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חופשי זה לגמרי ביחד
עכשיו זה רשמי .הקיץ ועמו גם החופש הגדול כבר כאן .שמש בהירה
מציפה את השמים ,ואלפי קרניים זהובות מלטפות את גגות הבתים
הלוהטים .טעם מתוק של אבטיח וסברס מעקצץ בקצות הלשון ,וריחות
מלוחים של ים נישאים באוויר .המוני ילדים צוהלים ברחובות ,מצוידים
במעיין בלתי נדלה של שמחה ואופטימיות לא זהירה...
לעומת זאת אותנו ,המבוגרים ,קצת קשה לסחוף לתוך ספינת החלומות שלהם.
אנחנו הרי כבר "למודי ניסיון" ,מפוקחים ונורא מיושבים בדעתנו .הרבה יותר
קשה לשכנע אותנו שיש עוד לאן להפליג בים הזיעה והלחות הישראלי.
אך מזמן לזמן קורה דבר מה שמשנה את הכול .בתוך סערת הקיום הגועשת,
בתוך הדאגות הבלתי פוסקות ,הפקקים והריצות ,לפתע מתרחש משהו
שגורם לחיים לעצור במקום .רוח אחרת ,חרישית וקרירה מתחילה לנשב
ולפזר את ענני האבק הדחוסים שמכסים את רחובות חיינו.
עסקת חילופי השבויים שנערכה לאחרונה הזכירה לכולנו את מה שרוב הזמן
אנו נוטים לשכוח .הוויכוחים ,ההתרגשות ,הדאגה ושותפות הגורל שבו והפכו
אותנו לרגע לעם אחד .גם אם לא תמיד זה מורגש ,גם אם לפעמים נדמה
שיש כאן  1,000עמים ,שונים ורחוקים זה מזה ,עמוק בפנים כולם יודעים
שזה נכון .כולם מרגישים שיש משהו נוסף מאחורי הרגע הזה .שיש איזה חוט
נסתר ומופלא שקושר את כולנו לגוף אחד .אך משום מה החוט זה מתחבא
לנו ,נעלם בתוך ימים ארוכים ארוכים של עומס חום כבד.
אולי זה בגלל שגם אנחנו ,להבדיל אלפי הבדלות ,הפכנו קצת לשבויים?
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שבויים בידי מסכי הטלוויזיה והמחשב ,ובעיקר ,בלי לפגוע ביהודה פוליקר,
שבויים בידי האשליה שחופשי זה לגמרי לבד?
אז כדי לשבור מעט את השרב שבלב ,ולהקל במקצת את הלחץ הפנימי ,החלטנו
להקדיש את הגיליון הנוכחי לכבודו .החופש  -היכן הוא מתחבא וממה הוא עשוי?
החופשה המיוחדת שלנו תתחיל במסע מרתק אל ממלכת גוגל-פלקס
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הג'ודוקא אריק זאבי על האולימפיאדה המתקרבת בבייג'ין ,ותסתיים ,איך
לא ,כאן אצלנו ,בעכו העתיקה ,עם סיפורו המרתק של הרמח"ל .מובן שלא
נשכח לעצור בדרך ,להתרענן מעט בצל הטורים הקבועים של שלי פרץ
ואורית פנחס ,וללגום קפה קר עם השחקן סשה דמידוב ,עם הפרסומאי
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אבל הדבר החשוב באמת הוא שבין חופשה אחת לאחרת ,בין המלון באנטליה
לצימר בגליל ,ננסה כולנו לפנות זה לזה קצת מקום בלבנו .או אז אנו עשויים
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הוא אותו החוט שיכול להוציא אותנו לחופש האמתי .וכן ,תנו גם לספקנות
קצת מנוחה .עולם שטוף שמש ,גדוש שמחה ואושר בלתי פוסק מחכה לנו
ממש כאן ,בינינו ,מעברן השני של דלתות לבנו הפרטיות .אחרי הכול ,מי אמר
שהחופש הגדול שייך רק לילדים?
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“

יוצאים לחופש!” הכריזה עדי הקטנה וחיוך שובב נמתח על
פניה המנומשות“ .חופש!” שאג תומר ,אחיה בן העשר ,את
קריאת הקרב המסורתית שמאחדת מיליוני ילדים עם תום שנת
הלימודים ,ומתח בהתרגשות את חזהו הקטן“ .כן כן ,חופש,”...
הפטיר באדישות אסף ,הבכור ,מעל מסך המחשב .כאילו רצה
להגיד“ :בגיל  14המופלג אני כבר לא מתרגש מכלום ,ובטח שלא
מהחופש הגדול”.
“כן ,יוצאים לחופש” ,נאנחה האם ,ולנגד עיניה חלף התסריט שצפוי לה
בחודשיים הקרובים.
“בנוסף לתיזוזים היומיים והמתישים של עבודה-הסעות-בית-משפחה,
אני אמורה להסתדר עם שלושה ילדים נטולי בית ספר ושיעורי בית ,שכל
מעייניהם נתונים למציאת תשובה לשאלה איך להעביר את החופש מבלי
להשתעמם” ,היא חשבה לעצמה“ .ואם זה לא מספיק ,אז כל החגיגה
הזאת מתנהלת בטמפרטורה אופטימלית של  40מעלות בצל”...
אז לכבוד הקיץ שהגיע והביא אתו בעסקת חבילה את החופש הגדול,
ולרגל עונת החופשות שפוקדת אותנו בחודשים אלה ממש ,בחרנו לבחון
כמה שאלות מהותיות בעניין החופש ,הפעם מנקודת מבט קבלית.

רכבת אל החופש
ברוב המקרים ,השאיפה שלנו לחופש מתבטאת בחיפוש מפלט מהשגרה
ומטרדות היום יום .אנו רוצים להשתחרר מהמועקות ,מהלחצים ,מהבוס
בעבודה ומהאוברדראפט בבנק ,לברוח מהמצב המדיני ,הביטחוני,
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הקיץ בעיצומו ,השמש קופחת ואנחנו כמהים לקצת
חופש .מחפשים לאן לברוח? תנו לנפש שתבער!
חפשו מענה לשאלת הקיום הטבעית שבתוככם,
ואתם בנתיב הבטוח שמוביל אל החופש
הכלכלי ...בקיצור ,להתנתק קצת מזרם החיים ,להתאוורר .אבל אם נעצור
לרגע ונהרהר בדבר ,תעלה בנו השאלה :ממה אנחנו מתאמצים כל כך
להתנתק? ואולי אפשר לבנות את חיינו אחרת ,כך שלא נצטרך לברוח
מהם אל החופש? מי קבע שאנחנו צריכים לעבוד קשה כל השנה ,לחסוך
קצת כסף ולקנות איזה דיל לחופשה בטורקיה ,רק כדי לזכות בחופש
מדומה ובכמה רגעים קטנים של חסד? ובינינו ,הרי בסוף תמיד משהו
לא מסתדר בדיוק כמו שרצינו  -פעם זה בית המלון שמתפקשש ,בפעם
אחרת אלו החברים שמאכזבים ,או הילדים שבדיוק החליטו להיות
חולים ...וכל זה עוד לפני שהזכרנו שבמהלך רוב תקופת החופשה הקצרה
אנו נמצאים בחרדה על כך שהנה ,עוד רגע היא תסתיים ונצטרך לחזור
לחיים האמתיים ...האם זה באמת צריך להיות כך? האם ניתן להגיע
לחופש שלם ,אמתי? והאם אנחנו בכלל חופשיים?

חופשי זה לגמרי לבד
נתחיל מהסוף .חכמת הקבלה קובעת שהאדם בעולמנו אינו חופשי
כלל  -הוא לא בחר לאיזו משפחה להיוולד ,וגם לא השפיע על מגוון
התכונות והכישורים שקיבל עם לידתו .כשהוא גֵדל ,הוא מושפע באופן
מוחלט מהוריו ,ממוריו ומהמחנכים השונים בחייו .בשנות בגרותו
מכתיבים לו כלי התקשורת והחברה שסובבת אותו הכול :מה ללבוש,
מי להיות ,למה לשאוף ,איך לחשוב ,מה לאכול ,את מי לאהוב ,מה
נכון ומה לא .אפילו סטנדרטים של יופי או כיעור ,קודים של התנהגות
ודיבור ,כולם נקבעים עבורו על ידי החברה.
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שינוי קטן יכול לגרום לחיים שלנו להיראות כמו חופשה מתמשכת וחסרת גבולות
למעשה ,האדם אינו בוחר כיצד לחיות את חייו ,אלא פשוט חי אותם.
הוא מנווט אותם על פי מערכת נוקשה של חוקים שנקבעו על ידי אחרים,
ומשתדל ללא הפסקה לַרצות את החברה שסביבו.
בסופו של דבר ,האדם הוא מעין תוצר המורכב משילוב של תכונות
וכישורים טבעיים שקיבל בעת לידתו (הג ֶנים שלו) ,ומהשפעתה של
הסביבה שבה הוא חי .כל אלה מכתיבים ב– 100אחוז את ההתנהלות של
חייו ,כובלים אותו ולא מאפשרים לו להיות חופשי באמת.
וזה עוד לא הסוף .אם נחשוב על כך נגלה שגם תרבות הפנאי המפוארת
שפיתחנו ,מקורה בבריחה מהתמודדות עם שאלה מסוימת מאוד
המפעמת עמוק בתוכנו .אנחנו מעמיסים על עצמנו אין ספור פעילויות,
בולעים בשקיקה טונות של מידע שלא ממש נחוץ לנו ,בוהים שעות
ארוכות במסך הטלוויזיה ,גולשים באינטרנט ,צופים בסרטים ,מבקרים
בהצגות ,ומה לא?! והכול כדי להסיח את דעתנו ,ולהימנע מהתמודדות
עם השאלה “ -לשם מה אנו חיים?”
זוהי גם הסיבה שאנשים רבים חוששים להישאר “לבד עם עצמם” ,ללא
טלוויזיה ,רדיו ,עיתון ,או משהו אחר שיעסיק את מוחם ולבם ,שמא
ייאלצו להתמודד פתאום עם אותה שאלה קיומית.
אבל זה לא חייב להיות כך .שינוי קטן יכול לגרום לחיים שלנו להיראות
לגמרי אחרת  -כמו חופשה מתמשכת וחסרת גבולות ,שההנאה ממנה רק
הולכת וגוברת מרגע לרגע.
איך עושים את זה? מתחילים בהחלטה אחת קטנה  -להפסיק לברוח.
אם נבין שאותה שאלת קיום טבעית המתדפקת על דלתות לבנו אוצרת

בתוכה הזדמנות נדירה ,אם רק נפתח את הלב ונאפשר לה להיכנס ,נוכל
להכיר עולם חדש העולה על כל דמיון ,ולגלות את כל הטוב והעונג שהיא
רוצה להביא לנו .מפתיע ככל שזה יישמע ,דווקא חיפוש התשובה לשאלה
מהותית זו טומן בחובו את המפתח לעלייה על המסלול שמוביל לחופש
הנצחי.

נשמת אדם תלמדנו
מי מאתנו שימשיך לחפש ולחקור ,יגלה שרק כאשר האדם מגלה בעצמו
את סוד החיים ויוצא לאוויר העולם הרוחני ,הוא מגלה את החופש
האמתי .שם הוא יכול לבנות לעצמו “מקום” חדש ,ללא לחצים או
ערכים שמוכתבים על ידי החברה או על ידי מערכות תקשורת ופרסום
מתוחכמות .שם הוא יכול להיות “אדם” באמת .למעשה ,אין חופש
גדול יותר מלהתוודע למערכת הכוחות העליונה שמניעה את עולמנו -
מערכת חוקים שאינה מגבילה את האדם שמגלה אותה אלא מאפשרת לו
להתפתח ,ונמצאת מעבר לזמן ,למקום ולתנועה .המקובלים נוהגים לומר
כי במצב מיוחד זה “נשמת אדם תלמדנו” .כלומר ,נשמתו ,השורש הרוחני
שייחודי רק לו ,הוא שמדריך את האדם לעבר מימוש עצמי וסיפוק.
כדי להגיע אל החופש האמתי איננו צריכים לטפס על איזה הר ,להרחיק עד
קצה העולם או להתנתק מהחיים ,אפילו לא לשנייה .כל שעלינו לעשות הוא
לאפשר לשאלה הפנימית שבנו להתעורר ולהוביל אותנו לחיפוש אמתי.
shimon_k@kab.co.il
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העולם על פי

גוג-אל

מהו סוד ההצלחה שמאחורי גוגל? דף לבן שבמרכזו תיבה קטנה
המעניקה לנו את החופש למצוא בדיוק את מה שחיפשנו ובאופן מיידי.
יצאנו למסע קצר בעקבות סוד הקסם הגוגלי .התוצאות כבר בדרך...

א

י שם במעבה יערות העד הסינתטיים של עמק הסיליקון,
שוכנת לה ממלכה קסומה ומכושפת בשם גוגל-פלקס.
מעטים בלבד הצליחו לחדור את חומות הסוד העוטפות
את הממלכה ,אך האגדה מספרת כי מדובר בגן עדן
מודרני ,שבהחלט יכול להתחרות עם האורגינל .חדר כושר
משוכלל ,מסעדות גורמה ,שתי בריכות שחייה ,מספרה ,חדרי מסאז'ים,
אולמות עם משחקי וידיאו ,חדרי מנוחה מעוצבים ומאובזרים במיטות
ענק אישיות ,חדרי ביליארד ,בר ,פנסתרן שמנעים את זמנם של העובדים
וטיולי סקי אחת לשנה  -כל אלה הם רק חלק קטן מן השירותים
המוצעים לנתיני הממלכה .אבל זה לא הכול .הגוגלונים הקטנים זוכים
לבלות את זמנם במעונות יום איכותיים ,ולטיפול מסור של מיטב גננות
העמק .המרפאה המקומית תביא מזור לכל בעיה ,והמכבסה הצמודה
דואגת שהבגדים ידיפו ריחות בושם רענן ,ויהיו תמיד נקיים ומגוהצים.
חזון אחרית הימים? כמעט .בדומה לאותו מלון קליפורניה מהשיר
המפורסם של "האיגלס" ,אתה יכול להישאר כמה שתרצה ,אבל אתה
אף פעם לא יכול לעזוב...
גוגל-פלקס ,למי שלא יודע ,היא מקום מושבה של חברת הענק
האמריקאית גוגל ,שנודעה בעיקר בזכות מנוע החיפוש האפקטיבי שלה,
אך גם בזכות מגוון עצום של שירותים אינטרנטיים שפיתחה עם השנים.
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גוגל היא ללא ספק דוגמה ומופת להצלחה עסקית ,היהלום הנוצץ בכתרה
של תעשיית ההיי טק המודרנית .לא פלא ,אם כן ,שכאשר החלטנו לברר
מה בדיוק מתרחש בפסגת הטכנולוגיה האנושית ,בחרנו לצאת למסע
קצר דווקא בעקבות סוד הקסם הגוגלי .כפי שמיד תגלו ,החיפוש הניב
כמה ממצאים מסקרנים למדי.

תיבת הרצונות
מהו סוד ההצלחה שמאחורי גוגל? דף לבן ,שבמרכזו מהבהבת תיבה קטנה.
אך אין זו סתם תיבה כמובן .מאחורי החזות התמימה למראה מסתתר לו
שער לעולם אחר ,הזמנה פתוחה לתוך מרחביו הבלתי מוגבלים של היקום
הווירטואלי .תיבה זו משקפת את התיבה הפנימית בלבו של האדם ,תיבת
הרצונות הבלתי מסופקים ,שקוראת ומהבהבת ללא הפסקה בדרישה
למילויים חדשים .לכן גוגל כל כך מצליחה .הרגשה של ריקנות ,ייאוש
ואובדן דרך מלווים את החיים בתקופה המודרנית ,ומנוע החיפוש של
גוגל משתדל לספק לכך את התשובה המושלמת .אתם שואלים והאורקל
הגוגלי משיב .מיד .בכל עניין ,בכל נושא ובכל תחום שתבחרו .רק תמלאו
את התיבה ,ועוד לפני שתספיקו לומר  WebAcceleratorהתשובה כבר
מונחת בידיכם .מאות אלפי בקשות ,דרישות ושאלות מכל רחבי העולם
זורמות מדי רגע אל התיבה הריקה ,וממשיכות דרך מספר עצום של
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גוגל היא ללא ספק דוגמה ומופת להצלחה עסקית ,היהלום הנוצץ בכתרה של תעשיית ההיי-טק המודרנית
שרתים אל לב לבו של המטה הכללי במאונטן ויו קליפורניה.
הוסיפו לכל זה את כל הצעצועים הקטנים שגוגל מחלקת לציבור
הגולשים כמו :גוגל פיקס ,גוגל  ,earthגוגל טוק ,גוגל דוקס ,גוגל
וידיאו ,ג'ימייל ( ,)Gmailאנציקלופדית נול (גרסת ויקיפדיה של
גוגל) ,ולאחרונה גם "ליוולי"  -גרסה נוסח גוגל לעולם הווירטואלי
החלופי של  ,second lifeוהרי לכם גוגליזציה אמתית במיטבה.
התמנון של גוגל שולח זרועות ענק לכל רחבי תבל ,שואב לפיו את כל
משאלות לבם הכמוסות של בני האדם ,ועל הדרך אוסף גם כמה פרטים
אישיים "זניחים" על כל אחד מהם ,כמו כתובות אי מייל ,מסמכים
ופרטים אישיים ועוד .כל קליק וקליק שלנו נרשם ומתועד היטב בספר
הזיכרונות של גוגל תחת הכותרת המכובדת "חופש המידע" ,ומתורגם
לבסוף לחופן דולרים ירקרקים ,כי בעולם הווירטואלי של היום ידע
שווה כסף .הרבה מאוד כסף ( 25מיליארד בשנה ,ליתר דיוק).

האנשים שמאחורי המכונה
ודאי שאלתם את עצמכם כיצד מתחזקים מערכת ענקית שכזאת? הרי
כדי להבטיח את הצלחתה ,מצדה השני של המערכת חייב לשבת אדם
שידאג ללא הרף לכך שחלילה לא יישאר אפילו איכר אחד בכפר הדייגים
צ'אן-גוגלין בסין שלא יתעדכן במצב מחירי האורז...

אז מה עושים? איך מביאים אלפי אנשי היי טק לעבוד מסביב לשעון כדי
לשרת את המפלץ הרב-זרועי? איך משכנעים אדם מן היישוב ,משכיל
ומיושב בדעתו למסור את חייו בשביל מקום העבודה שלו?
המתכון פשוט ,אבל אפקטיבי .הקף אותם בכל טוב ,רפד את חייהם בצמר
גפן מתקתק ,בשעשועים ובפינוקים עד בלי די .וכמובן ,אל תשכח לכסות
את עיניהם בבדים יקרים של משי וארגמן .העיקר שלא ישימו לב (מישהו
אמר כלוב של זהב?).
ממש לאחרונה פרסם מגזין העסקים האמריקאי "פורצ'ן" את רשימת
" 100החברות שהכי טוב לעבוד בהן" .הדירוג התבסס על סקרים מקיפים
שמילאו יותר מ– 100אלף עובדים ב– 445חברות! נחשו מה ...גוגל ניצבה
בגאון בראש ברשימה .ובאמת ,עם כל כך הרבה "פורצ'ן" במקום העבודה,
מי באמת צריך ללכת הביתה?
אבל עם כל הכבוד להישגיה המרשימים ,גוגל היא רק דוגמה אחת מיני
רבות (ודוגמה מוצלחת מאוד ,יש לציין ,משום שהיא לפחות מפצה על
החירות האבודה של אנשיה בתנאי עבודה חלומיים) ,לסימפטום של
תופעה גדולה בהרבה ,שנוגעת לכל אחד מאתנו.

