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בין הקיץ לסתיו
דקה לפני שמחוגי השעון משלימים בפעם האחרונה את הקפתם סביב
תשס"ח אנחנו שמחים ונרגשים להציג בפניכם גיליון חגיגי במיוחד .מדוע?
ראשית כול ,מפני שאתם אוחזים בגיליון ייחודי שסוקר את המשמעות
הרוחנית–קבלית של ראש השנה וכיפור .ראש השנה ,מסבירים לנו המקובלים,
מסמל הזדמנות לשינוי חיובי בחיים של כל אחד מאתנו" .ראש" מלשון
ראשית ,ו"שנה" מלשון שינוי ,מרמזים על הזמנה שניתנה לנו להתחיל בדרך
רוחנית חדשה ,להיוולד רוחנית אל תוך מציאות חיים אחרת ,שלמה ונצחית.
רגע אחרי התפוח בדבש (עמ'  )4יגיע חשבון הנפש (עמ'  - )6אביהו סופר
ישתף אותנו בסיפור ילדות מרגש שמסתיים במשמעות העמוקה של
המילה "סליחה" .ואם לא די בחשבון נפש פרטי ,נערוך חשבון נפש כללי על
מצב החברה הישראלית שמשתקף בתכנית "הפוליגרף" ,הראי הטלוויזיוני
החדש (עמ' .)8
בעמוד  22יחכה לכם ריאיון עומק נדיר החושף את סיפור חייה המרתק ומלא
התהפוכות של נתניה בר–שלום ,מחלוצי תנועת הניו אייג' בישראל ,שניצחה
את מחלת הסרטן ועברה דרך אין ספור שיטות רוחניות רק כדי להבין שהאושר
נמצא ממש כאן ,מתחת לאף.
במגזין תמצאו גם שיחה מרתקת בין הרב ד"ר מיכאל לייטמן ובין סופרת
הילדים המפורסמת דתיה בן דור ,על סודות ז'אנר ה"שטוזים" ועל הדרך
הנכונה לחנך את הדור הבא .ואם בחינוך עסקינן ,אז לרגל שנת הלימודים
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ליאור גור ,דובב רושינה ,אורית פנחס ,זמיר גולן ,זאב סוביק ,אסף אוחיון,
יואב ברנשטיין ,שמעון כרמון ,רחלי לייטמן ,מרגלית ונטורה ,יוסי דבש וגרשון פרץ
תודות:
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בחרנו להקדיש מספר עמודים לפרויקט "חוזרים ללימודים" (עמ'  ,)12שבו
נעמוד על הסיבה לחוסר יכולתה של מערכת החינוך להסתדר עם הדור הצעיר,
ונציע כמה עצות מעשיות לשיקומה.
במדור "הורים" תקראו על הצגה קסומה שמרגלית ונטורה העלתה עם הילדים
(עמ'  ,)42וב"קבלה לילדים ולמשפחה" תפגשו באגדה שמספרת על הכוח
המופלא שטמון בחיבור ובשיתוף פעולה בין אנשים (עמ' .)46
ויש עוד הרבה .אבל אם נגלה ,מה תקראו בחגים?
ענקי רוח כמו בעל הסולם כותבים לנו כי אנו חיים בדור שעתיד להביא את
השינוי (עמ'  ,)48ואכן ,ראש השנה הנוכחי הוא הזדמנות נהדרת לשקם את
האחדות בינינו ,לברר שוב את הזהות שלנו ,ולהעיר את הנשמה שבפנים .אל
הדרך הרוחנית הזו אנחנו מקווים לצאת יחד ,כעם מאוחד שמסוגל לעבור מעל
כל המכשולים .המפתח מונח בידינו .הדברים אמנם נכתבו מזמן ,אבל המסר
הנצחי לא השתנה .כל התנאים לשינוי חיובי כבר הבשילו ואין זמן מתאים
מעכשיו להתחילו .למעשה ,יש לנו את כל הסיבות לחייך ,והמתחיל בחיוך...
אומרים לו המשך!
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מאת :אורן לוי

ראש
השנה
הקבלי
ס

בשונה מראש השנה שעליו גדלנו ,ראש השנה הקבלי יכול להתרחש בכל זמן מחודשי השנה .הדרך אליו מתחילה
ברצון פנימי לחפש אחר המשמעות בחיינו .על תחילתו של מסע רוחני ,שאין בו זמן או מקום

וף סוף הגיע ראש השנה ,ואת השנה החדשה נתחיל בדרך
אחרת לגמרי מהשנה הקודמת .את כל ההרגלים הרעים
נזנח לטובת הרגלים מועילים יותר  -נהיה טובים יותר אל
האחרים ואל עצמנו ,נקדיש יותר זמן לילדים ,נפסיק לעשן,
נתחיל להתעמל וכו' וכו' .מכירים את הרשימות שאנו תולים
על המקרר לקראת השנה החדשה? זוכרים מה קורה איתן בסוף השנה?
אז השנה אנו מציעים לכם להתחיל בדרך אחרת .לצאת למסע רוחני
שישנה את חייכם לטובה ,ולא רק על הנייר .מוכנים? תהדקו חגורות,
המסע הרוחני עומד להתחיל...

ההכנות למסע

חגי תשרי  -מראש השנה ועד שמחת תורה  -מסמלים תחנות במסע
הרוחני של האדם .בכל אחת מתחנות אלה מפתח האדם את "תפיסת
המציאות" שלו ולומד משהו חדש על מהותו .אך לפני שנערוך היכרות עם
התחנות שבדרך ,נתחיל בכמה כללים שכל נוסע צריך להכיר:
א) חכמת הקבלה פונה אל כל אדם שמרגיש צורך למצוא משמעות חדשה
בחייו ללא הבדל דת ,גזע ,מין או גיל .אפשר לקרוא לזה רענון ,הזדמנות
שנייה או קריירה מאוחרת ,כך או כך ,מדובר בהזמנה לגלות עולם חדש
שפועל על פי חוקים ברורים שהם ֵמעֵבֶר לזמן ולמקום.
ב) חמשת החושים שלנו אינם מספיקים כדי להתמצא בעולם הרוחני .לכן,
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הקבלה מאפשרת לנו לפתח חוש שישי ,שדרכו נוכל להרגיש את המציאות
השלמה .המקובלים ,שכבר פיתחו בתוכם את ה"חוש השישי" הזה ,בחרו
לכנות את המציאות הרוחנית הזאת בשם "עולם השורשים".
ג) את פרי מחקרם כתבו המקובלים בשפה ציורית וסמלית " -שפת
הענפים" .בדומה למדענים שמתמצתים את מסקנותיהם בנוסחאות ,כך
גם המקובלים תיארו ותיעדו את תגליותיהם במילים ובשמות מיוחדים.
מילים ושמות אלה נלקחו מעולם המושגים המוכר לנו והם קשורים על פי
רוב למעגל השנה ,לחודשים ,לעונות ולטבע.
ד) בעולם הרוחני יש לזמן משמעות שונה מזו שאנו מכירים בעולמנו.
זמן "רוחני" פירושו סדרה של מצבים משתנים .במילים אחרות ,על
פי המקובלים ,רק כאשר האדם משתנה ניתן לומר כי הוא עבר פרק
זמן מסוים .לכן ,אדם החוקר את עולמו הרוחני עובר בתחנות השונות
בהתפתחותו הרוחנית ,כלומר בחגים ,ללא קשר ללוח השנה המוכר
לנו .מכאן שכאשר אנו דנים בלוח השנה הרוחני" ,ראש השנה" יכול
להתרחש בכל רגע גשמי נתון .כן ,גם בתאריך הגשמי שבו חל למשל
יום כיפור.
ה) המציאות הרוחנית היא בעלת חוקים ברורים ונוקשים ,והיא חפה
מכל דמיון או תיאוריות אישיות .כל מקובל מגלה בעצמו ,כחלק ממחקרו
האישי ,את התגליות שגילו המקובלים שלפניו.
כעת ,כשיש בידינו את רשימת הכללים ,אפשר לצאת למסע.
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בשלב מסוים איבדנו את הרגשת האחדות הזו,
ונשמת אדם הראשון נשברה והתפצלה לנשמות פרטיות רבות

השנה הרוחנית החדשה

תיבת הדואר האלקטרוני מוצפת במצגות מקוריות המאחלות "שנה
טובה" ,ובסופרמרקטים "שוברים את הראש" על שילובים שעוד לא נוסו
בין תפוחים לדבש .אז מה מסמל התפוח הטבול בדבש באמת? ולמה
להיות לראש ולא לזנב?
● דבש בקבלה מסמל המתקה .המתקה היא "תיקון" .וכשמדברים בקבלה
על "תיקון" ,הכוונה היא לתיקון האגו .על פי הקבלה ,האגו הוא המקור
לכל הקשיים ,הבעיות והסבל שאנו חווים .מדוע? מפני שהאגו גורם לנו
להתרכז בעצמנו ולא להתחשב בזולת .הוא גורם לנו להשוות את עצמנו
לאחרים — לקנא בהם כשאנו רואים שהם מצליחים יותר מאתנו ,ולשמוח
כשהם מצליחים פחות .האגו גורם לנו לעשות הכול כדי לספק את עצמנו,
ואף לנצל את הסובבים אותנו לשם כך .נשמע מפחיד? על פי הקבלה ,זהו
טבעם של בני אדם .עם זאת אל לנו להתבלבל .לעומת שיטות רוחניות
אחרות ,הקבלה אינה קוראת לנו להרוס או למחוק את האגו שלנו ,אלא
לתעל אותו כך שיהווה מנוף להתקדמות והתפתחות בחיינו .היא מלמדת
אותנו איך לתקן אותו ,כלומר איך להשתמש בו נכון .כעת נוכל להבין את
הסימנים המיוחדים שמעטרים את שולחן החג שלנו -התפוח שאנו
אוכלים מסמל את האגו שלנו ,ואילו טבילתו בדבש מסמלת את תהליך
תיקונו — משנאה ופירוד לחיבור ולאהבה.
● זוכרים את ראש הדג שמעטר את שולחן החג? לא הגפילטע-פיש עם טבעות
הגזר שמעליו ,אלא ראש הדג שעליו מברכים "שבשנה הבאה נהיה לראש ולא
לזנב" .ולמה באמת "לא לזנב"? מה רע בזנב? הסיבה לכך היא ש"זנב" מסמל
מצב שבו האדם מזדנב אחרי כולם ,הולך בעקבות הערכים שהחברה והמדיה
מכתיבות לו .במצב שכזה האדם חי מתוך שגרת חיי היומיום ,חייו חולפים על
פניו ,ולמעשה אין לו בחירה חופשית .מהלך חייו מוכתב לו לחלוטין על ידי הגנים
שקיבל בלידתו והשפעת החברה שסובבת אותו .שני מרכיבים אלה קובעים
באופן מוחלט את מאורעות חייו .כך מתנהל לו האדם ,עד שבאחד מגלגולי חייו
מגיע הרגע שבו הוא מחליט "להיות לראש" .זהו רגע שבו האדם מציב לעצמו
כשאיפה ערכים גבוהים ונעלים יותר .באותה הזדמנות חגיגית הוא מחליט
להתחיל להיות אדון לגורלו  -להיות לראש ולא לזנב!

דבש בקבלה מסמל המתקה
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המקובלים שהעפילו למרום הפירמידה הרוחנית מתארים מציאות
שבה כולנו מאוחדים ופועלים יחד בהרמוניה ,כמו תאים בגוף
אחד .המצב הזה מכונה "נשמת אדם הראשון" והוא מציין את
ההרגשה שאוסף הנשמות של כולנו מאוחד לכדי נשמה אחת.
בשלב מסוים איבדנו את הרגשת האחדות הזו ,ונשמת אדם הראשון נשברה
והתפצלה לנשמות פרטיות רבות שאיבדו את תחושת הקשר זו עם זו .לאורך
דורות רבים דיברו המקובלים על הרגע שבו יתעורר בכל אחת מהנשמות
זיכרון עמום של אותו מצב אמתי שבו הייתה מחוברת לכלל הנשמות .זהו
הרגע שבו מתעורר בנו אותו דחף פנימי לצאת ולחפש אחר משמעות בחיינו.
דחף זה נקרא גם "הנקודה שבלב" .התעוררות “הנקודה שבלב”
מתאפיינת בדרך כלל בתחושת חוסר שקט ,שדוחפת את האדם לא
להסתפק בשום חלופה עד אשר ימצא את המענה לה .ניתן לדמות את
ההרגשה הזו להרגשתו של אדם שאיבד את זיכרונו ,אבל נותרה בו
עדיין תחושה עמומה של עברו ,שאינה נותנת לו מנוח עד שיברר מה
מסתתר מאחוריה .זמן זה מכונה ראשית השינוי" ,ראש השנה הקבלי".
למי שכבר התעוררה בו "הנקודה שבלב" ,ממליצים המקובלים לפתח
ולטפח אותה .וכך ,עם כל צעד שיעשו ,יתגלה להם חלק נוסף מהפאזל
הענקי שנקרא חיינו .כשכל חלקי הפאזל מורכבים ,מתגלה תמונת
מציאות חדשה ,שבה מחוברות כל הנשמות בקשר הדדי המושתת על
אהבה נצחית ללא תנאי .תחילתו של השינוי הזה היא תחילתה של "השנה
הרוחנית החדשה".
oren_l@kab.co.il
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חטאנו לפניך?!
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זיכרונות הילדות שלנו תמימים כל כך ,פשוטים וטהורים .כמבוגרים
אנחנו לומדים להתמודד עם חלק מהשאלות שאותם זיכרונות
מעוררים בנו ,ומנסים להעניק להם פרשנות .טור אישי

כ

ילד ,אחד המועדים האהובים עליי היה יום כיפור .עמדתי שם,
הקטן שבחבורה ,במקום הקבוע שלי במרכז בית הכנסת ,מתרגש,
מסתכל מלמטה על כל המבוגרים ,ומרגיש איזה זיכוך מופלא.
חשבתי שברגעים האלה נפתח לך בלב צינור ישיר לאלוהים.
הרגשתי טוב ,מין סוג של התנקות שמרגישים כשמבקשים
סליחה ,כמו אבן שנגולה מהלב .מלבד זאת אהבתי מאוד את המוזיקה ,את
השירה ואת השילוב שלה עם המילים .עד היום אני אוהב.
ככה הייתי עד גיל  .11ילד חילוני שקיבל את רוב החינוך למסורת מסבא
שהיה סוג של חילוני מסורתי .סבא היה מין אבן צור ,ממקימי המושבה
פרדס חנה ,דור שביעי בארץ ומראשוני היישוב .הוא דיבר ערבית מושלמת,
והיה מהצַּבָרים שחיו כאן בתחילת המאה ורכבו על סוסים לבושים גלביות.
"אבירי השולחן העגול" בגרסת היישוב הישן ,אלא שבמקום חרבות הם
החזיקו רובים ישנים על החזה.
לפני כניסת יום כיפור היה לנו טקס קבוע :סבתא הייתה מכינה מעדנים,
ואנחנו היינו אוכלים את הסעודה המפסקת בשתיקה ,חושבים
על "החג שנכנס" .לאחר מכן היינו צועדים יחד לבית הכנסת דרך
הפרדסים והחורשות.
באחד מאותם ימים ,כשחצינו יחד את הפרדס בדרך לבית הכנסת ,סבא
נעצר לרגע .הוא נתן בי מבט ממושך ,התנשם קצת בכבדות ,וכשראה את
פניי המודאגות חייך ברוך ואמר "הכול בסדר" ,בקולו הרועם" ,הלוא היום
יום כיפור ,יום של בקשת סליחה" .לא כל כך הבנתי למה הוא התכוון ,אבל
הנהנתי בראשי והמשכנו.
כשהגענו לבית הכנסת הוא כבר הזיע .הוא ביקש לשבת בכיסאו הקבוע ליד
החזן ,התעטף בטלית וביקש עוד כוס מים קרים לפני שיתחיל הצום .לאחר
כמה דקות התחילה תפילת "כל נדרי".
את מה שקרה לאחר מכן שחזרתי אלפי פעמים בזיכרוני ,מנסה להבין,
למצוא תשובות.
לפתע הגיע בריצה אחד המתפללים והרחיק אותי מעט אחורה .לא הסכמתי.
הכיתי בו באגרופים קטנים ,מנסה לפלס את דרכי אל סבא .ראיתי את ד"ר
כהן ,הרופא ּכְסּוף השיער של המושבה ,רץ קדימה .מישהו השכיב את סבא
על הרצפה והרים את רגליו .מישהו אחר רכן מעליו ,ואחרים הרחיקו מיד
את המתקהלים בבית הכנסת ,ובעיקר אותי .עמדתי שם בצד ,ילד בן ,11
מבולבל ,מפוחד ,ממרר בבכי .קראתי לסבא ,אבל הוא לא ענה .הבנתי
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שמשהו רע מאוד קורה.
סירנה צורמת של אמבולנס פילחה את המולת המתפללים ,וכמו החזירה
אותי להכרה.
סבתא הגיעה מ"שום מקום" ,אחזה בידי ונסענו בעקבות האמבולנס לבית
החולים .זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי ברכב ביום כיפור .הכבישים היו
ריקים ,ואת השקט הכללי שמסביב הפר הבכי השקט של סבתא.
בתוכי לא הפסיקו להתרוצץ השאלות :למה? למה ,אלוהים? למה דווקא
סבא שלי? למה דווקא ביום כיפור? בבית הכנסת? הרי הוא בא לבקש ממך
סליחה ,להתפלל אליך?!

