’ינג’י(!) למרות שרציתי חום בהיר .אחרי שהמאפרת
העוינת מרחה על שפתיי אודם אדום זוהר(!) שגרם לי
להיראות כמו נערת קברט שמרקדת על במות .אחרי
הצילומים בסגנון סרט הודי על המרינה ,ואחרי שּבִתה של אחותי קפצה על
בעלי לעתיד ומילאה אותו בבוץ עשר דקות לפני החופה  -הנני כאן!
ניצבת בראש השטיח האדום ,חתני המיועד כבר תחת פרוכת הקטיפה,
ואני מנסה לשלוט בפיק הברכיים הפראי שהתנפל עליי ,על רקע המוזיקה
השמימית המתנגנת באוויר .הנה הם כולם ,מחבקים במבטים ,ויחד עם
התרגשותי המתפרצת ,מזילים דמעה רכה .איזו התפעמות נפלאה ,המתח
זועק להשתחרר מקודקודי .אני רוצה ,רוצה כבר להיות אשתך!
חשבתם שהצ’קים זאת המתנה? טעות מרה! גם לי אף אחד לא אמר
שלחתונה אני לא אקבל מכונית חדשה ,ובטח לא דירה ,ושמתנת החתונה
היחידה מלבד האהבה ,היא מְַראָה של עצמי  24שעות ביממה.
כנראה שלא סתם תוקפים אותנו פחדים משונים בעודנו רווקים חסרי
מחויבות ,כששיקול הדעת הרציני ביותר שעלינו להפעיל הוא “לאיזה
מועדון הולכים” .הפחד הזה הוא שורשי ,מסתבר ,שכן החיבור תחת
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החופה הוא הרבה מעבר לחשבון בנק משותף ,משכנתא וחתימה של
אהבה .החיבור הזה הוא בעל רובד רוחני שמוציא את בני הזוג לדרך
חדשה  -דרך של היכרות עצמית מעמיקה.
חיי הנישואים אינם הדבר הכי קל בעולם .סדר העדיפויות תופס כיוון חדש,
הזמן היקר מפז שלך הוא כבר לא רק שלך ,והאושר? בהחלט נמצא גם בידיו
של אותו אדם מערב הכלולות ,ההוא שהבטיח לך אהבה בעוני ובחולי (רק
שלא ידעת שמביניכם הוא זה שיהיה המצונן הכרוני).
כן ,בהחלט עם החתונה פתאום מתעוררים השדים מתרדמתם .אם כלפי
חוץ תמיד היית “קּולית” ואחת שמסובבת את העולם על האצבע הקטנה,
פתאום את כבר לא כזאת חזקה .רגשות חדשים כמו “תלויה”“ ,זקוקה”
ועוד מילים איומות שלא יאמרו ברבים בשנות ה– ,2000ממלאים אותך
לפעמים .אם פעם שרדת בעושר ובדוחק ,בהיי סוסייטי או בדרום הצנוע
של תל אביב ,חיית את הרגע מבלי להתחייב לדבר ,אפילו לא למי שאת,
אז וואלה ,עכשיו את משתנה.
בגרות קוראים לזה? אני לא בטוחה ,אבל מה שבטוח הוא שבנישואים נגמר
הקטע של לעשות רק מה שרוצים ,ואם משהו “לא בא לי טוב” אני אורזת
מזוודה ונוסעת לארץ רחוקה .לא ,לא ,הרי אמרנו “חתונה” .פתאום צצים
חובות חדשים ,אי הבנות ,אכזבות .והאשליה הזו שתמיד תחכה לי שם דמות

אוהבת ואהובה שתלטף לי את הראש ולא תאמר מילה רעה ,האשליה הזאת
קצת מתבדה .נו ,לא נורא.

לא ידעתם שבשבילי נברא העולם?
אבל סופה של כל בדיה הוא כנראה תחילתה של מציאות חדשה ,ואת שלב
הביניים הזה בהחלט עזרה לי לעכל חכמת הקבלה .לא שהכול פתאום נעשה
פשוט ומושלם ,אלא שהתחלתי להבין שהחיים מורכבים יותר מלעמוד בתקן
של “זוג יונים מאוהבי” .ההתמודדות העקבית עם המחויבות החדשה מאלצת
אותי להשתנות ,כדי להפוך את הנישואים לסיפור הצלחה.
אז איך משתנים? העולם ,כותבים המקובלים ,נועד רק כדי לשמש
אותי(!) נשמע טוב ,אני יודעת .אבל החכמה היא לדעת איך לעשות
את זה בצורה נכונה .אם אצליח להבין את הביטוי “כל הפוסל במומו
פוסל” (שזה בערך הדבר הכי מעצבן שאפשר להגיד למישהו ,במיוחד
בזמן מריבה ,שלא נדע) ,כלומר ,כל מה שאני רואה בבן זוגי ,הטוב והרע,
זה רק ההשתקפות של עצמי  -אז אוכל להכיל את החיים ולהגיב עליהם
בצורה פרודוקטיבית ויעילה יותר .אולי כך אוכל להתחיל לגלות מהי
באמת האהבה.
לפי הקבלה ,אני ,כל כולי רצון אחד ענקי לקבל הנאה .לכן המתכונת שבה
אני תופסת את העולם על כל מה ומי שיש בו ,היא  -איך הם יכולים

לספק לי את מה שאני רוצה?
זה לא רע ,בסך הכול כולנו נבראנו כדי לקבל הנאה .הבעיה היחידה היא
שההסתכלות הזאת מגבילה את תמונת המציאות שאני תופסת .למעשה ,אני
בכלל לא מסוגלת לראות מה באמת קורה מחוצה לי ,כי אני שקועה בעצמי
ורק בעצמי ללא הפסקה .זו לא אמירה פסיכולוגית ,זו ממש תוכנה פנימית
שקובעת את המציאות שאני רואה  -משליכה על האחרים את התכונות
שמתגלות בי מבפנים .אבל מי הם באמת? אין לי מושג ,וייתכן שגם לא יהיה
לי מושג בחיים.
לפני כמה שנים גיליתי שיכולה להיות דרך שונה ,דרך שבה כל אחד מבני
הזוג מהווה מראה עבור השני ,אבל בו זמנית הוא גם החלק המשלים שלו.
דרך שמאפשרת לבני הזוג להרגיש ולהבין בצורה העמוקה ביותר גם את
מי שעומד ממול .במקום לחוות את החיים בעיקר דרך עיניים ששואלות
“מה זה נותן לי?” ,התחלתי פתאום לגלות מי אני באמת ,ומה אני מסוגלת
לתת לצד השני .להבנתי ,בזוגיות כזאת יש ערך מוסף .פנימי.
אני חושבת שלזה קוראים אהבה.
שלי פרץ היא סופרת ,שחקנית ותסריטאית .בעלת טור שבועי בערוץ
 YNETיחסים.
shelly_p@kab.co.il
יולי 15 2008

ספר הזוהר
מאת :אורן לוי
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החיזיון

של רבי חייא
“

השתטח רבי חייא על הארץ ,ונשק את העפר ,ובכה ואמר ,עפר
עפר ,כמה אתה קשה עורף ,כמה אתה בעזות ,אשר כל מחמדי העין
יהיו בלים בך ,כל עמודי האור שבעולם תאכל ותטחון .כמה אתה
חצוף ,המאור הקדוש שהיה מאיר לעולם ,השליט הגדול ,הממונה
על העולם ,שזכותו מקיים את העולם ,נבלה בך”“( .חזווא דרבי

חייא” ,הקדמת ספר הזוהר)
זהו סיפורו של רבי חייא ,שהתחבט בשאלה על תיקונה של נשמת מורו הגדול,
רבי שמעון בר יוחאי .רבי חייא ידע שכדי להגיע למצב הרוחני השלם שמכונה
“גמר תיקון הנשמה” ,על האדם להפוך את כל רצונו האגואיסטי לרצון שלם
לאהבת הזולת .מדוע אם כך ,תמה רבי חייא ,נשמה כה גבוהה כמו זו של רבי
שמעון בר יוחאי ,מחבר ספר הזוהר ,לא הצליחה להשלים את תיקונה?
הזוהר מספר שהתמיהה הזו עוררה ברבי חייא סערת רגשות כה גדולה ,עד
שגרמה לו “להשתטח על הארץ ולבכות”.
כדי לעזור לרבי חייא לענות על שאלתו עלינו לחזור בזמן לנקודה שממנה
התחיל הכול  -לראשית תהליך הבריאה .ספר הזוהר מסביר שעקב רצונו של
הבורא להעניק מטובו ומשפעו האין סופיים הוא ברא נברא אחד .אותו נברא
מכונה בלשון המקובלים “הנשמה הכללית” .בסופו של תהליך התפתחות לא
פשוט נשברה הנשמה הכללית לחלקים רבים הנקראים “נשמות פרטיות” -
אלו הם בעצם אני ,אתה ,את וכל יתר האנושות .כתוצאה מהשבירה איבדו
הנשמות את הקשר ביניהן ,ועקב כך הן איבדו לחלוטין גם את תחושת הקשר
עם הבורא .מאותו הרגע הן החלו לחוש רק את המציאות הצרה והמוגבלת
שנקראת “העולם הזה”.
ספר הזוהר ממשיך ומספר שמטרת הקיום של האדם בעולם הזה היא לשחזר
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את הקשרים השבורים בינו ובין שאר הנשמות ,וכך לחזור בהדרגה למצב השלם
שבו התקיימנו מלכתחילה; אך כעת ,לא כתינוקות מפונקים ,אלא כבוגרים
ש”השתפשפו” כהוגן וצברו ניסיון רב בנפתולי החיים הלא פשוטים בעולם הזה.
לאחר שכל בני האדם יתקנו את יחסם לזולת מפירוד ושנאה לחיבור ואהבה,
הם יזכו לחיות במצב רוחני נעלה המכונה בשפת הקבלה “גמר התיקון הכללי”.
אלא שכמו בכל דרמה טובה ,ישנו תנאי אחד שרק אם נקיים אותו נוכל לחזור
למצב המושלם .כל אחד מאתנו ,מסביר ספר הזוהר ,תלוי לחלוטין בכל יתר
בני האדם ,כמו תא בתוך גוף .וכל עוד כל בני האדם כולם לא תיקנו את יחסם
לזולת ,אף נשמה לא תוכל לחוות את אותו מצב מושלם ונעלה.
כעת ,אם נחזור לסיפורנו ,נגלה שה”עפר” שאליו פונה רבי חייא מסמל
בקבלה את אותם בני האדם שטרם תיקנו את עצמם ,ובכך מעכבים את
הנשמות הגבוהות ,כמו זו של רבי שמעון ,למשל ,מלהגיע לגמר התיקון
הכללי .רבי חייא ,שלא היה מודע לגודל התלות ההדדית שקיימת בין כל
בני האדם ,בוכה על גורלו של רבי שמעון ,ולכן דורש “לראות” אותו מיד,
כלומר ,להתעלות למצב שבו יוכל להבין לעומק את סדר תיקון הנשמות,
ובכך לקבל מענה לשאלתו.
רק לאחר שרבי חייא מתעלה למדרגה רוחנית זו הוא מגלה את הקשר
ההדדי המופלא שקיים בין כל הנשמות .באמצעות סיפורו של רבי חייא
מספר לנו ספר הזוהר על אחד העקרונות החשובים :אנו ,כל בני האדם,
תלויים זה בזה לגמרי ,ואיש אינו יכול להגיע למצבו המושלם ללא
עזרתם של שאר בני האדם.
oren_l@kab.co.il

מפגשים עם קבלה
מאת :דודי אהרוני

צילום :דודי אהרוני

לא רק
אל עצמי
הסופרת גלילה רון–פדר–עמית משוחחת עם הרב ד"ר מיכאל לייטמן.
ריאיון בלעדי למגזין "קבלה לעם"

השיחה שנערכה באולפני "קבלה לעם" .מימין לשמאל הסופרת גלילה רון–פדר–עמית ,ד"ר גלעד שלדמון והרב ד"ר מיכאל לייטמן

ט

קס הדלקת המשואות בהר הרצל השנה עמד בסימן „ילדי
ישראל„ .בין האישים המכובדים שנבחרו להדליק משואה
הייתה גם אישה חייכנית ומיוחדת ,שרוב האנשים שגדלו
במדינת ישראל ב– 30השנים האחרונות חייבים לה חלק
מעולם המושגים שלהם.
הסופרת גלילה רון–פדר–עמית ,שזכתה בעשרות פרסים בין לאומיים
על פועלה הספרותי ועל תרומתה לחברה בתחום החינוך ,היא ללא ספק
הסופרת המשפיעה ביותר על ילדי ישראל בדור האחרון .רבים מספריה
עובדו להצגות תיאטרון ,לסדרות טלוויזיה ולסרטי קולנוע.
מי מאתנו לא נחשף לעלילותיו של ציון ,הילד המאומץ ב”אל עצמי” ,או
לג’ינג’י וחבריו המפענחים פרשיות בלשיות? בגיל הרך יותר התענגנו על
טולי תעלולי ,לאחר מכן התוודענו לנאדיה ולחבורת כס”ח ,ואת ידיעותינו
על העולם השלמנו בעזרת סדרות הספרים “סיירת המדע” ו”מנהרת
הזמן” .ויש גם את “מכתבים לבתיה” ,ואת רוני ואורנה מ”בחינת בגרות”,
ועוד עשרות דמויות שמככבות בלמעלה מ– 300הספרים שחיברה רון–
פדר–עמית.
מפתיע ככל שהדבר יישמע ,דמויות אלה ממשיכות להשפיע גם על ילדי
המאה ה– ,21וספריה של רון–פדר–עמית עדיין פופולריים כשהיו.
עם זאת ,מעטים מודעים לכך שבעשור האחרון החלה רון–פדר–עמית
לכתוב גם למבוגרים .בעקבות מסעה למזרח וכתוצאה מחיפוש רוחני
היא כתבה את הספר “חיפושים” .זהו סיפור על רננה ,כוכבת טלוויזיה
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בשנות ה– 50לחייה ,שעל אף הצלחתה הרבה איננה מוצאת משמעות
בחייה .החיפוש אחר משמעות גורם לה לעזוב את משפחתה ולהרחיק
למזרח ,מתוך ניסיון להבין מדוע למרות כל ההישגים שצברה היא חשה
בלתי מסופקת.
דאגתה המיוחדת של רון–פדר–עמית לדור הצעיר וחיפושה האישי הניבו
מפגש מרתק בין הסופרת המפורסמת לרב ד”ר מיכאל לייטמן .בשיחה
שנערכה באולפני “קבלה לעם” ,בהנחייתו של ד”ר גלעד שדמון ,המנהל
האקדמי של “בית קבלה לעם” ,התגלו כמה הפתעות נעימות.