בעקבות הזמן האבוד
על מה אני מדבר? לפני שנים רבות היה כאן מושג נשכח בשם "שעות
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כל השאלות הבלתי פתורות עפות כמו ציפורים לתוך כלוב הזהב של גוגל-פלקס

הפנאי" .זוכרים? כל אחד ידע שחלק מהיום הוא נמצא בעבודה ובחלק
השני הוא נמצא בבית ,משחק עם הילדים ,מכסח את הדשא ,צופה
בטלוויזיה ונרדם על הספה .מובן שכולנו נשבינו בקסמו של חזון הקדמה
הטכנולוגית ,שהבטיח לנו עתיד מתוק ,מלא חיי משפחה מושלמים,
שקיעות שמש זהובות ורובוטים חיכניים שמעסים לנו את הגב.
אני עדיין זוכר איך סבא שלי ,עליו השלום ,סיפר לי בהתלהבות על חלום
החופש שלו ושל חבריו" :היינו בטוחים שממש בקרוב נתפתח למצב
שבו מכונות יעשו בשבילנו את העבודה .במקום שמונה שעות נעבוד
ארבע ,במקום לצאת לעבודה נעשה הכול מהבית ."...אך אפילו הוא עוד
הספיק להודות שהולכנו שולל .במקום שהמכונות יעבדו בשבילנו ,אנחנו
עובדים בשבילן .הפרחים ,השקיעות והדשאים נדרסו תחת גלגלי הרכבת
השועטים של החיים המודרניים ,והשאירו לנו רק את החלק של השינה על
הספה .הפכנו לעבדים של השעון.
אז מה קרה לשעות הפנאי שלנו? להיכן נעלם הזמן האבוד? מי גנב לנו
את החופש?
את כל השאלות הללו נוכל להריץ אין ספור פעמים במנוע החיפוש של
גוגל ,אך סביר להניח שלא נקבל עליהם תשובה מספקת .לארי פייג'
וסרגיי ברין (כן כן ,המוח היהודי כמו תמיד) ,אבותיו הרוחניים ,מצאו
פטנט גאוני להפוך את הריקנות המודרנית לאימפריה כלכלית חסרת

לא כל הנוצץ זהב הוא
סיפורו של אבי דוידוף ( ,)51עד לאחרונה סמנכ"ל מכירות בחברת ההיי טק המצליחה "אומניטק"
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הרומן שלי עם "סצנת" ההיי טק הישראלית
החל כחודש לפני שחרורי מצה"ל .שיחת
טלפון מפתיעה ממנכ"ל חברה צעירה בשם
"אומניטק" טמנה בחובה הצעה מעניינת.
וכך ,יום לאחר השחרור הפכתי לעובד הראשון
בחברה.
האמת היא שדווקא כסף לא היה העניין
הגדול בהתחלה ,וגם הטכנולוגיה הייתה אז
בחיתוליה .מה שמשך אותי היה הגישה החדשה שהתהוותה בנוף הישראלי
של תחילת שנות השמונים ,משהו שמעט מאוד אנשים חוו.
המכירות היו מוצלחות כבר מההתחלה .המנהלים ראו כי טוב ,והתחילו לצרף
עובדים נוספים .כך גדלות כל חברות ההיי טק .כתוצאה מהידע ומהוותק
שצברתי ,מתפקיד של טכנאי קודמתי לנהל מחלקה קטנה של שישה עובדים,
שבמשך השנים תפחה לאגף בן  140עובדים.
די במהירות התחילו לצפות אותי בהטבות ובבונוסים ,במשכורת שמנה בת חמש
ספרות ובנסיעות לחו"ל .נשמע חלומי ,לא? אז זהו ,שלא כל הנוצץ זהב הוא.
בהיי טק ,ככל שאתה מטפס בסולם הדרגות נותנים לך להרגיש שאתה חצי
אלוהים ועוטפים אותך בכל מיני סוכריות מתוקות ,אבל זאת בדיוק האשליה
הגדולה .הם כולאים אותך בכלוב ומצפים אותו בזהב ,רק כדי שלא תעזוב .אבל
לאט לאט ,אף שאתה אוהב את הזהב ,אתה מתחיל לשנוא את הכלוב ,הכלוב
שלקח ממך את החופש.
ככלל" ,חופש" זו מילה שמנהלים לא מכירים .הייתי יוצא לעבודה בחמש וחצי
לפנות בוקר וחוזר הביתה בין שמונה לעשר בלילה .בין לבין ,המזכירה שלי
קבעה את לוח הזמנים שלפיו התנהלו חיי .החוקיות די פשוטה :יש פירמידה,
וככל שאתה מטפס לראשה ,הלחץ גדל .העובד שלך חופשי ממך ,ואתה,
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שעולה כביכול בסולם המדרגות ,הופך להיות העבד הנרצע של כולם.
במשך  25השנים שבהן עבדתי ב"אומניטק" מעולם לא יצאתי לחופשה של יותר
מארבעה ימים רצופים .הפעם היחידה שלקחתי חופש הייתה לפני כחמש שנים.
טסתי לנורבגיה ומדי יום במשך שבועיים שלמים מצאתי את עצמי יושב על הר,
משקיף על הנוף המדהים ביותר שראיתי מעודי ,ומשתתף בשיחות ועידה עם כל
המנהלים הכפופים לי ישירות בחברה .אשתי אמרה לי שאני פשוט לא נורמלי.
ואילו אני ניסיתי להסביר לה שנורמלי או לא ,אין לי ברירה אחרת.
גם את שלוש הבנות שלי לא יצא לי ממש להכיר .לפני שש שנים ביקרתי בבית
הספר שלהן לראשונה .לפני כן לא ידעתי בכלל איפה הן לומדות ומי היו המורים
שלהן .זה הגיע למצב שאשתי ביקשה ממני לבוא איתה לבית הספר ,כי היא
רצתה לשכנע את המנהלת שהיא לא אם חד-הורית .אני עדיין זוכר איך הייתי
יושב בבית ,הבנות מדברות אליי ,וכעבור חצי שעה הייתי שואל את עצמי  -על
מה הן דיברו? אתה לא זוכר כלום  -אתה במקום אחר.
ואם זה נשמע לכם סוריאליסטי ,מה תגידו על הסיטואציה הבאה :כבר
מאוחר .חזרתי הביתה ונכנסתי למקלחת .פתאום אשתי מקישה על הדלת,
מושיטה את שפופרת הטלפון ואומרת לי שלקוח מסוים רוצה לדבר אתי
באותו הרגע ממש .ואני עומד שם ,כולי מסובן ,ומשוחח אתו .כשניתקתי
חשבתי לעצמי" :ראבאק! עכשיו אתה גם שפוט של הלקוחות" .הרגשתי
שאני חנוק ,מת .הפכתי לכלי שמייצר כסף ,והגעתי למצב שאני לא רוצה את
הכסף כי אפילו לא היה לי זמן לבזבז אותו ...לא יכולתי יותר.
באוקטובר  2006חגגו לי במשרד מסיבת חצי יובל .חודש לאחר מכן הגשתי
את מכתב ההתפטרות שלי.
לפני כשנתיים פתחתי מסעדת פועלים קטנה בכפר סבא .אני מתחיל את
היום בעשר בבוקר ויוצא בשלוש אחר הצהריים .אמנם אני מרוויח מחצית
ממה שהרווחתי ,אבל אני מאושר פי מאה!

‹

תקדים .אבל מאחורי ההצלחה האדירה ,מאחורי בקבוקי השמפניה
והקוויאר ,מסתתר לו גם משל מודרני קטן על עבדות שהתחפשה
לחופש .אולי זה לא מקרי ששני הגיבורים הראשיים במשל הזה נפגשים
בעצם על במה מרכזית אחת  -כל השאלות הבלתי פתורות של האנושות
עפות כמו ציפורים תמימות דווקא לתוך כלוב הזהב של גוגל-פלקס...
כך או כך ,נדמה שהחיפוש אחר החופש עדיין רחוק מקו הסיום .כדי להגיע
אליו נזדקק כנראה למנוע חיפוש מסוג קצת אחר...

מנוע חיפוש רוחני
החופש האמתי ,מסבירים המקובלים ,נמצא בתוכנו .כדי למצוא אותו
אנו זקוקים למנוע פנימי מיוחד ,שימשוך אותנו מעל דרגת הקיום
המוגבלת של העולם הזה ,ויפתח בפנינו ממד חדש .לא מדובר כמובן
במציאות וירטואלית מלאכותית ,אלא במציאות מוחשית ושוקקת
אור וחיים שמתגלה בתוך האדם העצמו ,ולא על מסך המחשב או
הטלוויזיה.
אל תבינו אותי לא נכון .לחכמת הקבלה אין שום בעיה עם
המודרניזציה .נהפוך הוא ,הקדמה והטכנולוגיה טובים ומועילים
לאדם .היא רק טוענת שלא די בה כדי להוציא אותנו מחוץ לגבולות
הקיום הצרים של האגו ,ולהביא שמחה אמתית לעולם .קדמה במובנה
השלם ,אומרת הקבלה ,היא תנועה לעבר אוקיינוס האהבה והאושר
האין סופי שמסתתר בתוך הלב של כל אחד ואחת מאתנו .היי טק,
"טכנולוגיה גבוהה" ,תפקידו לעזור לאדם להתעלות מעל הטבע שלו,
להפוך את הרצון האנוכי שטבוע בו לנתינה ולאהבה ללא תנאי .עלינו
להשתמש בו כדי להביא לעולם רעיונות נעלים ,לפרסם את ידיעת
הקשר האוניברסלי בין בני האדם; להסביר לאנושות שכולנו מחוברים
בינינו במערכת אינטגרלית ,רקמה אנושית אחת חיה ונושמת ,שרק
בהתגלותה השלמה טמון האושר המוחלט .אם נעשה זאת ,נוכל

לממש את מלוא הפוטנציאל החיובי של הקדמה הטכנולוגית .במקום
להפריד בין בני האדם ,נפעיל אותה כדי לקרב אותם זה לזה .במקום
לספק אשליה עמומה של חופש מלאכותי ,נפתח להם שער לחופש
פנימי ,אמתי.
חיפוש וחופש הן שתי מילים שמקורן בשורש אחד .שורש שמתחיל
ובוקע בתוך מעמקי הטבע האנושי ומסתעף לכל תחומי החיים .אנו
מחפשים את החופש במשך אלפי שנים ,רודפים אחריו ונאבקים
להשיגו ,אך בכל פעם הוא חומק מחדש מבין אצבעותינו .הסיבה
לכך היא שחסר לנו הכיוון הנכון .החיפוש אחר החופש חייב ללכת יד
ביד עם הכוח הנסתר שפועל ומשפיע על האדם מתוך הממד העליון
של המציאות שבה אנו חיים .הוא חייב להוביל את האדם למסקנה
שהעבדות האמתית היא לטבע האגואיסטי שלו ,וכי השחרור ממנו הוא
המפתח לחופש שלו כולנו מייחלים .שחרור זה אפשרי רק באמצעות
כוח שמגיע מחוץ לטבע הזה .או כפי שהפליא לבטא זאת הרב קוק,
אחד מגדולי המקובלים של זמננו" :הרציונאליות מתפתחת ,רק מפני
שמעבר לסף ההכרה שלה ,עושה הנסתר את פעולתו המדעית ...מזויפת
היא ההנחה שהנסתר מעכר את המדע ואת הביקורת המדויקת .דווקא
על ידי הנסתר ,יווסד המעמד של המדע ההולך ומתחדש .מצירופם של
שני אלה השפעים בעשרם הגדול ,יבנה יסוד איתן העומד למעלה מכל
הגה והכרה."...
שבענו כבר מאשליות ומחלומות שווא .בני האדם כבר לא מסתפקים
בחופש מדומה ,עטוף בצלופן מרשרש .אפילו התמנון של גוגל כבר יושב
בחיבוק ידיים (ויש לו הרבה) ,ומנסה להבין איפה לעזאזל טעינו .הגיע
הזמן להחליף את מילת החיפוש – מחופש חיצוני לחופש פנימי .התוצאות
כבר בדרך...
eli_v@kab.co.il

photos/asap creative

כדי למצוא את החופש ,נזדקק כנראה למנוע חיפוש מסוג קצת אחר...
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קמפוס קבלה
asap creative/photos

מאת :ליאור גור

חופש הבחירה
והבחירה בחופש
מה נמצא בשליטת האדם ומה לא?
תמצית מאמר "החרות" של בעל הסולם
מאותו זרע החיטה שנרקב באדמה מתהווה נבט חיטה חדש

כ

ל אחד מאתנו חי בסביבה כלשהי שמתנהלת על פי מוסכמות
וחוקים מסוימים .אותם מוסכמות וחוקים מעצבים את
התנהגותנו ואת יחסנו לכל תחומי החיים .למעשה ,אם
נתבונן במהלך חיינו ,נגלה שלא בחרנו את אורח חיינו ,את
תחומי העניין שלנו ,את פעילויות הפנאי ,ואפילו לא את מה
שנלבש ונאכל  -כל אלה נבחרו על ידינו בהתאם לרצונה ולטעמה של
החברה הסובבת אותנו.
במה ,אם כך ,אנו בני חורין? כדי לענות על שאלה זו נעמוד על ארבעת הגורמים
שמגדירים את אופיינו ,את צורת מחשבתנו ואת מעשינו בכל רגע נתון.
החומר הראשוני ,ה”מצע”  -המצע הוא מהותו הפנימית של האדם .אף
שהמצע מחליף את צורתו החיצונית ,ולובש צורה אחרת ,הוא עצמו אינו
משתנה לעולם .כדי להמחיש את הדברים נמשיל את מצע האדם לזרע של
חיטה .אמנם זרע החיטה נרקב באדמה וצורתו החיצונית נעלמת לחלוטין ,אך
כעבור זמן מה ,מאותו הזרע מתהווה נבט חיטה חדש ,שצורתו החדשה אינה
זהה לצורה הקודמת .ממש באותו אופן ,בעוד גופנו הפיזי עתיד להירקב לאחר
מותנו ,ה”מצע” שלנו ,כלומר הקוד הגנטי שלנו  -מועתק מאתנו לילדינו.
התכונות הייחודיות של המצע שאינן משתנות לעולם  -כפי שזרע החיטה
לעולם לא יניב דגנים אחרים פרט לחיטה ,כך גם בכל זרע ,בכל בעל חיים ובכל
אדם קיים כוח מיוחד המשמר את התכונות הטבעיות והייחודיות לו.
תכונות המשתנות בהשפעת הסביבה  -אמנם מין הזרע (המצע) נותר בעינו,
אך קצב ואיכות התפתחותו אינם קבועים  -הם משתנים בהתאם לסביבתו
החיצונית .כפי שגורמים כמו השמש ,הקרקע ,הדשן ,הלחות והגשם קובעים
את קצב הצמיחה של זרע החיטה ואת כמות ואיכות החיטים שיצמחו ממנו,
כך גם סביבתו החיצונית של האדם  -הוריו ,מחנכיו ,חבריו ,עמיתיו לעבודה,
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הספרים שהוא קורא ,התכנים שהוא סופג מכלי התקשורת וכיוצא באלה -
משפיעים לאין שיעור על התפתחותו ,על מימוש המצע הטבעי שגלום בו.
השפעות חיצוניות על הסביבה  -הסביבה שמשפיעה על הזרעים ועלינו
מושפעת אף היא מגורמים חיצוניים .במקרים מסוימים גורמים אלה
עשויים להשפיע בצורה עקיפה אפילו על המצע .למשל :צמח הגדל לצד
החיטה ומונע ממנה לקלוט את קרני השמש ,או לחלופין בצורת או ברד
ורוח קיצונית המשמידים את החיטים .ביחס לאדם ,הגורם הרביעי מבטא
את השינויים שנכפים על הסביבה שלו ,ומשנים בכך גם את האופן שבו
היא משפיעה על התפתחותו.

בחירה בסביבה נכונה
אם כך ,היכן נמצא חופש הבחירה שלנו? או במילים אחרות ,מה מתוך כל
האמור לעיל יש בידי האדם לשנות?
את המצע שלו  -אין האדם יכול לשנות .גם את החוקים שעל פיהם משתנה
מהותו ואת חוקי השפעת הסביבה עליו הוא אינו יכול לשנות .לעומת זאת,
את הסביבה שבה הוא נמצא ,ובה הוא תלוי לחלוטין  -יכול האדם לשנות!
האדם יכול לבחור “לשתול” את עצמו בסביבה שתשפיע עליו להתפתח
בכיוון שבו הוא חפץ .אם הכיוון הוא רוחניות ,סביבה כזו צריכה להיות
מורכבת משלושה גורמים מרכזיים :אנשים נוספים השואפים לגלות את
הרוחניות ,ספרי מקור שנכתבו על ידי המקובלים ומורה דרך שמלווה
אותו בהתפתחותו הרוחנית.
הבחירה בסביבה היא ,אם כן ,הבחירה היחידה של האדם בחייו.
lior_g@kab.co.il

מאת :דודי אהרוני

עיניים
עצומות לרווחה
clipart

שלחנו את דודי אהרוני ל"דיאלוג בחשכה"  -תערוכה שמדמה את עולמם של עיוורים
ולקויי ראייה ,והוא חזר עם מסקנה חד משמעית :רוצו לתערוכה ,לא תתחרטו

כ

בר הייתי בבתי קפה רבים בעבר ,אבל בית הקפה הזה היה
שונה .הוא היה שרוי בעלטה מוחלטת ,כזו שגם עיניים
פקוחות לרווחה לא יוכלו לראות בה דבר.
שי ,אדם שעליו נדבר בעוד רגע ,עזר לי לגשש את דרכי לעבר
הדלפק .מתוך הכרה שהחוש המרכזי שלי לא יועיל פה,
נשענתי עליו והתחלתי להקשיב.
החושים האחרים כמו נפתחו מעצמם ,והחלו לשטוף אותי בעוצמה
באווירת בית הקפה  -הארומות ליטפו את הנחיריים ,מתערבבות אחת
בשנייה ויוצרות תמהיל חדש שעוד לא הכרתי; ברקע נשמעו צלילי
הסועדים האחרים כמו ענן של צלילים שמקורם אינו ברור.
לפתע הרגשתי שמישהו זר עומד מולי .דפיקות הלב שלי הואצו .אלא שאז
הזר הציג את עצמו בקול רך ונעים והמשיך להקריא את תפריט המשקאות
והחטיפים ,כמו מזכיר לי מחדש היכן אני נמצא .לא טעיתם  -זהו הברמן,
וכמו שאר העובדים במקום ,גם הוא לקוי ראייה.
הסצנה הזו היא רק אחת מן החוויות שעוברים במהלך התערוכה “דיאלוג
בחשכה” .תערוכה המתקיימת בחושך מוחלט ,על מנת להמחיש לאדם
הרואה ,ולו למספר שעות ,את עולמם של לקויי הראייה .במהלך אותו
פרק זמן המדריכים העיוורים הופכים לעיניים שלכם ,והקול שלהם מוביל
ומנווט אתכם במסע מרתק שמציג את המציאות מזווית שונה לגמרי.
“אני חושב שהשלב הראשוני בכניסה אל החושך הוא שלב של הלם”,
מספר שי ,המדריך שלי בתערוכה .שי ,שאיבד את ראייתו כתוצאה מניוון
ברשתית ,מהווה דוגמה חיה לאחד המסרים המרכזיים של “דיאלוג
בחשכה”  -מוגבלות יכולה להפוך גם לכוח“ .יתר החושים מתחדדים”,
אומר שי“ ,לאט לאט המציאות משתנה ואתה מגלה יכולת להסתדר בה
באמצעות יתר החושים ,גם ללא חוש הראייה”.
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אחרי כמה שעות בתערוכה הפכו דבריו של שי למציאות עבורי .החושך
מכסה את הכול ,והחושים נדרכים כדי לא לאבד לשנייה את אלו
שהולכים יחד אתך .במקום שבו אי אפשר לסמוך על מורה הדרך הנאמן
ביותר ,העיניים ,הוראותיו של המדריך ורחש המבקרים האחרים הם אלו
שמאפשרים לך לפסוע בכיוון הנכון.
אחרי שסיימנו יצאתי חזרה לאוויר הפתוח ,רק שהפעם ,רגעים ספורים לאחר
שחוש הראייה שב לעצמו ,המציאות נתפסה על ידי בצורה שונה לגמרי.
עצרתי לרגע כדי לשוחח עם שי ולשאול אותו על המציאות שלו,
מציאות שבה החושך עשיר בדיוק כמו האור .לשי היה לא מעט מה
לומר בעניין.
“המציאות מושלמת עבורי על ידי חוש השמיעה .ברגע זה ממש אני שומע
את משב הרוח ,את החבר’ה בצד שמדברים .אני יודע שמישהו מצלם
אותנו ממול ,ואני שומע לחשושים מצד אחד ודלת נפתחת ונסגרת מצד
שני .כך התמונה שלי נבנית .אבל אם תאטום לי עכשיו את האוזניים ,לא
’אראה’ את המציאות שסביבנו .לא תהיה לי תמונה”.
לפני שחזרתי להמולת העיר ,והתחושות החדות שאפפו אותי במהלך
המסע ב”דיאלוג בחשכה” קהו ,שאלתי את שי כיצד נראית לדעתו
המציאות מעבר לחמשת החושים“ .אני חושב שזו האמת” ,ענה“ ,האמת
העירומה .ללא תחפושות וכיסויים”.
“דיאלוג בחשכה” ,ליד מוזיאון הילדים הישראלי
רח’ מפרץ שלמה  ,1פארק פרס ,חולון
טל’1599-585858 :
dudi_a@kab.co.il

צילום :טל קירשנבאום

יוצאים מהקופסה
לכאורה ,מי אינו יודע מהי המציאות? הרי היא כל הנראה לעין  -הבתים
שמסביב ,האנשים ,היקום כולו .המציאות היא מה שאפשר למשש ולגעת
בו ,מה ששומעים ,טועמים ומריחים .זוהי המציאות .מה ,לא?!
הסיור ב"דיאלוג בחשכה ממחיש לנו בצורה נפלאה את המציאות בהיעדר
חוש ראייה .מדהים לגלות כיצד החושים האחרים נרתמים מיד כדי לחפות
על החסר ,ויוצרים תמונה שונה לחלוטין מזו שהכרנו .אך מה זה אומר על
המציאות שלנו? האם ייתכן כי תמונת העולם החיצוני ,שנראית לנו כל כך
בטוחה ויציבה ,תלויה אך ורק בתכונותינו הפנימיות? ומה יקרה אם במקום
לאבד חוש ,יתווסף לנו חוש נוסף?
כדי לנסות ולענות על השאלות הללו נבין תחילה כיצד אנו "תופסים" את
המציאות שסביבנו.
לצורך ההסבר נְדַמֶה את האדם לקופסה סגורה שבה חמישה פתחים :עיניים,
אוזניים ,אף ,פה וידיים .דרך פתחים אלה אנו קולטים פיסות של מידע
מהעולם הסובב אותנו .מידע זה נכנס לקופסה ועובר בתוכה תהליך של
עיבוד פנימי .תהליך העיבוד הזה יוצר את התמונה שאנו מכנים מציאות.
למעשה ,אנו מוקפים במגוון עצום של צבעים ,טעמים ,ריחות וצלילים,
שרובו כלל אינו נתפס בחושינו .אנו מרגישים רק את אותו חלק מזערי
שקופסת החושים שלנו מסוגלת לקלוט.
למשל ,העין האנושית מכוונת לאורך גל המתאים לטווח שבין הצבע הסגול
ובין הצבע האדום .לכן איננו מסוגלים לראות גל שאורכו קצר מן הסגול ,כמו
האולטרה–סגול .אך אם נצטייד במכשיר קליטה מתאים ,אשר מתרגם את
הגלים שנמצאים סביבנו לאורך הגל שמתאים למכשירי הקליטה הטבעיים
שלנו  -האוזן ,העין ,האף וכו'  -נוכל להכיר בקיומם של אותם גלים.