חשבון פתוח עם אלוהים
מאז אותו יום כיפור בפרדס חנה נותר לי "חשבון פתוח לזכרו של סבא"
עם אלוהים ,ומאז גם הפסקתי ללכת ל"סליחות" .לא הבנתי ממי אני אמור
לבקש סליחה ,מההורים? מהחברים? מבני המשפחה? מאלוהים? הרי
ממילא שתי דקות לאחר בקשת הסליחה וניקוי המצפון שלי אני ממשיך
לפעול כפי שפעלתי קודם .כאילו יצאתי ידי חובה ,ועכשיו אני יכול להמשיך
לעשות מה שבא לי .אז מה הטעם בכך?
 30שנה חלפו מאז ,ומעבר לזיכרון שאני נושא עמי היטב ,כל העניין הזה
עם חשבון הנפש שאנו עורכים לכאורה ביום כיפור המשיך להטריד אותי.
חשבון נפש על מה? מה זה תורם לי? זה יביא שינוי אמתי לחיי? ואם יש
גורל ,אז למה בכלל לערוך חשבון נפש ,אם הכול כבר כתוב מלכתחילה?
כשהתחלתי ללמוד קבלה נדהמתי לגלות את הזווית השונה שהיא מציגה על
נושאים כמו חגים ,דת ,זהות אישית וחינוך .אמנם בשלב הראשון התנפצו
בפניי מיתוסים שעליהם חונכתי ,אך סוף סוף הבנתי שהם לא ממש היו שלי,
שלמעשה היו אלה ערכים שהוכתבו לי על ידי הסביבה.
אט אט החלו הסתירות להתיישב בתוכי ,ודברים התחילו להסתדר .אפילו
מצאתי משמעות חדשה ,אמתית ,לנושא ה"סליחות" ,שמאז אותו יום נותר
כפצע פעור בתוכי.

סליחה
סליחה ,אומר הרב ברוך שלום אשלג (הרב"ש) ,היא תהליך פנימי ,ולא
תהליך שבו פונים למישהו אחר ומבקשים ממנו משהו .האדם דן את עצמו,
אין מישהו חיצוני שדן אותו .הצעד הראשון שהאדם עושה בתהליך נקרא
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"הכרת הרע" .הוא בוחן את המקום שבו הוא נמצא ,ומברר את מצבו ביחס
למצב השלם ,לתכונת הנתינה ואהבה .כתוצאה מכך ,הוא מגלה שהוא
אגואיסט מטבעו .בהדרגה האדם מתחיל להבין שכל המחשבות והרצונות
שמניעים אותו נועדו כדי להשביע את האגו שלו בלבד.
אבל במה האדם אשם?! הלוא נולדנו בעלי תכונות מסוימות ,עם טבע
מסוים ,אופי וגנים שהוטבעו בנו .גדלנו בסביבה שהטמיעה בנו ערכים
וחינוך ,וכל פעולותינו הן תוצאה ישירה של זה .איש אינו אשם ,ממשיכים
ומסבירים המקובלים ,מדובר רק בחשבון פנימי שהאדם עושה עם עצמו.
לראשונה התחלתי לקלוט שהמקובלים מציבים בפנינו משוכה פנימית,
שאני לא ממש מבין אותה .שנים התרגלתי ,בצורה מכאנית משהו ,להגיע
לבית הכנסת ,תחילה ל"סליחות" ואחרי כן ביום כיפור ,ולהתנצל בפני
כ-ו-ל-ם על ה-כ-ו-ל ,על ש"חטאנו ,עווינו ,פשענו" .אבל אל מי פניתי והאם
מישהו בכלל הקשיב?
החכמה ,מסביר הרב"ש ,היא להאיר את הפינות האפלות שבנו .האמת

נמצאת בתוכנו .היא מתגלה בנשמה .כשאנו מרגישים את הטבע האגואיסטי
שלנו מנוגד לתכונת הנתינה ,לתכונת הבורא ,אז בעצם באה הסליחה,
כבקשה .בקשה להשתנות .ומתוך הכוונה האמתית להשתנות בא השינוי.
אחרי לימוד של שנים הבנתי משהו ,או לפחות חשבתי שהבנתי .הבנתי
שסליחה היא הזדמנות .הזדמנות לשינוי שאני צריך ויכול לעבור .הבנתי
שכשאנחנו באמת רוצים ומבקשים סליחה אמתית ,בקשותינו נשמעות.
ושאם נתמיד ונבקש ,לא רק פעם בשנה ,האור יאיר לנו את הדרך ויראה איך
לשנות את הדברים לטובה ,מה צריך לשפר ואיך להתקדם.
שנים רבות חלפו מאז אותו יום כיפור .הספקתי כבר לסגור את החשבון עם
אלוהים .אמנם הקבלה עוררה בי עוד יותר שאלות ,אך מצאתי דרך ואפילו
תשובות .תשובות אמתיות.
ולמרות הכול ,כשמגיעה “תקופת הסליחות" ,אני עדיין מתגעגע לסבא.
avihu_s@kab.co.il
ספטמבר  2008
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מאת :אלי וינוקור

תסתכלו
עליהם,
תראו אותנו
נתחיל בהפתעה" :הפוליגרף" היא אחת התכניות
הטובות ביותר שקרו לנו בזמן האחרון .היא חושפת
לפנינו את הרצון האגואיסטי שלנו ליהנות על חשבון
הזולת .גסות? מציצנות? כסף? הכול הולך

ה

תקשורת גועשת ,הציבור נחרד ,חברי הכנסת
מתכנסים לישיבה מיוחדת כדי לדון במסרים הלא
חינוכיים שמועברים לנו ולילדינו ,אפילו רשות השידור
התערבה וגרמה לדחייתה של ההפרעה המציצנית
לשעת לילה מאוחרת...
עוד לא סיימנו לעכל את "הישרדות" ,להבין את "אימא מחליפה",
ולהתרגל ל"היפה והחנון" ,וכבר יצאה לאוויר עולמנו תכנית חדשה,
פרובוקטיבית ונועזת בהרבה" .הפוליגרף" ,תכנית הריאליטי של ערוץ
 ,2שמאיימת לגלות לנו את האמת ...על עצמנו.
מופתעים ,נחרדים ,לא מאמינים ,אנו צופים במשתתפים חושפים את
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גדי סוקניק ,מנחה הפוליגרף

סודותיהם הכמוסים ביותר ,מוכרים את משפחתם ואת יקיריהם עבור
חופן דולרים ,ולא מבינים .האם זה סוג חדש של שעשועון טלוויזיוני לא
משעשע ,תכנית מציאות שהלכה רחוק מדי ,או אולי מסחטת רייטינג
מזן שטרם הכרנו? עיננו האחת נעצמת בשאט נפש ,אך העין השנייה
בוהה בסקרנות מהולה בפליאה עמוקה .האם זה בכלל אמתי?
מה שבטוח הוא ש"הפוליגרף" לא משאירה אף אחד אדיש .איכשהו היא
נוגעת ,או ליתר דיוק צובטת ,ישר בתוך העצבים החשופים של החברה
הישראלית .נכון שלא מדובר בדרמה איכותית מבית היוצר של הבי .בי.
סי ,.וגם לא במסמך אנושי מרגש ונוגע ללב כמו "בטיפול" או( ...יש
בכלל משהו נוסף?) ,אבל “הפוליגרף גם לא מתיימרת להיות כזו .ובכל
זאת ,היא מצליחה לפגוע בנקודה פנימית שתכניות "מוערכות" רבות
אחרות מפספסות .דווקא היא ,המושמצת והמבוקרת כל כך ,הולכת
עד הסוף .דווקא היא מעיזה לצעוק בפה מלא ,בלי להתבייש ,שמתחת
לקרום המוסרי השקוף והיפה שלנו אין בעצם דבר .שהמלך הוא עירום.
זה אולי קשה לצפייה ,מרגיז ואפילו מקומם לפעמים ,אבל "הפוליגרף"
היא בסך הכול מראה של עצמנו .מראה שאפשר לצעוק עליה בזעם,
לשבור ,ואפילו לנפץ לרסיסים ,אבל אי אפשר למחוק את הפרצוף שהיא
משקפת .לא משנה מה נעשה ,הוא ימשיך להביט עלינו חזרה באדישות
קרירה ,בציפייה סבלנית שנתחיל להכיר במציאותו הבלתי נמנעת .הוא
כאן בשביל להישאר.
על מה אני מדבר? סקירה קצרה של ההיסטוריה הטלוויזיונית של עם
ישראל תעזור לי להסביר את כוונתי.

תקציר הפרקים הקודמים
היו זמנים שבהם היה לנו רק ערוץ אחד ,קישקשתא אחד" ,ניקוי ראש"
אחד" ,מבט ספורט" אחד ,וכמובן ,איך לא ,חיים יבין אחד .הכול היה
פשוט כל כך ,תמים כל כך ,אפילו הציניקנים הגדולים מתקשים שלא
להתרפק על הנוסטלגיה .אבל מאז המציאות השתנתה מן הקצה
אל הקצה .היום אנו עומדים בפני מבחר אין סופי של ערוצים ,ערוץ
הסרטים ,ערוץ המדע ,ערוץ הספורט ,ערוץ הצחוק ,ערוץ הילדים ,ערוץ
החדשות ,ערוץ אגו ,ערוץ החיים הטובים ואפילו ערוץ הטלנובלות .כל
כך הרבה ערוצים שאפילו קישקשתא היה מתבלבל.
הסיבה לכך היא שכל דור נולד עם רצונות גדולים ומפותחים יותר
מהדור שקדם לו .כדי לספק את רצונו הגדל הוא חייב לפתח לעצמו
תרבות חדשה ,טכנולוגיה חדשה ,אפשרויות נוספות לספק את
הריקנות שמתעוררת בו .מה שהספיק בעבר כבר לא עושה את העבודה
היום ,וכך אנו מוצאים את עצמנו תרים אחרי תענוגים מיידיים וחדים
יותר  -מה שמוביל לריבוי התכנים הפרובוקטיביים על המרקע שלנו
עם חלוף השנים.
"הפוליגרף" ,כמו שאר תכניות הריאליטי למיניהן ,השעשועונים
והטלנובלות ששוטפים את מסכנו לאחרונה ,חושפים בפנינו את המנוע
שמאחורי אותה התפתחות  -הטבע האגואיסטי שלנו" .המלך העירום"
הוא אותו רצון שמנהל ומוביל אותנו במרדף בלתי פוסק אחר מילוי,
אחר תענוגים ,אחר כל דבר שעושה לנו קצת טוב ,בייחוד אם זה בא על
חשבון אחרים.
אך זהו רק חלק אחד מתוך התמונה הגדולה.

כאן מסתיימים שידורינו
החלק השני מתבטא בהרגשת אי נוחות קלה המלווה את חיינו ,מין

תחושה מוזרה שקו הסיום של מרוץ התענוגים הזה מתרחק והולך‹ .
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"האדם הוא עולם קטן" והעולם הזה נמצא במרחק נגיעה מאיתנו
אוקיינוס של ערוצים נפרס לפנינו ,אבל אין שום דבר ששווה באמת
לראות .שום דבר שממלא ,שנותן סיפוק אמתי.
וכאן בדיוק נכנסת חכמת הקבלה לתמונה .למעשה היא תמיד הייתה
כאן ,ממש מתחת לאף ,אבל סבלה מאחוזי צפייה נמוכים מדי .אך
כעת הדברים משתנים .מפתיע אולי ,אבל הקבלה מסבירה שהגילויים
שלהם אנו עדים על המסכים מבשרים על שלב מבורך בהתפתחותנו.
בעל הסולם אף הגדיל ועשה כשכתב" :שמח אני שנבראתי בדור כזה,
שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת .שזה אינו תלוי בגאוניות של
החכם עצמו ,אלא במצב הדור" (מהות חכמת הקבלה) .מה יש בה,
בתקופה הזו ,שקשה להכתירה כ"תור הזהב" של התרבות היהודית
שמשמח כל כך את בעל הסולם? מה עושה דווקא אותנו ראויים כל כך
לגילוי "חכמת האמת"?
בניגוד למצופה ,נראה כי דווקא השקריות האגואיסטית שמושלת
כעת בחיינו היא תנאי הכרחי לתחילתו של השלב החדש .דווקא הדור
הנוכחי ,שבו מתגלות כל חולשותיו של האדם ,שאינו מסוגל עוד לעטות
על עצמו מסכה מתחסדת ומוסרית ,בשל מכל קודמיו להתחיל בשינוי
חיובי .לאט לאט אנו מתחילים לקלוט את טבעו הערמומי ,הדו פרצופי
של האגו .מצד אחד הוא דוחף אותנו להתקדם ולהתפתח ,מציף אותנו
בפרומואים נוצצים ומלאים בהבטחות לחיים טובים ומאושרים יותר;
ומצד אחר הוא תמיד משאיר אותנו עייפים ומאוכזבים .וכך ,התמונה
המושלגת מתחילה להתבהר.
בלי הכרת המחלה ,כפי שמסבירים הרופאים ,לעולם לא נוכל למצוא
את התרופה .ולכן הדור שלנו מיוחד כל כך .וזה בדיוק מה שהתכנית
"הפוליגרף" מגלה לנו על עצמנו .האדם הוא אגואיסט .זה הטבע שלו.
אבל המקובלים ,שלא כמו מבקרי הטלוויזיה החביבים ,אינם מגנים את
הטבע הזה וגם לא משבחים אותו .טבע הוא טבע .אבל ,הם מוסיפים,
מומלץ לדעת שקיים גם טבע נוסף .טבע שטרם הכרנו .כדי לגלות אותו
צריך להתחבר לפוליגרף מסוג קצת אחר ,מכונת אמת שיכולה לחשוף
בפנינו אמת פנימית עמוקה ונפלאה בהרבה מכפי שנוכל לשער...
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במרחק נגיעה
ספרי הקבלה מספרים לנו על המציאות האמתית ,זו שמסתתרת
מאחורי הפרגוד העכור של העולם האגואיסטי .במציאות הזו פועל
חוק אחד  -חוק האהבה והנתינה ,המתבטא בכך שהאדם חושב רק על
טובת הזולת .אין זה אומר שהרצון ליהנות מהחיים נעלם .להיפך .אדם
שמשנה את כוונת השימוש ברצונות שלו מכוונה ליהנות על חשבון
האחרים לכוונה הפוכה  -להיטיב ולרומם אותם  -מתחיל להרגיש
תענוגים נצחיים .עולם רוחני אין סופי ומרהיב ביופיו יוצא אל האור,
וכל סודות הבריאה הכמוסים ביותר מתגלים בפניו.
המקובלים ,אלה שהצליחו לממש את חוק האהבה ולחיות על פיו,
כתבו על כך במיוחד עבור הדור שלנו .הם תיארו את התקופה הנוכחית
כנקודת זמן שבה יבשילו התנאים ,וכולנו נוכל לממש בינינו את מה
שהיה עד היום נחלתם של יחידי סגולה .כותב על כך הרב קוק" :כשם
שהאדם צריך להתרגל אל הטבע החומרי וכוחותיו צריך ומוכרח הוא
להסתגל לחוקי הטבע הרוחני ,שהם שולטים במציאות כולה ,שהוא חלק
ממנה" .ואם כל זה לא היה מספיק ,אז הנה לכם עוד ספוילר  -אחת
ההפתעות שמגלה האדם מיד עם תחילת לימוד חכמת הקבלה היא שכל
המערכת היפהפייה הזו של הכוחות הנסתרים והממדים הנוספים ,לא
נמצאת "אי שם למעלה" ,אלא במקום אחד בלבד  -בתוכנו .בתוך כל
אחד מאתנו מקופלים כל העולמות ,הממדים הנסתרים ,לצד הנטיות
האגואיסטיות ,וגם כל התענוגים הגדולים שמעבר לכל דמיון .על כך כבר
כתבו גדולי המקובלים "האדם הוא עולם קטן" (מדרש תנחומא ,פקודי,
ג') .והעולם הזה נמצא במרחק נגיעה מאתנו.
אז רגע לפני שכולנו נובלים בתוך טלנובלה עגומה וחסרת חיים,
מתמכרים לעוד שעשועון או תעתועון כזה או אחר ,כדאי שנכוון את
השלט לערוץ הפנימי שמשדר  24שעות בתוך לבנו .החדשות הטובות
הן שאת הערוץ הזה כל אחד יכול לקלוט .חופשי ,בלי התחייבויות
קודמות .צריך רק ללחוץ על הכפתור הנכון .זה שבלב.
eli_v@kab.co.il

מאת :גלעד שדמון

טעון שיפור
בחינוך שאנו מעניקים לילדינו קיימת בעיה יסודית  -הוא מנותק מהמציאות.
אם ילדינו ילמדו להבין את הטבע שלהם ואת טבע העולם ,הם ילמדו להסתכל
אחרת על המציאות וייצאו לחיים עם כלים אמתיים .בית ספר לחיים

ב

שנת  2000התכנסה ועדה מיוחדת מטעם הכנסת במטרה
"להתאים את חוק החינוך הממלכתי ,למציאות החברתית
של ימינו" (הפגישה הקודמת ,אגב ,התכנסה לפני  47שנה.)...
מעתה ,הודיעה הוועדה ,המטרה תהיה "חינוך לערכים" .נשמע
טוב ,לא? אז זהו ,שלא .אם מעמידים את החלטות הוועדה אל
מול המציאות בשטח ,אין מנוס מלהודות שקיימת בעיה יסודית בחינוך
שאנו מעניקים לילדינו.