חינוך מחשל
גלעד שדמון :שאלתי הראשונה היא על מהות החינוך ,וברצוני להפנותה
לגלילה תחילה .גלילה ,בצבא שירתת כרכזת צופי נהריה ,לאחר מכן
עבדת עם ילדי קיבוץ בחן ,וכמובן היית אם אומנת לעשרה ילדים .ודווקא
בתקופה שבה היית אם אומנת ,באמצע שנות השבעים ,התחלת לכתוב
את ספרייך הראשונים ,ביניהם “אל עצמי” שהצליח מאוד בארץ וזיכה
אותך בפרסום בין לאומי .על רקע העובדה שספרייך הראשונים נכתבו
בתקופה שבה חינכת ילדים ,רציתי לדעת מהו עבורך חינוך ,והאם את
רואה בספרייך כלי חינוכי?
גלילה רון–פדר–עמית :כשהייתי אם אומנת הרגשתי שאני מחנכת את
הילדים שהייתי להם לאם ,אבל אני חושבת שאני לא מחנכת את הילדים
שאני כותבת להם ,אלא משקפת אותם .כמחנך אתה מתווה דרך,

ואני לא מתווה דרך ,אלא מאירה את הדרכים הקיימות בפרוז’קטור.
אני מגדילה אותן בזכוכית מגדלת ,כדי שהילד יראה את המהמורות
הצפויות לו בדרך ,ודווקא את הדרכים השליליות ,מתוך כוונה להזהיר
אותו .למשל ,אם אני כותבת ספר על סמים ,אני מאירה את הדרך
שאליה מוביל השימוש בהם ,כדי שהקורא יעצור לרגע ויחשוב ,ולא יגיד
“לא אמרו לי” או “לא ידעתי”.
אני רואה את עצמי כמראה גדולה שדרכה משתקפות הבעיות של בני
הנוער ,ונראה לי שאם אני משקפת אותם נכונה וללא משוא פנים ,החינוך
יבוא מעצמו .לדעתי ,תפקיד הספרות אינו לכַוון ,אלא להציג בפני הקורא
דרכים שונות ,ולכן ניתן אולי לומר שאני עוסקת בתחום החינוך העקיף.
המחנכים וההורים הם אלו שאמורים לדעת מי הנער או מי הנערה שמולם
הם עומדים ,ולכן מתפקידם לקחת את הספר ולהיעזר בו להכוונה .בספר
משלי נֶאֱמר “חנוך לנער על פי דרכו”; אני איני מכירה את דרכו של הנער
או הנערה שקוראים את הספר .אין זה אומר שאין לי עמדות נחושות
מאוד לגבי חינוך ,אבל אינני רואה את עצמי כסופרת מחנכת.
גלעד שדמון :הרב לייטמן ,האם הגישה הזו דומה לגישה של חכמת
הקבלה לחינוך?
הרב לייטמן :כן .על פי הקבלה“ ,חנוך לנער על פי דרכו” הוא עיקרון
חשוב מאוד ,אולי החשוב ביותר בחינוך ילדינו .אולם הדבר אינו
מתרחש בגני ילדים וגם לא בבתי הספר ,משום שמערכות אלה אינן
שואפות לבנות מהילד “אדם” .אני מבין את גישתך ומכבד מאוד את

שאיפתך לפתוח בפני הקורא את כל הדרכים על מנת שיכיר אותן ואז
יוכל לבחור מביניהן ,אבל השאלה היא ,מתוך איזה יסוד הוא יבחר
ועל בסיס מה.
בימינו קיימות דרכים רבות ,יותר מכל תקופה אחרת בהיסטוריה,
אבל ,לצערי ,להורים ,למחנכים וגם לנוער אין יסוד שמתוכו תהיה להם
היכולת לבחור בדרך הנכונה עבורם מבין כלל האפשרויות שעומדות
לרשותם.
גלעד שדמון :אז איך בכל זאת ניתן לדעתכם להתערב בתהליך הבנייה
וההכוונה של הנוער? דרך החינוך או הספרים ,או אולי בדרך אחרת?
גלילה רון–פדר–עמית :בתחום החינוך אני חושבת שפשוט איבדנו את
הכיוון הבסיסי ,כי חינוך הוא אמצעי לחישול הילד לקראת מה שיצטרך
להתמודד אתו בחייו ,והיום אנחנו לא מחשלים אותו ,אלא עושים בשבילו
הכול .הוא מחשל אותנו ,ולא אנחנו אותו .כשאם מטלפנת אליי ואומרת
לי “במסגרת עבודתו של בני עליו לראיין אותך ...האם תהיי מוכנה לענות
לי על כמה שאלות?” אני משיבה לה“ :סליחה ,של מי העבודה ,של בנך או
שלך?” כי אם האימא הולכת ועושה את העבודה במקומו ,אז איך היא
מחשלת אותו? לקראת מה היא מובילה אותו?
לכך ניתן להוסיף גם את המורים ,שרבים מהם חסרי כיוון בעצמם,
ופשוט אינם יודעים לאן לכוון את הילד .בהקשר זה אני רוצה לספר
לך על חוויה מרגשת מאוד שחוויתי .אני נוהגת לטייל הרבה בעולם
ומתעניינת מאוד בתורות המזרח .באחד מביקוריי בהודו נתקענו
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צילום :אהובה ברנר ואסתי היימן

עשרות דמויות מככבות בלמעלה מ– 300הספרים שחיברה גלילה רון–פדר עמית
ברכבת במשך  36שעות לצד הודי מהמעמד הבינוני שדיבר אנגלית
רהוטה .היה ניכר שמדובר באדם אינטליגנטי .בדרך כלל ,ההודים
פתוחים וסקרנים מאוד ,לכן לא הייתה לנו כל בעיה לפתח שיחה
ארוכה וערנית .שאלתי אותו איך מתייחסים בחברה ההודית למורה
ולבית הספר ,והוא הסביר לי שכל מערכת החינוך ההודית מתבססת
על כך שהמורה חשוב יותר מאבא ,כי אבא הביא אותך לעולם והעניק
לך את הגנים שלך ,אבל המורה מעניק לך את האור .ומזה הכול מתחיל.
אם המורה מעניק לך את האור ,אז כל הגישה שלך אל המורה היא
גישה של כבוד .אצלנו זה לא כך .הלוואי שהיינו חוזרים לימים שבהם
המורה היה מעניק לנו את האור .היום ,גם אם יש בו אור להעניק לנו,
מערכת החינוך לא בנויה לכך ,היא לא מאפשרת לו לעשות זאת .לכן
אין זה פלא שקמים היום כל כך הרבה בתי ספר אלטרנטיביים ,והם
מתפתחים ותופסים תאוצה רצינית ,ולצדם קמה תנועה של אנשים
שמלמדת את הילדים בבית ,כי הם חושבים שבתי הספר אינם נותנים
את מה שהם צריכים לתת .אני בהחלט מבינה אותם ,ובכל זאת הייתי
רוצה שבתי הספר יחזרו להיות בתי ספר.
גלעד שדמון :אתם חושבים שהמצב במערכת החינוך הפיך? שישנה דרך
להחזיר את המורה להיות הדמות שמעניקה אור ,ולהפוך את בתי ספר
למה שהם אמורים להיות?
הרב לייטמן :כן ,אבל הדרישה לפתרון המשבר בחינוך צריכה לבוא מהעַם.
האנשים שנמצאים בתוך מערכת החינוך לא יהיו אלה שיתחילו או יזמו
מהלך מהפכני בתחום .המהפכה צריכה לצמוח מלמטה ,אחרת הדור
הזה ימשיך להישמט לנו מבין האצבעות ,ממש ייעלם .זה באמת כואב
לראות את הפספוס שלנו בחינוך ובעיצוב הילדים בארץ ,ילדים טובים,
עם תכונות יפות כל כך ,ואנחנו לא יודעים איך לעזור להם להתפתח .זו
טרגדיה אמתית .לו רק היינו מצליחים לחולל שינוי חיובי בדור אחד
בלבד ,הוא כבר היה מצליח להתפתח נכון בכוחות עצמו ולחנך נכון את
הנכדים והנינים שלנו.

כוחה של התקשורת
גלעד שדמון :ואולי הפתרון הוא להשתמש במדיה שהילדים וההורים
אוהבים ,כמו הטלוויזיה והאינטרנט? האם לדעתכם ניתן לפתח תכניות
שיתאימו לטלוויזיה ויהיו מעניינות מספיק על מנת לעורר את המודעות
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אצל ההורים וגם אצל הילדים? גלילה ,האם לדעתך אפשר ,למשל ,להעתיק
את פעילותך בבתי הספר גם למדיום הזה?
גלילה רון–פדר–עמית :זאת בעיה .מבין כל הדברים שאני יכולה לעשות,
אני מנסה לחשוב מה הכי חשוב ,ואני רואה שבסופו של דבר הדבר החשוב
יותר הוא הספר והמפגש האישי עם הילדים .כשאני עוברת מבית ספר
לבית ספר אני משתדלת לעשות כמיטב יכולתי ,אבל בסופו של דבר ,את
התוצאות אני רואה בעיקר בהשפעת הספרים.
לשמחתי ,ככותבת יש לי הזכות והיכולת לבחור איזו זווית להדגיש בסיפור
על מאורע היסטורי או על דמות היסטורית חשובה .למשל ,בסדרת
הספרים “מנהרת הזמן” אני משתדלת להביא אל הילדים את ההיסטוריה
הקרובה שלנו ואת הערכים החשובים לנו בשפה ובסגנון שלקוחים מתוך
עולמם הפנימי .באחד מאותם  42הספרים בסדרה בחרתי במודע לעסוק
בדמותו המופתית של הרב קוק ובשאיפתו לאחדות .דוגמה נוספת היא
ספר שכתבתי על ימי ההגנה על צפת במלחמת השחרור .מה שהיה מיוחד
בצפת הוא שהדתיים והחילוניים ,האצ”ל והלח”י התאחדו יחד ,ועל זה
שמתי את הדגש.
ניסיתי גם להשפיע במסלולים הפורמליים ,אבל זה בעייתי מאוד.
כשמצרפים אנשי ציבור לוועדות ,והם בסך הכול משמשים כ”עלה תאנה”
למשהו שכבר הוחלט קודם במסדרון או בחדרי חדרים ,אז מה אני כבר
יכולה לשנות?! נגיד שאני מתפטרת במחאה ,למי זה משנה?! זה אפילו
לא זוכה להד תקשורתי .אני לא יודעת איך עוד אפשר לפרוץ את חומות
מערכת החינוך והפוליטיקה שמתמקדות בתדמית ובהישגיות ,בציונים
במקום בחינוך אמתי וערכי.
ובנושא זה מעניינת אותי דווקא עמדת הקבלה כלפי חישול הילד במהלך
החינוך; לְמה מכינה אותו הקבלה?
הרב לייטמן :הקבלה מלמדת אותו להכיר את הטבע האגואיסטי של
האדם ,של כל אחד מאתנו .במקביל היא מלמדת אותו איך להתעלות
מעל האגו הזה ולהתחבר עם הזולת ,עם הסובבים אותו ,וכך למעשה
היא “פותחת” בפניו את העולם .אם אני יוצא מגדרי ומתייחס לזולת
באהבה ,אני פותח את חושיי לעולם חדש .זהו בעצם סוד הקבלה,
שמאפשרת לאדם לפרוץ אל מחוץ לקליפה שהוא סגור בה ,ואז לגלות
שכל הטבע ,הדומם ,הצומח ,החי והמדבר ,זה בעצם אתה .ולכן כתוב
“ואהבת לרעך כמוך” .או אז האדם מתחיל להרגיש שהעולם נמצא

‹

"אני משתדלת להביא אל הילדים את הערכים החשובים לנו בשפה ובסגנון שלקוחים מתוך עולמם הפנימי"
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בתוכו ,שהוא כמו עוטף את העולם ,והוא חווה רובד עמוק יותר של
המציאות .ישנם אנשים מיוחדים ,כמוך ,למשל ,שמסוגלים לספר
את זה לילדים בהדרגתיות ובעדינות ,באופן שיוכלו לקלוט זאת.
אנחנו משתדלים ,אבל בינתיים זה קשה.
גלילה רון–פדר–עמית :אתה מדבר על קליטה ,אבל הקליטה היא לא רק
בשכל ,היא קליטה חווייתית ,לא?
הרב לייטמן :כן ,למידה מתוך דוגמאות .לילד יש בדרך כלל דמיון
מפותח מאוד ,לכן אין לו בעיה לדמיין כל מיני דברים שנראים לנו,
המבוגרים ,מופשטים או בלתי נתפסים .מספיק שהילד קורא כמה
מילים מתוך ספר ,והוא כבר מתחיל לחוש במה מדובר .זה קורה לו
באופן טבעי.
גלילה רון–פדר–עמית :כתבתי סדרת ספרים שנקראת “סיירת המדע”,
שגיבוריה הם שני ילדים שמכַווצים את עצמם בכוח הדמיון והופכים
לקטנטנים ,וכך הם מסוגלים להיכנס לכל מיני מקומות בגוף ,אל תוך
בעלי החיים וכו’ .אם הייתי רוצה להכניס את שני הילדים לסיטואציה
שמתוכה הקורא יבין את מה שאומרת תורת הקבלה ,איך הייתי מתארת
את זה? איזה תהליך הייתי עורכת בתוכו?
הרב לייטמן :כד לעשות זאת הייתי מחפש את הדרך להסביר לו כיצד

בראש פתוח  -משחק אסוציאציות עם
גלילה רון–פדר–עמית
ארץ ישראל  -יפה
אם אומנת  -עשרה ילדים
ילדים  -העתיד
יהודים וערבים  -בעיה קשה
חינוך  -לחשל
יצירה  -תמצית הקיום
אמנות  -ללא מוסר השכל
אמונה  -המשמעות של החיים
קבלה  -עולם פנימי
רוחניות  -הלב שלי
משטרה  -לטוב ולרע
בני נוער  -אם רואים אותם נכון ,הם מקסימים
ספרים  -הפנאי שלי
המזרח הרחוק  -עולם קסום
זמן  -משהו שאני עוד לא מבינה
משה דיין  -דוגמה שלילית
יהדות  -עולם ומלואו
משפחה  -התשתית לכול
נשיות  -דבר מורכב
חיפוש רוחני  -משהו שאני נמצאת בו כל הזמן
משמעות  -תשתית הקיום
ירושלים  -מקום שאליו אני חוזרת כל יום
אהבה  -חלק מההתמזגות עם העולם
עתידו של עם ישראל  -עתיד מזהיר
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יוצרים קשר אמתי ,פנימי ועמוק עם אנשים אחרים .הייתי כותב שבכך
שהילד מתקשר לאחרים ,הוא מתחיל להרגיש את מה שהם רוצים ,מתחיל
להבין את מחשבותיהם כאילו היו שלו .כמו כן ,הייתי מסביר שכאשר אני
מתחבר כך עם ילדים נוספים ,התחושה הזאת מתרחבת ,ואט אט אני
מתחיל להרגיש שכל הטבע ,כל היקום ,כל מה שיש על פני כדור הארץ
נמצא גם הוא בתוכי ומהווה חלק ממני .אני מתחיל ממש לחוש את זה,
לחיות את זה ,לחוות את זה.
אפשר להסביר גם בדרך אחרת; על פי הקבלה ,כולם תלויים בכולם,
כמו גלגלי שיניים במכונה אחת ,ועל כך מעידות תופעות רבות בעולמנו
ובראשן הגלובליזציה .כל תזוזה או מעשה של מישהו משפיעים על
המערכת כולה באופן כזה או אחר .לכן ,אם אני מתחיל לראות את
הדברים הללו בצורה מוחשית ,זה כבר עוזר לי להתייחס לעולם אחרת,
בצורה בוגרת ורחבה יותר .אם האנשים יתחילו לפחות לתאר את
המציאות באופן כזה ,מיד נרגיש איך החיים של כולנו משתנים לטובה.
אנשים יתחילו להתקרב ולהתחשב זה בזה ,ולהבין שהזולת הוא בעצם
אני .אני מאמין שאם נצליח להעביר את המסר הזה להורים ולילדים,
נתרום תרומה משמעותית ביותר בדרכנו לעתיד טוב יותר.