מקלט הרדיו הוא דוגמה טובה לכך :תחנות רדיו רבות משדרות במשך היום,
אבל רק כאשר אנו מכיילים את מכשיר הרדיו כך שיקלוט תדר מסוים ,ביכולתנו
לשמוע את שידוריהן.
כדי לקלוט את התדר הרצוי יוצר המקלט גל זהה לגלים שנמצאו באוויר גם
לפני שהפעלנו אותו .כך הוא מתרגם עבורנו את השדר שנוצר בתחנה ,מתדר
שאינו מוחשי לתדר שהאוזן שלנו מסוגלת לקלוט .באופן דומה ,גם אנו תופסים
את התדרים שקיימים מחוץ לנו רק על פי "התדר הפנימי" שאנו מייצרים
בתוכנו ,לפי מידת ההתאמה שלנו אליהם .המקובלים מכנים זאת בשם "חוק
השתוות הצורה" .האם זה אומר שאם נדע כיצד לכייל את עצמנו נכון יותר,
נוכל "לתפוס" מציאות רחבה יותר? מתוך ניסיונם המוכח של המקובלים,
התשובה היא כן.
לדבריהם ,העולם שלנו מוקף בכוח עליון שכל רצונו למלא אותנו בהנאה אין
סופית .כדי "לקלוט" את אותו תדר של אהבה ונתינה וליהנות משפעו ,עלינו
להידמות לו בתכונותינו ,כלומר לייצר מתוכנו "תדר" דומה כלפי הזולת.
הבעיה היא שמטבעו האדם חושב על תועלתו הפרטית בלבד .כתוצאה מכך,
במישור הרוחני קיים "חוסר השתוות צורה" בין האדם ובין הכוח שמנהל את
חייו .לכן האדם לא מסוגל לקלוט את הכוח הזה .אך אם נלמד כיצד להתעלות
מעל האגו שלנו ,אם נרכוש חוש חדש  -חוש של אהבה ונתינה ,נוכל להרגיש
עולם חדש ורחב ,עולם שכולו טוב.
ההבדל בין הרגשת החיים שאנו מרגישים עתה ובין הרגשת החיים שביכולתנו
להשיג ,הוא אדיר .ספר הזוהר מתאר זאת כנר דקיק או ניצוץ קטן לעומת האור
האין סופי .הוא מוסיף ואומר כי כל אחד מאתנו צריך ויכול לממש את הפוטנציאל
שטמון בו כאדם ,ולהגיע להרגשה הזו עוד במהלך חייו בעולם הזה.
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מאת :זאב סוביק

הכוח לבחור
לקראת האולימפיאדה שתיערך החודש בבייג'ין ,בחרנו להציג שיחה מרתקת בין המדליסט
האולימפי אריק זאבי ובין הרב ד"ר מיכאל לייטמן על ספורט ועל חופש הבחירה של האדם

י

מים ספורים לאחר פרסום גיליון זה נדע אם אריק זאבי עמד בציפיות
והביא לישראל מדליה אולימפית גם הפעם .אף שהוא עדיין לא
החלים מהפציעה במרפק ,זאבי הוא התקווה המרכזית שלנו לשמוע
את "התקווה" מתנגנת בבייג'ין.
דמותו החסונה מקרינה ביטחון רב ,וכלל לא מסגירה את התהפוכות
הרבות שעבר במהלך הקריירה הארוכה שלו .באולימפיאדה בסידני הוא
ניצב במרחק נגיעה והחלטת שופט אחת ממדליה ,וארבע שנים לאחר מכן,
באתונה ,הוא השיג סוף סוף את מדליית הארד הנכספת בעוד כל המדינה
עומדת מאחוריו .בתווך הוא גרף עוד שלוש זכיות באליפות אירופה וזכייה
באליפות העולם.
רגע לפני האולימפיאדה ,בחרנו להציג בפניכם שיחה מרתקת בינו ובין
הרב ד"ר מיכאל לייטמן ,שנפתחה בספורט והסתיימה בדיון מעמיק על
מידת החופש של האדם בחייו.
אריק זאבי" :אני מייצג את המדינה כבר מגיל  15בתחרויות בין לאומיות
בענף הג’ודו .אני מתכונן לאולימפיאדה הבאה שתיערך בבייג'ין ,ובמקביל
עוסק במספר דברים נוספים :אני מסיים תואר במשפטים ,עד לאחרונה
הנחיתי תכנית טלוויזיה ,ואני מרצה לחברות במגזר העסקי על ההקבלה
שבין עולם הספורט לעולם העסקים מבחינה מנטלית ,כלומר מסביר כיצד
אני מתמודד עם לחצים ומשברים כדי שגם אנשים אחרים יוכלו ללמוד
מניסיוני .אבל עדיין ,העיקר עבורי זה הספורט".
הרב לייטמן" :על סמך נסיונך הרב ,מעניין לדעת איך מתמודד ספורטאי
ברמה עולמית עם הלחצים שבהם הוא נתון?"
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אריק זאבי" :אני חושב שהיתרון שלי כספורטאי הוא דווקא בזה שאני
כבר רגיל ללחץ ולכישלונות ,כי אין ספורטאי שלא מפסיד .כילד זה שובר
את הלב ,אבל עם הזמן לומדים איך להתמודד עם זה .כיום ,אם הפסדתי,
אני מנסה להבין מדוע זה קרה ולראות כיצד אני משתמש בהפסד הזה
כמקפצה להצלחה בעתיד ,במקום לשקוע בו ולומר' :אוי ,כמה קשה'".
הרב לייטמן" :זה מה שרציתי לשאול  -האם ברור לך שהליכה לפי השיטה
הנכונה היא זו המביאה אותך להצלחה?"
אריק זאבי" :כן ,זה ברור לי בתנאי אחד :כשאני יודע שנתתי את כולי
ולא ויתרתי .זאת אומרת ,אם אני בא לתחרות ,נלחם בכל כוחי ,ולבסוף
מפסיד  -אז אין מה לעשות .אבל אם במהלך הקרב אני מוותר ,אני מאוד
מאוכזב מעצמי ,כי מבחינתי ויתור זה הדבר הכי נורא שיכול להיות .אם
משתדלים ונותנים את כל מה שאפשר והיה מישהו טוב יותר ממך ,אז אי
אפשר לעשות כלום .זהו בעצם הספורט".
הרב לייטמן" :זאת אומרת שהסיפוק מגיע כתוצאה מההשקעה המלאה".
אריק זאבי" :בדיוק .ובמצב שבו אני נמצא היום ,פיזית ומנטלית ,אם אני
נותן את כולי ,בדרך כלל אני חוזר עם מדליה".
הרב לייטמן" :מצוין .ולפעמים קורה גם ההפך? אתה מצליח ,ואתה מפחד
שההצלחה הזאת תגרום לך להתדרדרות ולגאווה?"
אריק זאבי" :האמת היא שמהבחינה הזאת אני פחות מודאג .ככל שאני
מצליח ומתפרסם אני מנסה להיות יותר צנוע .אבל יש רגעים ,דווקא
בספורט ,שאם אני מרגיש פתאום שאני טוב ,אז הופ! אוטומטית קורה
לי משהו .אחרי זכייה בתחרות למשל ,אני צריך לעשות עבודת הכנה רבה

‹
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אריק זאבי" :המחשבה על כך שאין לי בחירה חופשית מתסכלת אותי מאוד"
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אריק זאבי" :בדרך כלל אני חוזר עם מדליה"

תעודת זהות :אריק זאבי
תאריך לידה16.1.1977 :
ענף :ג'ודו (עד  100ק"ג)
מאמן :אלכס אשכנזי
הישגים :אולימפיאדה  -ארד (אתונה  ,)2004מקום חמישי (סידני .)2000
אליפות העולם  -כסף ( ,2001במשקל פתוח).
אליפות אירופה  -זהב ( ,)2004 ,2003 ,2001כסף ( ,)2005ארד (,1999
.)2008 ,2007
התחרות הקרובה :אולימפיאדת בייג'ין .14.8.08 -
יותר ,כדי לשכנע את עצמי שזה לא עומד להיות קל".
הרב לייטמן" :וכיצד אתה מתכונן? אתה אומר לעצמך שאתה לא מספיק
טוב ,שהמדליה הקודמת לא מעידה על יכולותיך?"
אריק זאבי" :אני קורא לזה 'דיבור עצמי' .יש מצבים שאני אומר לעצמי:
'אריק ,ככה אתה רוצה להצליח? אתה צריך להיות יותר מרוכז ,אסור לך
לחשוב שהשגת כבר הכול' .ויש רגעי חולשה שבהם אתה מרגיש שאתה
כלום ,ואז יש צורך לומר לעצמך' :יהיה בסדר ,אתה טוב ,כבר זכית'".
הרב לייטמן" :יש לי שאלה נוספת  -בשיחתי עם הג'ודוקא אורן סמדג'ה,
הוא סיפר כיצד חש שכוח עליון כלשהו ליווה אותו לאורך כל התחרות ,עד
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לזכייתו במדליה האולימפית .האם כאשר אתה משקיע את כל כוחותיך,
כפי שסיפרת ,יש לך הרגשה כזו?"
אריק זאבי" :לא ממש .כשהייתי צעיר יותר נהגתי להקריא לעצמי כל מיני
משפטים ותפילות .אבל הפסקתי עם זה ,כי בשלב מסוים חשתי שברגע
שאני נאחז במשהו אחר אני פחות סומך על עצמי .מאז אני מנסה לא
להיתלות בשום דבר".
הרב לייטמן" :אלו באמת הבחנות טובות מאוד .זה דומה מאוד למה
שמקובל עובר .גם הוא נלחם ,אבל אצלו זה 'ג'ודו פנימי' ,עם עצמו.
מקובל שכבר ניצח בקרב אחד נזהר מתחושת האופוריה השקרית
שלאחר ההצלחה.
"ומה לגבי מדליה?"
אריק זאבי" :גן עדן ,זו המדליה".
הרב לייטמן" :כך נוהגים לומר ,אבל המקובלים לא מאמינים בזה .כלומר,
לא משתמשים במונחים האלו".
אריק זאבי" :באמת? אז מה קורה כשנגמרים החיים ,אין המשכיות
בעולם הבא?"
הרב לייטמן" :שום דבר .למה צריכה להיות המשכיות?"
אריק זאבי" :אני גדלתי על האמונה בגלגול נשמות".
הרב לייטמן" :זה דווקא נכון .כל דור ודור הוא גלגול של הדור הקודם.
הגופות מתחלפים ,אבל הנשמות נשארות .הן חוזרות לעולם הזה שוב
לאחר מות הגוף הפיזי שלנו".

אריק זאבי" :אני לא יודע מה הייתי בגלגולים הקודמים ,אבל האם יש
לכך השפעה על איך שאני בגלגול הזה? ומה לגבי אנשים שהיו רעים
במיוחד בגלגול הקודם?"
הרב לייטמן" :אפשר רק להגיד שבעבר היית פחות אגואיסטי מכפי
שאתה היום ,כפי שכל דור חדש אגואיסטי יותר מהדור שקדם לו .בנוסף,
מ"חכמת הגלגולים" אנו לומדים שאכן יש נשמות מיוחדות שנשלחות
לעולם כדי לבצע משימה מיוחדת .וזה כולל גם אנשים רעים במיוחד
וגם אנשים טובים במיוחד .אנשים אלה קיבלו שליחות מלמעלה ,ואין
להם את היכולת לבחור את נתיב חייהם בצורה חופשית .הם מופעלים
מלמעלה ,כמו בובות על חוטים ,בצורה כזו שמאזנת את העולם.
"דווקא לאנשים הרגילים ניתנת הבחירה האמתית .לכן גם אותי וגם
אותך 'ישאלו' לאחר שנסיים את חיינו ,אם אפשר לומר כך ,מה השגנו
בהם ואיך השגנו זאת ,וכך ייקבע הגלגול הבא שלנו".
אריק זאבי" :אם יש משהו שמאוד מעניין אותי ,בייחוד בזמן האחרון,
זה העניין שעליו דיברנו עכשיו .רוב האנשים קוראים לזה גורל .זאת
אומרת ,האם ייתכן שכל מה שאני מחליט ועושה כבר קבוע מראש?"
הרב לייטמן" :חכמת הקבלה אומרת שכן .הרי נולדת עם תכונות שלא
בחרת  -הן נקבעו כתוצאה מהמטען הגנטי שלך .לצד זה קיימת גם השפעת
הסביבה שבה גדלת .במקרה שלך למשל ,גדלת וחונכת בבני ברק ,אך כלל
לא בטוח שאם היו שואלים אותך היכן רצונך לגדול ,היית בוחר באותה
עיר ובאותה הסביבה"...
אריק זאבי" :אז גם אם אני חושב שאני בוחר ,אין לי חופש בחירה?"
הרב לייטמן" :תראה ,הגעת לגיל  15או  20כשאתה כבר אדם מוכן
ומעוצב לפי תבנית מסוימת ,שלא אתה בחרת .את תכונות האופי
קיבלת מהלידה ולאחר מכן מהחינוך ומהסביבה ,ובמהלך הילדות
רכשת הרגלים נוספים שילוו אותך לאורך כל החיים .אז בעצם ,אפשר
לומר שזה כבר לא אתה".
אריק זאבי" :המחשבה על כך שאין לי בחירה חופשית מאוד מתסכלת
אותי .למשל אי אפשר לבוא עכשיו בטענות לאדם שחותך אותי בכביש,
כי ככה 'תכנתו' אותו".
הרב לייטמן" :נכון .אך אם כך הם פני הדברים ,עולה השאלה האם כולנו
בובות על חוטים או שיש לנו איזו אפשרות של בחירה?"
אריק זאבי" :אני מקווה מאוד שאנחנו לא בובות".
הרב לייטמן" :על פי חכמת הקבלה ,במישור העולם הזה באמת אין
בחירה חופשית ,כי אנחנו בסך הכול גופים ביולוגיים שפועלים על פי גנים
שהוטבעו בהם .בטח שמעת על כך שגילו גן שגורם לאדם לרצות לגנוב,
וגנים נוספים שקובעים את התנהלותו בעולם.
"אז היכן ,ובמה ,אם בכלל ,יש לנו בחירה חופשית? חכמת הקבלה
אומרת שהבחירה שלנו נמצאת במישור גבוה יותר  -הבחירה מתחילה
כשאתה רוצה להתקדם לעבר הרוחניות .אם אתה רוצה לרכוש משהו
מלבד החיים האלה שבהם אתה 'מתוכנת' ,אם אתה רוצה להיות חופשי,
המקום לכך הוא דווקא במישור הרוחני.
"אם תפתח בפניך את העולם הרוחני ,תרגיש כיצד אתה חי במישור אחר.
תרגיש את הכוחות שמנהלים את העולם ,כוחות שעומדים מאחורי החומר
שבעולם שלנו ומפעילים אותו .ותוכל באמת לקחת חלק פעיל בתהליכים
שמתרחשים בעולם".
אריק זאבי" :מהי אותה רוחניות שאתה מדבר עליה?"
הרב לייטמן" :רוחניות זו מערכת הכוחות שמנהלת את המציאות שבה
אנו חיים .אנחנו לא מרגישים את המערכת הזו ,אך היא מפעילה את
העולם שלנו .היא נקראת 'רוחנית' מפני שמדובר בכוחות ולא בחומר.

מפרדס כץ לבייג'ין
שבועיים לפני העלייה על המטוס לבייג'ין תפסנו את אריק
זאבי לשיחה קצרה על ההכנות ,התקוות והתחושות לקראת 14
באוגוסט ,היום שבו יעלה על המזרן האולימפי
איך אתה מתכונן לרגע העלייה על המזרן האולימפי? על מה אתה חושב?
"למרות שהאולימפיאדה קרובה מאוד ,אני עדיין לא חושב במונחים של 'רגע
לפני הקרב' .כרגע אני מתרכז בלהביא את עצמי לשיא ביום הנכון .לקראת יום
התחרות אחשוב יותר על הקרבות הספציפיים".
יש פעולה כלשהי שאתה נוהג לעשות רגע לפני העלייה על המזרן?
"לא בדיוק .מדי פעם ,כשאני לא מרוכז אני עולה עם רגל ימין לקרב .לא בגלל
אמונה טפלה ,אלא בגלל שזה מפקס אותי .אני גם נוהג שלא להתגלח ,אבל זה
יותר בקטע של מוכנות נפשית".
בתקופה האחרונה סבלת מכמה פציעות טורדניות .החלמת?
אתה מרגיש מוכן?
"אני מתחיל להיכנס לכושר טוב .לא מזמן חזרתי ממחנה אימונים בגרמניה,
ובתקופה הקרובה אני מתכוון להמשיך ולהתאמן בארץ .לאחר מכן אוריד
בהדרגה את הקצב כדי לאפשר לגוף להתאושש לקראת התחרות .היו לי
שנתיים לא קלות עם המון פציעות ,אבל עכשיו אני מתחיל להרגיש שאני חוזר
לעצמי פחות או יותר".
זו אולי ההזדמנות האחרונה שלך להביא מדליית זהב הביתה.
האם לדעתך זה יקרה?
"לו הייתי יכול לדעת ...בספורט ,ובעיקר בג'ודו ,זה כל כך נזיל .תמיד יש אלמנט
הפתעה גדול .השנה יש ספורטאים שיכולים לחזור עם מדליית זהב הביתה ואני
ביניהם .אני בהחלט מאמין שזה יכול לקרות ,אבל אין לי שום יכולת להבטיח או
לדעת .אני יכול רק לעשות את המקסימום ולקוות לטוב".
מה הופך אדם לאלוף אולימפי?
"היו המון הפתעות וזכיות לא צפויות באולימפיאדה .אבל מעבר למקרי
ההפתעה הקיצוניים ,יש מגוון תכונות שיכולות להביא אותך להיות אלוף
אולימפי .אני לא חושב שמי שזכה במקום השני הוא פחות אלוף אולימפי
מזה שזכה במקום הראשון .אבל אם אתה שואל על תכונה ספציפית ,הייתי
אומר שמעבר לכישרון הגופני הבסיסי צריכה להיות לך יכולת להתעלות ברגע
האמת .זו התכונה החשובה ביותר כדי להצליח בג'ודו".
מה תעשה אם תזכה?
"אין לי ממש תכניות לאותו הרגע .אני מאמין שזה יצא ממני באופן ספונטני.
הזכייה היא באמת חלום חיי  -עבודה קשה של  24שנים שתפרוץ ברגע אחד,
אז אני משער לעצמי שתהיה שמחה גדולה .לאחר מכן אקח פסק זמן ארוך
ואשקול את צעדיי .בכל מקרה ,אני מתחתן חודש אחרי האולימפיאדה ,אז
אצטרך לרדת לקרקע".
מהו ניצחון עבורך?
"מבחינתי ,ניצחון זה לדעת שהגעתי להצלחה עולמית מהמקום הכי לא
אפשרי .להצליח באולימפיאדה זה להגשים חלום ילדות .התחלתי להתאמן
בצעירותי במקלט בפרדס כץ בתנאים הכי לא אידיאליים .ולהגיע מנקודה כזו
לאירוע הספורט הגדול בעולם ,זה בהחלט מהווה השגת מטרה גדולה עבורי.
אם אכבוש את הפסגה הזו ,זה יאמר לי הרבה על עצמי ,ויראה לי שבכל תחום
שבו אבחר אוכל להגיע להישגים .בנוסף ,אני רואה את הניצחון כמשימה
לאומית .בענפים כמו צבא ,מדע והיי טק אנחנו בצמרת העולמית ,ואני מקווה
שגם בספורט תהיה לי הזכות לשים את ישראל על המפה העולמית".