מציאות מול אוטופיה
לכל הצלחה או פריצת דרך בתחומים הנוגעים לחיים האנושיים ,קדם
תמיד מחקר יסודי של חוקי הטבע .כך למשל ,מיטב הטכנולוגיה והרפואה
נבנו על בסיס מדעי הטבע והמדעים המדויקים .אפילו ענפים ריאליים
פחות כמו מדעי החברה מיוסדים על מחקרים שיטתיים וניסיוניים.
לעומת זאת ,דווקא החינוך  -אולי החשוב מבין תחומי הדעת האנושיים,
נותר כר פורה לרעיונות פילוסופיים משוללי כל אחיזה במה שבאמת
מתרחש בחיים .שפטו בעצמכם :רגע אחרי שנציג משרד החינוך מספר
לילדים שעליהם להיות אוהבי אדם ,אדיבים וטובים ,הם יוצאים לרחוב,
מדליקים טלוויזיה או סתם חוזרים הביתה בכבישי ישראל עם ההורים,
ומה הם רואים? מציאות הפוכה לחלוטין ,שדומה לעתים לזירת אגרוף
יותר מאשר לחזון הערכים האוטופי של משרד החינוך .וכך ,נוצר מצב
פרדוכסלי שבו אדם צעיר המסיים את חוק לימודיו ויוצא אל החיים
צריך להתחיל ללמוד הכול מחדש ,משום שאיש לא העניק לו את הכלים
הנחוצים לו להשתלבות בעולם המבוגרים.
אם זה לא היה עצוב כל כך ,אולי היינו צוחקים...

מה עושים?
במקום להקדיש מאמץ רב כל כך להקנות לילדים שלנו ידע או ערכים,
שנמחקים כמעט כליל ברגע שבו הם מסיימים את הלימודים ,עלינו
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להסביר להם את החוקים של מגרש המשחקים הגדול שאליו הם יוצאים.
עלינו לחשוף בפניהם ,הלכה למעשה ,את טבע העולם שבו הם חיים.
מהו אותו טבע? לפי חכמת הקבלה ,הטבע כולו מונע בידי כוח יסודי אחד
המכונה "הרצון לקבל" .הכוח הזה מתבטא בכך שכל הפרטים במציאות
פועלים מתוך רצון טבעי ופשוט להרגיש הנאה ותענוג .בעולם הטבע  -עולם
הצומח ,החי והדומם ,נשמר האיזון בין הפרטים בצורה מופתית  -כולם
צורכים רק את הנחוץ לקיומם ומותירים את השאר לאחרים.
האדם ,לעומת זאת ,משתמש ברצון שלו לקבל בצורה מופרזת ומבלי
להתחשב באחרים :הוא מנצל את העולם ללא כל חשבון ,חושק בכל מה
שיש לזולת ונהנה מהשפלתו .בכך הוא מפר את האיזון שבטבע ופוגע לא
רק בעצמו ,אלא גם בשאר רמות החיים בטבע.
כדי שהחינוך יניב תועלת ,האדם הצעיר צריך להבין שהרצון ליהנות על
חשבון הזולת (או האגו בלשון המקובלים) ,הוא הסיבה המרכזית לסבל
שקיים בעולם המבוגרים .ילד שמבין את טבעו (האהבה העצמית) ואת
טבע העולם (איזון ודאגה הדדית) לומד להסתכל אחרת על המציאות
ויוצא הרבה יותר מוכן לחיים  -ברור לו מהי הסיבה לרוע שהוא רואה
סביבו ומה עליו לעשות כדי לתקן אותו ולהגיע לחיים מאושרים.
הסיבה לכך שאיננו מצליחים בניסיונות הכנים שלנו לערוך רפורמה
בתכנית הלימודים ,היא שבדורנו האגו האנושי נסק לגבהים אדירים.
וכמו תמיד ,הדבר ניכר בעיקר על הילדים .כבר אין להם סבלנות
ללימודים שלא מביאים להם תועלת ברורה בחיים .וכל ניסיון להתעלם
מכך עתיד לנחול כישלון ,משום שהוא אינו מתחשב בצורכי התלמידים.
ספרי הלימוד החדשים צריכים להכיל הוראות הפעלה לחיים ,להסביר
לאדם הצעיר על הטבע שלו ,על תפקידו בחברה ובעיקר על כך שלחייו יש
תכלית .והילדים  -הם יקבלו את זה בצורה טבעית .הם הרבה יותר בשלים
ומוכנים לכך מאתנו.
gilad_s@kab.co.il

"מערכת שעות קבלית"
כדי לספק לילדינו את כרטיס הכניסה לחיים אין צורך ברפורמה מהפכנית בחיינו .די במספר שינויים ממוקדים במקצועות שכבר
נכללים במערכת הלימודים .לא מאמינים? ליקטנו עבורכם מספר דוגמאות ,כדי שתבינו במה דברים אמורים
הרפורמות שנערכות מדי שני וחמישי במערכת החינוך יכולות להעיד על
ניסיון כן להתאים את תכני הלימודים לצורכי דור התלמידים הנוכחי .אולם
כדי להוציא את החינוך מהבוץ שבו הוא שקוע היום ולהובילו לחוף מבטחים,
עלינו ללמד אותם כיצד להשתמש נכון באגואיזם  -המרכיב שעומד בבסיס
העולם שבו אנו חיים.
עלינו להסביר להם ,באופן שיהיו מסוגלים להבין ,על הקשרים ההדוקים
שקיימים היום בין האנשים ,ועל כך שהיחס האגואיסטי לאחרים פוגע בסופו
של דבר בכל אחד ואחד מאתנו .לעומת זאת ,ניתן להראות להם כיצד יחסי
האיזון והאהבה ההדדית ששוררים בטבע גורמים להרמוניה ומאפשרים את
קיום החיים.
למעשה ,לא נחוצה רפורמה מהפכנית בחינוך כדי לספק לילדינו את כרטיס
הכניסה לחיים .די בכמה שינוים מזעריים וממוקדים במקצועות שכבר
נכללים במערכת הלימודים:
ביולוגיה ,כימיה ופיזיקה
מקצועות אלו ,שמסבירים על המערכת הטבעית שמקיפה אותנו ומכתיבה
חלק ניכר מאורח חיינו ,מעניינים רק קומץ תלמידים בעלי נטייה מדעית .זאת
משום שהחומר הנלמד בשיעורים מסתכם במבנה הצמח ,בטבלת מנדלייב
ובאופן שבו נעה מטוטלת פיזיקלית.
אך אם נוסיף לחומר הקיים הסבר על העקרונות שעל פיהם פועלת מערכת
הטבע  -הרמוניה בין כל פרטיה ,שאיפה לאיזון ועוד רבים אחרים  -נקשור
את הלימוד לחיים ונרוויח את התעניינות התלמידים" .איך בדיוק?" אתם
שואלים .עבור רובם ,לימוד על נושאים כמו מבנה תא הצמח נראה מנותק
מהחיים ,אך אם נסביר לו על קשרי התלות ההדדית שמתקיימים בין
התאים ,אם נראה כי תא שמתחיל לדאוג לעצמו ולא לכלל הגוף הופך
לתא סרטני ,כפי שקורה גם לנו בחיים ,הלימוד יתחיל להיות משמעותי
עבורם .כמו כן ,ניתן (ואף מומלץ) לצאת לטבע או להראות לילדים
סרטים כדי שיבינו הלכה למעשה כיצד הצמחים ובעלי החיים פועלים.

·

·
·
·
·

היסטוריה
במקצוע כמו היסטוריה אפשר ואף נדרש להראות כיצד האגואיזם השפיע
על תהליך ההתפתחות האנושי  -הוליד את הטכנולוגיה ,אך גם הניע את כל
המהפכות והמלחמות שאירעו במהלך השנים.
גיאוגרפיה
במקצוע הגיאוגרפיה ניתן לעמוד על נושא הגלובליזציה ולהציג את הקשרים
הענפים בין המדינות השונות .כך הילדים יוכלו להבין שכולנו תלויים זה בזה
ומשפיעים זה על זה לחלוטין.
ספורט
בספורט (ואולי דווקא בו) ,ניתן להיעזר במשחקים קבוצתיים כדי להעניק
לילדים הבנה עמוקה יותר של היתרונות שבשיתוף פעולה ועבודה הדדית.
שעת החינוך  -הדובדבן שבקצפת
במערכת החינוך קיים יצור משונה שנקרא "שעת חינוך" .רוב המורים
אינם יודעים כיצד להתמודד עמה ,ולא פעם מנצלים אותה להודעות
מנהלתיות ולטיפול בבעיות משמעת .אולם שעה של חינוך נטו היא
מצרך נדיר במחוזותינו .במקום לבזבז אותה ,עלינו לשדרג אותה למספר
שיעורים שבועיים שמטרתם לעסוק בכל השאלות והנושאים שמעסיקים
ומטרידים את התלמידים .שאלות כמו בשביל מה בכלל ללכת לבית
הספר? בשביל מה ללמוד? בשביל מה להקים משפחה? ולצדן שאלות
מהותיות יותר ,כמו מיהו ה"האני"? מיהו ה"אדם"? מה תכליתו? מדוע
הטבע שלנו אגואיסטי ואיך ניתן להתגבר על כך? האם יש או אין חופש
בחירה? בנוסף ,ניתן יהיה לדבר איתם גם על המקור לרצונות ,למחשבות
ולדחפים שמתעוררים בהם ובכלל ,לעסוק באדם עצמו ,ולא רק בידיעות
החומריות שהוא אמור לרכוש בבית הספר.
אם נערוך את השינויים הדרושים ,נחבר מחדש את ה"חינוך" ל"מערכת",
והכי חשוב  -נתאים את החינוך שלנו לצורכי הילדים .והם ידעו להעריך את
זה .אז גם התוצאות החיובית לא יאחרו לבוא .אנו נראה אותן על ילדינו.
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נוער שובר שתיקה
מתברר שלנוער של היום יש הרבה מה לומר על מערכת החינוך .אולי ,אחרי כל כך הרבה ניסיונות
כושלים ,הגיע הזמן לשמוע מה התלמידים רוצים?

הכותבת היא תלמידת תיכון במרכז הארץ ,עולה לכיתה י"ב (השם
המלא שמור במערכת).

להיות אדם
מטבעו ,הילד חושב על טובתו האישית בלבד ובכך הוא מפסיד חוויות והנאות רבות שבאפשרותו לחוות באמצעות שיתוף פעולה עם ילדים אחרים .חינוך
ברוח הקבלה מעניק לילד פרספקטיבה נכונה על החיים ,מסייע לו להכיר את מקומו בחברה ומאפשר לו לממש את עצמו כאדם.

ניתן למצוא תכנים נוספים במדור החינוך באתר "קבלה לעם" – www.kab.co.il
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האמת היא שאנחנו מבולבלים .ואני מניחה שלא רק אנחנו -
התלמידים ,אלא כולם ,אפילו משרד החינוך .יש תחושה שכולם
רוצים לחנך אותנו ,אפילו אנחנו כבר מוכנים לחנך את עצמנו .אני
מבטיחה לכם שאין שום דבר טוב בלריב כל הזמן עם ההורים או
לזרוק כיסאות על מורים .אנחנו באמת רוצים להשתנות .טוב אולי
לא להשתנות ,אבל לפחות לשנות את המצב .אנחנו רוצים שתבינו
אותנו ,ויותר מזה אנחנו רוצים להבין אתכם  -באמת ובתמים.
אנחנו רוצים שהיחסים בינינו יהיו קצת יותר מ"אבא תביא לי כסף
לסיגריות" ,או "בחייאת ,המורה ,תעלי לי ציון במגן" ,אבל כרגע זה
לא ממש הולך .יותר נכון ,ממש לא הולך .למה? כי אתם לא באמת
מנסים להבין אותנו .אנחנו יושבים בכיתה כמו עכברי מעבדה .כל
שנה שיטה אחרת ,מהדורה אחרת ,מורה אחרת ,אבל לאף אחד
אין תשובה לשום דבר מהותי שאנחנו שואלים .כולם כאילו מנסים,
בודקים ,עושים טעויות  -הכול על חשבוננו ,ובסוף אנחנו יוצאים
הלא מחונכים".
שנה חדשה בפתח ,וכמו כל שנה בטח תנסו שיטה חדשה ,אבל
בתור "שפני הניסוי" של השיטה הזו ,אם תסלחו לי על הבוטות,
יש לנו רק בקשה אחת  -תיתנו לנו קצת (ואולי אפילו הרבה)
מעבר למתמטיקה וללשון ,שבינינו (איך להגיד את זה ,)...קצת
נמאס מהם .כי בין שתרצו בכך ובין שלא ,בערך שנייה אחרי
הבגרות אנחנו שוכחים את כל מה שחרשנו עליו במשך שנה
שלמה .אין לי את הכלים להגדיר מה בדיוק אנחנו צריכים או מה
אפשר לשנות ,כל מה שאני מבקשת הוא שתהפכו את  12שנות
הלימוד שלנו לתקופה משמעותית יותר ,כך שסוף סוף נוכל לקום
כל בוקר עם תחושה טובה .תחושה שאנחנו מקבלים בבית הספר
דברים שאנחנו לא יכולים ללמוד בבית ,לבד ,כמו שקורה בפועל
היום עם הבגרות .דברים שאפשר לקחת לחיים האמתיים .דברים
שלא שוכחים ,או נכון יותר ,לא רוצים לשכוח .האם זו בקשה
גדולה מדי? נראה לי שלא.

מפגשים עם קבלה
מאת :ליאור גור

"פעם אבטיח נרדם על השטיח"
איך לפתח בילדים חכמה ,עצמאות וביטחון? דתיה בן דור עושה זאת בהצלחה גדולה באמצעות
חכמת ה"שטוז" (שטויות בחרוזים) ,שמציעה לילדים נקודת מבט שונה על העולם.
הרב ד"ר מיכאל לייטמן מתפעל ומציע לפתח "שטוז" קבלי .כדאי לנסות בבית

ד

תיה בן דור היא בת בית בכל משפחה .השירים ,הסיפורים
והקלטות שלה הם חלק בלתי נפרד מספריית הזאטוט הבסיסית.
כבר יותר מ– 30שנה היא יוצרת במרץ בלתי נלאה תכנים מגוונים
לילדים :משירים ולחנים ("ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת",
"מי שטוב לו ושמח כף ימחא") ,דרך ספרים ("ספר השטוזים"),
מחזות ("ססגוניה") ,ועד לתסריטים לתכניות טלוויזיה מצליחות ("פרפר
נחמד"" ,רחוב סומסום") .שיריה הידועים הפכו עם השנים לחלק מהוויית
עולם הילדים הארץ ישראלי.
ייחודה של בן דור כיוצרת הוא בניסיונה לפתח בילדים את הרגשת
המופשט .בז'אנר ה"שטוזים" (שטויות בחרוזים) הגאוני שהמציאה,
דברים מנוגדים מצליחים להתחבר ,עובדה שגורמת לילד "לפתוח את
הראש" וליהנות מהברקות מרגשות ומשמחות .הקריאה בספריה מגרי
הדמיון בונה בילד הכנה לתפיסת עולם רחבה יותר ,כאשר הוא לומד
לחשוב בניגוד להיגיון "הבריא" והמקובל ,ומפתח רגישות להבנה של
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דעות המנוגדות לדעתו שלו.
בשיחה משולשת מבררים בן דור ,הרב ד"ר מיכאל לייטמן וחגית תלם
(מנהלת תוכן אינטרנט בתחום המשפחה) ,כיצד חרוזים שטותיים כביכול
יכולים לחולל שינוי עצום בילדים ,ומה המשותף בין עולם האסוציאציות
פורץ הגבולות של בן דור ובין חכמת הקבלה.
חגית תלם" :דתיה ,בספרייך את מרבה להשתמש במשחקי מילים
ולייצר הברקות חדשות .כשאני קוראת לילדיי את הספרים אני
מרגישה שזה לא עוד סתם סיפור ,אלא שמאחורי כל מילה ומילה שלך
יש עומק ודיוק מכוון .אפילו משפט פשוט כמו "פעם אבטיח נרדם על
השטיח" מכיל בתוכו משחק וחכמת חיים .האם תוכלי לתאר לנו את
תהליך היצירה שלך?"
דתיה בן דור" :איך אני יוצרת? על זה קשה לי לענות ,כי זה המסתורין
של היצירה .בכתיבה שלי חשוב לי להעביר את מה שנמצא מעבר למילים,

צילום :דודי אהרוני

מימין לשמאל :הרב ד"ר מיכאל לייטמן ,חגית תלם ודתיה בן דור
באדיבות הוצאת מודן

חשובים לי הרבדים העמוקים והגבוהים יותר .זה לא רק תיאור שגרתי
באמצעות מילים ,אני משתדלת להעביר גם ערך מוסף".
הרב לייטמן" :בקבלה קוראים לזה 'פנימיות המילה'".
דתיה בן דור" :בדיוק .גם הרעיון שאני מנסה להעביר ,שנראה אולי על
פניו יומיומי ,מורכב מכמה שכבות .אני מרגישה שהיצירה חייבת לבוא
מרבדים עמוקים ,והצרכן של היצירה שלי ,הילד ,מתחבר לרבדים האלה
באופן לא מודע .החיבור הלא מודע הוא המשמעותי ביותר עבורי ,ולכן
אני בוחנת כל פרט לעומקו  -החל מהמילה הבודדת ,דרך הרעיון עצמו
ועד ליצירה השלמה ,כמכלול".