מה טומן העתיד?
גלעד שדמון :גלילה ,בתחילת השיחה דיברת על כך שאנחנו צריכים לעזור
לילד להתכונן לאתגרי העתיד .כיצד את רואה את אותם אתגרים?
גלילה רון–פדר–עמית :האתגר הראשון הוא שהילד לא יהיה מפונק,
שידע להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניו בעצמו .למשל ,אם נתנו
לך בבית הספר שיעורי בית ,אתה צריך להכין אותם ,ולא אימא או אבא.
אם המורה נתנה לך עונש ,אימא לא צריכה לבוא ולצעוק על המורה; עליך
להתייצב בפני המורה ולהתמודד .זוהי משימת חינוך טבעית ,ממש כמו
שחתולה מאמנת את גוריה .היא מניעה את הזנב לכאן ולשם ,וכך היא
מאמנת אותם לקפוץ .היא לא יודעת את זה ,כמובן ,כי זה אינסטינקט,
אבל היא כביכול אומרת שבבוא הזמן הם יצטרכו לזנק על איזה עכבר
ולטרוף אותו .אז אני אומרת שבבוא הזמן הילד יצטרך לעמוד מול הבוס
שלו ,ואז מה ,אימא שלו תבוא? בסופו של דבר הוא יצטרך לעשות את
כל הדברים הללו לבד .אז אולי אני לא יודעת עם אילו אתגרים בדיוק
הוא יצטרך להתמודד בעתיד ,אבל אני אומרת שצריך לבנות בילדים את
הכוח הפנימי הזה כדי שידעו וירגישו ש”אני יכול להתמודד עם הדברים
לבד ,כי זה התפקיד שלי”.
גלעד שדמון :הרב לייטמן ,כיצד אתה רואה את האתגרים של הדור הבא?
מהו ,לתפיסתך ,האתגר האמתי?
הרב לייטמן :אני מסכים עם כך שההורים יכולים וצריכים ללמד את
הילד איך להתמודד עם האתגרים שעומדים בפניו ,אבל לא הכול
טמון או תלוי בכוחם של ההורים .לדעתי ,האתגר האמתי שלנו הוא
להבין שהיסוד לקיומנו כאומה מצוי בכוח האיחוד בינינו ,בכוחה של
אהבת הזולת ,ובלעדיה לא נוכל להחזיק מעמד .למרות כל ההתפתחות
והשגשוג הכלכלי אנחנו עדיין לא מתנהגים וחיים כעם ,ומשום כך,
בהשוואה לעמים אחרים אנחנו מידרדרים מבחינה חברתית ,ונאלצים
להתמודד עם קשיים ועם כישלונות חריפים מאוד בתחומים רבים,
ובעיקר בתחום החינוך.
עלינו להביא למודעות ההורים ,ודרכם להעביר גם לילדים ,את הידיעה
שנוכל להצליח בחיים רק אם נחיה על פי כלל היסוד של אהבת הזולת,
כלומר ,נתאזן עם הטבע העליון .עלינו להפנים שהצלחה אמתית משמעותה
להיות כמו הטבע  -לאהוב ולהעניק שפע ,וכל עוד איננו פועלים בכיוון
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הקבלה שלי

סונטת חדר הלידה של החרב המתהפכת
העֲנ ָנִים הֵם צֶמֶר ג ּ ֶפֶן ּבֹו טֹובֵל אֱֹלהִים
ָ
הּׁשְִקיעָה,
אֶת ּפּוְדַרת ַ
אדָמָה.
ה ֲ
עַל ּפְנֵי ָ
סּפּור ּבְֵראׁשִית
ּכָל ִ
ׁשמֵימִית
ה ְ
חבַת הִָרּקּוִדים ַ
תחֹול ֵל עַל ַר ֲ
מ ְ
ִ
ּבּפִּנ ָה ּכְנַעַל עֵָקב
מטֹוס זָרּוק ַ
וְצֵל ָ
חלְצָה עַל עָנָן חֹולֵף.
ׁשהִי ָ
ׁשּמִי ֶ
ְ
ׁשל ִים
ּתל ְ ְ
ׁש ַ
מ ְ
ח ִ
הּיֵָר ַ
מצַו ַּאר ַ
ִ
בָּרִקים,
ה ְ
ּתחֹות לְחְַדֵרי הְָרעָמִים ו ְ ַ
מפְ ְ
ַ
ּׁשּלֶכ ֶת
ה ַ
ה ַּדעַת אֶת עֲל ֵי ַ
מצַי ְִּרים לַעֲצֵי ַ
לַחֶֶדר ּבֹו ְ
הּפֶכ ֶת.
ת ַ
ּמ ְ
ה ִ
החֶֶרב ַ
הּלֵד ָה ׁשֶל ַ
וְלַחֲַדר ַ
ּתחַת לַּכָנ ָף
מ ַ
ּמנֹועִים ִ
ה ְ
ׁשּטְִרטּור ַ
ּכּמָה מּוז ָר ֶ
ַ
ׁשּתִיק
מ ְ
ַ
הּג ְנִיחָה
הלַּיְל ָה וְאֶת ַ
ׁשנֹולַד ַ
צְעַָקת ּתִינֹוק ֶ
הּמְַרעִיד ָה
ַ
אד ָם וְחַּו ָה.
הּׁשֵנ ָה ׁשֶל ָ
ּבחֲַדר ַ
ּמּטָהַ ,
ה ִ
אֶת ְקפִיצֵי ַ
(מתוך":המתופף של המהפכה" .הוצאת זמורה-ביתן)
את "סונטת חדר הלידה של החרב המתהפכת" כתבתי במטוס,
בשמים שבין ניו יורק לתל אביב.
בשעון הקוסמי היה זה זמנה של ספירת מלכות.
רוני סומק  -משורר

צילום :דניאל מורדזינסקי

רוני סומק

זה ,אנו גורמים נזק לגוף הכללי ,שאנו חלקים אינטגרליים ממנו .הרי אם
איברי הגוף לא יתחשבו זה בזה ולא יפעלו בהרמוניה ,הגוף יקרוס .וזה
תקף גם לגבינו .אך אם נצליח להעביר את נחיצותה של הדאגה ההדדית
בין בני האדם גם לילדינו ,נוכל להפחית משמעותית את סיכוייהם להיפגע.
אבל לשם כך עלינו להסביר תחילה את העובדה הזאת להורים.
גלילה רון–פדר–עמית :זה מה שנקרא היום “אינטליגנציה חברתית”.
כלומר ,אתה יכול לסיים את הלימודים בבית הספר עם הציונים הכי
גבוהים שיש ,אבל אם אין לך אינטליגנציה חברתית ,לא תסתדר ,כי אינך
נמצא בהרמוניה עם האנשים שסביבך.
גלעד שדמון :אבל איך מעבירים לילדים את המסר הזה מבלי לדכא את
הייחודיות שלהם? הרי כל ילד רוצה גם להרגיש מיוחד...
הרב לייטמן :זו אינה בעיה .להיפך ,הילד צריך לפתח את יכולותיו האישיות
ואת הייחודיות שבו ,אלא שעליו לנתב אותן לטובת הזולת ,ולהתגאות
בכך .שיפרח וישגשג אם הוא עושה טוב לכולם ,מי יעמוד בדרכו לממש
את כל הפוטנציאל הטמון בו? איש לא יפריע לו בכך.
גלעד שדמון :אולי אלה שמקנאים בו ,שרוצים בכישלונו ,כי הם מרגישים
לא בנוח כשהוא מצליח?
הרב לייטמן :לכן אני טוען שזה תלוי בחינוך הכללי של האומה .אם כל אחד
ירגיש ביטחון ותמיכה במימוש יכולותיו הפנימיות למען הזולת ,כל החברה
תתעצם ותפרח .לכל אחד יהיה ביטוי ומקום ייחודי משלו ,כמו בפאזל ענקי
שבו כל חלק הוא ייחודי וחשוב לצורך השלמת התמונה כולה.
גלילה רון–פדר–עמית :אני מסכימה .לדעתי ,ילד שחי בהרמוניה עם
הסביבה ,לא מקנאים בו אלא מעריצים אותו .הרי הקנאה באה מתוך
היפגעות כלשהי של הילד מילד אחר .ילד לעולם לא יקנא במנהיג של
החבורה אם המנהיג מתייחס אליו בנעימות ,אוהב אותו ,מעודד אותו.
לא מקנאים במי שמתנהג כך ,להיפך ,מעריצים אותו .זה חלק מהיכולת
לראות את הזולת ולהיות חלק ממנו .אבל אם מישהו יוצר חיץ ביני ובינך
כי אני “מורם מעם” ,אז זה רהב ,ורהב הוא אחד החטאים הכי גדולים
ש”בכוח ידי עשיתי” לו.
גלעד שדמון :גם הקבלה רואה את זה כך ,נכון?
הרב לייטמן :נכון .גלילה ואני מבינים זה את זה .והדבר מחזיר אותי שוב
לצורך להשתמש בתקשורת ככלי חינוכי .כיום האינטרנט ,העיתונות
הכתובה ובעיקר הטלוויזיה ,ממש שוטפים לנו את המוח במסרים
אגואיסטיים ושליליים של אלימות והישגיות על חשבון כולם .תכניות
אלה מדברות היישר אל האגו של האדם ,ולכן הן זוכות להצלחה .וזה
לא משאיר לנו הרבה ברירות .לכן בקרוב אנו עומדים לעלות עם ערוץ
טלוויזיה משלנו ,שדרכו נוכל להעביר לכולם את היסודות החיוביים של
חכמת הקבלה בצורה פשוטה ומעשית .אולי גלילה ,עם ניסיונה ויכולת
הכתיבה שלה ,תוכל לעזור לנו לחשוב על הדרך להגיש לילדים ולהורים
את המסרים שעליהם דיברנו במהלך השיחה?
גלילה רון–פדר–עמית :אם תקימו ערוץ טלוויזיה ,תזמינו אותי ,ואעזור
לכם לבנות משהו שקשור בילדים .אני חושבת שהדרך הכי טובה להתקרב
באמת לילדים היא באמצעות הדמיון שלהם .יהיה יפה מאוד לפתח כל
מיני דברים שיכוונו את הדמיון של הילד אל הזולת .אשמח מאוד ליישם
את זה בפורמט של תכנית טלוויזיה ,זה משהו שאני מזדהה אתו מאוד.
הרב לייטמן :אז יש לנו כבר סדרה חדשה ,ונקווה שניפגש ונמשיך לעבוד
על זה בפועל.
גלילה רון–פדר–עמית :אני אשמח מאוד.
dudi_a@kab.co.il
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בדק בית

מחפשים יוקרה

"יוקרה" היא מילת מפתח לכל מוצר חדש שיוצא לשוק ,גם אם מדובר במוצר זניח וקצר מועד .יוקרה היא גם סמל
למגדל השן החדש שאנחנו בונים לעצמנו ,רק כדי להרגיש טוב יותר מהאחרים .אלא שבסופו של יום אנו מוצאים
עצמנו קרירים ,ריקים ומרוחקים ,לא מבינים איפה טעינו .ואולי בכל זאת יש דרך אחרת?

“

יוקרה” .מיליארדי מילים ,כספים ,פרסומות ותחקירים בוזבזו
בניסיון למכור אותה ,להסביר ,לשווק ולהבטיח לנו אותה .אפילו
הירקן מצפון תל אביב מוכר אותה בצורת פלפלונים צבעוניים
שטופים ללא גרעינים בקופסאות מעוצבות ,מהונדסים גנטית,
במחיר “מבצע” של חצי רחוב בשוק הכרמל.
גם בתחום האדריכלות מהווה היוקרה בסיס איתן לשיווק פסיכולוגי
מניפולטיבי של כל חברת בנייה ממוצעת .שכונה סטנדרטית מדן ועד
אילת לא תיחשב אם לא תיקרא בשם“ :סביוני משהו” ,או “נאות אנשהו”,
למרות שבגבעת האיקליפטוסים נותרו תמונות של עצים ,ובנופי ים רואים
שקיעות רק בטלוויזיה.
מוכרים לנו אשליה ,השתייכות למעמד חברתי גבוה באמצעות משטחי
שיש סוג ב’ שיזם מוכשר השיג במחיר מציאה בסין.
אם נבחן מגדל מגורים בדרום אשדוד או ברמת אביב ג’ ,נגלה שהדירות,
החדרים ואפילו העיצוב זהים .גובה הקומה הוא במקרה הטוב שני מטר
ושישים ,החדרים והחלונות מינימליים ,מערכת הסלון דחוסה במאמץ
רב אל מול מסך פלסמה גדול מהקיר ,והג’קוזי המפוקפק והקרמיקה
המעוצבת חוזרים על עצמם בצורה צינית .גם המילה “שדרוג” חוזרת שוב
ושוב ,לא רק בטלפונים סלולריים ,אלא גם כשהיא מתלווה לקרמיקה,
לריצוף ולאסלות .תעשייה שלמה התפתחה לה סביב המילה הזו .אנשי
המכירות יודעים לספר כי “זה ה’סטנדרט’ ,אבל אם את רוצה ,את יכולה
לשדרג את עיטורי דלת הרב בריח בפאטינה של נחושת עם עיטורי
סטוקו” .גם ז’אנר חדש נולד “ -מיני פנטהאוס”.
לכל דבר תג מחיר והכול בתשלומים ,כדי שנתמכר עוד ועוד לאשליה
שמוכרים לנו .הכסף קונה הכול ,או לפחות כל מה שהיזם יכול למכור.
“לובי” הבניין אכן גדל והבריק ב– 40השנים האחרונות ,אבל יחד עם זה
התרוקן מהפוטנציאל להוות מקום מפגש לדיירים או למשחקי הילדים.
כי ההורים ממילא דחוקים בזמן ,מרוטים מסדר יום מטורף של עבודה,
הסעות לחוגים ולבייבי סיטר ושעות נוספות ,כי מישהו צריך לשלם על
“העיטור המיוחד בקצה הקרמיקה”.
“פעם” ,האנשים נהגו לשבת בקיץ במרפסות בתים בני ארבע קומות ,לאכול
אבטיח ולדבר זה עם זה בקול רם .אפילו לריב קצת ,כך שכל הרחוב ישמע .היום
רובנו ספונים בבתים ,הרוסים מעייפות ,מרוחים על כורסאות אורתופדיות
מול מסכי פלסמה ענקיים ,קפואים בקרירות המזגנים המפוצלים .ואילו
ברחובות ,את מקום האנשים תופסות עוד ועוד מכוניות ממוזגות עם שמשות
אנטי–סאן .אפילו פחי הזבל גדלו פי שלושה .אם פעם נהגו לרוקן את הזבל
אחת לשבוע ,היום הפח הגדול עולה על גדותיו מדי יום.
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אנחנו לא מכירים את השכנים ,וגם לא ממש רוצים להכיר .במקום ועד
בית תוסס קיבלנו חברת ניהול יעילה שגובה את מיסי הוועד בהוראת
קבע .לכל אחד חימום נפרד ,קירור נפרד וגם מערכת גז נפרדת .כמה
שפחות מגע ,כמה שיותר שליטה ,וכמה שיותר “יוקרה”.
ואנחנו והאגו שלנו נותרים בודדים ,מיותמים במגדל השן .לא מפריעים
לנו ,לא אוכלים לנו את הקוטג’ ,לא מתערבים לנו בגובה מעלות המזגן,
ואף אחד לא נוגע בשלט.
ואז אנו שוקעים בעולם הפנטזיות המסחרי מול מסך וירטואלי כלשהו,
משתוקקים לקשר .קשר אנושי .קשר לנשים ,לגברים ,לחלומות של אחרים,
לסיפורים ,למתכונים .רוצים לשמוע על הצלחות ולהחצין רגשות ,לשוחח.
גם המשרד שבו אנו עובדים ממוקם בקומה  20ומשהו ב”מגדלי משהו”,
ובשבוע הבא אנו עוברים לקומה  50ומשהו במגדל שממול ,כמה שיותר
גבוה מעל כולם כך יותר יוקרתי .מהחניון  -למעלית (רצוי שקופה ,שיראו
אותנו)  -ללובי של הבניין ,מחליפים מעלית ,מגיעים למשרד ,נכנסים
לכלוב ,פותחים את המחשב ומחכים להפסקה הבאה.
ברוב המשרדים המודרניים אי אפשר לפתוח חלונות כי הכול בנוי על
מערכת מיזוג מיוחדת מייננת ומפולשת .חבל רק שהיא גורמת לכאב ראש
ולהידבקות במחלות.
הכרתי פעם מישהי שעבדה במשרד פרסום גדול וידוע .מרגע שהגיעה
לעמדתה והדליקה את המחשב ,הייתה מקבלת התראות לגבי תפוקתה.
אם היא הייתה עוזבת את העמדה ליותר מחמש דקות הייתה מגיעה
האחראית עליה לנזוף בה על חוסר יעילותה .והיא המשיכה לעבוד ,יום
אחרי יום ,שעה אחרי שעה ,עד שהפכה בעצמה למפקחת על עוד כמה
צעירים “מורעלים” מלאים תקווה להגיע לפינה עם החלון ,המסמלת
מעמד בבנייני המשרדים .חבל רק שחלפו מאז שבע שנים.
כך אנו מבלים חיים שלמים ,חיים סיפור שמישהו אחר כתב עבורנו ,ונדמה
לנו שבחרנו לחיות.
אז למה אנחנו מוכנים להיות משועבדים לדפוסים כאלה? מדוע מצליחים
למכור לנו את האשליה הזו? למה אנחנו לא מתמרדים ומחפשים
אלטרנטיבה ,או מטרה ,סיבה לצאת מהמרוץ האכזרי הזה?
אולי כי “לא בא לנו” ,אולי כי התרגלנו ,אולי כי אנו חושבים ש”הנה ,רק
אשיג את הדבר הבא ואז הכול יסתדר” ,או ...פשוט התייאשנו ,או שעוד
לא סבלנו מספיק...
אני בכל זאת מאמינה שהשינוי ממתין בפתח .אמנם בקצב אטי מדי לטעמי,
אבל יותר ויותר אנשים מתעוררים ,מחפשים אלטרנטיבה .לא לכולם יש את
הכוח והתעוזה לקום ולמרוד ,אבל הם צריכים לפחות לדעת שיש אפשרות
לשנות ,ושבכוחו של כל אחד ואחד מאתנו לעשות את השינוי .לא צריך
נאומים גדולים והתלהמויות ,גם לא כיבושים ,מאבקים ,מלחמות וכפייה.
רק שינוי פנימי ביחס שלנו לסובבים אותנו .ואז אולי נגלה שגם השכן שגר
ממול בודד וסובל ,ושהילד לא ממש רוצה לנסוע לסאמר סקול .ומעל הכול,
נבין שכולנו תלויים זה בזה ,מחוברים על ידי חוטים בלתי נראים .ואם בעצם
אני אוהב את אשתי ,אז למה להיפרד?
יוקרה תלויה בערכים שאנו כחברה מציבים בראש סולם העדיפויות שלנו.
יוקרה אמתית היא קשר אנושי חם שאנו יוצרים בינינו ,ולכן לא ניתן לקנות
אותה בשום מחיר .לכל אחד מאתנו יש את הייחוד שלו ,אבל רק אם נתחבר
בינינו נוכל לענות על הצורך שאנו מנסים לספק ללא הצלחה באמצעות יוקרה
מלאכותית .אם נעצור לרגע ,נגלה כי השששקט ,השששלווה והשששמחה,
כבר נמצאים כאן ועכשיו בינינו .נגלה שוב את האהבה.
אורית פנחס היא מרצה בחירה לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב
orit_p@kab.co.il