‹
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הקבלה שלי

משחק החיים

נדמה לי שכבר בילדותי חשבתי שמחוץ לעולם שבו אנו חיים קיים עולם
אחר ,נסתר ,אותו לא ניתן לראות .חיפשתי את עצמי ,חיפשתי דומים לי
ותמיד חשתי שמשהו מוביל אותי.
כשהגעתי לקבלה הבנתי שזה המקום שלי .לעומת מה שנהוג לחשוב,
הלימוד לא גרם לי לעזוב את עיסוקי בעולם הזה ,להתנתק מהחיים או
מהמשפחה ולהסתגר בתוך חדר קטן .בדיוק ההפך! הקבלה רק תרמה
למשחק שלי בכך שהיא פתחה בפניי עולם פנימי שלם שלא הכרתי.
התחלתי להקדיש תשומת לב רבה יותר לעיסוקיי השונים ,הפכתי
למרוכז יותר מפני שהתחלתי לראות בהם משמעות עמוקה .לראשונה
בחיי הרגשתי שיש בהם טעם אחר ,עמוק בהרבה .והתחושות הללו
משותפות לעוד חברים רבים שלומדים איתי .לימוד הקבלה מאפשר
לאדם להרחיב ולחדד את החושים שלו ,וכך הוא מתחיל לראות ולהרגיש
דרך כל המקרים בעולם הזה רובד פנימי יותר.
פתאום התחלתי להרגיש יותר עומק בתפקידים השונים שאני משחק,
וגם רצון אמתי להסב את העונג הגדול ביותר לקהל הצופים .כולי תקווה
שגם הקהל שצופה בי ,ועל זה רק אתם יכולים להעיד ,מרגיש משהו
מעט עמוק ופנימי יותר במשחק שלי.
תמיד מצחיק אותי לחשוב על כך ,אבל אני מרגיש שהתחלתי לשחק רק
אחרי שהגעתי לקבלה .כשהבנתי את המשמעות הרוחנית של המשחק
ומדוע החיים הובילו אותי לבחור דווקא במקצוע הזה ,משהו בתוכי
השתנה .מאותו רגע התחלתי לשחק כפי שלא שיחקתי מעודי.
סשה דמידוב זכה בפרס לאמנויות ע”ש גוטליב ,בפרס התיאטרון
ובפרס “שחקן השנה” בתיאטרון

צילום :ניב קלדרוןYnet ,

סשה דמידוב

"הכוחות הללו מתלבשים בתוך החומר ,מנהלים אותו ומניעים אותו.
לכן ,אם אתה רוצה להיות חופשי עליך לצאת מהחומר אל אותו מרחב,
ממד שבו פועלים הכוחות שמאחורי החומר .זה דומה ליד שנמצאת בי
כמו בתוך כפפה ,ואם אתה יוצר קשר עם אותה היד שמזיזה אותך ,אתה
יכול להשפיע על הגורל שלך ,על הבחירה החופשית ועל כל השאר".
אריק זאבי" :וכל אחד יכול להגיע לזה?"
הרב לייטמן" :כן ,כל אחד .אך יש לזה תנאי אחד  -אם יש לאדם שאלות
על מהות החיים ,כמו' :בשביל מה אני חי?'' ,למה?'' ,מי מנהל אותי?'
וכן הלאה ,אז הוא יכול להתחיל ללמוד את חכמת הקבלה .בעל הסולם
כותב על כך בהקדמתו לאחד הספרים המרכזיים בקבלה ' -תלמוד עשר
הספירות' .ולך באמת יש שאלות כאלו".
אריק זאבי" :כן ,יש לי המון שאלות ,בעיקר על החופש שלי לבחור ,אבל
עדיין לא מצאתי תשובות .אתה יודע ,לא מזמן דיברתי עם פסיכולוג
ספורט והוא דווקא אמר שיש לי איזו יכולת השפעה על החיים ,אלא שאני
נכנס כל פעם מחדש ל'פלונטר' עם העניין הזה".
הרב לייטמן" :זה לא 'פלונטר' .בתוכך גדלה הנשמה שדורשת הסבר אמתי.
לא אמונה ולא פסיכולוגיה .מתעוררת בך שאלה רצינית ועמוקה על מהות
החיים .אולי בינתיים אתה יכול להדחיק אותה ולהמשיך לחיות כרגיל ,אך
אתה עוד תראה שהיא תגדל לממדים כה גדולים עד כי תהיה חייב לענות
לעצמך על שאלות כמו 'בשביל מה לחיות?' ו'בשביל מה לעשות משהו אם
כבר הכול ידוע מראש?'.
"תראה ,הבעיה הגדולה בעולם כיום היא הייאוש .גם העלייה בשימוש
בסמים והתגברות הטרור הם תוצאה של אותו הייאוש .כל הסימנים
מצביעים על ריקנות שהולכת ומתפתחת באדם .הוא כבר לא מסוגל
לספק את עצמו .לכן רבים מגיעים היום לקבלה ,ומרגישים שכאן אולי
הם יוכלו להבין מה קורה".
אריק זאבי" :ואיך עושים את זה? צריך ללמוד בישיבה?"
הרב לייטמן" :ממש לא .ראשית כול ,מקובלים הם אנשים בעלי משפחות
שעובדים ,לומדים וממלאים את כל חובותיהם לחברה ולמדינה.
למעשה ,התנאי הראשון הוא שאתה חייב להיות אזרח רגיל לכל דבר
ועניין ,ולא לשנות במאום את מהלך חייך .ולגבי הלימוד עצמו ,בדרך
כלל עושים זאת בקבוצה ,מפני שבמבנה כזה קיימת תמיכה הדדית וקל
יותר ללמוד יחד .תחילה מסבירים לך כיצד העולם בנוי וכיצד אתה בנוי.
אתה מתחיל להכיר את המערכת שמפעילה את העולם שלנו ,אבל לא
בצורה המוכרת של אמונה או של פעולות מכאניות בידיים וברגליים,
אלא ממש לראות ולהרגיש את המערכת הזו ,בצורה מוחשית".
אריק זאבי" :אז בעצם הקבלה לא נותנת שום 'שיעורי בית' ,או מכתיבה
לך איך לפעול?"
הרב לייטמן" :לא ,שום דבר .אין כפייה ברוחניות .אתה לומד רק במידה
שמתאימה לך .בנוסף ,ישנם אופנים שונים שבהם אפשר ללמוד  -דרך
האינטרנט ,הטלוויזיה ,ספרים ואפילו המגזין שבו תתפרסם השיחה בינינו.
"מתוך הכרת המערכת שבתוכה אתה חי ,אתה רואה בעצמך איפה ניתנת
לך האפשרות להיכנס ולהשפיע ממשית על חייך .זאת אומרת ,מה מקומו
של הגורל העיוור מצד אחד ,ומצד אחר  -היכן נמצאת הבחירה החופשית
שלך ,שדרכה אתה יכול לשנות לטובה את חייך".
אריק זאבי" :זה נשמע טוב .נהניתי מאוד מהשיחה אתך ,תודה רבה".
הרב לייטמן" :גם אני .בהצלחה באולימפיאדה .ואחר כך ,אם תרצה,
הדלת תמיד פתוחה".
zeev_s@kab.co.il
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מאת :גלעד שדמון

סוף עונת

המשתמטים
מאז פרסם צה"ל את הנתונים על כך שכל נער שני לא מתגייס לצה"ל ,התחיל
כדור השלג התקשורתי להתגלגל .רק לאחרונה אישרה הכנסת בקריאה טרומית
הצעת חוק האוסרת על אמנים משתמטים להופיע באירועים או בעצרות זיכרון
ממלכתיות ,והתגובות הזועמות לא איחרו לבוא .למה זה קורה לנו ומה ניתן
לעשות כדי לעצור את הקרע המתרחב בחברה הישראלית?

כ

שהייתי ילד ,מצאתי בארון התקליטים של הוריי ,ליד הּפָטֶפֹון
הישן ,תקליט מוזר שבלט מבין אוסף אלבומי הפסטיבל
לדורותיו.
את עטיפת התקליט עיטרו תמונות של חיילים צועדים
בחזה זקוף ,מטוסי “מיראז’” צוללים ,וכמובן ,חיילי
הצנחנים פורצים לעיר העתיקה .כילד אהבתי מאוד לשמוע את
שירי הניצחון ,את תיאור הקרבות המהוללים של חיילי צה”ל ואת
“בלדה לחובש” של יהורם גאון .אפילו ביקשתי מאבי שיספר לי מעט
מחוויותיו בצבא.
חדור רוח קרב התגייסתי לחובלים ,שירתי בקבע והשתחררתי בדרגת
רס”ן .מאז אני משרת במילואים כחודש מדי שנה .אחד מאותם לילות
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ארוכים במילואים נחרת בזיכרוני ואינו מרפה עד היום :היה חם ,התקשיתי
להירדם ,וכמו תמיד במילואים  -האזנתי ל”ציפורי לילה” בגלי צה”ל.
הימים ימי אוסלו ,והאופוריה הייתה גדולה .באולפן התארח אביב גפן,
אז זמר צעיר בתחילת דרכו .בחסות גלי הרדיו הצבאיים הוא דיבר בגאווה
על ההשתמטות משירות צבאי ,על כך שהנוער המתגייס הוא “פראייר”
ועל דור מ...
חשתי הערכה כלפי האומץ שבו הוא ביטא את הדברים ,אבל היה לי קשה
לקבל את זה שהוא שם  -באולפן גל”צ ביפו ,ואני כאן  -עומד על סיפון
האונייה ושומר עליו.
מאז אותו יום על הסיפון חלפו  15שנים .במהלכן חווינו כחברה אכזבות
מתהליך השלום ,התפכחות ,ייאוש מההנהגה ,מהשחיתות ,ממערכת

stock.xchng

החובה לשרת בצה"ל" ,צבא העם" ,סמלה תמיד בעייני רבים את האחדות ואת כור ההיתוך החברתי שנוצר בארץ ישראל
המשפט ומשאר המערכות .הפילוג בחברה הישראלית הגיע לשיאים
חדשים ,ולאחרונה כאילו צצה לה בעיה חדשה-יְשָנה ,שהסתתרה לה
“מתחת לשטיח” במשך שנים  -שיא בכמות המשתמטים משירות
צבאי.

חובה או המלצה?
החובה לשרת בצה”ל“ ,צבא העם” ,סימלה תמיד בעיני רבים את האחדות
ואת כור ההיתוך החברתי שנוצר בארץ ישראל .מעין משהו משותף שכולנו
עושים .יורים ובוכים...
אך בפועל ,התגלה כי חובתו של חלק מהעם היא בגדר המלצה לחלק אחר.
וכמו עוד הרבה פרות קדושות שנשחטו ב– 20השנים האחרונות ,הגיע גם
תורה של זו.
קצת היסטוריה :עם קום המדינה הסדיר ראש הממשלה ושר הביטחון
דאז ,דוד בן גוריון ,את אי–גיוסם לצה”ל של מספר מגזרים במדינה.
ההפליה על בסיס מגזרי יצרה מנוף לשסע חברתי עמוק שנמשך עד
היום .רבים מהצעירים שאינם מתגייסים כיום ,מנמקים זאת בכך שאינם
מסכימים לעובדה שחלק מבני גילם מקבלים פטור משירות צבאי ללא כל

סיבה מוצדקת .בזמן שהם נדרשים להקריב את חייהם ,אחרים נשארים
בביתם ללמוד ,לעבוד או סתם לבלות.
אם לא די בכך ,הם מסתכלים סביב ורואים בדיוק את מה שכולנו
רואים :הכותרות בעיתונים זועקות על כך שהמערכות החברתיות
קורסות ,אין מנהיגות ,החינוך מתמקד בהשגת ציונים במקום
בהקניית ערכים ,הכול מושחת ,תועלתני ונמדד בכסף .באווירה כזאת
קשה לבסס גאווה לאומית (פעם קראו לזה “גאוות יחידה”) שתאחד
בין אזרחי המדינה.

כמו שק של אגוזים
אבל התופעה אינה חדשה .אם נתבונן על העולם נגלה שאנחנו לא
לבד .ב– 100השנים האחרונות עובר על החברה האנושית תהליך של
שינוי חברתי וערכי .ערכים לאומיים מתמוססים ,התא המשפחתי
מתפורר ,והישגיות אישית ,שתמיד באה על חשבון הכלל ,הפכה לשם
המשחק .האגו הולך ותופח ,ודורס בדרכו את כל מה שמפריע לאדם
להשיג את מבוקשו.
מצב היושבים בציון כיום מזכיר לי תקופה אחרת  -שנת ,1940
אוגוסט 23 2008
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צילום :ניב קלדרוןYnet ,

לשכת הגיוס .באווירה כזו קשה לבסס גאווה לאומית שתאחד בין אזרחי המדינה
צילום :אלי דסה

ריאיון עם
כרמלה מנשה
מלחמה על כל חייל
אין סיבה להרים גבה לנוכח הנתון החדש שלפיו כל נער שני לא
מתגייס לצבא .עבור כרמלה מנשה ,הכתבת הצבאית הוותיקה של
גלי צה"ל ,הצבא הוא הראי של החברה הישראלית
לאחרונה פורסם שכל נער שני לא מתגייס לצבא ,עד כמה נתון זה משקף
את המציאות?
"הנתונים הללו אינם דבר חדש .מדובר באחוזים הולכים וגדלים של אנשים
שמצהירים שתורתם אומנותם ,בנות שמצהירות שהן דתיות למרות שלא
תמיד זה נכון ,חתונות פיקטיביות ,הצהרות על בעיות בריאותיות ,נוער
שנוסע לחו"ל ולא חוזר לשרת ועוד.
"אלעזר שטרן ,ראש אגף כוח אדם היוצא ,ראה את הגידול בהיקף המשתמטים
והחליט להתמודד עם התופעה באמצעות שינוי קיצוני בקריטריונים
שמאפשרים פטור משירות .כתוצאה מכך ,צה"ל מגייס היום אנשים שלא גויסו
בעבר בגלל בעיות בריאותיות דומות ,פרופיל חולי האסתמה הועלה מ– 64ל–72
כדי שהם יוכלו להתגייס ליחידות קרביות ,נושא בריאות הנפש התגמש בהרבה
ועוד .כמו כן ,היום מגייסים גם בעלי עבר פלילי .אין ספק שיש שינוי בשיטה,
שינוי בתפיסה ,שינוי בפרופילים ושינוי בקריטריונים".
אמרת שהנתונים אינם דבר חדש .עד כמה יש הקצנה בממדי התופעה
ביחס לשנים עברו?
"ראש אכ"א וכל גורמי כוח האדם בצה"ל לא היו מתאמצים לחינם
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כשהעולם חווה את התרסקות הערכים הישנים תחת מגפיו של הצורר
הנאצי .דווקא אז ,אף שהיינו תחת איום קיומי וסכנת השמדה ,הפילוג
החברתי והמפלגתיות ביישוב היהודי בארץ ישראל הרקיעו שחקים.
לנוכח הסכנות שאיימו על היהודים בארץ ומחוצה לה ,החליטו מספר
אנשי רוח שהדאגה לגורל האומה זרמה בעורקיהם להציע דרך חדשה
לאחדות בחברה הישראלית .מי שעמד בראשם ,הרב יהודה אשלג,
מחבר פירוש הסולם לספר הזוהר ,נפגש עם כל ראשי היישוב דאז
וביניהם גם בן גוריון ,במטרה לקדם את רעיונם .אך דבריו נפלו על
אוזניים ערלות .לאחר שהבינו כי אין מי שיקשיב ,הם ניסו לפנות
ישירות אל העם באמצעות עיתון “על מפלגתי” בשם “האומה” ,שאותו
הוציאו לאור בעצמם .במאמר הראשי בעיתון“ ,היחיד והאומה” ,טען
הרב אשלג כי הסיבה לפילוג בינינו היא אבדן הזהות הלאומית“ .אבד
בנו הרגש הלאומי הבסיסי המאגד כל אומה במקומה” ,הוא כתב“ ,מה
שקיים בישראל הוא קיבוץ של אנשים זרים ,בני תרבות של אומות
שונות”.
אשלג המשיל את החברה בימיו לשק אגוזים ,שכל תנודה מזערית
מולידה בו פירודים ואיחודים מקריים“ :אנו דומים בזה לגל של אגוזים
המאוחדים לגוף אחד מבחוץ ,על ידי שק העוטף ומאגד אותם ,שמידת
האיחוד ההוא אינה עושה אותם לגוף מלוכד .וכל תנודה קלה הנעשית

ומפעילים את כל הארטילריה שברשותם כדי לפעול נגד ההשתמטות,
אם התופעה לא הייתה מתגברת .אני זוכרת שלפני כמה שנים הייתה
ירידה של כמה אחוזים במוטיבציה של המתגייסים לצה"ל ,ואגף
משאבי אנוש לא התייחס לכך .אבל אז הם ראו שהפערים גדלים
ושגם בשנים שלאחר מכן הנתונים לימדו על ירידה במוטיבציה .כדי
למנוע את התחמקותו של נוער שחש שהוא מבזבז את זמנו בשירות
בן שנתיים או שלוש ,החל אגף משאבי אנוש להפעיל את המכבשים
הכבדים הללו".
ומה לגבי ההשתמטות בקרב החיילים בסדיר?
"זאת באמת בעיה .למעשה ,היקף המשתמטים הגדול ביותר אינו של
צעירים לפני גיוס ,אלא של צעירים במהלך השירות הצבאי .וגם נגד זה
מנסים להילחם ככל שניתן .במצב של היום ,המלחמה היא על כל חייל
וחיילת".
האם ניתן לומר שתופעת ההשתמטות קשורה במישרין גם להתפוררות
האחדות בעם?
"שורה של גורמים חברו יחדיו כדי ליצור את התחושה שאפשר לוותר על
הצבא ,וזה כולל גם את התפוררות הערכים הבסיסיים .בסופו של דבר צה"ל
הוא הראי של החברה הישראלית .מי מתגייס לצבא? החברה הישראלית.
הילדים שמתגייסים הם חלק מהפנים של החברה הישראלית היום ,אז למה
שהצבא ייראה אחרת?".
לסיכום ,כיצד את רואה את צה"ל מתמודד עם התופעה במהלך השנים
הבאות?
"התפיסה של צה"ל היא לא להקל ולא לאפשר לחיילים להשתמט.
צה"ל יעשה כל מאמץ כדי שהנוער יתגייס .אני לא חושבת שהוא
יאפשר לתופעה להידרדר ,משום שמדינת ישראל לא יכולה להישאר
בלי צבא".

‹

הקבלה שלי

החופש לחפש
צילום :גליה בן טוב

יוסי בן טוב
אחד המשפטים האהובים עליי מקורו בסנהדרין .המשפט מספר במילים
פשוטות כי לזוג אוהבים מספיק לשכב על קוצה של חרב ,אך כשאין
האהבה שרויה ,גם מיטה של  50מטר תהיה צרה להם.
זהו מבחינתי תמציתו של החופש ,הוא תלוי בזווית המבט ובאהבת הזולת.
כי רק כאשר אתה מצליח לראות את מהותה האמתית של האהבה ,רק אז
אתה מתחיל להרגיש ,למלא את עצמך ברגש משחרר ,ואז מתחילים אזיקי
המוסכמות החיצוניות לנשור מעליך.
אני זוכר שבנערותי כתבתי שיר שבו תיארתי את כמיהתי אל החופש .איך
אני פורץ מסגרות חיצוניות ,והולך מחופש אל חופש ,מחופש אחד למשנהו.
כשחופש אחד החל להעיק פרצתי את גבולותיו אל חופש אחר .ובסוף הבטתי
אחורה וראיתי שדרך כל החופשים עברה מסגרת אחת ארוכה ,צרה מאוד,
לחוצה מאוד  -שם אני הייתי כלוא .זה היה כמובן שיר מחאה שבו בעצם
קבלתי על חוסר חופש .על כך שכמה שלא נחפש לא נמצא לעולם חופש
אמתי .מובן שהתבגרתי מאז ,וכשאני מתבונן מנקודת המבט העכשווית שלי
על אותו שיר ,אני מגלה שחופש אחד מכל החופשים לא בחנתי  -נשארתי
בדרגת החופשים החיצוניים ...דווקא בחופש שבו מקודדת הדרך האמתית
אל המרחב החופשי לא התעמקתי  -וזהו החופש לבחור.
ויקטור פראנקל ,ניצול השואה המפורסם ,מצא דרך "החופש לבחור" את
המרחבים הרוחניים האהובים והפתוחים ביותר המוצעים לאדם בימי חייו.
בספרו המפורסם "אדם מחפש משמעות" הוא מתאר את מציאת החופש
הזה דווקא על רקע הדיכוי ,ההשפלה והמוות שזרעו הנאצים ביהודים .וזה
מבחינתי מצביע יותר מכול על כך שהדרך אל החופש אינה תלויה בגורמים
חיצוניים .היא מתחילה בהבנה נפשית המציבה לך שתי ברירות  -לבחור
בעיקר או בתפל .כשאתה נצמד לעיקר יש באפשרותך להגיע לרמות
הגבוהות ביותר של החופש ,וזאת מבלי להיות מושפע מהמצב החיצוני.
באחד הפרקים שבספרי "כשתבין תגדל" ,העוסק במסע רוחני עם "הרב
הלבן" ,אני שואל את הרב שאלה מפתיעה:
"למה אני כל הזמן שואל?"
ואת הטור הזה אסיים בתשובתו של הרב:
"כי החיפוש הוא מהות הכול .חיפוש מלשון חופש .החופש שלך לבחור בין
העיקר לתפל .החיפוש האמתי  -הצמא לתשובות של אמת  -הוא אשר
ירוקן את נפשך מהאגו ויהפוך אותה לכלי של קיבול אל האור".
יוסי בן טוב הוא מייסד הפרסום הסוציאלי–חברתי בישראל ,פעיל
רוחני 2008
חברתיאוגוסט
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על השק מוליד בהם התרוצצות ופירודים זה מזה ובאים על ידה בכל פעם
לאיחודים ולצירופים חלקיים מחדש”.