בלי חרוז אין "שטוז"
הרב לייטמן" :זו הפעם הראשונה שאני שומע משפט מעורר דמיון כמו
'פעם אבטיח נרדם על השטיח'".
דתיה בן דור" :לזה קוראים 'שְטּוז'' .שטוז' זה צירוף מילים של שטות ושל
חרוז' .פעם איש סרג כביש'' ,פעם יום ראשון הלך לישון'' ,פעם אוטו זבל
קפץ בחבל' ,אלה דוגמאות נהדרות ל'שטוזים' .כשילדים קוראים 'שטוז'
שכתבתי ,כמו 'פעם ניצה הרביצה לפיצה' ,זה מצחיק אותם נורא ,אבל
עיקר הריגוש שלהם הוא להמציא 'שטוזים' בעצמם .ב'שטוז' צריכים
להתקיים שני תנאים ,שטות וחרוז .לכן האתגר עבור הילדים הוא כפול.
זו שפה חדשנית".
חגית תלם" :הרב לייטמן ,בעניין זה רציתי לשאול מה תפקיד השפה

‹
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בחינוך הילדים?"
הרב לייטמן" :דתיה נתנה דוגמה יפה ב'שטוזים' שכתבה .במשפט אחד
יש כמה רבדים ועומק פילוסופי' .פעם אבטיח נרדם על השטיח' זו אמרה
פילוסופית שגורמת לילד לחשוב מחשבה עמוקה יותר .זאת אומרת ,הילד
רואה את התמונה ,ובנוסף לכך הוא רואה שהיא יכולה להתקיים .הוא
כביכול משייך לאבטיח נשמה".
דתיה בן דור" :האנשה".
הרב לייטמן" :כן .זו סיטואציה שמביאה את הילד לראות את פנימיות
הדברים' .פעם איש סרג כביש' גורם לי לרצות 'לברוח' לעולם הדמיון
של הילד .זה לא סתם ציור וצחוק ,יש כאן התקשרות כלשהי בין המילה
הכתובה לעולמו הפנימי של הילד .הוא יוצר את הדברים האלו בדמיונו,
ובכך הוא מכניס את האישיות שלו אל תוך הדימוי.
"כשאני אומר לילד 'פעם אבטיח נרדם על השטיח' ,אני מכניס אותו
לרובד עמוק יותר מהרובד שאליו הוא רגיל .אני מייחס לאבטיח הבחנות
שהילד לא חשב עליהן בעבר ומלמד אותו שבכל דבר יש פנימיות ,שאפשר
להיכנס פנימה יותר ויותר ולראות את הדברים הללו באמת .עולמו של
הילד עמוק ומופשט יותר ,ולכן הוא יכול להיות משוחרר מכל התבניות
וההגבלות שלנו ,המבוגרים .הוא קושר בדמיונו ניגודים רבים כל כך,
כאלה שעבור המבוגרים נראים לגמרי לא מציאותיים".
דתיה בן דור" :נכון ,וזאת הסיבה שהילדים אוהבים 'שטוזים' ועוסקים
בהם כל כך הרבה .במשחק הזה אני מאפשרת להם חופש שהסביבה גוזלת
מהם .בסיום כל 'שטוז' יש פזמון חוזר ,מעין סיכום שאומר' :שטויות
שטויות ,זה לא יכול להיות' .והתשובה היא' :אז מה ,זאת כל החכמה!'.
ילדים מבינים אינטואיטיבית את החכמה הגדולה שבשטות ואת החכמה
שבהמצאת חרוז .אלה שני סוגים של חכמה .כדי להמציא אבסורד אתה
צריך לדעת את חוקי הטבע הנכונים .כשאתה יודע אותם ,אתה יכול להפוך
אותם ולהמציא את האבסורד .יש כאן שתי מדרגות; הראשונה היא של
המציאות ,והשנייה היא מעל המציאות.
"לעומת זאת ,כשאנו מחנכים את ילדינו אנו מכניסים אותם למסגרות
של 'נכון' ושל 'לא נכון' ,של 'בסדר' ושל 'לא בסדר' וכו' .אנו שוללים מהם
לחלוטין את המתנה המדהימה שקיבלנו בלידתנו  -חופש החשיבה וחופש
היצירה .בכתיבה שלי אני טומנת בילד את הזרע של 'עזוב אותך עם מה
שאומרים לך ,תחשוב חופשי ותגיד לכולם 'אז מה ,זאת כל החכמה!' .הם
יגידו לך לא לצאת מהקופסה במשך כל החיים .אבל צא ממנה ,אל תפחד
להיות מחוץ לה'".

הרב לייטמן" :זאת אומרת ,אל תסכים עם מגבלות החברה".
דתיה בן דור" :מרוב מגבלות ומוסכמות שמטילים עלינו ,כולנו חושבים
אותו דבר ,ולא מבינים שיש אין סוף אופציות .החכמה שאני מנסה
להקנות לילדים בין השורות היא שאין תשובה אחת נכונה לכל שאלה.
להפך ,לכל שאלה יש אין סוף תשובות נכונות .אבל זה לא מה שמלמדים
אותנו ולא על זה מגדלים אותנו .כבר מגן הילדים מעמידים את הילדים
במבחנים ,ושואלים אותם כל הזמן איך קוראים לזה ואיך קוראים לזה.
כשהילד עונה תשובה אחרת ,שמבחינתו היא נכונה ,אומרים לו 'לא נכון!
זה לא ככה ,זה ככה'".
הרב לייטמן" :יפה מאוד .את מראה לילד שלכאורה יכולים להיות דברים
לא מציאותיים ,שיש להם מקום בחיינו .אם הילד יקבל את כל מה שמגיע
מהחברה באופן אוטומטי ,הוא לעולם לא יתפתח ,הוא לא יהיה אדם
סקרן ,אדם שמגלה ,מדען או יוצר.

מפגשים עם קבלה
באדיבות הוצאת מודן

“חכמת הקבלה נוקטת בגישה דומה ,שאומרת שקיים ממד נוסף ,עולם
רוחני שבו הכול פועל באופן הפוך מהאופן שבו פועל העולם שלנו.
כשאנו מעמידים את הילד אל מול העולם הרוחני  -שבו כל החוקים
הפוכים כמו בראי ,ואומרים לו לנסות לחבר את שני העולמות יחד,
לילד אין ברירה ,והוא מתחיל לקשור בין ההפכים .מתוך דבר והיפוכו
הוא לומד בעצמו כיצד לבנות את עצמו בצורה שלמה .ככל שילדים
לומדים זאת מגיל צעיר ,יש להם את היכולת לחבר דברים מנוגדים יחד
ולקבל אותם שלא לפי ההיגיון הרגיל .לכן אני מעריך מאוד את דרכך
החינוכית ,משום שהיא מקנה לילדים במכּוון את המודעות שדברים
הפוכים מההיגיון אכן יכולים להתקיים".
דתיה בן דור" :כן ,יש היגיון אחר .ה'דבר והיפוכו' עובר כחוט השַני ביצירה
שלי .גם השיר המפורסם שלי 'אבל אני תמיד נשאר אני' בנוי מניגודים
כמו עצוב-שמח ,זוכר-שוכח וכו".

חינוך ללא מילים
הרב לייטמן" :את מרגישה שגישת החינוך שלך מוסיפה גוון של חידוש
לשיטת החינוך הקונבנציונלית?"
דתיה בן דור" :אני מרגישה שאני בעיקר מציעה נקודת מבט אחרת
לילדים ,להורים ולמחנכים יחד .אני רואה בזה את תכלית העשייה שלי".
הרב לייטמן" :ואיך בכל זאת ,לדעתך ,קורה שילדים חכמים עם תפיסת
עולם רחבה הופכים בבגרותם לאנשים מקובעים?"
דתיה בן דור" :זה שילוב של מערכת החינוך ,של ההורים ושל החברה".
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הרב לייטמן" :האם יש דרך לתקן את המצב?"
דתיה בן דור" :זה לא פשוט .הייתי רוצה להחליף את כל
מערכת החינוך ,לשנות את הכשרת המורים ולנתב אותה
לכיוונים אחרים .המקצוע החסר לי ביותר במכללות
למורים הוא אהבת הילד .הילד לא קיים במערכת החינוך,
ואין כזה דבר 'ידיעת הילד' ,כלומר לדעת מה הילד רוצה,
להבין את עולמו הפנימי".
הרב לייטמן" :להבין את רצונו של הילד ולדעת איך לבנות
ממנו אדם."...
דתיה בן דור" :איך תבנה מהילד אדם? רק אחרי שתכיר
את עולמו הפנימי ,תדע איך לתקשר אתו".
הרב לייטמן" :אני מסכים .על פי חכמת הקבלה צריך
להכיר בעובדה שהילד שואל שאלות כמו 'בשביל מה אני
חי' ו'מאיפה הגעתי' גם מבלי לבטא זאת במילים .האם
הוא מקבל תשובות? לא .רק מבלבלים אותו יותר ,ועם
הזמן השאלות האלה נשכחות ממנו".
דתיה בן דור" :וכיצד לדעתך יש לחנך את הילד כּך שיחול
שינוי אמתי בחייו?"
הרב לייטמן" :כדי לגרום לשינוי אמתי עלינו 'לראות'
כבר עכשיו שני דורות קדימה ,ולהתחיל ללמד את
ילדינו שיש תכלית לחיים .עלינו להסביר להם למה
אנחנו כאן ומה צופן לנו העתיד .החינוך נועד לקשור את
הילד לתהליך המיוחד הזה שנקרא 'החיים'".
חגית תלם" :ואיך ניתן לעשות זאת?"
הרב לייטמן" :כדי להעניק לילדינו כלים מעשיים
להתמודדות עם המציאות שבה הם חיים ,עלינו ללמד
אותם את החוקיות שעל פיה פועל הטבע ,לאן הוא מכוון
אותנו ולאיזו תכלית .אולם לשם כך עלינו ללמוד את
החוקיות הזאת בעצמנו".
חגית תלם" :אתה יכול לספר לנו מעט על החוקיות שבטבע?"
הרב לייטמן" :אם נסביר לילד מהי מטרת הבריאה ,זה כבר ישנה את כל
הגישה שלו לחיים .פתאום הוא יראה שברגע שהוא הולך בניגוד למטרה
שאליה מוביל אותנו הטבע הוא מיד חוטף מכה ,ואז בפעם הבאה הוא ידע
איך למנוע אותה.
“הרי יש לנו דוגמאות לכך מחיינו  -אין זה משנה אם תכניס יד לאש או
תקפוץ מבניין גבוה ,אם לא תתחשב בחוקי הטבע ותלך נגדם ,אתה תסבול.
אך חכמת הקבלה מסבירה שמלבד החוקים המוכרים לנו יש חוקים נוספים,
נסתרים מעינינו ,כמו חוק האהבה שמהווה את החוקיות שלפיה פועל הטבע
כולו .ומה יכול להיות טוב יותר מאשר להראות לילד שרק מתחיל את חייו
איך להתאזן עם אותו כוח ולהבטיח את עתידו הטוב בחיים?
“אני חושב שהגישות של דתיה ושלי דומות מאוד .שנינו רוצים שהילדים
יהיו חכמים ,עצמאים ושלא יפחדו מהעולם  -שידעו איך להמשיך ולבנות
את עצמם .אבל לו יכולתי לכתוב 'שטוזים' ,הייתי מנסה לעשות זאת
ברמה עמוקה עוד יותר ,קבלית ,שתצייר ניגודים מפתיעים עוד יותר ,כאלו
שהאנשים המבוגרים לא יכולים לדמיין .כך הילד ימצא את עצמו מדי פעם
במצב של חוסר הבנה זמני ,שיפעיל עליו לחץ בריא לפתח תפיסת עולם
חדשה ורחבה יותר.
“אולי בעתיד נצליח לחבר ביחד 'שטוזים' קבליים."...
lior_g@kab.co.il
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"כך טבעתי את המונח

העידן החדש"
סיפור חייה של נתניה בר–שלום הוא מרתק ומלא התהפוכות.
היא הייתה חלוצת תנועת הניו–אייג' בישראל ,עברה דרך אין ספור
שיטות רוחניות ,ולבסוף ,לאחר שפגשה באקראי את חכמת הקבלה,
הבינה שהמפתח לאושר נמצא אצלנו בכיס

"

לפני כ– 30שנה קרה המהפך הראשון בחיי" ,מספרת נתניה בר–שלום,
מחלוצות תנועת הניו–אייג' בישראל" .זה היה אחד הימים הקשים
מכול .הבנות היו בבית הספר והייתי לבד בביתי בשיקגו .חשבתי על
הבעל הבוגדני שלי ופשוט הרגשתי נורא .התחלתי לבכות ולצרוח,
צעקתי בכאב 'איך הוא אִמלל את חיי ,איך הוא מתנהג אליי ,איך הוא
בוגד בי ,איך הוא מעליב אותי ומשקר לי ,ואיך הוא והוא והוא.'...
“ופתאום ,משום מקום ,עלתה בי שאלה פנימית' :למה בחרת ביחסים
האלה?' .היה נדמה לי שאני שומעת את השאלה מבחוץ ועניתי בקול
לחלל החדר' :מה זאת אומרת שאני בחרתי ביחסים האלה ,אני רוצה
להיות אומללה? אני רוצה להיות מאושרת! זה בגללו ,הוא ממרר את חיי!'.
השאלה חזרה שוב ושוב ,ורק בפעם השלישית נפל לי האסימון  -הבנתי
לראשונה שהכול מתחיל מבפנים ואני האחראית הבלעדית לחיי ולגורלי.
פתאום תפסתי שכל הייסורים הנוראים שעברתי וכל הקושי שאני חווה
עכשיו הם בעצם היצירה שלי".
בר–שלום מוחה דמעה וחיוך קל עולה על פניה .היא אישה חזקה ומרשימה,
בעלת סיפור חיים עשיר ולא צפוי ,עמוס בנחישות ,באומץ ובאהבה עזה
לחיים .אמנם הסיפור המסעיר שסיפרה בפתיחת הריאיון עיצב מחדש
22
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את חייה ,אבל יש לה עוד סיפורים רבים כאלה.
היא נולדה בירושלים ב– .1938בגיל  20סיימה לימודי הוראה בבית הכרם,
התחתנה עם בעלה הראשון ועברה לחיות בארצות הברית .בגיל  45היא
נישאה בשנית ,לגידי .יחד הם הקימו את חנות הניו–אייג' הראשונה
בארץ ,התנסו ולימדו את רוב שיטות המודעות הקיימות ,ואפילו טבעו
את המושג "העידן החדש" .בגיל  66ניצחה בר–שלום את מחלת הסרטן
והוציאה לאור ספר אוטוביוגרפי ("האמת מביטה בי") .כיום ,לאחר
שהתנסתה בכל שיטה אפשרית והכירה את החיים מקרוב ,היא לומדת
את חכמת הקבלה וחיה לה בשלווה בערבה.
האם אכן את טבעת את המושג "ניו–אייג'"?
"לא ,המושג הגיע מארצות הברית .היו כאלה שחשבו לתרגם אותו אחרת,
אבל גידי ואני תרגמנו אותו ל'עידן חדש' עוד בשנת .”1986
האם הייתם האוטוריטה לעניין בארץ?
"היינו שם דבר ' -גידי ונתי בר שלום מהעידן החדש'  -כל מי שעסק
בתחום יודע .יחד המלצנו להוצאות הספרים אילו חומרי קריאה כדאי
להם להוציא לאור ,לְמה קיימת דרישה ולְמה לא ,וכן הלאה".
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לא חיפשת לפני כן? לא הייתה בך שאלה פנימית?
"לא ,שום דבר .אם כבר חיפשתי ,זה היה תמיד כדי למצוא את 'האשם'
בחוץ .אף פעם לא הסתכלתי איפה 'האשם' בתוכי ,אף פעם".
מישהו בתקופה הזאת דיבר על התפתחות פנימית ועל שינוי עצמי?
"באמצע שנות השמונים אף אחד לא דיבר 'מודעות'! לא כתבו ספרים
ולא היה כלום בנושא .כשהגעתי לתובנות החדשות שבעלי לא אשם ,אלא
זו אני שאשמה ,לא ידעתי מה לעשות עם זה .אבל דבר אחד הבנתי  -הכוח
הוא בידיים שלי .ההבחנה במרתף בשיקגו הייתה ממש עניין של שניות
ספורות .באופן בלתי צפוי קיבלתי סוויץ' כזה בראש ,ועולמי התהפך.
הפכתי לאדם אחר .לחברים ובעיקר למשפחה לקח שנים להבין את
המהפך שעשיתי .בעקבות זאת התחלתי בחיפושים אחר הדרך שתיצור
את המציאות החדשה שלי .למעשה ,חיפשתי את השיטה שתלמד אותי
מה עליי לשנות בתוכי כדי שהמציאות שלי תשתנה".
אז מה עושים ,לאן פונים אם רוצים ללמוד להשתנות?
"הצטרפתי לקבוצה בשם 'אואזיס' שפעלה בשיקגו ועבדה לפי שיטתו
של ד"ר פריץ פרלס ,אבי ה'גשטלט' .פרלס היה שחקן ותלמידו של
פרויד ,והוא שילב את הפסיכולוגיה עם המשחק כדי ליצור את מה
שמוכר היום כ'פסיכודרמה' .אז זה מאוד דיבר אליי .גם לא היה גוף
אחר בסביבה שחקר את מהות ה'אני' באופן מעמיק ,אז ביליתי שם
שנתיים אינטנסיביות מאוד".