יוקרה אמיתית היא קשר אנושי חם שאנו יוצרים בינינו ,ולכן לא ניתן לקנות אותה בשום מחיר
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שנים רבות מדי נושאת האישה על כתפיה את ה"אשמה" על "החטא הקדמון".
החלטנו שהגיע הזמן לנער את האבק מעל הסיפור המפורסם .ולא ,זה ממש לא
מה שלימדו אותנו בבית הספר .סיפור גן העדן מזווית קצת אחרת

ה

ם הזוג הידוע והמדובר ביותר בהיסטוריה .כמויות בלתי
נדלות של דיו וצבע נשפכו על ידי טובי היוצרים והסופרים
בניסיון לתאר את מערכת היחסים המסתורית ביניהם.
היא  -המפתה ,הבוגדנית ,קלת הדעת ,שלכאורה מסיתה
את הגבר למעשים שלא ייעשו.
הוא “ -אבי האנושות” ,הקרבן המוסרי ,הנאור ,שלא הצליח לרסן את
אשתו הסוררת ,והתפתה לחטוא.
אם חשבתם לרגע שמדובר בעוד זוג סלבריטאים שמצאו את עצמם על
מדרגות הרבנות בדרך לפרידה אפנתית נוספת ,אנחנו שמחים לבשר לכם
שהפעם החלטנו להרחיק עד לשורש ,להתחלה של ההתחלות ,לסיפור
המפורסם שכל ילד מכיר ולומד את גרסתו העממית בבית הספר ,ומאז
הוא נותר מבולבל...
קבלו אותם :אדם ,חוה והנחש שביניהם  -המשולש הרומנטי הראשון
בהיסטוריה.

חוטאים  -סיפור אהבה
אז מה באמת התרחש מאחורי הקלעים של סיפור האהבה המפורסם
ביותר בהיסטוריה? והאם הוא רלוונטי לחיים בעידן המודרני ,שבו
היחסים בין המינים מידרדרים מדי שנה לשפל המדרגה?
הקבלה גורסת שכן ,ואף מסבירה שסיפורם של אדם וחוה יכול לסייע לנו
להבין זה את זו ,ואף לשפוך אור על הקרע שבין המינים .אבל כדי ללמוד
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איך לאחות את הקרעים הללו צריך להעמיק אל רזי הסיפור המפורסם.
המקובלים סבורים כי סיפור אדם וחוה ,כמו כל סיפור תנ”כי אחר ,כתוב
בשפה סימבולית ,ותוכנו יכול להתפענח רק על ידי קוראים ה”מבינים
מדעתם” .כל מילה ואות בספרי הקודש רומזת על תהליכים המתרחשים
ברובד גבוה יותר של המציאות ,רובד שנעלם מתפיסתנו כרגע .באופן
דומה ,גם את היחסים בין הגברים לנשים בעולמנו נוכל להבין לעומקם
רק לאחר שנכיר את תפקידו ואת שורשו הרוחני של כל אחד מהם על פי
הסיפור התנ”כי-קבלי.

מתחילים מבראשית
כזכור ,המקובלים סבורים שבמציאות פועל כוח אחד בלבד שנקרא
“בורא” .לכוח המופשט הזה יש תכלית אחת  -להיטיב ,כלומר ,להעניק
שפע ולהסב הנאה .כדי לממש את רצונו הוא ברא נברא  -נשמה כללית
שתוכל לקבל את כל שפעו .לנשמה הזו קוראים המקובלים “נשמת אדם
הראשון” ,או בקיצור “אדם” .מהסיפור המקראי עולה שאותה נשמה
“פיזזה” בנחת בגן עדן ,עד שבשלב מסוים החליט הבורא לעשות מעשה.
“וַּיֹאמֶר ה’ אֱל-הִיםֹ ,לא-טֹוב הֱיֹות ָה ָאדָם לְבַּדֹו; ֶאעֱׂשֶהּ-לֹו עֵז ֶרּ ,כְנֶג ְּדֹו”
(בראשית ,ב’ ,ה’).
על אף אין ספור הפרשנויות לפסוק זה ,משמעותו הקבלית שונה מן
המקובל .במצב הראשוני שבו נבראה הייתה הנשמה הכללית א–מינית,
זכר ונקבה כאחד .בשלב זה היא מזכירה תינוק שנולד לאוויר העולם.

‹
מה גורם לנו להיות מנותקים זה מזה?
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הוא מקבל את ההזנה המינימלית הנחוצה לו כדי להתקיים ,אך רצונותיו
עדיין קטנים מאוד ,והוא אינו מודע כלל לתהליכים שעוברים עליו.
כל עוד לנשמה יש רק רצון קטן ובלתי מפותח לקבל את השפע ,הבורא
אינו יכול להרעיף עליה את כל התענוגים שהוא תכנן עבורה .כדי לגדל את
רצונה של הנשמה ,מחליט הבורא להעביר אותה מסלול התבגרות מיוחד
בבית המלך ,וללמדה איך ליהנות באמת.
כאמור ,בראשית מערכת היחסים בין הבורא לבין הנברא ,הבורא הוא “טוב
ומיטיב” וכל רצונו הוא להעניק לנברא ,ואילו מהותו של הנברא מתרכזת
בלקבל מהבורא את ההטבה הזו .כדי לממש את מטרת הבריאה ולהתמלא
בתענוג אין סופי צריך הנברא ללמוד איך לשלב בין הקבלה לנתינה .לשם
כך מפצל הבורא את הנשמה הכללית לשני חצאים נפרדים “ -חצי זכרי”,
שמאפיינת אותו תכונת הנתינה ,ו”חצי נקבי” ,שמאפיינת אותו תכונת

הנחש (לא בעל החיים ,אלא האגו שבאדם) ,שמכיר את תפקיד החלק
הנקבי בנשמה הכללית ,משדל את חוה (לא האישה ,אלא החלק הנקבי
שבאדם) לגרום לחלק הזכרי שבאדם לטעום מהפרי האסור (לקבל את כל
האור  -התענוג האסור) .וכל זה ,על אף שאדם עדיין אינו מוכן לכך .כמו
יועץ נישואין ערמומי מנצל האגו החלקלק את רצונה של חוה להתאחד עם
אדם ,ומשכנע אותה שיש דרך לקבל את כל התענוג הבלתי מוגבל ,ועכשיו,
על אף שמסלול ההכשרה הרוחני עוד לא הסתיים.
הסוף מוכר ...חוה פונה לאדם ומשכנעת אותו לקבל את השפע .אדם
מנסה לקבל את כל התענוג ,אך מאחר שהם לא היו בשלים לכך ,ברגע
שהוא עושה זאת הם מתמלאים לרגע בתענוג עילאי ,הולכים שבי אחריו,
ומעדיפים אותו על פני הקשר עם הבורא .כתוצאה מכך יחסם לבורא
מתהפך ,והם מאבדים את הקשר עמו .בעקבות “החטא” הם מגורשים

בשלב הראשון  -על בני הזוג להכיר בקיומו של הנחש” ביניהם .להבין שהאגו ההרסני הוא זה שמוביל אותם מדחי לדחי והורס את
מערכת היחסים .הבעיה היא שההכרה בנחש שבינינו כשורש כל רע נשכחת מיד מהלב ,והרגשת הניכור משתלטת על היחסים
הקבלה .מעתה ואילך ממונה החלק הנקבי על קבלת השפע מהבורא,
ואילו החלק הזכרי ממונה על המאמץ להידמות לבורא  -להיות אוהב ונותן
כמוהו .רק במידה ששני החלקים ישתפו פעולה ויתחברו ביניהם בהרמוניה,
הם ייצרו כלי משותף ומושלם שבו יוכל האור העליון לשרות.

מגן העדן  -מאבדים את דרגתם הרוחנית ,ומידרדרים עד לדרגה הגשמית
שנקראת “העולם שלנו” .זהו “חטא אדם הראשון” במשמעותו הקבלית.
שתי הנשמות המקוריות שנשברו לרסיסים מהוות את השורש הרוחני
למציאות הנוכחית כפי שאנו תופסים אותה .במציאות זו אנו נחלקים
לגברים ולנשים ,מנותקים זה מזו ,ולא מבינים איש את רעהו.

גם משמעותו של “עץ הדעת” איננה זו שהורגלנו בה“ .העץ” מסמל את
רצונם של אדם וחוה לקבל את התענוג ,שהם עדיין לא רשאים לקבל
בשלב זה (בקבלה משמעות המונח “לאכול” היא לקבל אור ,תענוג).
מכיוון שהם טרם סיימו את תהליך הכשרתם הרוחנית ,החשש הוא
שקבלת התענוג האסור תפיל אותם שוב לדרגה שבה יהיו נשלטים על
ידי האגו .לכן “נאסר” עליהם לאכול מן “העץ”.
בשלב הראשון נשמר האיסור בהצלחה .אדם וחוה ְמ ַתחְזקים זוגיות
נוחה בגן עדן ,ואדם חולף על פני העץ בקלות מבלי לאכול ממנו .אלא
שהבורא לא מניח להם .מאחר שהוא מעוניין לקדם אותם בתהליך
הרוחני ,הוא מגייס לשורותיו את ה”ערום מכול”  -את הנחש” .בנקודה
זו חשוב להבין ,כי “הנחש המקראי” איננו בעל החיים מעורר הפחד
והחלחלה המוכר לנו ממשפחת הזוחלים .במושג “נחש” ,הכוונה היא
לאגו הערמומי ששולט בכל אחד מאתנו .אולם אם אדם וחוה עדיין
אינם יכולים לקבל את האור מהבורא ,מה כבר יכול הנחש לעשות?

מה לעשות עם כל זה?

עץ הדעת ,הנחש וסוף הסיפור  -מר או מתוק מדבש?

להלן צרור עצות מעשיות:
בשלב הראשון  -על בני הזוג להכיר בקיומו של הנחש” ביניהם .להבין שהאגו
ההרסני הוא זה שמוביל אותם מדחי לדחי והורס את מערכת היחסים.
הבעיה היא שההכרה בנחש שבינינו כשורש כל רע נשכחת מיד מהלב,
והרגשת הניכור משתלטת על היחסים .לכן על שני בני הזוג מוטלת האחריות
לשמור על ערנות מתמדת ולהתמודד באופן קבוע עם האגו הערמומי.
בשלב השני  -על בני הזוג להבין שחיי הנישואים הם חלק מתהליך רוחני
כולל שמטרתו לחבר שניים נפרדים לאחד רוחני ושלם .בדיוק בשל כך
כינו אותנו חז”ל “פלג גופא” (חצי גוף)  -כדי לרמוז לנו שרק יחד נוכל
להגיע לשלמות הרוחנית .זהו גם מקור המשפט המפורסם “איש ואישה,
זכו  -שכינה ביניהם”.
המאמץ המשותף לאחד את שני היסודות הקוטביים סביב מטרה רוחנית
משותפת נותן משמעות חדשה למוסד הזוגיות ,והופך אותו למערכת יחסים
איתנה והרמונית .בני זוג שחוברים סביב המאמץ המשותף הזה יוכלו לדלג
בקלות מעל המגמה הכללית הרווחת כיום ,ולהפוך את הזוגיות שלהם
למקום שבו שני בני הזוג חווים התעלות ואהבה אין סופית.
כדאי לנסות את זה בבית.
shimon_k@kab.co.il
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קמפוס קבלה
asap creative/photos

מאת :גלעד שדמון

שפת הקבלה
כשניגשים ללימוד מקצוע לא מוכר ,נדרשים להכיר עולם מושגים חדש .הפעם במדור
"קמפוס קבלה" בחרנו להסביר את העיקרון הבסיסי ביותר בחוכמה :הבנה נכונה של הכתוב
בספרי הקבלה ,תלויה בהגדרה מדוייקת ואמיתית של כל מילה שכתבו המקובלים.
ויש גם בונוס :מפתח הגדרות למקובל המתחיל...

כל כתבי הקבלה עוסקים רק בחלק המציאות שניסתר מחמשת החושים שלהם

“

כל חכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים
לא מקום ולא זמן ,וכל הקושי למתחילים ,שתופסים הדברים
בביטוים הגשמי בגבולות של זמן ומקום ,חילוף ותמורה” (“בעל
הסולם” ,תלמוד עשר הספירות ,חלק א’ ,אות א’).

במשפט זה פותח “בעל הסולם” את הספר העיקרי שכתב בחכמת
הקבלה“ ,תלמוד עשר הספירות” .הוא מבקש להדגיש את הכלל החשוב
ביותר בלימוד החכמה  -כל כתבי הקבלה עוסקים רק בחלק המציאות
שנסתר מחמשת החושים שלנו.