לטאטא את שכבות האגו
 68שנים חלפו מאז ,ועדיין לא מצאנו את הדרך לאחדות .נקודת
האור טמונה ,אולי ,בעובדה כי הפילוג זוכה היום לחשיפה תקשורתית
מחודשת .ייתכן שאם הדבר יפריע לנו מספיק ,נתחיל לחפש באמת
אחר הפתרון.
במאמרו הסביר הרב אשלג כי על מנת ליצור חברה מאוחדת ומשגשגת,
יש צורך לשנות את סולם הערכים החברתי  -מסולם ערכים שבו
“האגו הוא המלך” ,לסולם ערכים שבו נתינה ואהבת הזולת הופכים
לערך עליון .ניתן למצוא צדק רב בדבריו .קשה להתעלם מהעובדה כי
במהלך ההיסטוריה שלנו ,כשהיינו מאוחדים שגשגנו מבחינה תרבותית,
רוחנית וכלכלית; ולעומת זאת ,כשגברו בנו האגו והשנאה  -סבלנו
מחורבן ומרדיפות .לצערנו הרב ,היום אנו שועטים בצעדי ענק לעבר
האפשרות השנייה.
כדי להשיב לחברה את האחדות שאבדה לנו ,הסביר אשלג ,עלינו
ליצור מערכת המתגמלת בפומבי את מי שנוהג בהתאם לערכים שאנו
רוצים לקדם .עלינו לעודד את התרומה לחברה כערך מרכזי ,ממש
כפי שהיום אנו מעניקים פרסים עבור הישגים אישיים .הצורך הטבעי
להיות חלק מהחברה ולקבל ממנה חיזוקים יגרום לאדם להרגיש כי
הוא רוצה ליישם את ערכיה.
כדי להתאחד מחדש כאומה ,הוא סיכם ,עלינו לגלות את התכונה
השורשית הטמונה בנו  -את האהבה והדאגה ההדדית .אם נאפשר
לתכונה זו להשתחרר מתחת למעטה שכבות הציניות והאגואיזם ,נחזור
להיות חברה מלוכדת ,בעלת מטרה וחזון שיאחדו אותנו שנית.
gilad_s@kab.co.il

אין סיבה להרים גבה נוכח הנתון החדש שלפיו כל נער שני לא מתגייס לצבא

בדק בית
מאת :אורית פנחס

אדריכלים,
הדור הבא
 21סטודנטים לאדריכלות נמצאים יחד כנתון ,כולם צמאים להצלחה .הם לא רוצים
להיות ביחד אך הם תלויים זה בזה .הם הורגלו לכך שההצלחה של האחד באה על
חשבונו של האחר ,אך הפעם המקרה הוא שונה  -הם התאחדו יחד לשיתוף פעולה,
לערבות הדדית ולתיאום מלא זה עם זה .התוצאה" :פרויקט סיום סמסטר אביב "2008

צילום :דודי אהרוני

ההצלחה של כל אחד ואחד תלויה בהצלחה ליצור כקבוצה
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ז

וכרים את הסטודנטים לאדריכלות מאוניברסיטת תל אביב
מגיליון מספר  ?3למי ששכח אזכיר שבסמסטר הנוכחי עסקנו
בתכנון בית “קבלה לעם” ,תוך בדיקת היכולת שלנו לשים את
האגו בצד ולעבוד כקבוצה לטובת המטרה המשותפת .במקרה זה
המטרה המשותפת היא “פרויקט סיום סמסטר אביב .”2008
 21סטודנטים נמצאים ביחד כנתון .הם לא בחרו להיות ביחד ,אך הם
קשורים זה לזה .הם לא רוצים להיות ביחד אך הם תלויים זה בזה.
כל אחד מהסטודנטים רוצה לבטא את עצמו ,ליצור ,להגשים ,ללמוד
ולהצליח .הם הורגלו לכך שבדרך כלל ההצלחה של האחד באה על
חשבונו של האחר ,אך הפעם המקרה הוא שונה .מה לעשות שהסמסטר
הם “נפלו” על מרצים שחלק מתנאי העבודה שהציבו היו שיתוף פעולה,
ערבות הדדית ותיאום מלא זה עם זה“ .בסמסטר זה ההצלחה של כל
אחד ואחד” ,אמרנו להם“ ,תלויה בהצלחה שלכם ליצור כקבוצה .ממש
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התוצאה" :פרויקט סיום סמסטר אביב "2008
כמו תא או איבר בגוף האדם שלוקח מהגוף כמידת צורכו ופועל לטובת
הגוף השלם האחד”.
כל עוד הם נמצאים בהשפעת האגו וחושבים על עצמם ועל הצלחתם
האישית ,הפרויקט ,היחסים ,האווירה והיצירתיות נופלים לתוך פח
הפירוד והכאוס .אך אם הם יהיו מסוגלים ליצור קשר של אחווה ביניהם,
במידת התקשורת ,ההקשבה והאכפתיות שלהם זה מזה ,הם יצליחו.
אתר הפרויקט שנבחר על ידי הסטודנטים נמצא מעל כביש איילון ,והוא
מהווה מעין גשר המחבר בין תחנת רכבת האוניברסיטה לגני התערוכה
במתחם הקונגרסים.
הפרוגרמה של הפרויקט בנויה מעשרה חלקים ,ביניהם “קמפוס קבלה”,
מרכז לימודים גבוהים ,ספרייה ,חנות ספרים ,מסעדה ,אולפן טלוויזיה,
מערכת עיתון ומגזין ,מרכז קלדניות ,אודיטוריום מחקר ופיתוח ,אולמות
הרצאות ועוד .בסך הכול הפרויקט נפרש על שטח של כ– 10,000מ”ר .
האתר נבחר מתוך רצון להשתמש במרחב זכויות האוויר מעל איילון,
מרחב שמהווה פוטנציאל אדיר של שטחים לשימושים שונים.
הכניסה לפרויקט מתבצעת מתוך כיכר המובילה הישר אל תוך “קמפוס

קבלה” ,ומהווה המשך טבעי ללימודים האקדמיים של הסטודנטים
במתחם הקמפוס באוניברסיטת תל אביב .הספרייה וכיתות הלימוד
פונות לאודיטוריום פתוח שבו מתרחשים התכנסויות ואירועים משותפים
לקהילת התלמידים .מפלס הגג של הבניין משמש כמתחם לרוכבי אופניים
וכמעבר ירוק להולכי רגל ,והוא מחבר את שתי גדותיו של ציר איילון.
בלב הפרויקט נמצא אולם הלימוד המרכזי ,מרכז התוכן ולבו של המתחם,
המשדר  24שעות ביממה שיעורים ,סרטים והרצאות למיליוני אנשים
ברחבי העולם ,ביותר מ– 50שפות.
הגשר מעל ציר התנועה הראשי באיילון מחבר בין שני קצוות הקיום
שלנו.
מיליוני האנשים הנוסעים באיילון יומיום נחשפים לפרויקט ורואים את בית
“קבלה לעם” רוחש ,הומה ,חוקר ומחבר ,ומזכיר לנו את ההכרח שביצירת
קשר אוהב וחם בינינו ,ואת התקווה לעתיד טוב יותר לנו ולילדנו.
אורית פנחס היא מרצה בכירה לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב
orit_p@kab.co.il
אוגוסט 29 2008

בעקבות לבי
מאת :עמית שלו

להיות
אסיר תודה
מתחת לחזות הסוהר הקשוח עם המבט החודר ,מסתתר אדם רך ועדין ,שיכול למגנט
אנשים תוך שניות .נ ס יי חסיד ,סוהר ,סופר ותלמיד קבלה משתף אותנו בסיפור חייו

“

נולדתי בספטמבר  1965בירושלים לתוך מציאות לא פשוטה”,
מספר נסי חסיד“ .קרבות רחוב ,עוני ומצוקה היו הדברים
המרכזיים שחוויתי בשנות ההתבגרות .היינו מעבירים ימים
שלמים במשחקי כדורגל עם קופסת פלסטיק .לא היה תקציב
לכדור אמתי וגם לא היה שום משחק אחר .אפילו ספר לא היה
לי .בעצם ,היה ספר אחד שאבא הביא לי כשהייתי קטן .אהבתי אותו ולא
הפסקתי לקרוא בו .כשאני נזכר בכך זה מעלה בי חיוך ,כי אותו ספר כלל
אוסף סיפורים על המקובל הגדול ‘הבעל שם טוב’ .מעין סגירת מעגל.”...
חסיד גדל בבית מסורתי במשפחה חמה בת שמונה נפשות“ .הייתי ילד
סנדוויץ’  -הגדול בין הבנים ,ולפניי שלוש אחיות” ,הוא אומר וחיוך גדול
נפרש על פניו“ .למרות הקשיים ,שמונה נפשות בדירה קטנה וצפופה זו
חוויה מיוחדת וחמה ,ואני נוצר אותה עד עצם היום הזה”.
כשהגיע לכיתה ז’ עברה המשפחה לשכונה אחרת“ ,נורמלית יותר” ,וחסיד
כבר לא נדרש למאבקי כוח או לקרבות רחוב .הוא השלים בגרות בתיכון
דתי ,עסק בספורט ובנגינה בגיטרה ,ובמקביל עבר מעבודה אחת לעבודה
אחרת כדי לעזור לאביו לפרנס את המשפחה“ .עד גיל  18הספקתי לעבוד
ב– 45עבודות שונות” ,הוא מספר.
ובתוך מאבק ההישרדות הזה מתחיל גם החיפוש הרוחני שלך ,נכון?
“למעשה ,החיפוש שלי התחיל עוד מילדות .הלכתי לגן ילדים דתי,
ואני עדיין זוכר איך הגננת שאלה יום אחד‘ :איך צריכים להתקרב
לבורא ,מתוך אהבה או מתוך פחד?’ וכל הילדים ענו כאחד‘ :בפחד’.
וגם היא אמרה‘ :נכון ,בפחד’ .חשבתי לעצמי‘ :היא והם לא מבינים
כלום’ .לא הצלחתי להבין איך היא אומרת שאפשר להתקרב לבורא
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מתוך פחד ,זה צריך לבוא מאהבה.
“ככל שבגרתי התרבו השאלות ,איך אוכל להרגיש את מה שמרגיש העולם
שסביבי? איך מרגיש הצמח הזה? איך מרגיש האיש ההוא? ומה זה לחוות
את החוויה הזו? משהו לא הסתדר לי עם תפיסת המציאות המוגבלת של
האדם .ביקשתי לדעת ולהרגיש את כל מה שיש ביקום .אחרת ,בשביל מה
כל זה קיים?”.
אחרי השחרור מהצבא התחיל נסי ללמוד “כל מה שהיה בסביבה”.
נומרולוגיה ושיטות ריפוי שונות ,הנהלת חשבונות ,בקרת איכות ותואר
שני במדעי ההתנהגות הם רק חלק מרשימה ארוכה“ .וכל זאת למרות
הדיסלקציה שאבחנו אצלי  -הפרעה שתמיד הייתה לי ,אך אובחנה רק
בשלב זה של חיי”.
ואז ,חברתך לחיים מספרת לך שהיא נרשמה לחוג קבלה באוניברסיטה
ומבקשת ממך לבוא איתה לשיעור...
“כן .ודרך אגב ,ממש לא רציתי ללכת .כמו כולם ,גם אותי חינכו בילדות
על פי הדעה הרווחת שאסור ללמוד קבלה אלא אם כן אתה עומד במלא
תנאים מחמירים .אבל בסוף הלכתי בגלל מי שהפכה לימים לאשתי .אמרתי
לה שאני הולך ‘רק בגלל שאני אוהב אותך’ .ובאמת ,בשיעורים הראשונים
לא התחברתי בכלל .המרצה עשה חישובים שונים ,והסביר שהקבלה היא
שילוב בין מספרים לאותיות שבאמצעותם אתה מגלה דברים”.
וזה לא הספיק לך?
“לא .לא היה בזה שום דבר ,אבל משום מה בכל זאת המשכתי כי הרגשתי
שיש משהו בקבלה .שבועיים לאחר מכן שמעתי שבראשון לציון נפתח קורס
יסודות חדש של ‘קבלה לעם’ ,והחלטתי לנסות .אני עדיין זוכר את השיעורים
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נסי חסיד" :עבורי חופש אמתי זה להתנתק מהרצון לקבל  -היצור האגואיסטי שספוג בתוכך"
הראשונים .שאלתי את המרצה שאלות רבות על חופש הבחירה ועל עצמי,
והרגשתי איך הוא מנענע אותי מבפנים .הרגשתי שאני כאילו נמצא בחנות
של כוסות דקות ושבריריות ,וכולן נשברות אחת אחרי השנייה ,ואיתן נשבר
כל מה שחשבתי לעצמי כל השנים .כל הספקות שהיו לי בתחילת סדרת
ההרצאות התחילו להיעלם ,ואת מקומם תפסה הרגשה אחרת ,אמתית.
לאחר הקורס התחלתי להגיע מדי פעם לשיעורים עם קבוצת המקובלים
שלמדה עם הרב ד”ר מיכאל לייטמן .אחרי תקופה מסוימת החלטתי שזה
המקום שלי ושאני מתחיל להגיע לשיעורים בקביעות”.
מה גרם להחלטה?
“אין מילים שיכולות לתאר את ההרגשה הזאת .אתה יושב שם ושומע
הסבר כל כך שיטתי ובהיר על החיים שלך ועל הכוח שמפעיל אותך ,עליך.
וזה כובש אותך מבפנים .אתה מבין שיש אנשים שנקראים מקובלים,
שאולי היו מעדיפים שבכלל לא תדע על קיומם ,אבל הם מתגלים רק
בשבילך ,כדי לתת לך ,בשביל ללמד אותך איך להתעלות לעבר הכוח
העליון .והם לא רוצים ממך שום דבר בתמורה ,רק בוא ותראה בעצמך,
בוא ותרגיש .זה הדהים אותי .זה היה משהו לא מהעולם הזה ,פשוט ככה.
אתה נכנס למציאות אחרת ,עוצר את הנשימה ומקשיב .אחר כך אתה
לוקח את זה אתך לעבודה ,לחיי היומיום ,וזה מכניס בהם כל כך הרבה
תוכן ,כל כך הרבה משמעות”.
אפרופו עבודה ,בעשור האחרון אתה עובד כסוהר בשירות בתי הסוהר.
איך הקבלה משתלבת בסוג כזה של עבודה?
“תראה ,הקבלה עוזרת לכל דבר בחיים .דרכה מתגלה לך מפת הכוחות
שמפעילה את המציאות ,והיא מראה לך תמונה שהאחרים אינם רואים.

הרבה אנשים שואלים אותי ‘גם אתם ,הסוהרים ,נמצאים מאחורי סורגים,
אז מה ההבדל ביניכם ובין אסירים רגילים?’ ובמובן מסוים הם צודקים.
בזמן העבודה גם האסירים וגם הסוהרים מרגישים כלואים בתוך כלא
פיזי .אבל זה לא העניין .מה שהם לא קולטים הוא שבית הסוהר האמתי
הוא לא המבנה הזה ,אלא משהו שנמצא בתוכם .גם האסיר וגם הסוהר
בטוחים שמאחורי הסורג או עמוד הבטון קיים החופש ,אבל שניהם לא
מבינים שחופש הוא מושג פנימי שלא תלוי במקום ובזמן .למעשה ,אדם
יכול לחיות חיים שלמים מבלי לדעת שהוא העביר אותם בבית סוהר .עם
הזמן אתה לומד שהכול תלוי במחשבות שלך .אתה יכול להיות שם פיזית
אבל אתה לא נמצא שם פנימית .הכול תלוי בך”.
מהו החופש עבורך?
“עבורי ,חופש אמתי זה להתנתק מהרצון לקבל  -היצור האגואיסטי
שספוג בתוכך .כמו הבובה הרוסית ,בבושקה  -ברגע שתרים את החלק
העליון שלה ,הראש יעלה למעלה והגוף יישאר למטה .באופן דומה ,להיות
חופשי פירושו להתעלות מעל האגו שלך ,להשאיר אותו למטה ,ולבנות
מעליו יחס אחר כלפי הזולת .בעל הסולם ממשיל את זה לתולעת שכלואה
בתוך צנון וחושבת שכל עולמה הוא רע ומר .ואז ,בשלב מסוים ,היא
פורצת את קליפת הצנון ,זורקת מבט החוצה ומגלה שמסביבה יש עולם
נאור ויפה להפליא .בדיוק כך זה קורה גם אתנו .אדם שמצליח לפרוץ את
הקליפה האגואיסטית שעוטפת אותו מגלה בתוכו עולם שלם מלא אור
ואהבה .זהו החופש האמתי .ואת ההרגשה הזאת אני מאחל לכולנו”.
amit_s@kab.co.il
אוגוסט 31 2008
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ספר הזוהר
מאת :אורן לוי

שמכם
את
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אנשים רבים מאמינים ששינוי שמם יהפוך את חייהם למאושרים ומלאי משמעות.
אך האם זה נכון? על פי תורת הקבלה האותנטית התשובה היא לא

ב

שנים האחרונות הפכנו לעדיה של תופעה מעניינת  -העניין
המתגבר באותיות השפה העברית .חנויות התכשיטים
מלאות בקמעות ,בתליונים ,בטבעות ,במוצרי נוי ובלוחות
שמעוטרים בצירופי אותיות עבריות למזל ,הנמכרים
במחירים מופקעים .מדונה ,בריטני ספירס ,דמי מור
וסלבס נוספים קעקעו על גופם צירופי אותיות עבריות שלקוחים
כביכול מעולם הקבלה .חלקם אף הגדילו לעשות וצירפו לשמם
המקורי שם יהודי (ראו מקרה מדונה ,הלוא היא לואיזה רוברטה
צי'קונה ,שהפכה בן לילה ל"אסתר" ,מלכת היהודים) .על שום מה
ולמה? להם הפתרונים.
אך גם אם נניח את הפופוליזם הזול בצד ,לא נוכל להתעלם מכך
שאנשים רבים כיום מאמינים ששינוי השם שקיבלו עם היוולדם
יהפוך את חייהם למאושרים ומלאי משמעות .רבים נוספים מאמינים
שבדקלום אותיות השפה העברית טמונה סגולה מיוחדת ,וניתן אפילו
למצוא לא מעט חוגים ברחבי העולם שמלמדים "מדיטציה על פי
האותיות" ,והיד עוד נטויה.
אבל האם יש בכל אלה מן האמת? הקבלה האותנטית טוענת שלא .אין
ספק שהאדם מקבל תמיכה נפשית כשהוא משנה את שמו ,בייחוד אם
האמין עד היום כי השם שניתן לו בילדותו מביא לו "מזל רע" או מקשה
על חייו .אולם על פי הקבלה אין בכך כדי להביא לשינוי אמתי.
מהו ,אם כן ,מקור האמונה הפופולרית שהשתרשה בציבור רחב כל כך?
מה באמת מספר לנו ספר הזוהר על סוד האותיות שבשם? וכיצד ניתן
באמת ,אבל באמת ,לשנות את הגורל לטובה?
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כדי לנסות ולענות על כך נפליג עד למקור" ,מאמר האותיות" שבספר
הזוהר.