בחזרה לישראל
נתניה בר שלום
אם אני לא טועה ,באותן שנים זה היה תחום די מוקצה בארץ...
"זה נכון .אבל אני הרגשתי כאילו נדחפתי בעל כורחי להיות שופר של
משהו חדש .זו הייתה אחריות גדולה מאוד .פתחנו את חנות הניו–אייג’
והרוחניות הראשונה בארץ ,בשם 'העידן החדש' ,וגם את 'מרכז האדם
החדש' שבו העברנו מגוון סדנאות ,בעיקר בנושא יחסים הרמוניים
ב"ריברסינג" (נשימה מודעת) .אנחנו הבאנו את השיטה לארץ".
האם הרגשת שסוף סוף מצאת את מקומך ביקום?
"חשבתי שמצאנו את אלוהים ושהעידן החדש זו התשובה .חייתי
באופוריה שאנחנו הולכים להביא את השלום ואת האהבה לעולם".

בחזרה למרתף בשיקגו
בואי נחזור לרגע אחורה בזמן .לאותו רגע קשה ומשחרר כאחד במרתף
בשיקגו .איך הגעת לכל עניין החיפוש הפנימי ומה הייתה השתלשלות
האירועים שהובילה לשינוי המהותי בחייך?
"החיים הובילו אותי להתבגר בגיל צעיר מאוד .בגיל  ,14כשרציתי לפרוש
כנפיים ולהשתחרר ,אמי לקתה בשיתוק בחצי גופה ,ובן לילה הפכתי
להיות אימא של אמי.
“תקופת נעורים משעשעת לא הייתה לי .גם התחתנתי בגיל צעיר מאוד,
ועד גיל  40כבר הספקתי להתגרש פעמיים.
“עד אז החיים היו סוג של מרדף .לא היה לי זמן לעצור ולשאול את עצמי
את השאלות המהותיות .בעצם ,רק בגיל  40חזרתי להיות מתבגרת ,ויש
לזה פלוס גדול .אז התחלתי לשאול את השאלות".
מה שאלת?
"קודם כול שאלתי 'מי אני?' .בדקתי מחדש את האינטליגנציה שלי ,את
הנשיות שלי ,את הערך שלי ,ובין היתר ניסיתי להבין איך העולם הזה עובד
ומה קורה פה בכלל".

ואז ,דווקא בתחילת התפתחותך הרוחנית החלטת לחזור לישראל .למה?
"הייתה לי שנת שבתון מבית הספר שבו לימדתי עברית ,ובאותה עת בתי
הבכורה בחרה לשרת בצה"ל ,אז ניצלתי את העיתוי לשוב עמה ארצה .אך
האמת היא שרציתי להיות קצת עם עצמי .הגעתי לקיבוץ גבעת חיים,
שם כתבתי וציירתי ,אבל בעיקר ביררתי את כל מה שעבר עליי בשנים
האחרונות .אז היחסים היו הנושא החשוב ביותר עבורי ,ושאלות רבות
התחילו לצוף בי כמו מה זה בעצם בן זוג? מה אני מחפשת ביחסים בקשר
זוגי? וכו' .הרגשתי שבנקודה הזאת טמון הבסיס לכל ההתפתחות שלי,
שסידור היחסים בין האנשים הוא כל מה שיש לעשות בעולם הזה .ובדיוק
אז פגשתי את גידי ,בן זוגי זה  28שנה .גידי בדיוק נפרד מאשתו ,אני עדיין
הייתי פגועה ממערכת היחסים הקודמת שלי ,והחלטנו לעשות לעצמנו בית
ספר ליחסים ,כלומר למדנו
ביחד מה עלינו לעשות כדי
לא לחזור על טעויות העבר.
התחתנו ,עזבנו את הקיבוץ
לטובת תל אביב והקמנו את
החנות 'העידן החדש'”.
מה גרם לכם לפתוח חנות
כזו?
"גידי ואני הלכנו להמון
סדנאות ביחד :מדיטציות,
גשטלט ,EST ,ג'וי ספרינג,
LRT (Loving Relation
 - )Trainingרצינו ללמוד
דרך חדשה ליצור יחסים
אחרים בעולם .היום,
בעקבות לימודי הקבלה,

"היינו שם דבר ' -גידי ונתי בר שלום מהעידן החדש'"
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אני כבר יודעת שאחד העקרונות להצלחה ביחסים בין בני הזוג הוא עניין
רוחני משותף ,משהו מעבר ליומיום שקושר ביניהם .למעשה לנו היה
חיבור כזה מתחילת הקשר .כשפתחנו את החנות התחלנו לייבא ספרים
ולארגן סדנאות .לימדנו כל מה שמוכר היום  -החל מרייקי ,דרך ביו
אנרגיה וגלגולי נשמות ועד לחקר עב"מים .כל שיטה שאתה מכיר .בשנת
 ,1987כשכולם קראו ל'רוחניות' בשם 'מודעות' ,אנחנו קראנו לעצמנו
'העידן החדש'' ,עידן האור'”.
היה ביקוש לספרים ולסדנאות בימים ההם?
"אז אנשים רק התחילו לחוש ריקנות בחיים ,ובדיוק כמוני התחילו לחפש
את הדרך אל האושר .אנחנו לא היינו היחידים בתחום ,אבל בשונה מכולם,
ביצענו את כל השיטות הלכה למעשה .כמו כן ,היינו החנות היחידה בארץ
שמכרה ספרי 'מודעות' .אז היו רק חמישה ספרים בעברית!".
הזוגיות שלך הסתדרה ,נהיית מעורה בכל השיטות ,ובכל זאת המשכת
לחפש .מה היה חסר לך?
"הזוגיות הסתדרה ,אבל כל הזמן אמרתי לעצמי שאני חייבת למצוא את
המשותף בין כל השיטות .הרגשתי כמו ילדה שסיימה זה עתה את גן
הילדים ,מתחילה להביט על העולם בעיניים גדולות ומבקשת לטעום מכל
דבר .וכל דבר טוב שטעמתי רציתי להפיץ לאחרים .אבל לעצמי עדיין לא
קיבלתי תשובות מספקות".
מצאת את אותו דבר משותף?
"אני חושבת שכן .המשותף לכולן הוא העובדה שאנחנו יוצרים כביכול
את המציאות שלנו ,כל מה שאנחנו עושים חוזר אלינו כפליים וכן הלאה.
אלא שכל שיטה אומרת את זה קצת אחרת .עם זאת ,משום שיטה לא
קיבלתי תשובה ברורה לשאלות כמו איפה האמת? איפה הכול נפגש?
לא קיבלתי תמונה שלמה ,ובשנת  ,1997למרות שהצלחנו והיינו במרכז
החברה ,התחלתי להתייאש".
ומה קרה אז?
"באותה תקופה היינו יורדים הרבה לסיני ,ויום אחד בדרכנו חזרה עצרנו
לכוס קפה אצל חבר ב'פארק ספיר' שבערבה .כשהגענו לשם שאלנו אותו:
'תגיד ,אתה מטורף? מי חי במקום העלוב הזה?' .אז הוא אמר' :בואו אני
רוצה להראות לכם משהו' .הוא הכניס אותנו לנווה מדבר שנקרא אז בשם
'העמק הנעלם' .נכנסתי לפארק וראיתי אגם טבעי מורחב ,דשאים וברווזים,
וזה העביר צמרמורת בכל הגוף שלי .אמרתי לבעלי' :גידי ,הגענו הביתה',
והתחלתי לחקור את החבר איפה נמצאים הבתים הקרובים ביותר .חודש
לאחר מכן כבר גרנו שם .את ניהול החנות העברנו לאחד המכרים".
צילום :דודי אהרוני

היו זמנים טובים יותר .חנות "העידן החדש" לשעבר (מול הבימה בתל אביב).
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בר–שלום והילדים
זה מעבר קיצוני ,מלב תל אביב לערבה הצחיחה...
"כך הרגשתי בהתחלה .התפאורה התחלפה  -מהבימה המרכזית הגעתי
אל מאחורי הקלעים .התחלתי לעבוד שם בהוראה ,העברתי סדנאות
וכתבתי ,ולאט לאט התאהבתי במקום".

בחזרה לתל אביב
בשנת  ,2004כשכבר נראה לה כי היא מצאה את המנוחה והנחלה ,אובחנה
אצל בר–שלום מחלת הסרטן .למחרת האבחון עזבו היא ובעלה את
הערבה ונסעו לתל אביב לקבל את הטיפולים הנחוצים לה בבית החולים
איכילוב.
"לא יכולתי לישון בלילות ,ולא ראיתי כל מוצא לכאבים" ,נזכרת בר–שלום
באותם רגעים קשים" .נהגתי להתיישב ליד המחשב ולכתוב .הכתיבה
תמכה בי לאורך כל המאבק שלי במחלת הסרטן .בתקופת המחלה גיליתי
שהסרטן לא היה רק בגוף הפיזי ,אלא גם בגוף הרגשי; להחלים מהסרטן
ה'פיזי' לקח לי פחות זמן יחסית מן ההחלמה מ'הסרטן של הנפש'".
ובכל זאת ,רגע לפני המפנה הנפשי הצלחת לנצח גם את הסרטן ה'פיזי'.
מה הייתה נקודת המפנה?
"קשה לי להצביע על נקודת מפנה אחת שהביאה אותי לנצח את המחלה,
מכיוון שבכל שלב הייתה נקודת מפנה אחרת .יכולתי לבחור להרים ידיים
כמה פעמים ,כך שהבחירה שלי לחיות לא הייתה מוטלת בספק .בתקופת
המחלה היה עליי לבחון מחדש את כל המחשבות והאמונות שלי ,ולעשות
סדר בבלגן .בסופו של דבר קיבלתי את החיים במתנה .להחלים מהסרטן
היה בעבורי השיעור הגדול מכולם .לכן אני מודה למחלה ,כי מה שלמדתי
באמצעותה לא יסולא בפז".

‹

צילום רפרודוקציה :דודי אהרוני

ולאן המשכת מהנקודה הזו?
"זו בדיוק השאלה ששאלתי
את עצמי' ,לאן מתקדמים?'.
במהלך המאבק בסרטן הרגשתי
שהדבר שאני הכי רוצה זה
לחיות ,אך למרות זאת ,מיד עם
החלמתי נכנסתי לדיכאון עמוק.
חשבתי לעצמי 'אלוהים ,אני בת
 67ונשארתי בחיים ,אבל מה
אעשה בחיים האלה? מה נשאר
עוד לעשות? אתה יכול לחדש לי
משהו שאני לא יודעת?' .באותו
זמן לא היה ספר בנושא העידן
החדש שלא קראתי או סדנה
שלא עברתי ,וחשבתי לעצמי
'מה כבר יכול לרגש אותי?'
הרגשתי ריקנות איומה ,כאב
עטיפת הספר האוטוביוגרפי של בר–שלום עמוק שנבע מאותו קול פנימי
(הוצאת ליתם)
שדחף אותי קדימה".

בחזרה לחיפוש ,הפעם בגוגל
ואז ,באמצעות חיפוש אקראי בגוגל ,פגשת בקבלה.
"כן .והדבר המצחיק הוא שבכלל לא חיפשתי אותה .בשנת  2005יצא
הסרט 'בליפ' (‘ )’!?What the Bleep Do we knowואהבתי אותו
מאוד .ערב אחד התחשק לי לצפות בו פעם נוספת והתחלתי לחפש
אותו באינטרנט .במקרה נתקלתי בסרטון וידיאו שמתעד מפגש של הרב
ד"ר מיכאל לייטמן עם המדענים שהשתתפו בסרט .התחלתי להקשיב
ו ...מה זה? העיניים שלי נפערו והלסת צנחה ,לא פחות .בדומה לאותו
לילה היסטורי במרתף בשיקגו שבו הולדתי צעקה ראשונית מעומק הלב,
ובעקבותיה נפתחה בפניי מציאות חדשה ,כך היה גם הפעם .מתוך חיסרון
עמוק וכמיהה עצומה לקבלת תשובה מצאתי שיטה שעדיין לא התנסיתי
בה  -חכמת הקבלה .הייתי המומה ואמרתי לעצמי 'וואו ,יש מַּפה ,יש דרך,
יש כוח שמצרף את כל החלקים ביחד לפאזל אחד ,והדרך להגיע אליו
בידינו? אלוהים אדירים ,יש לנו את המפתח אצלנו בכיס ולא ידעתי על
כך?!' כל כך הרבה שנים של חיפוש ומה שתמיד חיפשתי נמצא ממש כאן,
מתחת לאף? איזו חוצפה!'".
חוצפה?
"כן ,חוצפה .זה שאיש לא אמר לי על כך דבר ,לא סיפר על קיומה של
אותה השיטה ...ואומר לך עוד משהו ,אחד הדברים שעיצבנו אותי היה
שאחרי עשרות שנים של עיסוק בשיטות הרוחניות השונות גיליתי שיטה
שסותרת לחלוטין את כל מה שהכרתי עד כה .והדבר החשוב באמת הוא
שהרגשתי שהצדק עמה .כך למשל ,הרגיז אותי מאוד שחכמת הקבלה
אומרת שחופש הבחירה שלנו מוגבל ,ושאיננו נולדים עם נשמה ,אלא
שהיא מושגת על ידי שינוי פנימי .אתה יודע כמה זה עצבן אותי?! אבל
מאוחר יותר גיליתי שזה נכון.
למעשה ,החל מאותו ערב שבו מצאתי את הקבלה אני צמודה לאתר
האינטרנט  www.kab.co.ilחמש או שש שעות ביממה ,צופה בשיעורים
ולומדת .אחרי שנים רבות של חיפוש אין סופי אני מרגישה כמו ילדה
קטנה שרוצה ללמוד עוד ועוד ,ילדה שעולם חדש נפתח בפניה ,עולם
עצום ,אמתי ואין סופי".
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האם הקבלה נתנה לך פרספקטיבה חדשה על העקרונות הבסיסיים של
שיטות העידן החדש שזנחת?
"כן .הקבלה גרמה לי להבין את הטעות שבאחת מאבני היסוד של העידן
החדש .הביטוי הקבלי 'ואהבת לרעך כמוך' מפורש בשיטות העידן החדש
כ'אם תאהב את עצמך ,תוכל לאהוב את האחרים' .ואילו בחכמת הקבלה
לומדים שזה בדיוק ההפך .למדתי שמלכתחילה הטבע שלנו אגואיסטי,
זאת אומרת אנחנו אוהבים רק את עצמנו ,וכל מה שאנו צריכים ללמוד
זה איך לאהוב את האחר .רעיון נוסף שקיבל משמעות חדשה הוא גלגולי
הנשמות .הבנתי שלא מדובר בסיפורים האלה שבהם אנחנו פוגשים
שוב את הסבתא ,אלא בשינוי מצבים פנימיים שעובר האדם במהלך
התפתחותו הרוחנית".
עכשיו ,אחרי שמצאת את מה שחיפשת בחיים ,לאן מועדות פניך?
"דבר אחד חשוב לי ,וזה הנוער שלנו .השנה ,בשונה משנים קודמות ,אני
רואה את הנוער פוגע ,מחבל ,הורס ומקלל .הדור הופך למסוכן ,ואין דבר
חשוב יותר מלהסביר ולהבהיר לבני הנוער מי אנחנו בתוך כל המערכת
האדירה ומדוע כולנו נמצאים פה .אני ,למשל ,מלמדת קבלה את בנה בן
ה– 7של חברתי הטובה ,על בסיס שיעוריו של הרב לייטמן .והוא מבין
הכול .אני לא רוצה להישמע מיסיונרית ,אבל בגילי המופלג והנפלא ,גיל
 ,70אחרי שעברתי דרך כזאת ארוכה ,אני שמחה שפגשתי בקבלה ,וברור
לי שאין לנו דרך אחרת ,ושכל מי שלומד ומכין את עצמו יגיע לשם בסופו
של דבר .אפשר לומר שזוהי תחילתו של עידן חדש עוד יותר."...
dudi_a@kab.co.il