מילון כיס שימושי
חוסר הבנת הפירוש האמתי של המילים שבהן השתמשו המקובלים
מוביל את האדם לפרש בטעות את כתביהם כאילו היו טקסט מיסטי.
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במקרים קיצוניים יותר נסחף האדם בעקבות דמיונו הפרוע ,ושוגה
לחשוב שהקבלה עוסקת במדיטציות ,בלחשים או בקמעות.
לאמתו של דבר ,המושגים שמופיעים בספרי הקבלה מתארים חוויה
רוחנית שעובר המקובל בעת שהוא מתעלה לרמת מודעות גבוהה יותר,
ואז ,בעזרת מושגים המוכרים לנו מהעולם שלנו ,הוא מנסה לשתף אותנו
בחוויה הפנימית שהוא עבר.
לדוגמה ,על פי הקבלה המילה “ארץ” מסמלת “רצון” .לכן ,הפסוק
המפורסם “לְֶך-לְָך ֵמאְַרצְָך ּומִּמֹולְַדּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך ,אֶלָ -האֶָרץֲ ,אׁשֶר
אְַר ֶאּךָ” (בראשית יב’ ,א’) ,יתפרש כפנייה של הבורא לאברהם במסר
הברור :צא מארצך  -עזוב את הרצונות האגואיסטיים המוכרים לך איתם
נולדת ,וצא אל עבר ה”רצון” שאגלה לך  -הרצון לתת .כחומר ,החלף את
תכונת הקבלה האגואיסטית בתכונת הנתינה.

“בעל הסולם” הבין כי הגיע זמנה של חכמת הקבלה להתגלות לרבים ,ולכן
החליט “לפוצץ את מחיצת הברזל המפרידה בינינו ובין החכמה” ,ולספק
לכל מי שחפץ בכך הצצה והדרכה למסתריה .הוא היה הראשון ליצור מילון
קבלי של ממש ,שבו הוא הסביר בשפה מובנת לראשונה את משמעותה
האמתית ,הרוחנית ,של כל מילה ומילה.
הרי לכם דוגמית קטנטנה:
האור  -מסמל את הרגשת האדם את הכוח העליון .אדם שמתקן את עצמו
ומחליף את טבע האהבה העצמית שבו לאהבת הזולת ,מתמלא בהרגשה
חדשה המכונה “אור”.
בורא  -מורכב מצירוף המילים “בוא וראה” ,האדם מוזמן “לבוא”
ו”לראות” ,כלומר להתעלות לדרגה הרוחנית שנקראת בורא.
גוף  -המושג גוף מציין את הרצון האגואיסטי שלנו ליהנות.

נשמה  -נשמה היא החוש הנוסף שבאמצעותו יכול האדם להרגיש את הבורא.
מלאך  -בלי כנפיים או גלימה לבנה .הכוח שעוזר לנשמת האדם להתעלות
למדרגות הרוחניות ולהגיע לחיבור מושלם עם הבורא.
העולם הזה  -העולם שהאדם מרגיש כרגע באמצעות חושיו האגואיסטיים.
תפילה  -להתפלל ,מהשורש פ.ל.ל ,לדון את עצמו .לאחר שהאדם דן את
עצמו ורואה כי טבעו הוא אגואיסטי ,הוא פונה אל הבורא ומבקש מעומק
לבו שישנה את הטבע שלו ,שיהיה כמו הטבע של הנותן.
בשונה מהחשיבה הדתית הקלאסית שבה האדם פונה לבורא ומקווה שעקב
כך ישנה הבורא את יחסו אליו ,הרי שהקבלה גורסת שיחס הבורא אל האדם
הוא תמיד מושלם ,ואילו האדם הוא זה שצריך להשתנות כדי לגלות זאת.
gilad_s@kab.co.il
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מאת :אביהו סופר

גלגלי
החופש
צ'רלי צ'פלין דימה את העולם המודרני למכונה אדירה שבה אנו
פרטים קטנים ונשכחים .גם "בעל הסולם" מדמה אותנו לגלגלי
שיניים באותה מכונה ,אך עם פירוש לגמרי אחר

צ'

צ’פלין ו”זמנים מודרניים” שלו הקדימו את זמנם .בדרכו הגאונית נעץ
צ’פלין סיכות דקות של ספק בתוך בלון התקוות המנופח והיומרני של

איך הגלגל מסתובב לו

חופשי ומאושר

במרחק  10,000קילומטר מצ’פלין ומסרטו המהפכני ,אך באותן שנים

התמונה באדיבותdoctormarco.info :

רלי צ'פלין ,האיש עם המקל והמגבעת ,עשה סרטים
עוד בתקופה שהסרט היה אילם.
כן ,היו זמנים שבהם סרטים לא דיברו ,כמעט שלא
הוציאו הגה .אבל הסרטים של צ'פלין דיברו גם דיברו.
כל תנועה ,מצמוץ בעיניים או משיכה קטנה בשפם
היו מלאים בשפה אישית ומיוחדת ,עשירים בהומור נפלא וברגש .אמנם
הסרטים היו אילמים ,אבל כל העולם דיבר עליהם.
בסרטו המפורסם "זמנים מודרניים" משנת  1936מתאר צ'פלין את
עלילותיו של נווד המחפש את דרכו במציאות הקשה והמבולבלת של
תקופת השפל הכלכלי הגדול באמריקה .במהלך חיפושיו הוא נקלע
לפס הייצור של מפעל מפלצתי הנראה כמו בית סוהר ענקי .מתוך מאמץ
לעמוד בקצב העבודה המטורף במפעל ,הוא מוצא עצמו נבלע ,הלכה
למעשה ,אל תוך המכונה שאותה הוא אמור לתפעל .באחת הסצנות
הבלתי נשכחות בסרט נראית דמותו הגמלונית של צ'פלין מתפתלת
בנון-שלנטיות הלוך ושוב בין גלגלי השיניים העצומים של המכונה,
בעודו מנסה נואשות להשלים את משימתו הבלתי גמורה.

המודרניזציה .הוא היה בין הראשונים שהעלו את השאלה :האם הִקדמה
באמת עושה אותנו לאנשים חופשיים ומאושרים יותר?
מסרטו הנוקב עלתה תשובה ברורה.
 71שנים אחרי סרטו המופתי של צ’פלין ,מוצאת את עצמה אמריקה הגאה,
החזקה ,מי שחרתה על דגלה את עקרונות החירות והדמוקרטיה ,ואפילו
הציבה את פסל החירות המפורסם ,במשבר מתמשך והולך .איש אינו
מצפה מהטכנולוגיה ומהקדמה המדעית שיוציאו אותנו אל החופש ,או
אפילו שיפתרו את בעיות העולם .אם עד לפני שנים אחדות עוד פנטזנו על
רובוטים חביבים ומכונות משוכללות שיעשו עבורנו את העבודה השחורה
בזמן שאנו נתרווח בכורסה ,נקרא ספר טוב ונשחק עם הילדים ,הרי שהיום
אנו מוצאים את עצמנו עובדים מסביב לשעון ,במרדף בלתי פוסק אחר
רגע אחד קטן של מנוחה .החזון שפעם ייחלנו לו נראה כמו חלום תעתועים
שהולך ומתרחק .גם ערכים ואידיאלים יפים ,עטופים בטכנולוגיה מפותחת
ומשווקים במרכזי קניות נוצצים תחת שטיפת מוח מסיבית של ערוצי
תקשורת שמציפים אותנו באין ספור מסרים ,לא מספקים את הסחורה.
נדמה כי איבדנו דווקא את הטכנולוגיה הבסיסית ,האנושית ,הפשוטה ,של
‘מה זה להיות אדם’ ,ובעיקר  -איך עושים אותו חופשי ומאושר.

‹
צ'רלי צפלין מתוך הסרט "זמנים מודרנים"
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הקבלה שלי
בתמונה :תא"ל במיל' רם שמואלי בתקופת היותו מפקד בסיס חיל האוויר ,רמת דוד
צילום :מיטל דינור .התמונה באדיבות ביטאון חיל האוויר

תא"ל במיל' רם שמואלי

באחרונה השתחררתי מצה"ל לאחר  29שנות שירות ,ומאז אני עסוק רבות
בחיפוש אחר המקום שבו אוכל לתרום ולהשפיע על מנת לשפר את מצב
החברה בישראל.
בראש ובראשונה סימנתי לי את סוגיית החינוך והנוער .כאשר עוסקים בחינוך
שואלים באופן טבעי :על פי אילו ערכים מחנכים ,וכיצד מייצרים על פיהם אתוס
ציוני מתחדש לחברה אובדת דרך ,מפולגת בחלקה וחולה במחלות שונות?
לצורך כך אני מסתובב בארץ ונפגש עם אנשים רבים שלוקחים אחריות
ומטפלים בחלק מהבעיות באופן מעורר הערכה .כל אחד בחלקת אלוהים
הקטנה שלו קם ועושה מעשה ומשפיע לפחות על נפש אחת בישראל ,ובזה
שכרו ,שכרנו כחברה.
נפגשתי גם עם מערכות ממשל מובילות בתחום החינוך והחברה שעוסקות
בשרטוט חזון ובמתן מענה רחב ככל הניתן למרב הבעיות והאתגרים של החברה.
למרות האופטימיות והעידוד ששאבתי מכל המוסדות והמערכות שציינתי,
קטנים וגדולים כאחד ,לא פגשתי גוף או אדם ,למעט הקבלה ,שמגדיר לעצמו
מטרה עמוקה של בירור שורש הבעיות (עד הרמה העולמית של כל האנושות)
ומעז להתחיל לעסוק בפתרונן.
עולות בדעתי שלוש אפשרויות בנוגע לניסיון המאוד ייחודי של הקבלה להביא
לתיקון העם והאנושות:
 לראות בדרך שמציעה הקבלה משום ניסיון הזוי ויומרני ,ובשל כך משלה
את הקהל שלו.
 להסכים שבקבלה יש זיהוי נכון של הבעיה ,אך הדרך שהיא מציעה לפתרונה
היא יומרנית וחסרת סיכוי.
 להאמין שיש בדרך הקבלה גם זיהוי נכון וגם הצעה ייחודית לטיפול בבעיות
שלנו כחברה ,הצעה שחשוב להבין אותה ולתת לה הזדמנות.
מהי האפשרות הנכונה? לא אני הוא שיכול לקבוע .יחד עם זאת ,הסיבה
המרכזית שמחזקת בי את הצורך לבחון מאוד ברצינות את האפשרות
השלישית ,היא העובדה שבסיס הקבלה נטוע עמוק בידע של אנשים חכמים
מאוד ,שלמדו ,חקרו והעבירו את הידע הזה מאות בשנים ,מאב לבן ,ממורה
לתלמיד ,באופן כל כך רציני שאין לו אח ורע בהיסטוריה האנושית.
אפשר לומר שארון הספרים היהודי בכלל ,והקבלה בפרט ,הינם הזיכרון
הארגוני המפותח ביותר שקיים לאנושות ,ולכן ראוי לוודא שאין אנו מחמיצים
את ההזדמנות להבינו.
אם הבנת הקבלה תכוון אותנו לדרך של מענה כולל לעם ישראל ואולי אף
לאנושות כולה ,אזי אני בפנים.
ימים יגידו.
תא"ל במיל' רם שמואלי ,טייס קרב וראש להק מודיעין בחיל האוויר בזמן
מלחמת לבנון השנייה

ממש ,כתב “בעל הסולם” ,מקובל גדול שחי בארץ ישראל ,את המילים
הבאות:
“כל יחיד ויחיד שבחברה ,הוא כמו גלגל אחד ,המלוכד בגלגלים מספר,
המותנים במכונה אחת  -שהגלגל היחיד אין לו חרות של תנועה בערך
עצמו ,אלא נמשך עם תנועת כלל הגלגלים ,בכוון ידוע ,להכשיר את המכונה
לתפקידה הכללי( ”...מאמר “השלום בעולם” ,הרב יהודה אשלג).
במאמריו הוא מסביר שהאנושות אכן בנויה כמכונה גדולה .אך בשונה
מהמכונה ש”בלעה” את דמותו של צ’פלין לתוכה ,המכונה שמתאר אשלג
מיועדת לשרת ולהעלות את כולנו לדרגת קיום גבוהה יותר .חלקיה
קשורים זה בזה כמו מערכת של גלגלי שיניים ,המסובבים זה את זה
בהרמוניה נפלאה ובתזמון מושלם .אם אחד הגלגלים ,ולו הקטן ביותר,
מנתק את עצמו מהמגמה הכללית של המכונה ,הוא מפר את האיזון של
המערכת.
למה זה קורה? האגו המתפרץ שעלה וטיפס לגבהים חסרי תקדים
בסוף המאה ה– ,20אומר “בעל הסולם” ,הוא שדוחף כל גלגל פרטי
לנצל את פעולת הגלגלים האחרים לטובת עצמו .כאשר חלק זה גֵדל
ותופח ,כפי שקורה לנו היום ,הגלגל הפרטי מפסיק להרגיש את עצמו
כחלק הקשור למערכת הכללית ,ולמעשה שוכח אפילו שקיימת מערכת
כזאת .וכך בפאתי המאה ה– 21מאיימת תפיסת החופש המודרנית
המבוססת על העיקרון “גלגל לגלגל  -זאב” ,לגלגל אותנו היישר אל
פי התהום.

לשנס גלגלים
כדי לחזור ולתפקד בצורה נכונה אנו חייבים להגדיר לעצמנו
מחדש את מושג החופש ,והפעם בהתאם להגדרת מושג החופש
במערכת הכללית שבתוכה אנו קיימים .החופש האמתי ,מסבירים
המקובלים ,הוא החופש משליטתו ההרסנית של האגו ,הגורם שמפריד
ומרחיק בינינו.
כל אדם אוחז בידיו כוח עצום ומיוחד במינו ,משום שכל גלגל שיניים
פרטי שכזה הוא יחיד ומיוחד ,ואין שני לו בעולם כולו .מכונת הפלאים
האדירה של האנושות תלויה בכך שכל גלגל ינוע בהתאמה מלאה עם
שאר הגלגלים .לעתים אנו נוטים לחשוב שחופש הבחירה טמון ביכולתנו
להסתובב לפי ראות עינינו ,בלי “לדפוק חשבון” לאף גלגל אחר .אך חכמת
הקבלה מסבירה שהבחירה החופשית מצויה דווקא באפשרות להשתתף
בגילוי השלמות השורה בין הגלגלים המאוחדים .במילים אחרות ,ככל
שנשתלב ונחבר בין הגלגלים ,כך יגדל גם החופש שנרגיש.
“זמנים מודרניים” היה אחד הסרטים האילמים האחרונים בהוליווד,
וסרטו האילם האחרון של צ’פלין .אחריו באו סרטים רבים שדיברו ,אבל
להוליווד כבר לא היה מה להגיד ...הנווד השתקן נעלם אט אט לתוך
השקיעה ,אך העבדות המודרנית שעליה ניסה לדבר בסרטיו נותרה
חריפה מתמיד.
התקופה הקרובה יכולה להוות נקודת מפנה עבור כולנו .חגיגות הזמנים
המודרניים עומדות להסתיים בקרוב ,וסימניו המאיימים של השבר
שבפתח מהווים תזכורת ברורה לכך שאנחנו עדיין עובדים את האגו שלנו.
אין צורך לחכות עד שהקשר המערכתי השבור ימשיך לסבך אותנו אל תוך
רשת החוטים הצפופה שטוו לנו הזמנים המודרניים .עלינו רק להשכיל
וללמוד כיצד להשתמש בשיטת איחוד הגלגלים ,ולעורר את העולם
המפורד והמחולק מתרדמת החורף הכבדה שנפלה עליו.
avihu_s@kab.co.il

בעקבות לבי
מאת :עמית שלו

עלייה לצורך עלייה
יעקב מנורמנדי וגונתן מסידני  -כל אחד מהם פגש את הקבלה "במקרה" ,בקצה אחר של
העולם .המפגש הזה הוביל אותם לארץ ישראל ולעלייה בסולם הרוחני

ב

גיליון הנוכחי החלטנו לשתף אתכם ,הקוראים ,בסיפורים
מרתקים על ההתעוררות הרוחנית המשותפת לאנשים שונים
מרחבי העולם.
פגשנו שניים מהם ,שהחליטו לעלות לארץ “בעקבות הלב”
ובעקבות הדרך הרוחנית שבה בחרו.