באות ב' נברא העולם
"כשרצה הקב"ה לברוא את העולם ,באו כל האותיות לפניו מסופן
לראשן ,והתחילה אות ת' להיכנס תחילה .אמרה 'רבון העולמים :טוב
לפניך ,לברוא בי את העולם ...כי אני האות האחרונה שבמלה אמת.
ואתה נקרא בשם אמת .יפה למלך להתחיל באות אמת ,ולברוא בי את
העולם' .אמר לה הקב"ה' :יפה את ,וישרה את ,אבל אין את ראויה לברוא
בך את העולם ...מיד יצאה" (מאמר האותיות ,הקדמת ספר הזוהר).
במילים אלה פותח רבי שמעון בר יוחאי את מאמר האותיות בספר
הזוהר  -מאמר שמגלה את הסוד הטמון בכל אות ואות בשפה העברית.
בשפתו הציורית הוא מתאר לנו כיצד עמדה כל אחת מאותיות האלף–בית
לפני הבורא ,וביקשה ממנו לברוא בה את העולם.
להפתעתנו מתייצבות האותיות לפני הבורא בסדר ההפוך :מת' ועד א'.
הבורא מצדו "מקשיב" לכל אחת מן האותיות ,נותן לה הזדמנות לנמק
את בקשתה ומחליט לבסוף לברוא את העולם באות ב'" .אמרה לו האות
ב'' :רבון העולם ,טוב לפניך לברוא בי את העולם ,כי בי מברכים אותך
למעלה ולמטה .כי ב' היא ברכה' .אמר לה הקב"ה' :ודאי בך אברא את
העולם ,ואת תהי ההתחלה" (מאמר האותיות ,הקדמת ספר הזוהר).
מדוע נברא העולם באות ב'? למה מתקדם הסיפור בסדר האותיות
ההפוך  -מהאות ת' ועד לאות א'? וכיצד הסיפור הקבלי ,מרתק ככל
שיהיה ,קשור אלינו?
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מלמטה למעלה  -מת' ועד א'
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כל אחת מ– 22האותיות לצד חמש האותיות הסופיות  -מנצפ"ך ,מסמלות גילוי
רוחני שחווה המקובל בתוכו פנימה .צירופן יחד של התכונות הרוחניות שמסמלת
כל אות מרכיב את המציאות הרוחנית השלמה שחווה מי שמגלה אותה .ככל
שהאדם מתקדם בדרכו אל הבורא ,הוא מגלה את משמעותה הפנימית של
"אות" נוספת מאותיות השפה העברית  -עוד נדבך מהמציאות הרוחנית.
אדם המטפס במעלה הסולם הרוחני עושה את דרכו במעלה האלף–בית
העברי ,בדיוק באותה דרך שבה ברא הבורא את האותיות .אלא שהוא
עושה זאת מלמטה למעלה  -מהאות האחרונה עד לאות הראשונה; מהמצב
התחתון שבו אנו נמצאים כיום ,כלומר ,ללא הרגשה רוחנית כלל ,עד לגילוי
המצב הרוחני השלם.
הוא מתחיל באות ת' ,כובש כל אות ואות ,עד שהוא מגיע לאות ב' ,שמייצגת
את יחסו השלם של הבורא לנברא.
מקורה של האות ב' הוא בספירת הבינה .בקבלה מייצגת ספירת הבינה את
יחס האהבה והנתינה של הבורא כלפי האדם .לאחר שהאדם מגלה בתוכו
את היחס הזה ,ומתחיל גם הוא לאהוב ולתת כמו הבורא ,כלומר "מעתיק"
על עצמו את היחס של הבורא כלפיו ,ויודע כיצד לאהוב ולהעניק לו בחזרה
את אותו היחס ,אז האדם מתעלה ,לא פחות ולא יותר ,לדרגת הבורא עצמו,
ומגיע לאות א'  -לאלופו של עולם.
התהליך הרוחני השלם הזה ,על כל שלביו ,מפורט בשפת סתרים בספר
התורה .המקובל שכבר עלה לדרגה רוחנית וגילה את משמעותן הפנימית
של האותיות ,מסוגל לגלות את התכונה המיוחדת שנסתרת מאחורי כל
הצורות ,האותיות והמילים בתורה.
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שורש הנשמה הוא השם האמתי

הצירופים שיוצרות ביניהן האותיות מציירים לעינינו את הקומבינציות
השונות של התגלות יחסו של הבורא כלפינו .אדם שמכיר את מהותן
הפנימית של האותיות מרגיש כיצד הסדר שבו כתובות האותיות
והחיבורים המיוחדים ביניהן יוצרים בו מסלול של תחלופת רגשות
רוחניות  -מהרגשה אחת להרגשה אחרת.
לכן עבור אדם שכבר גילה את סוד האותיות הופכת הקריאה בטקסט
הקבלי לחוויה ממשית ,שבאמצעותה הוא מרגיש את העולם הרוחני ואת
יחסו של הבורא כלפיו.
ואיך כל זה קשור לשינוי השם? בקבלה ,הדרגה הרוחנית שאדם משיג היא
שקובעת את שמו .במילים אחרות ,במידה שהקשר של האדם עם הכוח
העליון משתנה ,משתנה גם סדר האותיות שהוא מגלה  -ובהתאם לכך גם
"השם" שלו.
ככל שהאדם עולה במעלה הסולם הרוחני הוא מגלה את הצירוף הייחודי של
האותיות שמרכיבות את שמו הנוכחי  -את הדרגה הרוחנית שהשיג עד כה.
רק במדרגה הרוחנית האחרונה ,לאחר שהאדם משיג את השורש הפרטי
של נשמתו ,הוא מקבל את שמו הסופי  -שמו האמתי .לכל אחד מאתנו יש
שורש נשמה שונה וייחודי רק לו ,ולכן לכל אחד מאתנו יש שם אחר.
שינוי מלאכותי של שמנו לא יעזור לנו להצליח יותר בחיים .אם ברצוננו
לדעת מהו שמנו האמתי  -מהו שורש הנשמה שלנו  -ולשנות לטובה את
מהלך חיינו ,עלינו להתעלות להרגשת העולם הרוחני ולגלות אותו שַם.
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שאלות ותשובות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

?

איך מתגברים על
התמכרויות?

איך אפשר לעזור לאנשים במצוקה או במצבים מיוחדים,
כמו למשל גלעד שליט ,שנמצא בשבי כבר למעלה
משנתיים?
לצערי הרב ,אין ביכולתנו לעשות משהו כדי לעזור
ספציפית לגלעד או לאנשים אחרים שנמצאים במצוקה.
הקבלה אינה מתייחסת למקרים פרטיים אלא למערכת האנושית כולה.
היא מסבירה לנו כיצד להיטיב את מצב העולם ,וכך להיטיב גם את
מצבם של הפרטים שחיים בו.
על פי הקבלה ,בני האדם קשורים זה לזה כמו גלגלי שיניים ,ותנועתו של
כל גלגל משפיעה על יתר הגלגלים .סבלו או הצלחתו של פרט מסוים
במערכת האנושית נקבעים כתוצאה מפעולתם של שאר הגלגלים
וממיקומו בתוך אותה מערכת .מטרת הכוחות השונים שפועלים בעולמנו
היא להביא לכך שאותה מערכת תסתובב בהרמוניה ובשלמות ,באהבה
הדדית בין כל חלקיה .אך כל עוד שפני הדברים שונים ,כל עוד מתקיימים
יחסים אגואיסטיים בינינו ,אנו מזיקים למערכת כולה ובראש ובראשונה
לעצמנו .במקביל לכך ,אותם כוחות לוחצים עלינו בצורות שונות כדי
להביאנו למצבנו המושלם ,כדי להחזיר אותנו לתלם.
לכן הדרך היחידה שבה כל אחד מאתנו יכול לעזור לגלעד שליט ולכל יתר
האנשים הנמצאים בצרה ,היא על ידי חיזוק האהבה ,החיבור והאחדות
בקרב העם .בצורה כזו תחזור כל המערכת לנוע בכיוון הנכון ,וכל “גלגל”
ישוב למקומו בשלום.
רק במידה שנבין שכולנו שייכים למערכת כללית אחת ,שאנו תלויים זה
בזה ושעלינו לפעול “כאיש אחד בלב אחד” ,נוכל להינצל מכל הצרות,
ולהגיע למצב שבו שום אויב ושונא לא יזיק לנו.

?

איך מתגברים על התמכרויות כמו טלוויזיה ,אוכל,
עצלנות ,שינה ,עצב ואפילו סמים? לא משנה מה ניסיתי,
תמיד בסופו של דבר העצב גובר ,אין אהבה ,אין כוחות,
ואז שוב בורחים להנאות הקטנות והרגעיות כדי להרדים
את הכאב ...האם יש לך פתרון?
זו שאלה שאני נתקל בה הרבה .הרצון לברוח ,לשכוח ,להתמכר לתענוג
רגעי כזה או אחר נובע מכך שהאדם מתחיל לחוש שחייו ריקים מתוכן.
ההכרה בכך ששום תענוג שישיג בחיים הללו לא ישנה את העובדה
שבסופו של דבר הוא ילך לעולמו ,מובילה אותו לשאול :בשביל מה
כל זה? מה התועלת בחיי? מה אני מרוויח מהם? וכשאדם אינו מוצא
מענה לשאלתו במסגרת עולמנו ,הוא שוקע בייאוש .לא לחינם דווקא
בימינו  -בתקופה שבה האגו האנושי התפתח עד לדרגה שבה האדם

אינו מוצא יותר סיפוק במה שיש לעולם הזה להציע  -הדיכאון הפך
למחלה המובילה בעולם .עם זאת ,לשמחתי הרבה ,אני יכול לומר
שיש פתרון ,ושישנה מטרה גדולה ומיוחדת לחיים שלנו .עלינו רק
להרים טיפה עיניים ולראות קדימה.
על פי חכמת הקבלה ,הרגע שבו האדם עושה עם עצמו חשבון נפש,
ושואל “מה הטעם בחיי?” זהו רגע מאוד מיוחד .זוהי הזדמנות עבורו
להתחיל להתפתח ולעלות לדרגה אחרת ,רוחנית .לצערי ישנם כאלה
שמנסים להרדים את השאלה באמצעות טלוויזיה ,סמים וכו’ .אך מי
שלא מתפשר ודורש מענה לשאלתו ,ימצא לבסוף את הדרך להתעלות
למקום שבו הוא יגלה בעצמו את המענה לשאלתיו.
שיטת הקבלה ,השיטה שמספקת לאדם את הכלים לעלות לאותו
מקום נפלא ,נגישה לכל אדם בימינו .ישנם ספרים ,סרטים ושיעורים
שבאמצעותם כל אדם יכול להגיע להרגשת שלמות ולהתעלות אין
סופית .לכן ,במקום “לאכול את עצמו” ,הייתי ממליץ לאדם לקחת
ברצינות את השאלה המיוחדת הזאת שמתעוררת בו ולהתחיל
להתרומם באמצעותה מעלה.

?

אני אם לילד בן שלוש .כשהוא פוגש ילדים גדולים
ממנו ,בעלי יכולת פיזית גבוהה משלו ,שמטפסים או
רצים טוב יותר ממנו ,הוא מתחיל לבכות כי הוא רוצה
להצליח כמוהם ,אך עדיין אינו מסוגל לכך .כיצד אני
יכולה לעזור לו להתמודד עם התחושה הזאת?
קודם כול ,אל תגבילי אותו או תאמרי לו“ :לא נורא ,אל תסתכל
עליהם” וכו’ .להיפך ,אם יש לו רצון להצליח כמוהם ,עלייך לחזק
אותו ,לעודד אותו ולומר לו “אתה יכול ,אתה מסוגל” .אבל בשום
פנים ואופן אל תעצרי בעדו או תרגיעי אותו .הדחפים הללו הם
אמצעים להתקדמות ולהתפתחות עבורו ,ואילו דיכוי או הגבלה רק
יגרמו לו לסיבוכים פסיכולוגיים.
הרי גם אנחנו ,המבוגרים ,נדחפים להתפתח משום שאנו רואים
מסביבנו אנשים חזקים ,חכמים או מצליחים מאתנו.
האגו המתפתח לא יאפשר לאדם להישאר באותו מצב לאורך זמן
רב מדי ,ולכן הדרך להתמודד אתו איננה דיכוי ,אלא ללמוד כיצד
להשתמש בו כמנוף להתקדמות ולהתפתחות חיובית .על ידי חינוך נכון
ניתן להעניק לילד כבר מגיל צעיר את כל האמצעים הדרושים לכך.

לקריאת חומרים נוספים ולצפייה בתכניות בנושא חינוך ומשפחה
גלשו למדור משפחה באתר .www.kab.co.il

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– ,HOTערוץ  25ב– HOTאנלוגי)
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מאת :אביהו סופר

של תקווה

חכמת הקבלה ממשיכה בדיוק מהנקודה שבה עצרו הפינק פלויד :היא מסבירה כיצד ניתן
לפרוץ את החומה הפנימית ומדוע הפריצה המיוחלת הזאת אפשרית דווקא בזמננו

“

אם אתה מתכוון להחליק על הקרח הדק של החיים המודרניים,
אל תהיה מופתע כאשר יופיע הסדק תחת רגליך ,”...הזהיר רוג’ר
ווטרס ,מנהיג להקת הפינק פלויד האגדית ,בפתיחת יצירת המופת
הגדולה משנות השמונים “ -החומה”.
קולו המרוסק של ווטרס היה קולו של דור שלם ,שהרגיש את
הסדק הזה נפער תחתיו כפי שלא הרגיש שום דור לפניו .דור שהביט עמוק
לתוך עיניו הכחולות של העולם ,וראה את פטישי השנאה והדיכוי צועדים
חופשי ברחובות ,הולמים ללא רחם בכל הנקלע בדרכם .דור שראה פרחים
של תקווה מוקפים בקירות של בטון ,ושמים בהירים מתכסים בענן כבד
של עשן ופיח...
דור החומה היה הדור הראשון שלא רצה להתחנך ,ואולי גם לא
להתבגר .בית הספר היה בשבילו פס ייצור משומן היטב של רובוטים
דמויי אנוש ,והמורים היו הקלגסים שמשגיחים מלמעלה .הוא מרד
וצעק ,ובעט ושבר את כל הכלים לצלילי הגיטרה המחשמלים של
דיוויד גילמור .אך מעבר להיותה כתב אשמה חריף כנגד מערכת
החינוך הנוקשה בבריטניה ,הייתה “החומה” גם אלגוריה למצבה
הכללי של האנושות .תיאור נוגע ללב של תחושות הבלבול ,הפחד
והחרדה שחותרים תחת יסודות הקיום של האדם המודרני“ .הפילו
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את החומה!” חוזרת וקוראת המקהלה בשאגה אדירה בסוף היצירה,
והיא אכן נופלת בקול שאון ורעם לצהלת הקהל המשולהב .אך מבט
מפוכח 30 ,שנה אחרי ,מעלה את השאלה האם לא הייתה זו אשליה
מתוקה בלבד? האם החומה באמת נפלה?

עוד לבנה בחומה
כלפי חוץ נדמה כי לפחות חלק מן הלבנים שהרכיבו את החומה
הפלוידיאנית בשעתו אכן נשרו במהלך הזמן .מסכי הברזל החלודים
שהפרידו בעבר בין המזרח למערב התאדו לאטם ,והותירו אחריהם
אבק סמיך של חלומות שווא ואידיאות שבורות .שרידיה האחרונים
של חומת ברלין הפכו מזמן לאתר מבקרים אטרקטיבי ,וגם החומה
הסינית כבר עושה את דרכה לחנות המזכרות של ההיסטוריה .המלחמה
הקרה תמה .הקומוניזם מת .יותר מכך ,העולם החל להתקפל ולהתכווץ
לתוך מסכי פלזמה שטוחים ,ולהפוך לרשת גלובלית צפופה ומהודקת.
הישגיה העצומים של הטכנולוגיה המודרנית מחקו את חומות המרחק
והזמן שהפרידו בעבר בין מדינות ועמים שונים .לחיצת כפתור מפרידה
היום בין צדו האחד של העולם לצדו השני .ובכל זאת ,למרות כל
הקדמה והנאורות ,למרות התקשורת הסלולרית והלוויינית שמחברת
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את כולנו ,נדמה שמשהו בכל זאת חסר .שהרי התחושה העמומה של
חוסר ההתמצאות ,הניוון מוסרי ,הניכור ,האלימות והטרור שעליהם
כתב ווטרס ,רק התגברו עם השנים .במובן מסוים ,במסווה של פירוק
החומות הישנות ,רק המשכנו להוסיף עוד ועוד לבנים חדשות...

Comfortably numb

אך כל זה מהווה כמובן רק רובד אחד ,חיצוני בלבד ,של החומה שעליה דיברו
חברי הלהקה המיתולוגית .הפינק פלויד הבינו כי לא מספיק לשבור את
החומות החיצוניות בינינו .הם הקדימו את זמנם דווקא בכך שהצביעו על
החומה הפנימית“ ,החומה שבלב” ,כמקור הסבל והבלבול האמתי של האדם.
אבל כיצד נוצרה החומה הזו ואיך פורצים אותה? את זאת הם לא ממש ידעו,
ואולי גם לא התיימרו להסביר .המוזיקה שלהם בקעה כזעקה מרה מתוך הצד
האפל של הירח ,הצד שמרגיש את כל כובד משקלה של הבדידות המודרנית,
אך לא ידעה לספק את פטיש הקסמים שיסלול את הדרך לצד המואר.
ובינתיים ,יום הולדתה ה– 30כבר קרב ובא .הילדים שגדלו על ברכי “החומה”
כבר הפכו בעצמם להורים ,והצמיחו דור חדש תחתיהם ,דור חכם מפותח
יותר מקודמו .בניגוד להוריו ,שכילו את כוחם בדפיקות נואשות על הלבנים
הקשות ,הם כבר מתחילים להבין שזה לא ילך .הם רואים את חוסר התכלית

והטעם של הדפיקות הללו ,ואינם מוכנים להמשיך לצעוד בשיירה הארוכה
המובילה לאותה “מטחנת בשר” ידועה .מרד הנעורים שלהם כבר אינו כה
מכוון כנגד מערכת או ממסד כזה או אחר .חוסר העניין ,הניכור ,האפאטיות
וההיפר–אקטיביות ,ולצדם אבדן הערכים ,האלימות ,ובעיקר חוסר היכולת
לגבש יעד ברור לתסכול שלהם ,מציב את הדור של היום בפני חומה של
ממש .חומה פנימית ,מבלבלת ,לא חדירה.
ומה אתנו? כיצד אנחנו מתמודדים עם הבעיה? אנו ממשיכים לחיות
בבועת העבר ,מקווים שהניסיונות המעטים שלנו לשנות מסגרת כזו או
אחרת (אם בכלל ניתן לקרוא להם ניסיונות) ,או אולי להרגיע את הילדים
באמצעים מלאכותיים יוכלו להשקיט את הבעיה .אך מאמצינו משולים
למאמציו של עולל קטן המניף את אגרופיו הקמוצים לשמים ,מכלה את
זעמו באוויר הריק.
מה שאנו מתקשים להבין הוא שדווקא במצבם הנוכחי של ילדינו טמונים
הפוטנציאל והתקווה הגדולה שהם מביאים לעולם .דווקא השאלות
החדשות שנובטות מתוך פנימיותם ,שאלות שלא זוכות להתייחסות
ראויה מצדנו ,כמו “בשביל מה צריך את כל זה”? או “מה הטעם בחיים
בכלל?” דווקא הן מקרבות את הסיכוי לפתרון אמתי .דווקא עליהן עלינו
לספק מענה.
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צילום רפרודוקציה :דוני אהרוני

ההצגה חייבת להימשך

ויקיפדיה Photo by Jethro -

חכמת הקבלה ממשיכה בדיוק מהנקודה שבה עצרה להקת הפינק
פלויד ,והנקודה שבה עוצרים גם אנחנו .היא מסבירה כיצד ניתן לפרוץ
את החומה הפנימית הזו ,ומדוע הפריצה המיוחלת אפשרית דווקא
בזמננו.
“בריש מלים מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל ,המצויה ומפסקת
בינינו לבין חכמת הקבלה” .כך פותח בעל הסולם את ההקדמה לאחד
החיבורים החשובים של המאה ה–“ ,20תלמוד עשר הספירות” .ולא
לחינם .דווקא את המחיצה הזאת חשוב לו כל כך לפוצץ.
מדוע? מפני שלא ניתן לשבור את החומה שלפנינו בצורה ישירה.
הלבנים האמתיות ,הפנימיות ,שמקיפות את חדרי לבנו ומפרידות בין
האדם לעולם שסביבו ,מורכבות מחומר מיוחד במינו שנקרא “הרצון
לקבל” ,או בעגה מודרנית יותר “ -אגו” .האגו במובנו הקבלי הוא
הטבע האנושי  -הרצון הבסיסי ליהנות .העניין הוא שלא פעם אנו
משתמשים ברצון שלנו על חשבון האחר ,ובכך אנו מכניסים את עצמנו
למבוי סתום .הדור החדש שצומח לנגד עינינו מלומד בכך הרבה יותר
מקודמיו .הוא נושא בתוכו כמטען כבד את ניסיונות הפריצה הכושלים
של הדורות לפניו .הוא כבר למוד ניסיון .למוד אכזבות .בתוכו פנימה
מתגבשת ההבנה ,גם אם לא בצורה מודעת ,כי עד כה ניסינו להרוס
את החומה על ידי האמצעי שייצר אותה  -האגו ,ולכן כל ניסיונותינו
נידונו לכישלון.
כדי לפרוץ את החומה אנו זקוקים לשיטה שמקורה בצדה השני ,להוראות
ביקוע שנכתבו על ידי אנשים שצלחו את החומה הפנימית הזו ,ומספרים
לנו על כך מתוך ניסיונם.
המקובלים ,פורצי חומת האגו ,כותבים לנו על המציאות שהתגלתה
לעיניהם שעה שעשו כן .זוהי מציאות שאינה נתפסת במסגרת חמשת
חושינו הרגילים ,מציאות שבה כולנו קשורים זה לזה בחיבור אמתי וחם.
אין שם חומות ואין מחיצות ברזל ,אין אינטרסים אישיים שהורסים את
טובת הכלל ,אלא רק מעטפת רכה ומלטפת של אור מקיף ותחושה של
ביטחון ,שלווה ואהבה שממלאת את כל בני האדם .והמציאות הזאת ,עטיפת אלבום "החומה" של הפינק פלויד
הם מוסיפים ואומרים ,יכולה להתגלות לכולנו ,כאן ועכשיו ,בחיי חיותנו
בעולם הזה .זוהי ,למעשה ,מטרת הבריאה.
לא בכדי ,ממש באותו זמן שבו אנו מתחילים לגלות שהקיום האגואיסטי
מוביל אותנו למבוי סתום ,מתגלה גם שיטת ההתעלות מעליו  -חכמת
הקבלה .חכמה עתיקה זו נושאת בקרבה כוח פריצה רוחני ,שמקורו
במציאות עליונה ,אלטרואיסטית .כוח של אהבה וחום שיאפשר לנו
לפורר ולהמיס את חומות הניכור והשנאה שמפרידות בינינו ,אותן חומות
שגורמות לכל הייסורים והצרות המתגלים בעולם .כל שעלינו לעשות כדי
לגרום לו לפעול בעולמנו הוא לרצות לגלות אותו בינינו.
הפינק פלויד יצרו את פס הקול האולטימטיבי של החיים המודרניים,
והחומה הייתה ללא ספק היהלום “המשוגע” שבכתר .אך כולנו כבר
עייפים מלהתבוסס בבוץ הכאוטי של החיים .הגיע הזמן להחליף את
התקליט .הדור הנוכחי מצפה למנגינה חדשה ,מלאת תקווה ,הטומנת
בחובה הבטחה לחיים טובים ויפים מכפי שנוכל לשער .כמו שידענו
למחות לפני  30שנה ,עתה הגיע הזמן לבנות ,לבנות כאן יחד חברה
מאוחדת המבוססת על אהבת הזולת .כיום ,יותר מאי פעם ,כל התנאים
מוכשרים לכך.