"העמק הנעלם"  -פארק ספיר בערבה ,הבית של בר–שלום .צילום :נתניה בר שלום

בדק בית
מאת :אורית פנחס

מצטערים,

האגו בשיפוצים
מ
האגו שגדל מדור לדור הוביל אותנו לפיתוח טכנולוגיות בנייה חדשות .הפעם נערוך היכרות עם ארכיטקטורת
הרצונות שלנו :מהמערה של האדם הקדמון ,דרך אוהלי צמר העזים הבדואיים ועד לגורדי השחקים בשנחאי

אז ומתמיד היה זה הרצון ליהנות (האגו) שהניע את
גלגלי ההיסטוריה .רצונותיו הגדלים של האדם גרמו
לו להתפתח ולהשתכלל בחיפוש אחר דרכים חדשות
לספק את עצמו .את אחת הדוגמאות הבולטות ביותר
לתהליך זה ניתן למצוא באדריכלות.
על רקע גורדי השחקים שמעטרים כיום כל מטרופולין בעולם ,כמעט קשה
להאמין לכך שדווקא הטבע הוא שיצר עבור האדם את ביתו הראשון -
המערה .במשך שנים סיפקה המערה לאדם הקדמון את צרכיו ,שהסתכמו
בעיקר במזון ובמחסה.
הצורך להגן על משפחתו מפני איתני הטבע ,החיות הטורפות וגם בני
מינו דחף את האדם להקים מבנים בעלי דפנות וגג מהחומרים שסיפק לו
הטבע .וכך ,אט אט החלו לקום מבנים בסיסיים כמו האיגלו האסקימואי
בקוטב הצפוני ,אוהלי הטיפי האינדיאניים ,אוהלי צמר העזים הבדואיים
ובקתות הקש שבאפריקה .מבנים אלה תאמו את התרבות ואת היכולות

הטכנולוגיות שהיו זמינות באותן שנים.
גדילת רצונו של האדם הובילה אותו לפיתוח טכנולוגיות בנייה חדשות.
האדם התחיל לבנות לגובה .במבט לאחור ,מפעלי הבנייה המרשימים
ביותר היו מבני קבורה כמו הפירמידות שבמצרים העתיקה ומבני הדת
והשלטון .ביוון הקדומה ,ערש האדריכלות ,השיש המקומי שימש לבניית
מקדשים בעלי עמודים וגגות מפוסלים ומעוטרים .מטרתם של מבנים
כמו האקרופוליס באתונה הייתה לגרום לאנשים לחוש התפעלות ,הערצה
ויראה כלפי איתני הטבע והאלים שאותם ייצגו אותם מבנים .כך נוצר
הפער הגדול בין מבני הדת ומבני המגורים.
בימי הביניים ,תקופת החושך של האנושות ,מצבו העגום של האדם
התבטא במבני הָקתְֶדָרלֹות הגותיות שזמן בנייתן ארך כ– 150שנה .כל
פרט ופרט תוכנן בקפידה כדי להאדיר את אלוהים ,ובעיקר כדי לרומם
את שלוחתו עלי אדמות  -הכנסייה הקתולית.
הקתדרלות שימשו ביטוי לכוח ולעצמת הכנסייה ,ואפשרו לעומדים

תמונות :אימג’בנקgettyimages/

אוהל אינדיאני
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האקרופוליס באתונה

קתדרלה גותית

הפירמידות במצרים

גורדי השחקים בשנחאי
בראשה לממש את רצונותיהם לשליטה ,לכסף ולכבוד .אגב ,בשעה שבה
אותה אליטה מצומצמת עסקה בתכנון המבנים המפוארים ,רוב האנושות
רעבה ללחם ,דוכאה וחיה ללא קורת גג.

קופצים בזמן  -האדריכלות בימינו
כ– 100שנה לאחר המהפכה התעשייתית שהונהגה על ידי מעמד הביניים
והבורגנות הרחבה ,התגלה מחסור בזמינות הקרקעות בערים צפופות
האוכלוסין .רצונם של תאגידי הכסף לשלוט גרם להם להמציא חומרי
בנייה חדשים ולפתח טכנולוגיה מתקדמת יותר .ככל שנקפו השנים גדל
האגו האנושי וגרם לאדריכלות לעלות קומה ,ואת מקומן של הקתדרלות
תפסו גורדי השחקים" .המבנה הגבוה ביותר" מסמל את העושר ,את
השליטה ואת הכבוד של "החזק ביותר".
כיום אנו חוזים בתוצר של אותה התפתחות  200 -הקומות בשנחאי
ובדובאי כבר מאחורינו ,בגוש דן קו הרקיע צומח לעבר השמים ,ובמגדלי
המגורים הצטברו פנטהאוזים יוקרתיים שכל מהותם להראות לאחרים
עד כמה אנחנו עשירים .אבל לא רק בעלי הממון נטלו חלק בתופעה שאנו
עדיה כיום .גם מעמד הביניים הגשים את חלום "הבית עם הגינה בשהם"
ששתלו בו התאגידים ,וכעת הוא אסור בכבלי המשכנתא ,מבלה את

אדריכלות עתידנית

עיקר זמנו בפקקים בתוך תא לחץ יפני על ארבעה גלגלים ,מחובר לקרינה
סלולרית ומגיע הביתה בלילה כדי לנשק את ילדיו הישנים.

אז איפה נגור בעתיד?
אמנם הנבואה ניתנה רק לשוטים ,אך אם נשלב בין הקצב שבו מתפתח
האגו האנושי ובין המגמות והתכניות העתידיות באדרכילות ,נגלה כי
לא רחוק היום שבו סרטי מדע בדיוני כמו "בלייד ראנר" יתגשמו לנגד
עינינו .ערים תלת ממדיות ,ספינות מרחפות בשחקים וכוורות שמכילות
אלפי תאי מגורים המותאמים לאנשים בודדים ,מנוכרים ומרוחקים ,כבר
לא נראים לא מציאותיים בעיניי הבקיאים בתחום .התאגידים שולטים
בעולם ,והשיקולים שמנחים אותם הם כסף ,שליטה וניצול המונים.
לעומתם ,במפלס הקרקע המזוהמת נמצאים המסכנים באמת  -הטבע,
הצמחייה ,החיות והאוויר .ולצדם ,איך שכחנו ,גם האדם הקטן שהפך רק
למספר שמניב תשואה .כרגע ,לפחות ,העתיד לא נראה מזהיר במיוחד.
לפני  20שנה בערך ,לאחר שבן זוגי ואני סיימנו בהצטיינות את לימודי
האדריכלות ב"טכניון" בחיפה ,טסנו לארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות,
ונכנסנו למסלול הקריירה ,הכסף וההצלחה האמריקאי .במהירות
מסחררת הגענו לשיא ,ואז ,דווקא אז חשנו בריקנות עמוקה .אותה
ריקנות ,שהפכה לנחלת רבים וטובים בעידן המודרני ,מסמלת תקופה
חדשה .תקופה שבה רצונו הגדל של האדם מגיע לשיא ,אבל בה במידה
גם למבוי סתום .לרבים מאתנו יש כבר הכול מבחינה חומרית ,אבל לא
פעם ,עמוק בתוכנו מקננת התחושה שאין לנו כלום .תקופה זו מצביעה על
הצורך באדריכלות חדשה ,כזו שמתחילה מבפנים.
השינוי הדרוש מתחיל ונגמר בתוך כל אחד ואחד מאתנו .אם רק ניקח את
החומר שממנו אנו בנויים  -האגו או הרצון ,ונתעל אותו להצלחת הקשר בין בני
האדם ,נוכל לשנות את המציאות לטובה .רגע לפני שיהיה מאוחר מדי ,הגיע
הזמן לבנות את עצמנו כרקמה אנושית חיה ,לשים בצד את החלום האמריקאי
ולהחליף אותו בבניין של חיבור ,אהבה ושיתוף בין בני האדם .אדריכלות היא
תוצאה של תכנון ,ותכנון נכון ,שייקח בחשבון גם מטרות נעלות יותר ,יוכל
ליצור עבורנו  -האדריכלים של דור המחר ,את ההזדמנות הזו.
אורית פנחס היא מרצה בכירה לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב
orit_p@kab.co.il
ספטמבר 29 2008

בעקבות לבי
מאת :עמית שלו

מסעות שמעון
הוא עזב את הבית בגיל צעיר ,יצא למסע ארוך ברחבי העולם
והסתכל למוות בעיניים לפחות שלוש פעמים .שמעון כרמון היה
צריך ללכת רחוק מאוד בשביל להתקר

ש

מעון כרמון מדבר וחושב מהר .הוא מטפל בנושאי ארגון
ותפעול שונים בתנועת "בני ברוך" ומפיק את תכניות
הטלוויזיה ואת שיעורי הקבלה המשודרים בערוצים
המקומיים בלוויין ובכבלים .למעשה ,אם לא היה אומר
שהוא בן  ,54לא הייתי מאמין שזה גילו ,אבל לאחר
שהקשבתי לסיפור חייו ,קלטתי שבמספר שנותיו הוא עבר מספיק בשביל
כמה גלגולים.
"אחד הזיכרונות החזקים ביותר שלי הוא מגיל חמש" ,מתחיל כרמון את
סיפורו" .ראיתי שלרוב הילדים בגילי יש אבא ,ושאלתי את המשפחה
'איפה אבא שלי?' 'אבא שלך מת' ,הם אמרו לי .אז שאלתי' ,מה זה מת?'
'הוא לא קיים .נעלם ,נו ,הוא איננו וזהו ,נפטר לפני שנולדת'.
"זו הייתה מערכה מדהימה בחיי ,כי בתור ילד פתאום הסתבר לי שהחיים
נגמרים במוות ,בכלום .בבת אחת כל הדבר הזה שנקרא חיים ,בייחוד חיי
היומיום של המבוגרים ,נראו לי ריקים לגמרי .לא הבנתי לאן כל האנשים
האלה רצים ,ובשביל מה ,אם בסוף אין כלום .החוויה לא הרפתה ממני
לכל אורך חיי ויצרה בי מעין דחף כזה לחפש ,להסתובב ולנדוד .כבר בגיל
 12החלטתי שאין לי כלום במקום שבו גרתי ופשוט החלטתי לעזוב .חצי
שנה מאוחר יותר הודעתי לאמי שאני עובר לקיבוץ".
ואיך הגיבה המשפחה?
"המשפחה התנגדה ,אימא שלי בכתה ,אבל הייתי עקשן ואמרתי להם :אני
הולך לקיבוץ וזהו .לא ממש הותרתי להם ברירה."...
וכך ,בשנת 1967כרמון מצא את עצמו בקיבוץ גדות שבעמק החולה,
מתוודע לחיים חדשים לגמרי “ -בלי הורים ,ארבעה בחדר ,אווירה של
חלוציות וכל זה" .אך גם בקיבוץ הוא זוכר את עצמו "די שובב" ,לא ממש
מתיישב עם המסגרת ,מסיים איכשהו את התיכון ומתגייס לצבא.
"שנה אחרי שהתגייסתי פרצה מלחמת יום כיפור .במהלכה תפסתי טרמפ
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בדרך לסיני והתיישבתי במושב האחורי .כשחצינו את צומת רפיח ראיתי
פתאום מונית מרצדס מגיחה ממול ושועטת לעברנו במהירות .הדבר
היחיד שהספקתי לעשות לפני שהיא התנגשה בנו היה לתפוס חזק בשני
המושבים הקדמיים .הרכב התהפך כמה פעמים והדבר הבא שאני זוכר זה
את הגוף הפצוע שלי זרוק שם ,בשולי הכביש.
“זו חוויה מדהימה .אתה יודע שאתה מת ואתה מרגיש פנטסטי .השקט,
ותחושה של קלילות וחיות שטרם הכרת עוטפים אותך .ולא ממש אכפת
לך מה יקרה עם גוש הבשר הזה שזרוק שם .אתה יודע שזה היית אתה,
ושעכשיו אתה מחוץ לגוף הזה .אני זוכר שאמרתי לעצמי :וואו ,זה המוות?
התפלאתי מאוד מההרגשה הזו ,שהייתה מציאותית יותר מזו שאני מרגיש
עכשיו ,בזה הרגע ,כשאני מדבר אתך”.
ואז מה?
"תראה ,אין לך שם זמן ,וממש אין לי מושג אם החוויה הזאת נמשכה דקה
או שנייה .אני רק זוכר שחשבתי מה אימא שלי תגיד כשיבשרו לה שאני
מת .כאב לי בשבילה ,ולפתע הרגשתי את עצמי בחזרה בתוך הגוף ,עם כל
הכאבים והפאניקה מסביב".
החוויה הזו ששמעון עבר בגיל  19שינתה לו שוב את היחס לחיים .הוא
השתחרר ,ירד לעבוד באילת ,פגש בחורה שוויצרית ועבר לגור איתה בשוויץ.
"כך התחילה תקופת נדודים של עשר שנים בערך .פעם בשנה-שנתיים
הייתי חוזר ארצה מתוך כוונה להתיישב ,אבל אחרי שההתרגשות
הראשונית חולפת ,עוד פעם תרמיל על הגב ,וקדימה למטוס .ההרגשה
ש'יש שם משהו' לא עזבה אותי .ידעתי שעצם זה שאני רוצה למצוא אותו
הופכת אותו לקיים עבורי".
שמעון "חרש" את העולם ,ועבד בעבודות שונות כמו מדריך ספארי
באפריקה וחקלאי באירופה .הוא למד פילוסופיה ,תיאולוגיה ,ביולוגיה
ואסטרונומיה ,קרא כל מה שהזדמן לידו ,ונראה שיש בו שמץ של רוחניות.

צילום :דודי אהרוני
צילום :דודי אהרוני

הוא הצטרף לקבוצות שונות ,חקר צורות חיים בקומונות ובכתות ,התגורר
תקופת מה בבית העשירים של חברתו האריסטוקרטית בשוויץ ,ואז "חתך"
לאפריקה כדי לגור בבקתת קש בקרב שבט אפריקאי נידח .בקיצור ,הוא
חווה את העולם דרך אין ספור מקומות ואנשים .בין לבין הוא הספיק
להתחתן פעמיים ,נולדו לו שני בנים ,והחיים כבר לא היו כמו בעבר.
"פתאום ,אני ,שבאופי שלי נודד ולא מזדהה עם כלום ,מוצא את עצמי
נשוי עם ילדים ,ולא יכול להתנתק .פתאום אתה אחראי על יצור חי ,שהוא
יומיום אתך ,והחיים שוב משתנים" .אבל כל זה מתגמד לעומת המפנה
הטראגי שפקד את שמעון מאוחר יותר ,ללא כל התרעה מוקדמת.
"כשהבן הגדול היה בן שש והקטן בן חצי שנה אשתי נפטרה ממחלה",
הוא מספר בכאב "ומצאתי את עצמי מגדל לבד שני בנים ,בעוד אימא
שלי חולה ולא יכולה לעזור לי ,וההורים של אשתי המנוחה במילאנו...
"ההתמודדות עם המוות הייתה כואבת ,אבל זו אחת החוויות החשובות
שהיו לי בחיים" ,ממשיך שמעון אחרי הפסקה של כמה רגעים" .קיבלתי
יחס אחר לחיים ,פרופורציה .זה הדגיש בעיניי את מה שכבר הרגשתי,
את הארעיות של החיים האלה ,ואת זה שאין טעם לרדוף אחרי שום דבר
חוץ מאשר אחרי מה שבפנים".
לאחר תקופה מסוימת הכיר שמעון את מי שהפכה אחר כך לאשתו
השלישית ,הצטרף לקבוצת אנשים שעסקה בחיפוש רוחני והתחיל לנהל
את "בית חיים אחרים" .שם ,דרך כתבה שעשו במגזין "חיים אחרים" ,הוא
נחשף לאתר האינטרנט של "קבלה לעם".
"המאמר הראשון שנפלתי עליו ,או שנפל עליי ,היה מאמר 'החירות' של
בעל הסולם .זה היה כמו סכין שחדרה לתוך הלב ממש .אני זוכר שקראתי
אותו עשרות פעמים ולא יכולתי להפסיק .למרות שהרגשתי שאני לא
מבין כמעט כלום ,ידעתי שהאדם שכתב את זה יודע הכול .הייתי קורא
ובוכה .פשוט לא יכולתי לעצור את הדמעות .סוף כל סוף מצאתי משהו