התוכנה של הטבע והחומרה של האדם
יעקב ָסּבַל ( ,26נשוי )1+הוא איש מחשבים נמרץ ופעלתן .הוא נולד וגדל
בצפון מערב צרפת“ ,באיזו עיר קטנה ,בנורמנדי ,על גדות תעלת למאנש,
במקום שבו מיוצרות גבינת הקממבר המפורסמת ,החמאה הצרפתית
הטובה ביותר ולא הרחק מהחופים שבהם נחתו הגייסות האמריקאים

יעקב ָסּבַל
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במלחמת העולם השנייה .אתה יודע ,גדלתי בעיר כמו פתח תקווה” ,הוא
מוסיף בחיוך מבויש.
הייתה שם קהילה יהודית?
“קהילה זו מילה גדולה ...אבל כן ,יש שם  30-20איש בקירוב .יהודים
גלותיים ,אוסף אנשים שמנסה לשמור על קשר ללא הצלחה”.
והסתפקת בכך?
“בכלל לא .למעשה ,לכל אורך תקופת הנעורים הייתי בעניין של חיפוש.
בהתחלה תרגלתי יוגה ,ניסיתי קונג פו ועוד כל מיני שיטות מזרחיות.
למדתי יפנית ,ואחר כך התגלגלתי קצת לאסטרולוגיה ,ואז הגיעה הדת,
תורה ומצוות ,וכשגם שם לא מצאתי מענה הגעתי לקבלה”.
איך זה קרה?
“אחד החברים בקהילה סיפר לי שהחכמים הגדולים ביותר היו המקובלים.
ואני זוכר שחשבתי לעצמי‘ :אם זה כך ,אז אני רוצה להיות המקובל הכי גדול
בעולם’ .טוב ,הייתי נער צעיר .התחלתי לחפש ספרים ולקרוא .למרבה הצער
אין הרבה ספרים כאלה בצרפתית .התחלתי לבקר באגף לספרים עתיקים
בספרייה העירונית ,ומצאתי שם תרגום של ספר הזוהר מהמאה ה– .19עותק
נדיר אחד ששרד מתוך מהדורה של  1,000עותקים ,והוא הגיע אלינו ,לעיר
הקטנה שלי .קראתי אותו פעמיים ולא הבנתי כלום ,אבל רציתי עוד”.
איך התחלת ללמוד במסגרת “קבלה לעם”?
“היום זה נשמע קצת מגוחך ...הייתי בן  ,15וקראתי באיזה רומן שיש
שיטה קבלית לצאת מתוך הגוף והיא נקראת ‘צמצום’ .זה סקרן אותי
מאוד ,נשמע לי כמו קסם כזה .התחלתי לחפש באינטרנט ,ומצאתי קישור
לאתר הבין לאומי של ‘קבלה לעם’ .אמרתי לעצמי‘ :בטוח שאם זה בין
לאומי יש שם משהו על צמצום’ ,הגעתי ופשוט הוקסמתי .אמנם דיברו
שם על דברים אחרים ,אבל זה כבר לא היה משנה ,כי הרגשתי שמצאתי
את מה שתמיד חיפשתי .מכיוון שלא היה לי מחשב אישי או חיבור קבוע
לאינטרנט ,הדפסתי בחדר האינטרנט בבית הספר חצי מהדפים שהיו
באתר ,וככה המשכתי במהלך כמה שנים.
“אחרי ארבע שנים של לימוד דרך האינטרנט ,לבד ,קראתי באתר שיש
מפגש בין לאומי של תלמידים בהיידלברג שבגרמניה .החלטתי לנסוע
וזו הייתה החוויה ששינתה את חיי .כל כך התרגשתי .כל האנשים
והמפגש עם הרב לייטמן ,האהבה הזו שעד אז לא הכרתי ,זו הייתה
עבורי התפרצות רגשית אדירה”.

ואז החלטת לעלות לארץ?
“האמת היא שלא ממש החלטתי לעלות לארץ ,אלא החלטתי להישאר
בה” ,הוא מחייך.
“באתי לארץ לביקור בן חודשיים .להוריי סיפרתי שיש לי סטאז’
בחברת היי טק ישראלית (אני מתכנת במקצועי) .כעבור חודשיים,
כשחזרתי לצרפת ,היה לי מאוד קשה להיות שוב לבד ,ללא כל החברים.
אני אדם די אבסולוטי בקבלת ההחלטות שלי ,וגם כאן החלטתי ללכת
על כל הקופה”.
איך משפחתך ,שנשארה בצרפת ,מתייחסת להחלטה הזו ולחכמת
הקבלה היום?
“בהתחלה ההורים שלי התנגדו מאוד .אני זוכר שבצעירותי נהגתי
להחביא ספרים מתחת למזרן  -כדי שהם לא ידעו שאני לומד .אבל
לאחרונה אבי גילה את האתר (שהיום אני אחראי על תוכנו) בשפה
הצרפתית ,התחיל להתעניין ,ואהב את העובדה שכל החומר מוגש
בצורה חופשית וניתן להורדה ללא תשלום .כשהוא הגיע לכאן לברית
של בני הבכור הוא מאוד התרשם והתרגש מכך שמנסים לייסד כאן
חברה על בסיס ‘ואהבת לרעך כמוך’”.
מהו החלום שלך?
“שנבנה כאן חברה מתוקנת”.
מה זה אומר?
“דמיין אנשים שמפליגים יחד על ספינה ,ועובדים כמו צוות מושלם,
חותרים אל המטרה שלהם בשמחה ומתוך הנאה אין סופית”...

החיבוק הכי חזק שקיבלתי בחיים
יונתן ליבסמן ( ,)39או פשוט ג’וני ,כפי שמכנים אותו חבריו ,הוא
בחור נאה שעלה לארץ מאוסטרליה .הוא הותיר שם את בני משפחתו,
קריירה מצליחה וחיים יפים ומרופדים של יהודי בן טובים בסידני
שטופת השמש.
אחרי שלוש שנים שבהם למד קבלה דרך האינטרנט ,הוא החליט לעלות
ארצה ,כדי להיות קרוב יותר לחברים שלומדים כאן בארץ.
ג’וני ,גם הסיפור שלך מתחיל בתקופת הילדות?
“נכון .אני זוכר שכילד תמיד ניסיתי להיות טוב לאחרים ,להיות נעים
ואדיב ,ולא הצלחתי להבין למה העולם מתנהל על פי חוקים אחרים .למה
אני זוכה ליחס רע בתמורה ליחס הטוב שלי? למה זה מגיע לי?”
וכשבגרת ,הדברים השתנו?
“בשנות העשרים החיים שלי נהיו קשים .לא הצלחתי להבין למה כולם
נמצאים במרוץ מטורף אחרי קריירה ,כסף ,בתים גדולים ,נופש ועוד,
ואילו אני נאבק וכואב ,ולא מבין מה קורה .טיילתי בעולם ונחשפתי לכל
מיני דברים ,אבל דבר לא סיפק אותי .היום אני מבין איך השנים הקשות
האלה היו למעשה שנים טובות ,שגרמו לי לרצות להבין את משמעות
החיים .כך שאני לא מצטער על אף רגע”.
איך הגעת לקבלה?
“חבר ילדות הזמין אותי לראות אצלו שיעור דרך האינטרנט .התאספנו,
קבוצה קטנה של אנשים ,ישבנו אצלו בסלון ולמדנו .כך הקמנו בהמשך
קבוצת לימוד בסידני”.
אז למה לעזוב?
“אני זוכר שכשהתחלתי לחשוב על עלייה לארץ אמרתי לעצמי‘ :איך
אסתדר שם? אני לא מכיר אף אחד ,לא מבין את השפה ,לא מסתדר עם
המנטליות’ ,אוי המנטליות הישראלית” ,הוא נאנח ומפטיר איזו אנחה
אוסטרלית שבאה עמוק מהבטן.

יונתן ליבסמן

“הכול באמת כל כך שונה כאן ...ומצד שני ,היה לי ברור שהחכמה הזו היא
הדבר האמתי .ואם זה כך ,אז אני חייב להיות שם ,קרוב למקור .ובאמת,
כשהגעתי ‘נבלעתי’ בים של אהבה .בחיים לא חשבתי שזה יכול להיות ככה”.
ספר קצת יותר על התחושה הזאת...
“כשהגעתי ללמוד במסגרת ‘קבלה לעם’ הייתי דובר האנגלית הראשון.
אחריי עלו עוד חבר’ה מאוסטרליה ומארצות הברית .אני זוכר שבהתחלה
נסענו למפגש של חברים שלומדים באוקראינה ונתקלתי שם בבחור אחד.
הוא לא הבין אנגלית ואני לא מבין רוסית .העיניים שלנו נפגשו ,עם כמות
אדירה של רגש ,והוא פשוט ניגש אליי ומחבק אותי את החיבוק הכי חזק
שקיבלתי בחיים .ולא היה שום צורך במילים ,רק רגש טהור”.
וזה מה שמשך אותך לעלות ארצה?
“אין מה להגיד ,אנחנו עושים פה דבר שונה .המאמץ שלנו ליצור חברה
אחרת ,מאוחדת ,זה דבר ייחודי .איך אומרים בעברית ‘סנסיטיב’? רגיש?
אז זו העבודה הכי רגישה בעולם .גם אלה שלומדים רייקי או מדיטציה
עושים עבודה ,אבל זו לא רוחניות מבחינתי .התעסקתי בזה שנים ,עד
שהבנתי שרוחניות עוברת דרך הרצון להתאחד עם הזולת ,וזה חייב
להתרחש בפועל ,רק בין אנשים”.
מהו החלום שלך?
“לפעמים אני משתוקק שתהיה לי היכולת לנקוש באצבעותיי ,ושהידע
והחכמה הנפלאה הזו יעברו לעוד אנשים .שיראו שיש דרך ותקווה.
יש משפט אחד שאמר פעם הרב קוק והוא מתמצת את זה עבורי:
‘הלוואי שהיה אפשר להרכיב את כל האנושות בגוף אחד ,שאוכל
לחבק את כולם’”.
amit_s@kab.co.il
יולי 39 2008

הורים
מאת :מרגלית ונטורה
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מעשים
טובים
לא רק יום אחד בשנה
יש  365ימים בשנה שבהם אפשר לתת ,לאהוב ולהעניק לאחרים ,כך
שלמעשה כל רגע הוא הזדמנות בשבילנו לחזור ולהיות בערבות ההדדית
ובתיאום מושלם עם הטבע שבו כולנו חיים

ע

ד כמה שאני מנסה להנחיל לילדים את חוש הסדר שלי ,אני לא
ממש מצליחה .למרות שבגן ,כשהגננת אומרת ”עכשיו כולם
מסדרים את הצעצועים במקום” ,הפלא ופלא ,לא עוברות שתי
דקות וכל הילדים ביחד מתקתקים את הצעצועים בארגזים
ממוינים לפי סוג ,צבע וגודל .אז נכון שהם מגיעים הביתה
בהתרגשות גדולה אחרי ”יום עבודה” מפרך ,ונכון שבתור אימא שלהם אין
לי שום בעיה להכין לקראתם את כל הבית מאורגן ומצוחצח ,אבל את
הדבר היחיד שהייתי מאוד רוצה שיעשו  -לסדר את כל המשחקים שלהם
בארגז לפני שהם הולכים לישון  -אני לא מצליחה לשכנע אותם לעשות.
בניסיון למצוא פתרון לבעיה העלה בעלי הצעה מבריקה“ :אולי נקנה להם
קופסאות דומות לאלו שהם כבר מכירים מהגן ,כך שהם ייזכרו בגננת
צילום :אהובה ברנר

ויעשו את מה שהם עושים שם?”...
כשחזרנו מהחנות (אחרי שקנינו כמעט מחצית ממחלקת “פתרונות אחסון”)
ישבנו יחד ,ריכזנו את כל הצעצועים במרכז החדר והתחלנו למיין אותם.
להפתעתי זה דווקא עזר מאוד .מצד אחד זה נתן להם הרגשה שהם לוקחים
חלק בסידור וארגון החדר (מבלי שאימא תכעס) ומצד שני ,זו הייתה הזדמנות
נהדרת במיוחד לבדוק באילו צעצועים הם עדיין משחקים ואילו אפשר לתרום
לילדים אחרים שישמחו מאוד לקבל אותם.
לאחר חצי שעה נוספת של עבודת מיון מלאת זיכרונות יצאנו עם לא פחות
ולא יותר מאשר שלושה ארגזים מלאים של בובות ,צעצועים ,משחקי הרכבה,
דברי יצירה וקלטות וידיאו ישנות שהבנים רצו לתרום .עדכנתי אותם שמאוחר
יותר בערב אבא יבוא עם חבר מהעבודה ,והוא ייקח את הדברים לחלוקה בין
עמותות הרווחה השונות .הבן הקטן ,שלא כל כך אהב את הרעיון שעומדים
לקחת לו חלק נכבד מהצעצועים שלו (למרות שהוא בעצמו ציין שהוא כבר לא
משחק בהם יותר) ,ביקש להציץ בארגז הקלטות .בין “במבי” ל”פו הדב” הוא
מצא את “כספיון” של פאול קור .חשבתי על כך שצפייה בדג כסף קטן שאוהב
לעזור לדגים אחרים יכולה לשפר לו מעט את מצב הרוח.