רוג'ר ווטרס ,סולן להקת "פינק פלויד" בהופעה
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מאת :שלי פרץ

איזה מזל?!
האם שרשרת המצבים שמעצבת את חיינו אינה יותר ממזל שאין לנו אפשרות
להיות אדונים לו ,או שבכל זאת קיימת שיטה בדוקה להגיע לשליטה בגורל?

א

סתי מרחוב הר נבו בתל אביב ,שכיכבה כשכנתי בתקופת
רווקותי האחרונה ,הייתה ידועה באהבתה ובאובססיביותה
הרבה לענייני מזל .אולי זה נבע מטעמי חינוך ,אולי מטעמי
ניו אייג’ ,ואולי מכיוון שהיא הייתה רווקה ומאוד (מאוד)
רצתה כבר למצוא את עצמה .המפגש הראשון שלי איתה
היה מפגש בין–מרפסתי.
“שלום שכנה!” ברגע הראשון שמחתי לגלות שיש אנשים ידידותיים
בתל אביב ,ושלא כולם אטומים בין ארבעת קירות הניכור וחוסר החיבור
שלהם .לעומת זאת ,טרם איתרתי את המסר שהיה טמון במשפט הבא
שלה“ :את לא חושבת לתלות איזה פעמון רוח אצלך במרפסת? כי יש לי
אחד אם את רוצה”.
“תודה על ההצעה” ,עניתי ,אפילו חושבת לקבל בנימוס את המתנה,
אבל משהו גרם לי לחוש רתיעה ,כי זה נראה יותר מדי חשוב בשבילה,
ואחרי הכול אנחנו הרי לא ממש מכירות .אז החלטתי להשתמש בטכניקת
הימנעות עדינה“ ,האמת ,אני לא כל כך אוהבת שמשהו מצלצל לי בראש
כל היום .אני מעדיפה שקט”.
“כן אחותי ,אבל פעמוני רוח משפיעים על הצ’י!”
“סליחה?” הרמתי שתי גבות.
“שינוי .זה מביא לשינוי” ,היא הסבירה .והרגשתי שאם אני רק אתן לה
היא תפצח בהרצאה בסינית על הטוב ,הרע והמכוער בחיי.
“אה ”...חיפשתי דרך מוצא“ ,אני מעדיפה לדאוג לשינויים שלי בעצמי ...את
מבינה?” חייכתי ,אבל ראיתי בעיניה שהיא לחלוטין לא בטווח קליטה.
למרות כל האזהרות התחברתי איתה ,ואם אתעלם לרגע מהכפייתיות
בענייני חתולים שחורים ,דגי זהב ,נעליים הפוכות ,חוטים אדומים
ומראות שבורות ,אין ספק שהיא הביאה לחיי הרבה הומור וצחוק .כן,
היא בהחלט בחורה חביבה.

את לומדת קבלה???
ישבנו אצלי לקפה וסיגריה אחרונה (פשוט לא יכולתי ללכת אליה ,זה
היה כרוך ביותר מדי “טקסים” של טיהור ושות’ שהיה עליי לעבור בכל
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פעם שכף רגלי דרכה בביתה) .לפתע היא שלפה את קלפי הטארוט
ממעטפת קטיפה רכה ,בתקווה גדולה לגלות מה נושא בחובו השבוע
הבא ,והביטה בי במבט נוצץ“ :תחצי את החבילה”.
אבל החבילה היחידה שאני יכולתי לחשוב עליה הייתה קופסת
הסיגריות שלה.
“נו ,את חוצה?” היא קלטה שאני לא משתפת פעולה.
“לא ממי .עזבי ,אולי פעם אחרת ,”...עשיתי מבט עייף.
“מה קרה?” היא כמעט נעלבה.
“כלום .אני פשוט ...לא יודעת ,לא מתחברת לזה” .ניסיתי להישמע
דיפלומטית ככל האפשר.
“את מסתירה ממני משהו?” היא עטתה על עצמה את המבט של המכשפה
רואת הנסתרות.
“מה יש לי להסתיר?” היתממתי.
הייתה שתיקה ,ואז נזכרתי“ :אה ,את יודעת שהתחלתי ללמוד קבלה?”
“קבלה??” היא צרחה ,עד שאפילו החתול הג’ינג’י שלה ,אשרם ,שהיה אורח
קבע בבית שלי ,זקר שערותיו והרים את הראש מהספה לראות מה נהיה.
“אחותי ,את נכנסת למים עמוקים את ...אז תגידי את יודעת מה מונע
עין הרע?”

עין הרע ,מזל ואהבה
האמת היא שדי התקשיתי להסביר לה שהקבלה האותנטית רחוקה
כרחוק מזרח ממערב מכל מה שנודף ממנו המושג “מיסטיקה ומזלות”.
וכל זאת למרות שבימינו המודרניים לא מעט אנשים הפכו אותה לאמצעי
פרנסה לא רע באמצעות העיסוק בשינוי שמות ,מים קדושים ,קמעות
וחפצי מזל באלפי שקלים .הכול ,כמובן“ ,על פי הקבלה”.
אסתי ,מצדה ,סירבה בכל תוקף לקבל את העובדה שבניגוד למה שנהוג
לחשוב ,המקובלים מסבירים ש”מזל” הוא נגזרת מהשורש נ.ז.ל ,.ומהו
שנוזל? אור עליון ,אור של אהבה ,ש”מטפטף” לאטו לתוך עולמנו .האור
הזה אינו אור של פלורוסנט ואינו אור השמש בבריכה ,זהו כוח רוחני
שעוזר לי לשנות בהדרגה את היחס שלי לחיים וממלא אותי בהנאה.
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כרגע כל ההנאות שאנו חשים בחיינו מסתכמות בטיפה אחת קטנה ,אך
אם אלמד כיצד לפתוח את ברז האור הזה אוכל לחוות אין סוף הנאה.
אגלה שכבת מציאות נוספת ,עמוקה יותר ,שמשפיעה באופן מכריע על
חיי ,ואוכל לראות מה מוביל למה ולהשפיע על הגורל .הקבלה אינה תולה
את ההצלחה או את חוסר ההצלחה שלי בשום אביזרים רוחניים ,סיכמתי
עבור אסתי שעדיין נראתה לי די המומה ,אלא עוסקת אך ורק במה
שנקרא “כוח האהבה” שעוטף את המציאות ,ובדרך שלי לגלות אותו.
“אבל מה קשור כוח האהבה לעין הרע?” אסתי התעקשה .ואני ,שפתאום
הרגשתי כמו מרצה ותיקה לחכמת הנסתר ,המשכתי לשפוך לאוזניה כל
מה שנותר אצלי בסף ההכרה מהשיעורים האחרונים“ :במציאות שאנחנו
חיים כרגע אין לנו יכולת לצפות מה יוליד יום או אפילו הרגע הבא ,מה
מישהו חושב עלינו ,ואפילו לא מה נכון וטוב לעשות ,ומה גורר אחריו רע.
למה? כי אנחנו חיים תחת הסתרה”.
“הסתרה?” היא עשתה לי פרצוף של לא מבינה...
“כן כן ,הסתרה .איננו מכירים את החוקים שמפעילים את עולמנו
וקובעים הלכה למעשה את מה שיקרה ברגע הבא .לכן לא פעם פוקדת
אותנו תחושה של חוסר שליטה”.
את זה אסתי אהבה.
“חלקנו מנסים לפצות על תחושת הפחד מהלא נודע על ידי עזרים
חיצוניים ,כמו שאת וגם אני לפעמים עושות (מודה!) .אבל כל העזרים
האלה עובדים רק ברמה הפסיכולוגית  -את יודעת ,שכנוע עצמי וכו’.
לעומת זאת ,הקבלה מציעה השקעה לטווח הרחוק .אדם שמגלה את

כוח האהבה שמנהל את חיינו יודע את היום ואת המחר  -מי הוא באמת,
מה תפקידו בעולם ומה צופן לו הגורל .ואז הוא יכול להשתלב ב’משחק
החיים’ בצורה הרבה יותר בוגרת ובשלה”.

מטפטוף מזל אטי לזרם של שפע נצחי
בקבלה ,אף אחד לא מבטיח לי כך סתם “מזל גדול שימלא את חיי” .המקובלים
מעניקים לי מפה ,שיטה לפיתוח היכולת העצומה שטמונה בתוכי ,ועליי רק
לממש אותה צעד אחר צעד בחיי .לא סתם אנחנו רודפים אחרי שליטה בגורל
וידיעת הרגע הבא .זה קורה משום שעמוק בתוכנו טמון הפוטנציאל לחיות
חיים ברמה גבוהה יותר ,חיים מלאים ,חיים של מודעות מקיפה.
אם אלמד להכיר את החוקים הרוחניים שפועלים במציאות ,אדע איך להביא
את האור העליון אל תוך חיי .או אז תהיה בידיי היכולת להפוך את אותה נזילת
אור אטית ובלתי צפויה לשטף אור שיעזור לי להתקדם ,להתפתח ולגדול.
אז ,מן הסתם ,אבין מדוע אמרו חכמים “ישראל מעל המזל” .כי כמו
שאמרתי ,מי שמגלה שכבת מציאות עמוקה יותר ,נכנס אל אותו “חדר
בקרה” שממנו מתנהלת המציאות ויכול למלא את חייו בהנאה .וזה כבר
הרבה מעל המזל .זה כנראה מה שגם אסתי הייתה רוצה...
שלי פרץ היא סופרת ,שחקנית ותסריטאית; בעלת טור שבועי בערוץ
יחסים ב– .Ynet
shelly_p@kab.co.il
אוגוסט 41 2008

הורים
asap creative/photos

מאת :מרגלית ונטורה

"אמא ,אני רוצה את כל הצדפים ,בסדר?"

דווקא בחופש:
זמן מצוין ללימודי החיים
הלימודים הסתיימו ,אבל החיים נמשכים ,והחופש הוא זמן מצוין לבלות עם הילדים ועל הדרך
גם ללמד אותם קצת על עובדות החיים .כדאי לנסות .זה לא חייב להיות מעיק ומנג'ס

מ

היום שבו הסתיים הגן ועד ליום שבו התחילה הקייטנה,
מצאנו את עצמנו ,בעלי ואני ,ניצבים אל מול שבוע שלם בבית
עם הילדים .אז נכון שזה נשמע מעט יחסית לחודשיים ,אך
בהתחשב בעובדה שמדובר בשלושה זאטוטים (שסבתא
שלהם בדיוק עכשיו החליטה לטוס לחו"ל) ,ידענו שקל
זה לא יהיה .לקחנו נשימה עמוקה ,הודענו בעבודה על החופשה וצללנו אל
ההרפתקה החדשה שעומדת לפנינו.
מתוך הכרות עם הילדים תכננו את הפעילות שלנו בהדרגה .היה לנו ברור
שאם ניקח אותם כבר מהיום הראשון לאטרקציות נוסח "לונה פארק",
נהיה בבעיה חמורה ,כי כל מה שיבוא אחר כך ויהיה פחות מרגש סתם
יאכזב אותם .לבסוף החלטנו ללכת על פעילות רגועה יחסית ולהפוך את
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החופשה למשהו חינוכי  -להיעזר בטבע שסביבנו על כל מרכיביו ,וללמד
אותם מעט על מושג ה"חופש".

דומם
ביום הראשון הם נפשו כמו מלכים קטנים .אף אחד לא לחץ עליהם
לקום בשש בבוקר ,ותחושת הדרור אפפה את כל רמ"ח האברים הקטנים
שלהם .והאמת? המנוחה עשתה להם רק טוב .הם הטעינו מצברים ,תיזזו
את אימא ואבא עם אין ספור בקשות ,בקיצור ,עשו הכול כדי לא לזוז
מהספה" .אנחנו בחופש ,אז אל תפריעו לנו" ,הם אמרו לנו בבדחנות.
כשהערב הגיע יצאנו לטייל קצת על חוף הים .הילדים הבחינו בצדפים
הקטנים שהיו מפוזרים לאורך החוף והחלו לאסוף אותם" .אימא,

‹

asap creative/photos

הסברנו לילדים שלהבדיל מהדומם והצומח ,בעלי החיים יכולים לנוע
ממקום למקום ,הם חיים בלהקות ויש להם משפחה" .אבל הקופים לא
חופשיים ,אימא ,הם נמצאים בכלוב ,נכון?" אמרתי לו שהוא צודק ,אך
גם בעלי החיים שמחוץ לכלוב ,הפילים ,הדובים ,הציפורים ,הדגים ואפילו
החרקים והחיידקים הקטנים פועלים מתוך דחפים טבעיים שנמצאים בהם.
הם מגנים על עצמם ועל משפחתם ,חלקם צדים חיות אחרות כדי לאכול
ולהתקיים ואפילו נלחמים עם בעלי חיים אחרים על אזור המחיה שלהם,
הכול מתוך אינסטינקטים טבעיים לחלוטין .כך שלמרות שחלק מהם
מטיילים להם בכיף ברחבי הג'ונגלים ,הם בעצם בכלל לא חופשיים.

מדבר  

אחרי המשחק ,עייפים אך שמחים ,חלפנו בדרכנו לאוטו על פני חורשת אורנים צפופה
אני רוצה את כל הצדפים ,בסדר?" צחקתי ואמרתי" :אתה יודע כמה
צדפים יש כאן?" "כמה?" הוא פער זוג עיניים גדולות לעברי" .לעומת כל
הצמחים ,העצים ובעלי החיים שקיימים ,יש הכי הרבה דומם בעולם ,כמו
הצדפים ,גרגירי החול ,האבנים ,הכוכבים והגלקסיות"" .באמת?" הוא
שאל בפליאה" .באמת" ,עניתי .הילד הביט בסקרנות על השמים ובחזרה
אל הצדפים" .אימא ,גם אני רוצה להיות כל היום בים כמו הצדף"" .אין
בעיה" ,עניתי לו" ,אבל רק תדע שחוץ מלהיות בים כל הזמן ,אתה ,לעומת
כל הצדפים שבעולם ,יכול גם להרגיש מהו חופש אמתי"" .למה?" הוא
ביקש לדעת" .כי אתה הרבה יותר מפותח מהם "...השבתי לו.

צומח
למחרת יצאנו אל יער בן שמן המקסים .אבא הוציא כדורגל ,וברוח משחקי
ה"יורו  "2008שהסתיימו בחודש שעבר ,הם שיחקו עד שלאבא נגמר האוויר.
אחרי המשחק ,עייפים אך שמחים ,חלפנו בדרכנו לאוטו על פני חורשת אורנים
צפופה" .אימא ,תראי ,גם עצים יש כאן הרבה .ותראי איזה גבוהים!" בהמשך
לשיחתנו על הצדפים ,עניתי לו שלעומת הדומם שתלוי לגמרי באחרים שיזיזו
אותו ,הצומח כבר יכול לזוז קצת בעצמו .הוא צומח מעלה מעלה וכמעט שלא
משנה איזה מכשול נשים בפניו ,הוא יעקוף אותו וימשיך לטפס" .וגם העצים
בחופש ,אימא .הם כל היום בשמש" ,הוא אמר קצת בקנאה" .אולי נראה לך
שהם בחופש" ,השבתי לו" ,אבל גם הם לא לגמרי עצמאיים .הם תלויים בתנאי
מזג האוויר המשתנים ,בשמש ובגשם ,ובכל הסביבה שלהם שמשפיעה על
הצמיחה והקיום שלהם .כך שבעצם הם לא כל כך חופשיים".

חי
את הימים האחרונים הקדשנו לעולם החי .התחלנו את היום ב"גן החי"
שבפתח תקווה  -גן חיות קומפקטי ואהוב מאוד על הבנים שלי .חלפנו על
פני היענים ,האיילים ,העזים והסוסים ,ליטפנו שרקנים וארנבות ,ראינו
נחשים ,שבלולים ולטאות ,עד שהגענו אל כלוב הקופים הגדול .הילדים לא
הפסיקו לצחוק כשהקופיף הקטן הושיט את ידו לחטיף של הבן" .תראי
אימא! הוא רוצה לאכול!" הם התיישבו ממש מולנו ,במרחק של חצי נגיעה.
לאן שהלכנו  -הלכו אחרינו; אכלנו פירות  -והם אכלו כמונו; שיחקנו
וצחקנו  -והם כמונו; התרעננו ושטפנו פנים במים  -והם טבלו בשלולית
והתרחצו כמונו .אפילו אימא קופה ,שעל חזּה נתלה קופיף תינוק קטן,
הצחיקה את כולנו כי נראתה כמוני וכמו הקטנטונת שעליי במנשא.
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למחרת עשה לנו הבן הקטן הצגה מלאת חיקויים של בעלי חיים ועצים.
אחרי שצחקנו הסברתי לו שבעצם בתוכנו נמצאות כל ארבע דרגות
ההתפתחות  -החל מדרגת הדומם ,כמו החומרים הכימיים שנמצאים בגוף
שלנו ,יחד עם הצומח כמו השערות והציפורניים ,ועד לדרגת החי ,כי גם אנחנו
כמו החיות  -אוכלים ,שותים ,בונים מחסה ומולידים צאצאים" .אבל אנחנו
יכולים לדבר ,נכון אבא?" אבא אמר לו שזה נכון ,והוסיף שההבדל בין בני
האדם ובין יתר הטבע הוא שלעומת בני האדם ,הדומם ,הצומח והחי מופעלים
על ידי כוחות הטבע באופן מוחלט ,ואין להם את החופש לבחור במשהו אחר.
"אבל אני כן יכול לבחור ,נכון אבא?" שאל הבן.
"נכון .אבל מתי אתה חופשי לבחור בעצמך דברים?" הקשה אבא.
הבן חשב לרגע ,ואז אמר בהיסוס" :אני בוחר לראות 'פו הדב' ולאכול
חביתה עם זיתים" ,הוא ענה והמשיך בהתלהבות "ואני גם בוחר ללבוש
את החולצה עם סנופי לגן."...
"יופי חמוד .יחד עם זאת ,תשמע עוד משהו" ,אמר לו אבא בעדינות,
"למעשה ,הסביבה מכתיבה לנו איזו חולצה ללבוש ,איזה ספר לקנות ,מה
לראות בטלוויזיה ואיך להתנהג בין חברים ,כך שאנחנו למעשה מושפעים
ממנה לגמרי .אך לעומת הטבע הדומם ,הצומח והחי ,אנחנו יכולים
לבחור להשתייך לסביבה שאנחנו רוצים להיות מושפעים ממנה .אם
נבחר בסביבה עוינת ,שמלמדת איך לגנוב ולפגוע באחרים ,נגלה פתאום
שאנחנו מתחילים להתנהג כמוה .אבל ,אם נבחר בסביבה שקוראת
לאהבה של ילדים אחרים ולהערכה הדדית ,נוכל להתפתח ולהצליח
בחיים בכיף ובהנאה .הבחירה להיות בסביבה שתקדם אותנו לכיוון שאנו
רוצים להתפתח אליו ,היא החופש האמתי שלנו .ואת זה אפשר לעשות לא
רק במהלך חודשי הקיץ המהנים ,אלא לאורך כל החיים".
כעבור שבוע התחילה הקייטנה .נפרדתי מהבנים לשלום ,התבוננתי מהצד
וראיתי כיצד הם בוחנים כמה ילדים שהתקוטטו להם בפינה .הבן הגדול לקח
מיד את ידו של הבן הקטן ואמר לו "בוא ,אנחנו לא נלך לשחק איתם ,אנחנו
נלך לשחק עם ילדים אחרים" .חייכתי לעצמי והבנתי שהצלחנו במשימה.
באותו הרגע ידעתי שלא משנה באיזו מסגרת הם נמצאים  -גן ,בית ספר או
קייטנה ,מעתה הם מודעים לכך שביכולתם לבחור בכל רגע את הסביבה
שתשפיע עליהם ואפילו תעצב את מהלך חייהם .כולי תקווה שידעו תמיד
לבחור בסביבה הנכונה בשבילם...
*הפעילות נבחרה בהשראת "מאמר החרות" של בעל הסולם
מרגלית ונטורה היא עורכת תוכן ובעלת טור בערוץ
הורים ב– ( Ynetתחת שם העט נעמה קרני) ,נשואה
לאבי ואם לשלושה.
margalit_v@kab.co.il

קבלה לילדים ולמשפחה

ה

זריזון
מאת :אלי איציקסון

חיים בעיר הגדולה תססו .הרחובות היו מלאי
אנשים ובכבישים זרמו נהרות של מכוניות .מוניות,
אוטובוסים ורכבות עבדו מהבוקר עד הערב .הם
הסיעו את הנוסעים ליעדם והשתדלו מאוד שאף
אחד לא יאחר ליעדו.
רק אוטובוס קטן אחד בשם זריזון תמיד היה ריק מנוסעים .זה
היה אוטובוס קטן חסר מנוח ועיקש ביותר .בבוקר ,כשאנשים
מיהרו לעבודה הוא חלף על פניהם בקלות ראש ,תוך שהוא מעיף
את הכובעים מראשיהם וצופר בצמתים.
“לאן אתה רץ!?” צעקו לו“ .תסיע אותנו ,אנחנו ממהרים!”
“אין לי זמן!” ענה להם זריזון“ .יש לי דברים דחופים לטפל בהם”.
אך למען האמת לא היה לו שום דבר דחוף .הוא פשוט הביט לצדדים
והשתדל לברר מה קורה ואיפה .האוטובוסים הגדולים העיפו מבטי
גינוי בילד השובב ,ואילו מוניות השירות ניסו למצוא לו עיסוק מועיל
לעתים תכופות.
“תראה ,זריזון ,בתחנה יושב סבא עם תיק כבד .תסיע אותו עד
הבית”.
“אין סיכוי! אני צריך להספיק להגיע לפארק העירוני ,עוד רגע
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מתחיל שם קונצרט חגיגי!”
זריזון אף פעם לא פתח את הדלתות שלו לאיש .עד כדי כך
הוא היה עקשן .בערב ,כשאורות העיר דלקו ,הוא נהג לצאת
לשדרה המרכזית ולהסתובב בזרמי התנועה האין סופיים עד
לשעה מאוחרת .לפעמים הוא אפילו נכנס לנתיב המרכזי ,ואז
האמבולנסים היו מבריחים אותו משם בכעס ובצפירות רועשות.
לאחר שהלילה ירד על העיר וכולם היו נרדמים ,זריזון היה חוזר
למוסך שלו.
“מה ראית היום ,ילד שובב?” שאלה אותו מכונת השטיפה
האוטומטית ,כשהיא מדגדגת אותו במברשות המחוספסות שלה.
“ראיתי איך הילדים הולכים עם כל הכיתה לקולנוע”.
“והסעת אותם?”
“מה פתאום ,הם מייצרים כל כך הרבה פסולת”...
פעם אחת ,זריזון נכנס לאיזו סמטה צרה .זו הייתה שעת העומס
והוא מיהר לעקוף פקק ענקי ,שהתפרס על פני כמה שכונות.
פתאום איש אחד זינק לקראתו .זריזון התחיל להבהב בפנסים
בעצבנות ,אך האיש חסם את הדרך בתוקף.
“ניסע לבית החולים” ,הוא אמר“ .הבן שלי חש ברע .חכה כאן”.