אמתי ,שמדבר עליי ופותח לי נקודת מבט שטרם הכרתי .כל השאלות
ששאלתי ,כל הקשיים וההצלחות במהלך החיים התחילו פתאום לקבל
משמעות .אפילו כעסתי .לא הבנתי איך יש ידע עתיק כל כך שקיים כל
הזמן ואני לא הכרתי אותו עד עכשיו .אבל אחרי שקראתי את המאמר
הזה ידעתי .הרגשתי שבפעם הראשונה הגעתי הביתה.
נדהמתי לגלות שמה שחיפשתי כל חיי נמצא כאן ,ממש מתחת לאף ,וכל
האנשים שאתה רואה מסביב הם ממש חלק ממך .אני ,שכל הזמן ברחתי,
הבנתי פתאום שהרגשת החיבור המיוחד הזה עם האנשים זה כל מה שאני
רוצה .כל החיים סלדתי מזה ,זה נראה לי דביק ולא אמתי ,ואילו כאן,
"בקבלה לעם" ,זה אחרת .הרבה פעמים ראיתי את הצביעות והשטחיות
בקשר בין אנשים ,ואילו כאן הרגשתי מין חופש כזה .חופש שנובע דווקא
מהשהייה עם החברים ,להרגיש אותם ,לאהוב אותם ,לעבוד איתם .אמנם
לפעמים יש ויכוחים במסגרת העבודה ,אבל הקשר והמטרה הרוחנית
המשותפת הם דבר נשגב ועדין שקושר בינינו בקשרי אהבה הדדית .אין
מילים שיכולות לתאר את ההרגשה כשאתה מגלה את החומר שכולנו
עשויים ממנו .נרצה או לא נרצה ,אנחנו גוף אחד ,ובלי הגוף הזה אני לא
יכול לחיות.
וככל שהזמן חולף אתה מתחיל לרצות שהחכמה ,הידע וההרגשה שאתה
חווה ,יהיו חוויה של כולם .גילית את הסוד ,את תכלית הקיום שלך ויש
לך תשובות לשאלות למה אתה קם בבוקר ,למה אתה חי ,למה אתה
אוהב ,ואתה פשוט לא יכול לשמור את זה לעצמך .אתה ,מתוך עצמך,
מרגיש רצון לחלוק את זה עם כל העולם .פתאום הדבר שאתה הכי רוצה
הוא שהכוח הזה שמחבר בין בני האדם ופותח בפניהם את המציאות,
המעיין הזה שמתוכו נובעים מים חיים ,רק יתגבר ויציף באהבה ובחום
את כל העולם".
tamit_s@kab.co.il
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קמפוס קבלה
מאת :זאב סוביק
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מה אתם אומרים?
בין עשרות הניבים ,מטבעות הלשון ומילות השירים שמלווים אותנו בשגרת היומיום מסתתרות
להן פנינים אמתיות  -ביטויים בעלי משמעות רוחנית עמוקה .אספנו עבורכם את מיטב צירופי
המילים ותיבלנו אותם בפרשנות קבלית ,כך שבפעם הבאה שתפגשו בהם תוכלו לתאר לעצמכם
כיצד היה נראה עולמנו לו רק היינו מסוגלים לראות מעט יותר לעומק הדברים .שנתחיל?
לב שבור הוא לב שלם

שוברים את הכלים

כמה זמרי רוק אתם מכירים שמצטטים ביצירותיהם מקובל מהמאה ה?19-
 150שנה לאחר שרבי מנחם מנדל מקוצק תבע את האמרה "אין שלם
מלב שבור" ,יצא לאור הלהיט "לב שלם" של לא אחר מאשר ברי סחרוף.
אלא שבניגוד לברי ,באמרו "אין שלם מלב שבור" התייחס הרבי מקוצק
לרגע מיוחד בהתפתחותו הרוחנית של האדם.
באופן טבעי ,כשהמילה "לב" נזרקת באוויר היא מעוררת בנו אסוציאציות
כמו אהבה ,שנאה ,התרגשות ואכזבה .אבל אם תשאלו מקובל ,תזכו
לאסוציאציה שונה בתכלית.
כשהמקובל מדבר על לב ,הוא מתכוון למכלול הרצונות של האדם.
האמרה "אין שלם מלב שבור" מתייחסת למצבו של אדם המשתוקק
לגלות את מקור החיים .לאחר תהליך ממושך של הכרה עצמית,
האדם שפוסע בדרך הרוחנית מגלה כי הדבר היחיד שמונע ממנו
לגלות את העולם המושלם הוא הרצונות האגואיסטיים שלו .מצב
מיוחד זה מכונה בלשון המקובלים "שבירת הלב" .דווקא אז ,מתוך
ההבנה כי אין בכוחו לצאת מהטבע האגואיסטי שלו ,פורצת מלבו
של האדם בקשה אמתית לשינוי .או אז הכוח העליון ,כוח האהבה
והנתינה ,נענה לבקשתו ומשנה את כיוון מחשבתו של האדם
 מאהבה עצמית לאהבת הזולת .במילים אחרות ,רק כשהתקווהלהמשיך לחיות חיים אגואיסטיים נשברת ,מתגלה האפשרות לזכות
ללב שלם ולגלות את העולם הרוחני .כך ,הלב האגואיסטי השבור
הופך בן רגע ללב שלם ואהוב.
ואם בברי סחרוף עסקינן ,אז אם הזדמן לכם לשמוע אותו שר לכם
ש"כולנו עבדים" ,זוהי רק תזכורת לכך שאנו עדיין עבדים של האגו שלנו,
"פותחים פה גדול ומחכים לעונג הבא."...

"שוברים את הכלים" ,זועקת מדי פעם הכותרת הראשית בעיתון היומי.
באמצעי התקשורת המונח "שבירת הכלים" מצביע על הריסת ערכים
מקובלים או על שינוי מהפכני בדעות .לא משנה אם מדובר בשביתת
מורים ,במשבר פוליטי או בזוג סלבס שמפרק את החבילה ,תמיד תמצאו
מישהו ש"שובר את הכלים" ומכריז על סוף המשחק .אבל צר לנו לאכזב
אתכם ,על פי הקבלה אין טעם לשבור את הכלים  -הם כבר שבורים!
המקובלים מספרים שכולנו נבראנו כנשמה אחת שנקראת "אדם
הראשון" .במצב התחלתי זה היינו קשורים בינינו בקשרי אהבה הדדית,
אך לא באמת הרגשנו את זה ,מפני שלא הגענו לכך בכוחות עצמנו .כדי
לאפשר לנו  -חלקי הנשמה כללית ,לחוות את תחושת החיבור הרוחני
בינינו בצורה הכרתית ומתוך בחירה חופשית ,התרחשה "שבירת הכלים".
בתהליך זה "נשבר" הקשר בין הנשמות במבנה הרוחני של "אדם הראשון",
והן נפלו לעולם שלנו והתלבשו בגופי בני האדם .שחקן המפתח בתהליך
האמור הוא ,כמובן ,האגו שלנו .אותו אגו שגורם לנו להיות אטומים לזולת
ולהרגיש את עצמנו בלבד .התגברותו של האגו השכיחה מאתנו את הקשר
החם שהיה בינינו ,וגרמה לנו להסתגר בארבע אמותינו בלבד .לכן לא פעם
מדמים אותנו המקובלים לאדם שאיבד את הכרתו ושכח לחלוטין את
המקום שממנו הוא בא.
אך אם נכיר בכך ,ונרצה לחזור למצב הנשכח שבו היינו מקושרים יחד
בקשר הדדי ואוהב ,נוכל לפתח אט אט את חושינו הרוחניים ולחוות את
השפע העצום שגלום באותה מערכת אנושית שלמה והרמונית .החזרה אל
המצב הראשוני הנשכח שבו היינו מקושרים יחד נקראת "תיקון הכלים".
אז איזו כותרת תעדיפו לקרוא מחר בבוקר  -שוברים את הכלים או
מתקנים אותם?
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"שתזכה לשנה הבאה ,עד מאה ועשרים שנה"...

עד  120שנה
"שתזכה לשנה הבאה ,עד מאה ועשרים שנה ."...מי מאתנו לא זימר
בהתלהבות על פי מיטב המסורת היהודית את הברכה הידועה כל כך
לאריכות ימים? תופתעו לגלות שגם לביטוי הזה ,כמו לשני הביטויים
הקודמים ,יש שורש רוחני עמוק מאין כמוהו .אז גם אם טרם נתקלתם
באדם שנעלב מהעובדה שהגבלתם את שנות חייו ,כדאי שביום ההולדת
הבא שאליו תוזמנו תוסיפו פתק קטן שמסביר מה אתם מאחלים ,כי
מתנה כזו ליום ההולדת כל אחד היה רוצה לקבל.
במה דברים אמורים? ננסה להסביר במילים פשוטות .כדי שיוכל לממש
את רצונו ,ברא הבורא נברא שיהיה מסוגל לקבל ממנו את כל התענוג
שהוא רוצה להעניק לו .אך במצב כזה אין לנברא כל עצמאות מכיוון
שהוא נשלט על ידי התענוג באופן מוחלט .כדי שהנברא ירכוש רצון
עצמאי וחופשי משליטת התענוג בו ,יש צורך לנתק בינו ובין מקור
התענוג ,מהבורא .ולכן ,בדומה לאב שרוצה שילדו יגדל ויהיה כמוהו,
הבורא מתרחק מהנברא בהדרגה כדי לאפשר לו ללמוד כיצד להגיע
בכוחות עצמו למצב הבורא.

ניתוק הקשר מהבורא לא נעשה בבת אחת ,אלא באמצעות "ירידה
הדרגתית" בת  120מדרגות ,כשבכל מדרגה כזאת תחושת הקשר בין
הבורא לנברא מתעמעמת .חכמת הקבלה מאפשרת לנו לבחור לטפס
במעלה  120המדרגות בחזרה אל הרגשת המציאות השלמה  -אל הבורא.
את הדרך לשם אנו עושים בעזרת הלימוד בספרי המקובלים .כשאנו
קוראים בספרים שמתארים את מצבנו המתוקן ,הכוח המיוחד שטמון
בהם משפיע עלינו ומתחיל "להחזיר אותנו להכרה" .כך האדם מתקדם
שלב אחר שלב במעלה הסולם הרוחני ,ב– 120מדרגות ,עד שהוא זוכה
להרגיש ולהבין את המציאות על כל פרטיה ,ולחוות לנצח את מלוא
התענוגים הקיימים.
אז ביום ההולדת הבא ,כשאיחולי "עד  "120יזרמו מכל החברים והקרובים
ויזכירו לכם שהמונה דופק ,זכרו שאין צורך לדאוג  -חכמת הקבלה
מסבירה שבהרגשה הרוחנית אפשר לחיות לנצח...
(חשוב לציין שבחכמת הקבלה קיימות שיטות ספירה שונות למדרגות בסולם
הרוחני ,ולעתים המקובלים סופרים אותן כ– 6,000כ ,125-או כ.)120-
zeev_s@kab.co.il
ספטמבר 33 2008

שאלות ותשובות
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

?

מה בין
אסטרולוגיה לקבלה?

גלגל המזל
פעמים רבות התחזית האסטרולוגית תואמת לגורל בני
האדם .כיצד הקבלה מסבירה זאת?

ניתן למצוא סימנים רבים בעולם שמצביעים על גורלנו .הרפואה
הסינית ,לדוגמה ,מאבחנת מחלות בגוף האדם באמצעות
הדופק ,ובתרבויות אחרות עורכים דיאגנוזה באמצעות העין,
הלשון ואפילו חוש הריח .גם המדע מגלה שבכל פרט בטבע קיים מידע על כל
המתרחש בעולם הגדול .זה כמו בתמונה הולוגרפית ,שכל חלק בה מכיל בתוכו
דגם מוקטן של התמונה השלמה.
למעשה ,אנו נמצאים בטבע אחד שכל חלקיו קשורים זה לזה .לו היינו חיים
בהרמוניה עם הטבע ,היינו מרגישים את הכוחות הקיימים בו ויודעים בבירור
מה יקרה לנו .אין ספק שדרך הכוכבים ,המזלות ושאר חלקי הטבע ניתן לגלות
את המתרחש בעולמנו ,אך גילוי זה אינו מקנה לאדם יכולת לשנות את חייו או
לשלוט בגורלו .יתרה מכך ,ניסיון לנבא את הגורל באמצעות ההורוסקופ עלול
לגרום לאדם לוותר על הניסיון לחפש אחר הסיבות שמניעות את חייו ,ובכך
לעכב את התפתחותו הרוחנית .לכן המקובלים אסרו על ניבוי לפי הכוכבים.
בניגוד לשאר השיטות ,חכמת הקבלה מעניקה לאדם את היכולת לשלוט
בגורלו ולנהל את חייו בעצמו .הקריאה בספרי הקבלה בונה באדם כלים
שבעזרתם הוא ,ולא אחר ,מגלה את הסיבות למה שקורה לו בהווה ואת מה
שעשוי לקרות לו בעתיד .הקבלה היא השיטה היחידה שמעלה את האדם
לדרגה שממנה מתנהל עולמנו ובכך מאפשרת לו להבין מה באפשרותו לשנות
בחייו ומה לא ,וכיצד ניתן לעשות זאת.

?

רזה לנצח
יותר ויותר צעירים סובלים מהפרעות אכילה .מהי הסיבה
לכך על פי הקבלה?

הסיבה המרכזית להפרעות האכילה היא התרחקות האדם
מהטבע ותזונה לא נכונה .כיום התפריט שלנו הוא מלאכותי,
ואין בו דבר טוב .נדמה לנו שבעבר חיינו בצורה מוגבלת ,ולכן
היה לנו תפריט מצומצם ,אך גוף האדם לא זקוק ליותר ממזון בסיסי כדי לחיות,
ובטח שאינו זקוק למזון המלאכותי שפיתחנו.
אם נביט על בעלי החיים בטבע ,נמצא שהם אינם אוכלים יותר ממה שהם
צריכים  -הפרה מסתפקת בעשב ,האריה בבשר .לעולם לא נתפוס אותם תרים
אחר עוגיות או שוקולד.
בנוסף למזון המלאכותי שאנו צורכים ,קיים גם לחץ חברתי שמהפנט אותנו,

מכתיב לנו איך להיראות ומשפיע באופן ישיר על הרגלי האכילה שלנו .השילוב
בין שני גורמים אלו מוביל את בני הנוער לתופעות הרסניות כמו בולימיה,
אנורקסיה וכו'.
הדרך היחידה למנוע את התופעות הללו היא להתעלות מעל צורכי הגוף,
ולהקדיש תשומת לב לצורכי הנשמה .אדם שמתפתח רוחנית מתחיל להתעסק
פחות בעצמו ומתחבר לסביבה אחרת  -לטבע העליון ,למקור בלתי נדלה של
חיים ואנרגיה .אדם כזה לומד לדעת מהי כמות המזון שבאמת נחוצה לגופו
(וזה יכול להיות גם שש ארוחות ביום ,כל אחד כפי צרכיו) ,מתאזן עם הטבע
וחי חיים בריאים ומאושרים.

?
על-סם

דרך עישון מריחואנה התנתקתי מהחושים שלי ,ופיתחתי
יכולת לתפוס את הטבע ואת המציאות מנקודת מבט חדשה.
בנוסף ,שמעתי שבתקופת התנ"ך השתמשו בצמח הקנאביס
לצורך התעלות רוחנית .מה חכמת הקבלה אומרת על כך?