כספיון
הדג החביב הזה ,למי שלא מכיר ,חי לו בים הגדול עם האחים והאחיות שלו
ועם בני דודים ובני דודות ,וכולם תמיד שוחים ביחד ,כאילו היו דג אחד
גדול שמורכב מהרבה דגיגונים קטנים .בחלק הראשון של הסרט פוגש
כספיון לווייתן קטן שאיבד את אימא ואבא שלו .כספיון קורא מיד לכל
החברים שלו לעזרה ויחד הם מצליחים להחזיר את הלווייתן הקטן להוריו

‹

מרגלית והבנים
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הקבלה שלי

מרב סמן–טוב שחק
אם אין אני לי מי לי
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אהבה בלי הפסקה
בלילה ,כשנכנסתי להקריא להם את ה”סיפור לפני שינה” ,הראו לי הקטנים
איך הם סידרו את כל הצעצועים בארגזים החדשים שקנינו להם .הבן הגדול
מצא רכבת ישנה שהתחבאה לה מתחת למיטה ,ושאל אם אפשר לשלוח
גם אותה מחר לתרומה .עניתי לו שוודאי שכן ,ושבעצם יש  365ימים בשנה
שבהם אפשר לתת ,לאהוב ולהעניק לאחרים ,כך שלמעשה כל רגע הוא
הזדמנות בשבילנו לחזור ולהיות בערבות ההדדית ובתיאום מושלם עם הטבע
שבו כולנו חיים .גם אנחנו ,כמו “כספיון” וחבריו ,ממש “גוף אחד”.
מרגלית ונטורה היא עורכת תוכן ובעלת טור בערוץ הורים ב–( Ynetתחת
שם העט נעמה קרני) ,נשואה לאבי ואם לשלושה.
margalit_v@kab.co.il
עטיפת אחד מספרי “כספיון” מאת :פאול קור .הוצאת
כנרת זמורה  -ביתן דביר

אחד הדברים המאפיינים אדם בעל יכולות בעולם שלנו הוא תפיסת
עולם הגורסת שלמעשים שאדם עושה יש השפעה על חייו .זוהי גישה
אקטיבית לחיים ,הטוענת שלאדם יש אחריות פנימית והוא זה שמנהיג
את עולמו ,ולא שהעולם מנהיג אותו.
הגישה ההפוכה ,גישת האחריות החיצונית ,שבה האדם חש ,ולרוב גם מאשים
את העולם כולו במה שקורה לו ,מבלי להחשיב את עצמו כגורם המשפיע או
היכול לעצב את המציאות שהוא חווה .תפיסת עולם כזו היא תפיסה קורבנית,
והאדם חש בה פסיבי .מדוע ,אם כן ,לאמץ תפיסת עולם כזו?
מכיוון שהורדת האחריות מכתפיך אל הסביבה ,העולם ,ההורים,
הממשלה  -מעניקה לאדם את הפריווילגיה להניח שלו הכול היה
תלוי בו ,היה טוב ,ושהעובדה שרע לו איננה באשמתו כלל .הרצון
להימלט מתחושת האשם והאחריות הוא כל כך חזק ,עד כי אדם
מעדיף לחיות ולמות כקורבן שלא מיצה את יכולותיו ,ולא לעשות
ניסיון אמתי לקחת את המושכות ולהוביל את חייו למקום הרצוי.
התפיסה הקבלית מבקשת מאתנו לפצל את תפיסת העולם שלנו
לשני חלקים :חלק העשייה ,שבו עלינו לאמץ גישה של אחריות
פנימית " -אם אין אני לי מי לי"; וחלק התוצאות ,שבו התפיסה היא
של אחריות חיצונית " -אין עוד מלבדו".
עלינו להתנהל בעולם הזה כמנהיגים ,אולם לאחר שהשקענו השתדלות
 ומגיעה התוצאה  -עלינו לייחס את התוצאה לבורא ,לטבע העליון ,ולאלנו .לא זו בלבד  -כשאנו מייחסים את התוצאה לבורא עלינו להאמין שכל
מה שקורה קורה לטובה .ואם איננו מרגישים בהווייתנו הסובייקטיבית
שהכול לטובה ,אין זה מכיוון שמה שקרה הוא רע ,אלא מכיוון שאנחנו לא
תופסים נכון את המציאות.
היישום של גישה זו אינו פשוט ,אבל מחד גיסא הוא שומר על תחושת
האחריות שלנו למה שקורה בחיינו ,ומאידך גיסא משמר את ההכרה
שבכאוס הקיומי ישנה יד נעלמה המכוונת את הכול לטובתנו.
מרב סמן–טוב שחק היא זמרת ויוצרת ,שדרנית רדיו ועו"ד ,בוגרת
הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית

המודאגים .הבן הגדול שלי ,שמכיר את הסרט בעל פה (וחובב דגים בדיוק
כמו אבא שלו) ,מיהר להסביר לאחיו הקטן שהדגים לא באמת מדברים
אחד עם השני ,ואפילו לא עם לווייתנים.
“נכון אימא?” הוא שאל כמבקש אישור על דבריו .עניתי לו שהוא
צודק מאוד.
הסברתי לילדים שבטבע לא נפגוש דגים משוחחים זה עם זה ,אבל שיתוף
הפעולה ,עבודת הצוות והדאגה לבעל חיים אחר  -קיימים בהחלט אצל כל
בעלי החיים ללא יוצא מן הכלל ,החל מהנמלים הקטנות ביותר ועד לג’ירפות
ולפילים הגדולים .בדרך זו של הדדיות ביניהם ,מצליחים בעלי החיים לקיים
את האיזון וההרמוניה הנפלאה שאנו רואים בין כל חלקי הטבע.
הוא הצביע על המסך ואמר בהתרגשות“ :הנה אימא ,תראי! הדגים עוזרים
ללווייתן ,כמו שגם אנחנו עוזרים לילדים אחרים” .אמרתי לו שזה נכון.
אך לעומת הדגים ושאר בעלי החיים ,אצלנו זה מעט שונה ,כי לנו ,בני
האדם ,אין דחף טבעי לעזור אחד לשני כמו שיש לבעלי החיים ,אלא עלינו
לבחור לעזור לזולת .ובאותה נשימה הפטרתי אנחה והוספתי שהבעיה
היא שאנחנו כל הזמן עושים דווקא את ההיפך.
הפעוט הבין להפתעתי את מה שאמרתי וירה שאלה שהותירה אותי פעורת
פה“ :בגלל זה אנחנו תורמים רק את הצעצועים שאנחנו לא משחקים בהם
יותר?” עניתי לו שכן ,והוספתי שלצד פעולת הנתינה ,חשובה אף יותר
הסיבה שבגללה אנו נותנים את הצעצועים  -בעזרת הנתינה שלנו ,אנחנו
בעצם רוצים לשמור על אותה מערכת היחסים שקיימת בטבע ,מערכת
הבנויה על אהבה ועל נתינה הדדית.
כשאבא הגיע עם החבר מהעבודה לאסוף את ארגזי הצעצועים ,נגמר
הסשן הפילוסופי ונפרדנו מהם לשלום.

קבלה לילדים ולמשפחה
איורים :אולגה אוחיון

ארץ להפך
כל אחד יודע שלתת זה לפעמים יותר כיף מלקבל .אבל היום נספר לכם על
תושבי ארץ להיפך ,שאצלם "להרוויח" זה "לתת" ,ו"לשלם" זה "לקבל" .תארו
לכם איזה כיף כשכך יהיה גם אצלנו .מה דעתכם?

ה

מאת :מיכאל גליזרין

יה היה בארץ „להפך„ ,איש ולו באר מים .יותר מהכול רצה
האיש לתת למישהו ,כל אחד ,לשתות ממי הבאר שלו.
בוקר אחד ,בשעה שישב ליד הבאר וחשב לעצמו כמה
היה מאושר לו יכול היה להשקות מישהו ,חלף לידו עובר
אורח.
אמר לו בעל הבאר“ :אני רואה שחם לך ואתה עייף ,בוא ושתה מים
מהבאר שלי”.
ענה לו עובר האורח“ :אני באמת צמא מאוד ,אבל אין לי פנאי! הכנתי
המון כפות עץ ועכשיו אני מחפש למי לתת אותן .אם תעזור לי למצוא מי

זקוק לכפות העץ שלי ,אוכל להתפנות לשתות ממי הבאר שלך”.
שמע זאת בעל הבאר ומיהר אל המסעדה שנמצאת בצומת הדרכים ,לא
הרחק מהבאר שלו“ .שם בטוח צריכים הרבה כפות עץ!” חשב לעצמו.
באותה העת עמד הטבח של אותה המסעדה במטבחו ,ובישל ארוחת
מלכים .כמה השתוקק כבר להאכיל את הסועדים הרבים שיגיעו באוכל
המצוין שהכין עבורם!
“אקח ממך את כפות העץ” ,הבטיח הטבח לבעל הבאר“ ,אבל לפני כן
אני מוכרח למצוא הרבה אנשים להאכיל ,כי בישלתי להם אוכל טעים
לרוב”.

רץ בעל הבאר לאתר בנייה ,כי חשב ששם נמצאים אנשים רבים שלבטח
עבדו קשה וירצו לאכול.
“אתם עובדים כל כך קשה!” אמר לעובדים במקום“ ,בטח אתם מאוד
רעבים .ישנה מסעדה טובה בקרבת מקום ,גשו לאכול בה ,הטבח שם ייתן
לכם אוכל טוב וטעים”.
“אנחנו אכן קצת רעבים ,אבל עדיין נותר לנו כוח כדי לבנות משהו .האם
תרצה שנחפור עבורך באר מים נוספת?” שאלו העובדים.
בעל הבאר הסכים שעובדי הבניין יבנו עבורו עוד באר“ ,אם תהיה לי
באר נוספת ,אוכל להרוות את צמאונם של כל עוברי האורח” ,חשב
לעצמו.
עובדי הבניין הסכימו לאכול במסעדה של הטבח ,הטבח הסכים לקחת
את כפות העץ של עובר האורח וכששמע על כך עובר האורח הוא הסכים
לשתות מהמים שנתן לו בעל הבאר.
כך כולם גרו להם בארץ “להפך” בשלום ובשלווה.
***
עד שיום אחד הגיע למקום אדם חכם .אבל הוא לא ידע לעשות דבר ,חוץ
מלשבת ולחשוב.
בעל הבאר רצה לתת לו לשתות .הטבח רצה לתת לו לאכול .פועלי הבניין
רצו לבנות לו בית .כל מיני עוברי אורח רצו לתת לו חפצים שונים כמו
כפות עץ ,טלוויזיה צבעונית וחפצים נוספים ,אך הוא סירב לקחת .כי לא
היה לו מה לתת לאחרים.

“עד שלא אמצא דרך שבה אוכל להקל על חייהם של אנשים טובים אלה,
לא אסכים לקבל מהם דבר” ,חשב לעצמו האדם החכם .ישב וחשב ,חשב
וחשב .ולבסוף המציא ...כסף!
“במקום שתרוצו זה אחר זה ,בואו ונשתמש במטבעות זהב .בעל הבאר
ישלם למי שיסכים לשתות .כדי להרוויח את הכסף הוא יצטרך לתת
לפועלי הבניין לבנות עבורו .הפועלים יקבלו כסף כשיאכלו במסעדה,
והטבח יצטרך לקחת דבר מה אצל עוברי האורח והם ישלמו לו עבור זה.
וניתן גם לשנות את הסדר ,העיקר הוא שכל אחד ירוויח כשיקבל ,כי
אחרת לא תוכלו לתת לאחרים .ואם מישהו יכין כסף מזויף כדי לתת בלי
לקחת לעצמו ,הוא יובא לבית המשפט ושם ישפוט אותו השופט”.
הלכו וחיפשו אחר השופט ומצאו אותו בביתו רעב ,חלש וחסר עבודה.
השופט המסכן לא אכל זמן רב כי לא היה לו את מי לשפוט.
הרעיון היה ממש מבריק .החכם הכיר היטב את טבע בני האדם שחיים
בארץ להפך .הם רוצים רק לתת ,וכדי לתת יותר מוכנים אפילו לפשעים
כאלו כמו זיוף הכסף!
תושבי ארץ “להפך” היו מרוצים מההצעה של החכם .מעתה הם לא
יהיו חייבים לרוץ ולהסתדר ביניהם ,וכולם יוכלו לעבוד יותר למען
האחרים.
כך ייסד החכם את הבנק הראשון בארץ “להפך”.
עד מהרה הפכה ארץ “להפך” להיות ארץ בדיוק ככל הארצות האחרות.
עכשיו יש בה בנקים ומוסדות ,בתי חרושת ,חנויות ,מנהלים ופקידים.
רק הבדל אחד קיים בין ארץ להפך לכל הארצות האחרות :בארץ להפך
“להרוויח” משמעותו לתת כמה שיותר.

לשאלות בנושא חינוך ילידים ומשפחה ,רעיונות ,הצעות ופניות למדור פנו לדוא"לfamily@kab.co.il :
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שאלות ותשובות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן
שוברים את הכלים

?

חינוך אופטימלי
לילדינו

בתי בת העשר אינה מוכנה להשתתף במטלות הבית
ובעקבות כך יש בינינו ויכוחים רבים .הוויכוחים
מתנהלים על בסיס יומיומי  -היא רק דורשת ודורשת
ולא מוכנה לתרום בדבר .מה ניתן לעשות? מה עליי
לשנות בהתנהגותי כדי למצוא איתה שפה משותפת?

הבעיה ברורה לחלוטין .כל אחד נכנע לטבע שלו ומסרב להתפשר
 ההורה רוצה כך והילד רוצה אחרת .אף שרצוי לטפל בתופעה בגילמוקדם יותר ,גם בגיל עשר אין זה מאוחר לתקן את המצב.
המלצתי הראשונה לכם היא לצפות יחד עם ילדיכם בתכניות החינוך
שלנו באינטרנט .אין צורך ללמד אותם או להסביר להם ,אלא פשוט
ללמוד לצדם על כך שהוויכוחים והצעקות בסופו של דבר גורמים לרע.
אחת הבעיות המרכזיות שלנו היום היא שהילדים מקבלים מכלי
התקשורת את המסר שהחיים בנויים כך שהחזק תמיד מנצח .כל
הגיבורים הנערצים עליהם רומסים את החלשים על ידי התנהגות
כוחנית .המסר הזה הוא הרס גדול לנו ולדור הבא .השפעת אמצעי
התקשורת מקשה עלינו לחנך את ילדינו לתת ,לתרום ולהתחשב בזולת.
אך אם במקום לנהל ויכוחים עם הילדים ,נראה להם דוגמה נכונה של
איך פועלים ביחד ,תמונה זו תוכל להשתנות בהדרגתיות .למשל ,אם
רצונך להדיח את הכלים ,תעשי זאת ביחד עם בתך ואל תבקשי ממנה
לעשות זאת בכוחות עצמה .וכך תעשו גם לגבי כל מטלות הבית  -תחלקו
אותן שווה בשווה בין בני המשפחה ותשתדלו לבצע אותן בשיתוף פעולה
מלא ביניכם .כך הילדים יקבלו מכם דוגמה טובה וגם ירגישו כשותפים
שווים בחיי המשפחה.
תכנים נוספים ומפורטים יותר על חינוך ומשפחה תוכלו למצוא
במדור “משפחה” באתר www.kab.co.il

"גבר גבר" הולך לאיבוד

?

מחקרים רבים נעשו על כך שמרגע היוולדם ,גברים
רגישים יותר מנשים .אך מכיוון שהגברים גדלים עם
כל כך הרבה סטיגמות שמגדירות עבורם התנהגות של
“גבר” ,הם נעשים אגרסיבים ותוקפנים .האם לפי הקבלה
הגבר צריך להיות תוקפני או רגיש? וכיצד ניתן לחנך את
ילדינו כך שיגדלו בצורה אופטימלית להם?

לא רק תוקפני ולא רק רגיש ,כי כל תכונה בפני עצמה מצביעה על
חולשה .אנו בנויים משני קצוות  -מתוקפנות ומרגישות ,ועלינו לחבר
אותם יחד באמצעות חינוך נכון.
הכול מתחיל ומסתיים בחינוך  -בכך שאנו מחנכים את הילדים להיות
מצ’ואיסטים ולהפגין גבריות על מנת להצליח בחיים ,אנו מקלקלים
אותם .הם נעשים טרודים ומפוחדים שהתנהגות אחרת תוביל אותם
לכישלון .בסופו של דבר ,הדחף להיות “שוורצנגרים”  -גברים חזקים
וגדולים  -נובע רק מחוסר ביטחון פנימי.
העניין הוא כזה :אנו נמצאים בתוך מערכת סגורה שנקראת
“טבע” או “אלוקים” .ככל שנדע להסתדר נכון יותר עם חוקי
הטבע ,נצליח יותר .חכמת הקבלה מסבירה לנו את החוקים הללו
במילים פשוטות :טבעו של כוח הטבע ,הכוח העליון ,הוא הנתינה
והאהבה ,ולכן אם נרצה שלכולם יהיה טוב ,נתקשר אליו ,ונימצא
עמו באיזון.
כשנלמד את הילדים על כך ,הם יתחילו להרגיש כיצד הכוח
העצום הזה פועל בעולם .ככל שהילדים יימצאו עמו בקשר ,לא
יהיו להם פחדים או רצון “לנפח את השרירים” .ילד שקשור לטבע
הוא ילד שחש בטוח בחיים .הוא רגיש ואגרסיבי כאחד .כל הכוחות
שבו מאוזנים בצורה הטובה ביותר ,והוא מתפקד בצורה נכונה
בכל מצב.

גול עצמי

?