איורים :אילנה סטרוקין

האיש נעלם בחדר המדרגות ,וזריזון הבין שזה הזמן לברוח ...אבל
משום מה הוא לא נסע .ובינתיים הוציא האיש את בנו על הידיים
וזריזון הכניס אליו נוסעים בפעם הראשונה.
“עכשיו הכול תלוי בך ,אוטובוס קטן .תמהר ,אך אל תדרוס אף
אחד”.
מה שבטוח ,זריזון ידע איך למהר .הוא הכיר את כל הסמטאות
בעיר ונסע במסלול כה קצר ,עד כי האיש אפילו התפלא .תוך חמש
דקות הם עצרו ליד חדר המיון של בית החולים.
“תודה לך ,אוטובוס קטן ,עזרת לנו מאוד”.
החובשים הביאו אלונקה ,וכשהניחו את הילד עליה הוא חייך
לזריזון בחולשה .למרות שחלף זמן רב מאז שהאלונקה נעלמה
מעבר לדלתות ,זריזון עדיין לא הצליח להתאושש ממה שקרה.
הוא הרגיש שיש לו הפרעות במנוע .ירדו הדמדומים ,נדלקו פנסי
הרחוב ,אך הוא המשיך לעמוד ליד בית החולים כמו קודם ,כולו
רציני ונרגש עד כדי כך שהאמבולנסים היו עוברים לידו בשקט
מבלי להעיר לו.
לאחר מכן הופיע אביו של הילד.
“שלום לך ,חבר קטן שלי” ,הוא חייך.
אף אחד עד עכשיו לא קרא לזריזון “חבר”.
“אתה דואג? אל תפחד ,הכול בסדר .הגעת בזמן .מחרתיים
ישחררו אותו”.
מרוב שמחתו הגדולה צפר זריזון בקול רם .הוא הסיע את האיש
לביתו וחזר למוסך ,עייף אך מאושר.
למחרת בבוקר ,כשאמו ואביו של הילד יצאו כדי לנסוע לבית החולים,
כבר חיכה להם זריזון בכניסה .על המושב הם מצאו מתנה לבנם  -מפה
חדשה וצבעונית של העיר עם כל המסלולים ,בתי הקולנוע ,הקרקסים

ואתרי השעשועים.
יום שלם עמד זריזון ליד בית החולים ולא עזב לרגע ,כדי לא להחמיץ
את הורי הילד .לבסוף אבא ואימא הופיעו בדלתות הכניסה ונפנפו
בידיים“ :הוא ביקש למסור לך דרישת שלום ענקית!”
זריזון זהר כולו ומפנסיו זרם אור חמים.
הם סיכמו שייקחו את הילד מבית החולים בתשע בבוקר.
כשחזר זריזון למוסך הוא לא הצליח להירדם  -הוא כל הזמן
תיאר לעצמו איך זה יהיה .לפני ששקע בשינה ,החליט זריזון
סופית שמעכשיו הוא יתחיל בחיים חדשים לגמרי.
בבוקר עמד ליד בית החולים ורעד מרוב ההתרגשות .המנוע
שלו דפק בקול רם .פתאום נפתחו הדלתות ובעדן קפץ הילד
ורץ אליו בקריאות של שמחה ,כאילו היה חברו הטוב ביותר
שלא ראה מזמן.
“שלום! כמה טוב שאתה כאן .יש לי כל כך הרבה דברים לספר
לך”...
כך הפכו זריזון והילד לחברים .לאמתו של דבר ,זריזון התיידד עם
כל העיר ,כי הבין כמה תועלת הוא יכול להביא לאנשים .עכשיו
הוא משכים קום ויוצא ראשון לאספלט הצונן של הרחובות
בבוקר ,ואוסף בתחנות את הנוסעים הראשונים .הוא תמיד
מספיק להגיע להיכן שמחכים לו ופותח את הדלתות שלו בשמחה.
מוניות השירות קורצות לו בעידוד והאוטובוסים הגדולים נהנים
בלי סוף ממראה עיניהם.
לכל אורך היום הוא מסיע את האנשים ,ובערב הוא חוזר למוסך עייף
ומאושר.
“עבדת מספיק?” שואלת אותו מכונת השטיפה האוטומטית.
“כשעוזרים לאחרים הכוחות לא נגמרים” ,עונה לה זריזון בחיוך.

לשאלות בנושא חינוך ילדים ומשפחה ,רעיונות ,הצעות ופניות למדור ,פנו לדוא"לfamily@kab.co.il :
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אישים בקבלה
מאת :ניב נבון

הנמלט
סיפור חייו של הרב משה חיים לוצאטו (הרמח"ל),
אחת הדמויות המסתוריות ,המעניינות והחשובות
בהיסטוריה של העם היהודי

מ

שה חיים לוצאטו היה ילד מבריק ,עילוי בעל כישרונות
נדירים וזיכרון יוצא מגדר הרגיל .כבר מגיל צעיר הוא
השתוקק להבין את סוד החיים ,והחל לחפש תשובות
לשאלות המהותיות שהתעוררו בלבו .רצונו הנחוש וחסר
הפשרות הוביל אותו אל חכמת הקבלה ,שאותה החל
ללמוד בגיל מוקדם מאוד אצל רבי יהושע בסן .עוד בטרם מלאו לו  14שנים
כבר ידע העילוי הצעיר את כל כתבי האר”י בעל פה .את חיבוריו הראשונים
כתב לוצאטו בעודו נער בן  17בלבד! עם הזמן החלה להתפשט השמועה
עליו בעיר מולדתו .חבורה מצומצמת של מקובלים שהכירו בגדלותו
התאספו סביבו בכוונה ללמוד ממנו את השיטה להתעלות הרוחנית .אולם
פרט לתלמידיו הקרובים ,איש לא הבין אותו באמת .מפתיע ככל שהדבר
יישמע ,במשך כל חייו הוא נרדף באכזריות דווקא על ידי בני עמו ,שלא ידעו
להעריך את שיעור קומתו הנדיר של האיש שהתהלך בקרבם.

מקובל נרדף
“כל חכמת הקבלה היא רק לדעת הנהגתו של הרצון העליון ,על מה ברא כל
הבריות האלה? ומה הוא רוצה בהם? ומה יהיה סוף כל סיבובי העולם?”
(הרמח”ל“ ,דעת תבונות” ,עמ’ .)21
בתקופה שבה פעל הרמח”ל ( )1747-1707העולם היהודי עדיין אסף
את השברים מהלם השבתאות .הרבנים שלא הבינו את הקבלה תלו בה
את הסיבה לאותו שבר ,ויצאו בגלוי נגד לימודה ברבים ונגד חיבוריו
של הרמח”ל בפרט .התנגדות זו ,שנבעה מחוסר הבנת העומק שטמון
בכתביו ,הפכה במהרה להאשמות שווא ולרדיפות בלתי פוסקות .כחלק
מהסנקציות שהוטלו על הרמח”ל הם אילצו את מורהו ,הרב בסן ,להשביע
אותו שלא יפרסם דבר לפני שיצונזר וייבדק על ידיהם .השבועה שנשבע

‹
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צמצמה במידה רבה את כתיבתו ,אך הוא לא ויתר ,והחל ללמד את חכמת
הקבלה בעל פה.
כשהחריפו הרדיפות והפכו קשות מנשוא נאלץ הרמח”ל לעזוב את עיר
מולדתו ,פדובה ,ובשנת 1733החל במסע ממושך לאמסטרדם.
אך גם עזיבתו לא הרגיעה את רבני איטליה .הם המשיכו לרדוף אותו
וקראו לכל אדם למסור לידיהם מידע שיעזור להצדיק את האשמות השווא
כלפיו .הם לא הסתפקו בכך ,ואף פרסמו אזהרות מפני הרמח”ל בקהילות
היהודיות הגדולות של גרמניה ופולין .כך למשל ,כאשר שהה בפרנקפורט,
הוא נתפס בידי רבני העיר וזומן לבית הדין ,שם הוטחו בפניו האשמות
שונות ,שכוונתן הייתה להביא לשריפת כתביו .אמנם הדיינים לא הצליחו
למצוא בהם אפילו דבר אחד שהפר את ההגבלות המקוריות שהוטלו עליו,
אך למרות זאת הוציאו גזר דין קשה עוד יותר מבחינתו :הרמח”ל אולץ
לחתום על מסמך שאסר עליו להפיץ את הקבלה בשום צורה אפשרית  -לא
בעל פה ולא בכתב .כתב היד היחיד שנשא עמו“ ,מאמר הוויכוח” ,הוחרם על
ידי רבני העיר ,וכמו כן נקבע שיוטל חרם על כל אדם שיעז לבוא לעזרתו.
אך המשפט בפרנקפורט היווה רק פתיח לסדרת אירועים ,שבשיאם
הוחרמו כתביו ברבים ,הוכרזו כדברי כפירה וחלקם אף נשרפו באש.
אחת העדויות המדהימות שנותרו לנו מאותה תקופה היא חליפת
המכתבים שניהל הרמח”ל עם תלמידיו .ממכתביו המרגשים מצטיירת
דמות מרתקת וחמה של אדם שמעולם לא שכח את תלמידיו באיטליה,
על אף כל התלאות ,האיומים וההחרמות .במהלך כל מסעותיו המשיך
הרמח”ל לדאוג להם ,חזר והביע את אהבתו הרבה כלפיהם ,ועמד על כך
שימשיכו בלימוד ספר הזוהר ללא פחד וללא בושה .הקשר שהם ניהלו עם
רבם הביא עליהם צרות ורדיפות רבות ,אולם הם סירבו לוותר על הזכות
הגדולה שנפלה בחלקם.
באחד המכתבים מתאר הרמח”ל את הקשיים שעבר בזמן הרדיפות
הבלתי פוסקות שהיו מנת חלקו .כל הקורא בו מבין מיד כי לא קשיי הדרך
הם שציערו את לבו ,אלא העובדה שנמנע ממנו לממש את תכלית חייו:
לפרסם ברבים את חכמת הקבלה.

אור גדול יצא לעולם
“הנשמה מתפשטת בחלקי הגוף ונכללת בכלל אחד בלב בסוד ההבנה,
שזהו ‘הלב מבין’ ,כי ההבנה של הלב היא ממש ראיה ,כי כמו שהעיניים
רואים ,כך הוא הבנת הנשמה שהיא רק הסתכלות”
(הרמח”ל“ ,אדיר במרום” ,עמוד רע”ד).
לאחר שהגיע לאמסטרדם נרגעו מעט הרוחות הרעות סביבו .דווקא שם
הפצירו בו רבים מאנשי הקהילה שילמד אותם קבלה .בתקופה זו זכה
הרמח”ל לשלווה יחסית ,ובמהלכה חיבר את ספריו הבולטים ביותר,
ביניהם “מסילת ישרים” ו”דרך ה’” .מסופר שכאשר המקובל הגדול הגאון
מווילנה קרא בפעם הראשונה מתוך “מסילת ישרים” ,הוא קפא על שמריו.
“אור גדול יָצָא לעולם” ,לחש הגאון מווילנה“ ,אילו היה הרמח”ל בחיים,
הייתי הולך ברגלי עד אליו כדי ללמוד ממנו את חכמתו”.
במהלך חייו כתב הרמח”ל כ– 120ספרי לימוד ,הגיון ,פיוט ומחזות
המבוססים על הקבלה .לצד אלה כתב גם  150מזמורים במתכונת תהלים
ואגרות רבות ,ואף פיתח שיטת חדשה ללימוד החכמה שמתאימה גם לבני
נוער .עם ספריו נמנים “אדיר במרום”“ ,קל”ח פתחי חכמה”“ ,מגדל עוז”,
“דעת תבונות” ועוד.
בין אוצרות החכמה שהשאיר אחריו בולט במיוחד חיבור קטן בשם
“ ִמ ְׁשּכָני עליון” ,שבו הוא מתאר בפרטי פרטים את מבנהו של בית
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המקדש השלישי ,המסמל לפי הקבלה את השלב האחרון והגבוה ביותר
בתיקון של האנושות .הרמח”ל ,שהתעלה לפסגת הסולם הרוחני ,חש את
הקשרים ההדוקים שמתגלים בין כל הנשמות במצב הרוחני המכונה “בית
המקדש” .את החוויה המיוחדת הזאת הוא הביע במאמרו באמצעות
סרטוט של מבנה פיזי ,שכל פרט שבו מסמל שורש מסוים בעולם הרוחני.

הדור לא היה ראוי
בשנת  1743עלה הרמח”ל לארץ ישראל והתיישב בעכו .קורותיו בשנות
חייו האחרונות לוטים בערפל .ככל הידוע לנו ,הוא נספה עם משפחתו
במגפת דבר קטלנית שפשטה באזור באביב  ,1746ונקבר בטבריה.
דמותו האגדית של הרמח”ל ממשיכה להלך קסם על עולם הרוח היהודי.
השפעתו הרבה ניכרת על כל המקובלים הגדולים שצמחו אחריו ,החל
מהגאון מווילנה ,היחיד שירד לסוף דעתו ,וכלה בשני המקובלים
הגדולים האחרונים ,הרב קוק ובעל הסולם .אטימות לבם של בני דורו
לא הצליחה לעצור את עוצמת חכמתו והשגתו של הרמח”ל ,שפרצה
את כל חומות הזמן והמרחק .למרות כל הרדיפות והמכשולים שהוצבו

צילום :טל בירן

גיא בירן על “אהבת עולם” -
הצגה שביים על דמות
הרמח”ל
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על גדולת רמחל ,שאותו למד באופן אישי עם הרב ברוך אשלג.
עם ארבעת השחקנים הנאמנים העברנו אין ספור שעות של לימודים והתחבטויות.
כדי לשמור על המתח שבין גילוי וכיסוי השתמשתי בטקסטים התיעודיים שערכתי
מחדש מהמכתבים המקוריים ,ומהמחזה מגדל עוז ,שהוא משל קבלי סוער:
נסיכה בתולה ויפה סגורה במגדל; רק אוהבה האחד יכול להגיע אליה  -משל לתורת
האמת .מתעוררות מזימות המרחיקות את הגיבור מאהובתו ,עד שלבסוף בא
התיקון  -מימוש האהבה .זוהי למעשה נבואה של מה שקרה לרמחל  -שנתיים
לאחר מכן החלו לרדוף אותו עד חורמה .היום 300 ,שנה אחרי הולדתו ,קורה התיקון.
האהבה מתגלה  -למי שמבקש אותה.
גיא בירן הוא במאי תיאטרון ומחזאי
“אהבת עולם” תוצג ב”מעבדה” בירושלים ב– 3בספטמבר.

צילום :תמר שופוני

פעמים רבות לאורך המסע הזה בדקתי עם עצמי
את המניע שלי .אינני איש דתי ,ומסתמא איני
נושא על סדר יומי הפצה של תורה כלשהי.
כך או כך ,בשלוש השנים האחרונות היווה רמחל
את עיקר העיסוק שלי ,המקצועי והאישי.
כשהצצתי במחזה שלו שהתגלגל לידיי לפני  13שנים ,לא הבנתי כלום.
סגרתי והטמנתי אותו ,מבלי לצפות לפגישה נוספת .פגישה שהגיעה עשר
שנים אחר כך ,כשקיבלתי הצעת בימוי ,ונזכרתי במחזות הרב מפדובה
שבאיטליה ,אז עדיין אלמוני לגמרי מבחינתי.
בהקדמת המחזה קראתי שהוא נכתב באמסטרדם ,שבה אני מלמד בימוי
תיאטרון חודשיים בשנה .שם התחלתי לחפש את עקבותיו .הגעתי בטעות
לאוסף המכתבים המדהימים שלו בארכיון היהודי העתיק ,ומצאתי את עצמי
צולל פנימה ,באופן בלתי הפיך.
היו שם התכתבויות בינו ובין הרב שלו ,התגלויות שלו ,חידושי קבלה ומכתבים
של הרבנים שרדפו והחרימו אותו .כל העלילה נחשפה בצורה מדויקת.
היה ברור לי שאני צריך לספר את הסיפור שלו לקהל של ימינו.
התחלתי לקרוא את רמחל בקדחתנות .אספתי ערימות של טקסטים
ופגשתי המון אנשים .נסעתי לפדובה ,עיר מולדתו של רמחל .ככל
שלמדתי אותו יותר ,הבנתי כמה מעט אני יודע .בכל זאת ,הזדהיתי עם
תחושת הידע ,שאי אפשר להוריד לעולם .כמו ילד ,המרגיש שיש לו ידיעה
פנימית ,אותה הוא לא יכול לתקשר החוצה.
השאלה העתיקה ,כמה מהסמוי אפשר להפוך לגלוי ,רלוונטית גם היום,
כשהקבלה כבר באפנה .זיהיתי אצל רמחל מפתח לאמת מוחלטת,
והזדעזעתי מגלי ההתנגדות ומחמת הזעם שזה עורר.
בארץ נכנסתי ללימודי קבלה באופן קבוע עם הרב מרדכי שריקי ,ראש מכון
רמחל .התקשרתי גם לרב לייטמן ,שהסכים להיפגש איתי מיד ,וסיפר לי

בדרכו ,ואולי גם בזכותן ,הוא פיתח ושכלל את שיטתו לדרגה שהאפילה
על כל מתנגדיו .האש הפנימית שהוצתה בספריו רק הוסיפה ותרמה
להתפשטות המסר הפנימי שהוטבע בהם .לא לחינם אמר המגיד
ממזריטש כי הדור שבו חי הרמח”ל לא היה ראוי להבין את מעלתו .הוא
ללא ספק הקדים את זמנו .כתביו יועדו לדור אחר ,מתקדם ובשל יותר
להתעלות רוחנית  -הדור שלנו.
לא לחינם דווקא בימינו אנו עדים להכרה מחודשת בגדלות חזונו של
הרמח”ל ושל ענקי הרוח שצעדו בעקבותיו .שגשוגו הגשמי והרוחני של עם
ישראל ,חזרו ואמרו המקובלים ,תלוי ועומד על יסוד אחד בלבד :בהתגלותה
השלמה של חכמת האהבה הנפלאה שהופקדה בידיו .והנה ,נדמה שחלומם
היפה של המקובלים עומד להתגשם .אחרי שנים רבות כל כך של התכחשות
והסתרה ,חכמת הקבלה האותנטית חוזרת בגדול למרכז הבמה המוארת
של עם ישראל .חכמה עתיקה זו מתגלה שוב ברבים ,וכובשת את מקומה
כאמצעי שיכול להביא אותנו למימוש מטרת חיינו.
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