בחודש שעבר התקיים “יורו  ,”2008ובחודש הבא
תיערך אולימפיאדת בייג’ין .למה הציבור מתעניין
כל כך בספורט תחרותי? מהי תחרות והאם קיימת
בכלל תחרות טובה?

התחרות נמצאת ביסודו של הטבע ,מפני שהחומר שממנו אנו
בנויים  -הרצון ליהנות  -שואף למלא את עצמו בהנאה ללא הרף.
השאלה היחידה היא האם אותה הנאה מתקבלת על חשבון האחר או
לטובתו? למעשה ,זהו ההבדל בין תחרות רעה לתחרות טובה .תחרות
טובה ,בספורט או בכל תחום אחר בחיינו ,היא התמודדות המדרבנת
את האדם לממש את עצמו בצורה הטובה ביותר .לכן גם התוצאה של
תחרות טובה היא שכולם מסופקים ,ומודים למתמודדים האחרים
על כך שבזכותם הצליחו להוציא מעצמם את המרב .אם התחרות
טובה ,התחושה בסופה היא שכולם מנצחים.

גם אתם רוצים לקבל תשובות בשידור חי?
את שאלותיכם לתכנית תוכלו להעביר באמצעות הטלפון (שיחת חינם) ,1-700-509-209 :או דרך האתר .www.kab.tv
"שאל את המקובל" ,שידור חי ,יום חמישי ,20:30 ,בערוץ הטלוויזיה הקהילתית "מכאן" (ערוץ  98ב– YESוב– ,5ערוץ  25ב– HOTאנלוגי)
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אישים בקבלה
עיבוד תמונה :אולה אוטקין

מאת :ניב נבון

אבינו
אברהם
כפי שלא הכרתם
במקום להסחף אחרי האגו ,החליט גיבורנו לגלות את היד הנעלמה שמפעילה את
עולמנו מאחורי הקלעים ...סיפורו של אברהם אבינו ,המקובל הראשון בהיסטריה

ב

בל העתיקה ,האלף השלישי לפני הספירה .כל תושבי
המקום חיים כמשפחה גדולה ומלוכדת ומדברים בשפה
אחת  -שפה של אחדות ,הדדיות ואהבה.
פתאום ,ללא כל הודעה מוקדמת ,מתרחש תהליך מדהים
שמשנה לחלוטין את פני האנושות .תושבי בבל מתחילים
להתרחק זה מזה ,נוצרים עימותים ביניהם ,והקשרים שהתקיימו עד כה מפנים
את מקומם לפילוג שהולך וגדל .כל אחד מתרכז בניסיונו לספק את צרכיו
האישיים ומתעלם מצורכי הזולת .המשפחה הבבלית מתחילה להתפרק .תוך
זמן קצר מפסיקים הבבלים להבין זה את זה  -משפה אחת משותפת שבה
דיברו ,מתחיל להתפתח בְלִיל הלשונות הקיימות בעולמנו.
אבל זהו רק חלק מהשינוי הדרמטי שחווים תושבי מסופוטמיה כתוצאה
מהאגו המתגבר .האנושות ,שרובה מתרכז באזור זה ,מתחילה לחוות
תהליך התפתחות מואץ ובכמה כיוונים במקביל .החקלאות המודרנית
מתחילה לקרום עור וגידים ,ומונח היסוד לשיטות המסחר ולשימוש
בכסף ובמיסוי .במקביל מתפתחות גם שיטות משטר ושלטון ,ומומצא
הכתב .ברמה החברתית ,נוצרים פערי מעמדות ,והאנשים נחלקים לכאלה
שיש להם הרבה יותר ולכאלה שיש להם הרבה פחות.

האגו הוא המלך החדש
מה גרם לשינויים המהותיים כל כך בכל תחומי החיים של תושבי בבל?
בבבלים הקדמונים כמו הוזרק רצון אגואיסטי נוסף .לפתע החיים
הטבעיים ,במרעה ,במערה או מתחת לעץ ,נראו אפורים ולא מספקים.
הבבלים החלו לרצות יותר ,הרבה יותר .דומה כי יד נעלמה אחזה בחוטים
והניעה את תושבי האזור כמו בובות במשחק שאין להן כל שליטה עליו.
הבבלים ,שעד לאותה תקופה סגדו לכוחות הטבע השונים ,לפסלים
ולאלילים ,החליטו לשנות את חוקי המשחק ו”לשבור את הכלים” .כמו
ילד קטן שמחליט להתקומם כנגד הוריו ,נדחפו הבבלים מוגדלי האגו
להתמודדות נגד הכוח העליון.
הביטוי הבולט ביותר של המצב החדש היה הניסיון לבנות את מגדל בבל
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המפורסם ,מגדל שיגיע עד לשמים ,ואף מעליהם“ :וַּיֹאמְרּו ָהבָה נִבְנ ֶהּ-לָנּו
עִיר ּו ִמגְּדָל וְֹראׁשֹו בַ ָּׁש ַמי ִם וְנַעֲׂשֶהּ-לָנּו ׁשֵם” (בראשית יא ,ד) .ה”מגדל” ,מסמל
בצורה אלגורית את הדחף של אגו האדם לשלוט על הטבע .ה”שמים” שאליהם
ניסו להגיע ,מסמלים את הכוח העליון שאותו הם רצו לכבוש.

המקובל הראשון
“אברהם התחיל לשוטט בדעתו ולחשוב ביום ובלילה :איך אפשר שיהיה
הגלגל (הכוכב) הזה נוהג (מסתובב) תמיד ,ולא יהיה לו מנהיג; ומי יסבב
אותו ,לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו .ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע
דבר ...ובן ארבעים שנה ,הכיר אברהם את בוראו” (הרמב”ם ,הלכות
עבודה זרה ,פרק א).
בתוך הפירוד שמתגלה ,מעורר הכוח העליון בבלי אחד מתוך אותם הבבלים
וגורם לו לחפש אחר הסיבות למתרחש סביבו .שמו של אותו בבלי הוא
אברם .עד לאותו רגע היה אברם עובד אלילים שהשתחווה לגרמי השמים
ולפסלים .יתר על כן ,משפחתו של אברם הייתה מכובדת וידועה בתחום
עשיית פסלים ואף התפרנסה ממכירתם בהצלחה יתרה.
בוקר אחד קיבל אברם תיאבון גדול ,ממש כמו שקרה לשכניו .אך מה
שייחד את גיבורנו היה צורת ההתמודדות שלו עם המצב החדש .במקום
להיסחף אחרי האגו ,הוא החליט לגלות את אותה יד נעלמה שמפעילה
את עולמנו מאחורי הקלעים.
אברם התחיל לחקור את המציאות ,הכיר את הכוח שמנהל אותה ,וגילה
את מה שאיש לפניו לא גילה .מתוך מחקרו הוא הבין כי קיימות שתי צורות
התייחסות בסיסיות למציאות שבה אנו חיים .האחת היא להשיג צעד אחר
צעד את המציאות האמתית ,העליונה ,על ידי עבודה מול האגו המתגבר.
השנייה היא להיכנע לאגו ,וזה בדיוק מה שקרה לבבלים .אולם אברם לא
אמר נואש .מתוך השגתו את הכוח העליון הוא פיתח שיטה להתגבר על האגו,
שיטה שעושה שימוש באותו אגו כאמצעי ,כמניע לשינוי חיובי.
את החידוש הזה ניסה אברם ללמד את הבבלים“ .תפקידו של האגו
הוא לא להרחיק ביניכם ,אלא דווקא לקרב ולחזק את האהבה ביניכם”,

‹

במובן מסוים אנו חיים כיום ב"בבל המודרנית"
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אין עידן חדש תחת השמש
יוגה ,מדיטציה ,שיאצו ,תקשור ,אסטרולוגיה ,טארוט ,הילינג ,רייקי,
ריברסינג ,מעברים קסומים ,קריאה בעיניים ,ריפוי בקול ,במחול ,בחלום,
טיפול באבנים ,בעשבים ,בעצים ,סדנת צחוק ומיד לאחריה בשם האיזון...
סדנת בכי .מה לא?!
בשנים האחרונות זוכה תרבות "העידן החדש" להצלחה מסחררת ורבים
מביעים בה עניין .עם זאת ,מעטים בלבד מודעים לכך שמייסדו של ה"ניו
(וגם האולד) אייג’" היה למעשה לא אחר מאשר אברהם...
מסופר כי על ערש דווי נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק בנו ,ואילו לבני
פילגשיו ציווה לתת "מתנות" ולשלח אותם לדרכם" :ויתן אברהם את כל
אשר לו ליצחק ,ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן מתנות וישלחם מעל
יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם" (בראשית פרק כ"ה ,ה-ו).
מה היו אותן "מתנות" מסתוריות שנתן לבני פילגשיו? לכך מספקים
המקובלים הסבר מרתק.
אברהם הבין שמלבד האנשים שכבר היו בשלים להצטרף לקבוצה הייחודית
שהקים ,מוטל עליו לדאוג גם להתפתחותה העתידית של שאר האנושות .לשם
כך הוא בחר לעטות לבוש חיצוני על חכמת הקבלה שגילה  -לבוש המכונה
בכתבים "מתנות" ,ואותן הוא מסר לאלו שטרם הבשילו לממש את שיטתו,
באמצעות בני פילגשיו .למעשה ,מסירת ה"מתנות" מהווה שלב מהותי
בהתפתחות הרוחנית של בני העולם .מנקודה זו ואילך התפצלה האנושות
לשני פלגים עיקריים :ממשיכי דרכו של אברהם  -להם נמסר אופן הגילוי השלם
והמלא של תורתו; ולשאר האנושות  -שהתפתחה באמצעות "מתנותיו" של
אברהם ,ומהן צמחו כל האמונות והחכמות שאנו מכירים כיום.
עם השנים נסגר המעגל שפתח אברהם ,ולא במקרה .קבוצת המקובלים
שייסד התערבבה בין אומות העולם ,מתוך מטרה מוגדרת לפתח את
חלקי האנושות שלא היו מוכנים להצטרף אליה בשלב הראשון .לתקופת
ה"ערבוב" הזו ,שנמשכה מאות בשנים ,אנו קוראים תקופת הגלות .אולם
כיום ,כפי שמציינים גדולי המקובלים וביניהם הרמח"ל ,הגאון מווילנה,
הרב קוק ו"בעל הסולם" ,תקופה זו הגיעה לקצה.
לכן יותר ויותר אנשים שואלים את עצמם את אותן השאלות ששאל אברהם
בזמנו ,ומחפשים מענה בשלל השיטות שצמחו מאותה שיטה יחידה.
דרישה זו היא קול קורא עבורנו כי הבשיל הזמן ליישם את שיטת התיקון
שפיתח אברהם  -חכמת הקבלה .אולם אל לנו להתבלבל ,הקבלה האמתית,
האותנטית ,מצויה אך ורק בלימוד רציני ומעמיק מכתבי המקור ,ובהדרכה
מדויקת שהשאירו עבורנו אבותינו הרוחניים במהלך הדורות .ולא בקיצורי
דרך כאלה ואחרים בדמותם של חוטים אדומים או מים קדושים.
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אמר אברם לאחיו“ .אם תצליחו להתגבר עליו ולשמור על אהבת האחים
ביניכם ,תזכו לתמיכה מהכוח העליון ותעלו לממד חדש של קיום” ,הוא
חזר חדשות לבקרים.
אחד המקומות הידועים שבהם לימד אברם את השיטה שגילה היה
האוהל המפורסם שפתח בפני הקהל הרחב עם אשתו ,שרה .על כך נכתב
במדרש“ :שהיה אברהם אבינו מכניסן לתוך ביתו ומאכילן ומשקן ומקרבן
ומכניסן תחת כנפי השכינה” (בראשית רבה ,וישב).
אולם רק חלק קטן מתושבי בבל בחר להקשיב למשנתו של המקובל הראשון
בהיסטוריה .אלה שהקשיבו היו הראשונים שהצטרפו לקבוצת המקובלים
שהקים .ברבות הימים גדלה קבוצה זו לממדים של אומה שלמה והפכה לעם
ישראל .עם שמייחדת אותו המטרה ההיסטורית שלשמה נוצר  -יישום ופיתוח
שיטתו הרוחנית של אברם והפצתה לכל העולם כשיטה להתמודד עם האגו.
זהו הייחוד של קבוצה זו ולשם כך היא נבחרה מתוך כלל האנושות .מכאן
גם המקור לשמות התואר השונים שקיבלה“ :אור לגויים”“ ,עם נבחר”
ושמות אחרים.
את עיקרי גילויו ושיטתו להתגבר על האגו כתב אברם בספר הקבלה
החשוב שמיוחס לו“ ,ספר יצירה” .כמו כן ,הוא הוסיף לשמו הפרטי את
האות ה”א כסימן לאלוקות שהשיג; מאברם  -לאברהם.

מגדל בבל ,הקומה האחרונה
מי שעוקב אחר מציאות החיים ב– 150השנים האחרונות ,מגלה קווים
דומים למציאות חייהם של בני העת הקדומה ההיא .במובן מסוים ניתן
לומר כי אנו חיים כיום ב”בבל מודרנית”.
מאז סוף הגל הראשון של המהפכה התעשייתית החלה בעולם התפתחות
מואצת בכל תחום שרק ניתן להעלות על הדעת :חשמל ,תחבורה ,טלוויזיה,
רדיו ,קולנוע ,בורסה ,מוצרי מותרות ,אוכל גורמה ,היי–טק ,דמוקרטיה
ותחומים רבים נוספים שהתפתחו במאות ה– ,19ה– 20וה–.21
האגו שפרץ לראשונה בבבל העתיקה מגיע לישורת האחרונה בתחילת
המאה ה– 20ושועט במהירות אל קו הסיום בימינו .לצד ההתפתחות
המואצת הולכים ומתרבים האנשים שמחפשים משהו אמתי שיעניק
לחייהם משמעות .כמו אצל אברהם בשעתו ,גם בנו נרקמת ההבנה
שצעידה עיוורת בעקבות פיתויי האגו נועדה לכישלון .כתוצאה מכך,
רבים מתחילים לחוש בריקנות ואף נכנסים לדיכאון ,שמתפשט בעולמנו
כמגפה בשנים האחרונות.
נוסף למשבר הפנימי שחווה האדם המודרני במהלך  150השנים האחרונות,
גם המציאות החיצונית אינה מאירה לו פנים; מלחמות עולם ,טרור ואיום
קיומי-אטומי ברמה בין לאומית כוללת ,עוני שהולך ומתפשט ומשברים
אקולוגיים הם לחם חוקנו היומי .גם בתחומי החינוך ,המדע והאמנות אנו
עדים למשברים חריפים ,ובעצם ,כמעט בכל תחום אפשרי.
תופעות אלה רק מחדדות בנו את התחושה שהפתרון לכל הכאוס שמקיף
אותנו חייב להסתתר ברמה כוללת יותר .הכרה זו מעמידה את העולם
באותה הנקודה שבה ניצבה בבל העתיקה לפני  5,000שנה .ההבדל בין
התקופות הוא שכעת האנושות בשלה לשמוע על שיטתו של אברהם,
ולהבדיל מאותם הימים ,הפעם היא גם בשלה ליישם אותה.
שני המאורות הגדולים ,הרב קוק והרב יהודה אשלג (“בעל הסולם”) ,התאימו
את שיטתו של אברהם לימינו וקבעו כי מסוף המאה ה– 20יתחיל מימושה .לא
פעם הם חזרו ואמרו כי “רק שינוי ביחסים בינינו ,משנאת חינם ל’ואהבת לרעך
כמוך’ ,יעלה את עם ישראל על נתיב חדש של קיום וייתן מענה לכל צרותינו”.
כאז כן היום ,המסר של המקובלים אקטואלי מאי פעם.
niv_n@kab.co.il