התעלות רוחנית מושגת רק על ידי לימוד חכמת הקבלה .הלימוד
מאפשר לאדם לפתח ולהעמיק את החושים שלו ולהיות כל הזמן בהכרה מלאה
מבחינה רגשית ושכלית .לעומת זאת ,עישון מריחואנה מוביל בדיוק למצב
ההפוך .הוא גורם לערפול החושים ,שלא פעם גורם למעשן לדמיין שהוא תופס
מציאות רחבה יותר ,אך בפועל השימוש בסמים רק מנתק אותו מהמציאות.
ידוע על שימוש בסמים בדתות שונות ,ובחלקן אפילו לצורך טקסי פולחן ,אך
אין לכך כל קשר להשגת רוחניות .המקובלים מעולם לא השתמשו בסמים.
יחד עם זאת ,חשוב להבהיר שחכמת הקבלה פתוחה בפני כולם ,והשימוש
בסמים אינו מהווה מחסום ללימוד .למרות זאת ,בשום אופן אין לטעות
ולחשוב שהסמים יכולים לשמש כאמצעי להתפתחות רוחנית .אדם שמעשן
מריחואנה ומתחיל ללמוד את חכמת הקבלה מגלה לאט לאט שהעישון רק
מפחית את עצמת ההתפעלות מהחוויה הפנימית שהוא מרגיש .זאת מפני
שכדי להרגיש את החוויה הרוחנית במלואה עלינו להיות ערניים ורגישים
מאוד למתרחש סביבנו ,ולהימצא בהכרה מלאה .למעשה ,אדם שלומד
את הקבלה מגלה עולם עשיר ,מרתק ומלא משמעות ,ואז כבר אין לו צורך
באמצעים מלאכותיים כדי לברוח מהחיים ,או לחלופין ,להפוך אותם למעט
יותר מעניינים...
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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תרבות
מאת :אביהו סופר

הנסיך והמקובל
מהו סוד קסמו העל–זמני של הנסיך הקטן? האם לא הגיע הזמן להציג גם את הזווית
הקבלית על דמותו המרתקת של הילד הנצחי מכוכב ?B-612

ל

מרות השנים הרבות שחלפו מאז פרסומו ,למרות השינויים
והתמורות“ ,הנסיך הקטן” נותר אחד הספרים החשובים
והמשפיעים בתולדות התרבות המערבית .במסווה של ספר
ילדים תמים למראה ,הצליח המחבר אנטואן דה סנט אקזופרי
לקרוע את המסכה מעל מציאות החיים המודרנית ולחשוף את
פניה האמתיים ,על כל קלקוליה ומצוקותיה העמוקים.
מה היה סוד קסמו העל–זמני? בדרכו הפשוטה והכנה הצליח הנסיך לדלג
מעל מחסומי התרבות והזמן ,לגבור על פערי הדורות ,ולנגוע באיזו נקודה
פנימית סמויה ועמוקה בנפשו של כל אחד ואחד .מבטו הנוקב פילח את לבה
האוניברסלי של האנושות ,וביטא את כמיהתה הנואשת לעולם פשוט ויפה
יותר ,עולם אבוד שנדרס ונרמס תחת גלגלי הרכבת השואטים של החיים
המודרניים .אין ספור יצירות מוזיקליות ,מחזות ,סרטים וספרים נכתבו
בהשראתו במשך השנים .כולם היללו אותו ,ציטטו אותו ,פירשנו והתכתבו
עמו בכל דרך אפשרית .לאור כל זאת ,הגענו למסקנה שהגיע הזמן להציג גם
את הזווית הקבלית על דמותו המרתקת של הילד הנצחי מכוכב .B-612

יפה שקיעת שמש ללב עצוב
במשך שנים הוא חי חיי שגרה בטוחים ומספקים על כוכבו הזעיר ,עקר וניכש
את עצי הבאובב הפראיים ,גרף את הרי הגעש והתבונן לעת ערב בשקיעה.
מה גרם ,אם כן ,להוד מעלתו הנסיך הקטן לקום בוקר בהיר אחד ולעזוב
הכול? כנראה שהיה זה אותו צורך פנימי שבוער בנפשם של כל בני האדם
מאז ומתמיד ,אותו כוח נסתר שדוחף אותנו להתקדם ,להתרוצץ ולנוע
בחיפוש מתמיד אחר סיפוקים חדשים .חכמת הקבלה מסבירה שהכוח הזה
הוא למעשה האגו האנושי ,שהולך וגדל עם הזמן .הוא זה שהוציא אותנו מן
המערות החשוכות ,משך אותנו מתוך חיי השבט ,השדה והאוהל אל מרחבי
העולם האורבני התוסס והדינמי .ניסינו להרגיע ולרסן אותו ,אך הוא תמיד
פרץ מחדש ,קם לתחייה כמו עוף החול ,והכריח אותנו לחפש אחר האושר
בדרכים משוכללות ומתוחכמות יותר.
במשך שנים התקדמנו בהצלחה ,בכל פעם מוצאים את הדרך לזרוח מחדש
אחרי כל שקיעה ,עד שמשהו השתבש .מתוך מעמקי לבו של האדם התחיל
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לקרוא קול חדש ,שלא נשמע בעבר .בעל הסולם ,המקובל הגדול של המאה
ה– ,20הסביר בהקדמה לספרו “תלמוד עשר הספירות” כי הקול הזה הוא
קולה של נשמת האדם המבקשת להתעורר .הוא הסביר שהרגשת הייאוש,
הריקנות והשעמום הקיומי המתגלה בזמנינו היא סימן לכך שהגיעה השעה
לחפש אחר תכלית החיים האמתית .אי לכך ,נאלץ גם הנסיך היקר שלנו
לרתום עצמו ללהקת ציפורי בר נודדות ,ולצאת למסע בין כוכבי במרחבי
הגלקסיה ,בחיפוש אחר מענה לשאלותיו.

שביל החלב של הרצונות
במהלך מסעו המפותל פוגש הנסיך מגוון טיפוסים שונים ומוזרים ,שעצמת
עיוורונם מדהימה ומפליאה אותו“ .איש העסקים” העוסק בספירה
אובססיבית של הכוכבים“ ,הגאוותן” המתגורר בבדידות על כוכבו“ ,המלך”
השתלטן ו”הגיאוגרף” שמעביר את חייו בכתיבת מפות .לפי שיטת הקבלה,
אפשר לומר כי כל הדמויות הללו מסמלות את שלבי ההתפתחות של הרצון
האנושי ,המתבטא במשיכה גוברת לכסף ,לכבוד ,לשליטה ולידע .כל אחת
ואחת מן הדמויות הללו מציגה בדרכה המגוחכת והמשעשעת את פניהם
השונות של בני האדם ,שהמרדף האגואיסטי המטורף העביר אותם על
דעתם ,והציב אותם על כוכבים מבודדים ומרוחקים זה מזה.
מאוכזב עמוקות מן העולם המפורד והמנוכר שהתגלה לפניו ,המשיך
הנסיך להתגלגל מכוכב אחד למשנהו ,עד שמצא את דרכו אל כוכבנו
הנבחר ,הרי הוא כדור הארץ בכבודו ובעצמו .שם ,בעומק מרחביו
הצחיחים והשוממים של מדבר סהרה שבצפון אפריקה ,הוא פוגש את
המספר ,סנט אקזופרי ,טייס בודד שנאלץ לנחות במקום בפתאומיות
בשל תקלה חמורה שאירעה במטוסו .המפגש עם הנסיך מעורר בלבו של
הטייס הרגשה של רעננות ותקווה חדשה.

“לא נראָה שהאיש הקטן הזה תועה בחולות .גם לא נראה שהוא רעב,
או צמא ,או מפוחד .לא היה בו דבר שיעיד עליו שהלך לאיבוד באמצע
המדבר ,הרחק מיישוב בני־אדם( “ ...מתוך “הנסיך הקטן” ,הוצאת עם
עובד.)1993 ,

‹
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פגשנו אותו בלב המדבר .הנסיך הקטן
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באדיבות הוצאת עם עובד

ורטיגו אגואיסטי
מטוסו של סנט אקזופרי לא התקלקל במקרה כמובן .התקלה החמורה
שהתגלתה בו שימשה כמשל למצבה המקולקל של האנושות כולה ,שנכנסה
למעין “ורטיגו”  -סחרור של משברים שהוביל להתרסקותה במדבר החיים
המודרני ,ללא טיפה אחת של מים לרפואה .הטייס המרוסק פוגש את הנסיך
כמו השתקפות פנימית של השבר הגדול שהתחולל בתוכו ,כמו חבל הצלה
שנשלח אליו מן המרחקים .הוא רואה בנסיך את עצמו ,את מה שנותר
מחלומות הילדות שלו ,את המוצא האחרון מן המציאות המדברית העגומה
שלתוך חולותיה הוא נפל .המפגש הגורלי מתרחש כמובן דווקא בנקודת
הייאוש הגדולה ביותר ,הנקודה שבה מתחיל להתברר חוסר התכלית והמבוי
הסתום שאליו מובילים החיים בעולם האגואיסטי.

“בני אדם ,שח אלי הנסיך הקטן ,יוצאים לדרכם ברכבות מהירות ,הם
ממהרים ומתרגשים ומסתחררים בסיבובים ...מגדלים חמשת אלפים
שושנים בגן אחד ,ועדיין אינם מוצאים את אשר שהם מחפשים”...
(מתוך “הנסיך הקטן”).
בלית ברירה יוצאים הטייס והנסיך לחפש אחר באר החיים האבודה ברחבי
המדבר .צמאים ועייפים הם צועדים לאטם בין הדיונות העצומות ,משוחחים
ומתפייטים ארוכות על חלומות הילדות האבודים ,עד שלפתע מגיח לעומתם
נחש ארסי המכיש את הנסיך המופתע .מול עיניו האוהבות של ידידו שבור
הלב הוא נשמט וצונח אל תוך החול הרך בלי להשמיע הגה .סנט אקזופרי
מצליח אמנם לתקן לבסוף את מטוסו ולשוב לארץ מולדתו ,אך תחושת
הקלקול הפנימי והגעגועים העזים קורעים את נפשו לתמיד .הוא כותב את
ספרו מתוך תקווה שכמה דמעות טהורות של פיקחון לב יזלגו מתוך עיניו
הצלולות של הנסיך לתוך אדמת הארץ הסדוקה .האם חלומותיו התמימים
של פרח הטיס הצרפתי (והשלומיאל ,יש לומר) אכן התממשו?

"העיניים עוורות ,יש לחפש בעזרת הלב"...
די להעיף מבט חטוף במציאות החיים על כוכבנו הקט ,כדי להודות שמילותיו
המבריקות והנוגעות ללב של הנסיך פשוט לא הספיקו .לא הרבה השתנה
כאן מאז הסתלקותו הדרמטית לפני יותר מ– 60שנה .המלך נותר אותו מלך
והעסקן אותו עסקן ,אף שאולי הם נושאים כיום את עיניהם הרעבות לעולם
הפוליטיקה הקשוח ולתעשיית ההיי–טק .אך אם הוא יושב לו שם עדיין
במרום נסיכותו הקומפקטית ,מביט בנו מלמעלה ומצפה לשינוי ,אולי יוכל
לשאוב מעט עידוד לשמע קריאתו המהדהדת של בעל הסולם ,המגיעה אליו
מן המרחקים:
“משל חברה רעבים וצמאים התועים במדבר ,והנה אחד מהם מצא מקום
ישוב .ואז נזכר באחיו האומללים .אמנם כבר נעתק מהם הרבה ,עד שלא
ידע מקום המצאם .מה עשה? התחיל לצעוק בקול גדול ...אולי ישמעו חבריו
את קולו ויתקרבו אליו .כך הדבר שלפנינו :הנה תעינו במדבר הנורא יחד עם
כל האנושות ,ועתה מצאנו אוצר גדול ,המלא מכל טוב ,דהיינו ספרי הקבלה
שבאוצר ,שמשביעים נפשינו השוקקות ,וממלאים אותנו דשן ונחת”...
מהו אותו “המדבר הנורא” שמתאר כאן בעל הסולם? הכוונה היא כמובן
למדבר פנימי ,הרגשת הריקנות המופיעה באדם כאשר מתעורר בו החשק
לגלות את מקור החיים ותכליתם ,מה שהופך את כל השפע העצום שמציעה
לו התרבות המערבית לשממה מוחלטת.
אך במקום “הנסיך הקטן” ,שסימל את ההרגשה הזו בעיני רוחו של סנט
אקזופרי ,מציבה חכמת הקבלה את מושג “הנקודה שבלב” ,קרן אור הבוקעת
דרך עדשות האגו העכורות וחודרת לעומקם הנצחי של מסתרי הבריאה .או
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כפי שהיטיב לתאר זאת הנסיך עצמו“ :מה שנראה כאן איננו אלא קליפה.
הדבר החשוב סמוי מן העין”...

שובו של הניצוץ האבוד
כדי לגלות את העולם הסמוי המסתתר מעבר לקליפה עלינו להשתמש באמצעי
מיוחד שיוביל אותנו אליו .ספרי הקבלה ,חוזר ומסביר בעל הסולם ,אינם ספרים
רגילים ככל הספרים .כמו אותה להקת ציפורים מלכותית שנשאה בשעתו את
הנסיך בין כנפיה ,יש בהם כוח מיוחד המסוגל למשוך את האדם אל ממד חדש
של קיום רוחני בלתי מוגבל .כל אחד מן הספרים הללו הוא כמו ניצוץ של אור,
מעיין של אהבה עליונה הזורמת לתוך לבו הצמא והמיובש של האדם ,וממלאת
אותו באושר ובשמחה עילאית .איך הם עושים זאת?
אין כאן שום הוקוס פוקוס דמיוני ,מיסטיקה פרועה או פנטזיה הארי-
פוטרית מתעתעת .מקובלים מתארים בדייקנות מופלאה ,בפרטי פרטים ,את
המבנה הפנימי של העולם הרוחני ,על כל שלמותו ויופיו המרהיב .הם כתבו
לנו את ספריהם מתוך אותו “מקום ישוב” ,שעליו מדבר בעל הסולם ,כלומר
מתוך הרגשת המציאות הנפלאה שנפתחה בפניהם .מתוך השלמות הזו הם
קוראים לנו לבוא ,לצאת מתוך כוכבינו המבודדים ולהצטרף אליהם במקום
מושבם הנהדר .הקריאה בספרי הקבלה מעוררת באדם השתוקקות עצומה
להגיע למושבת הפלאים המלהיבה הזו ,והוא נמשך אליה כמו ילד המבקש
לבלוע את העולם בעיניו הסקרניות.
הנסיך הקטן היטיב מכולם לבטא את התחושה שהניצוץ הסקרני הזה
שמתעורר בילדותנו ,אותה היכולת להתפלא ולהתפעם מן העולם ,אובדת
לנו אי שם בנפתולי הדרכים המאובקות והעקלקלות של חיינו הבוגרים .אך
חכמת הקבלה פותחת היום בפנינו את האפשרות להדליק את הניצוץ הזה
מחדש ,ולהאיר באמצעותו את חשכת המדבר האפלה באלפי כוכבים זוהרים
של אהבה אין סופית.
avihu_s@kab.co.il

נקודת מבט
מאת :שלי פרץ

במה תתחדשי השנה?
נצחיות ,שלמות ,אושר ,אהבה  -אף אחת לא הייתה דוחה כזאת הצעה .אותן
משאלות שעולות בנו ביתר שאת בתחילתה של כל שנה ,באות להזכיר לנו את
ההתחדשות הפנימית שאליה שואפת הנשמה .והפעם ראש השנה מזווית נשית
אני נכנסת לקניון רמת אביב ,ונשטפת מיידית באין ספור מבצעים,
הטבות ,מתנות לראש השנה .האוויר מלא מסרים של איבוד חושים .כל
שעליי לעשות הוא להתמכר לריח הבזבוזים ,ולשחרר את הרגל ממעצור
המזומנים .אני הולכת להתחדש השנה ,ככה החלטתי ,מאל"ף ועד לכל
התווי"ם שקיבל בעלי לחגים.
לאחר שלוש שעות אני מגששת אחר המכונית עמוסת חבילות בחניון
החשוך .התעייפתי .ושוב אני חווה את העניין המצער שבשופינג -
עכשיו ,כשהכול ארוז אצלי בשקיות ,המטרה נכבשה והיא כבר לא
מענגת כפי שנראתה .הרצון שלי התמלא ,ועם המילוי אבדה גם
תחושת ההנאה.
מה שעדיין מסב לי עונג הן בעיקר המתנות שקניתי לבני המשפחה .אני
מדמיינת את השמחה שלהם ,וזה עושה לי טוב.
מתניעה את האוטו ,והראש מתחיל לחשוב על כל ההכנות לסעודה
המשפחתית המפוארת שתחול אצלי השנה .מאיפה להתחיל? ולמה רק
כשאהיה זקנה יהיה לי סיכוי לקבל איזו עוזרת בית קבועה?
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אחסוך מכם את מסע שלושת הימים המפרך של בישולים ,ילדים
שזקוקים לגירויים בלתי פוסקים ובעל שהמילה מטבח מעוררת בו
בהלה .שרדתי את כל אלה ,והנה ערב החג! כולם מגיעים חגיגיים,
ההתרגשות באוויר ,נשיקות ,חיבוקים (אמתיים ומזויפים) ,אוכלים,
נחים ועוד רגע מנות אחרונות 72 .שעות של עבודה בלתי פוסקת וקרוב
ל 3,000-ש"ח הגיעו למימושם .והשנה החדשה? היא כבר נכנסה לה
בשקט ,בלי שמישהו טרח אפילו לקום ולפתוח לה את הדלת.
בזמן שאני חולמת על הרגע שבו אשכב לנוח ,אדליק את המזגן ואתכסה
בשמיכת הפוך המפנקת שקניתי במבצע אחד פלוס אחד ,חוצה את
מוחי במהירות האור מחשבה מקפיאה  -אז מה השתנה בשנה שחלפה?
ובמה תהא יפה ושונה השנה אשר מתחילה לה היום?

זה כל הקסם?
אין לי ספק בכך שאותם חכמים מימי קדם שהנחילו לנו את המועדים
והחגים ,לא התכוונו ליצור הפנינג שבו משפחות ישראל אוכלות עד

על הדבש ללא העוקץ
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להתפקע ,ואז רואות איזה סרט ב– D.V.Dאו ב– V.O.Dעל מסך פלזמה
בחצי מחיר שקיבל ועד העובדים השנה.
זו גם תמימות לחשוב שאם נאכל ראש של דג נהיה תמיד בראש ,ושאם
נאכל תפוח בדבש תהיה לנו שנה מתוקה ,יסתלקו אויבינו וישאירו לנו
ישראל אירופאית שקטה.
אז מה בכל זאת הטעם בכל אותם מנהגים? מהו הרעיון הפנימי מאחורי
כל אותם המעשים? עייפה אבל אופטימית יצאתי לברר את התשובה
על שאלה אחת פשוטה :מה כל הרעש סביב ראש השנה?
מה שגיליתי היה כי גם המקובלים  -אותם חכמים שהנהיגו את "ראש
השנה" ,ידעו שזה לא רק עוד תאריך בלוח שעל הקיר ,שבא להורות לנו
שהסתיו תיכף מתחיל.
מסתבר שמשמעות החג טמונה בשמו" :ראש" מסמל התחלה ,ו"שנה"
היא מלשון שינוי .זהו סימן שמבשר על הזדמנות להתחדשות פנימית
בתוך הלב .התחדשות שניצבת למעלה מרכישת סלון או רכב חדשים,
התחדשות שמנותקת מקודים או מסטנדרטים חברתיים ...כן ,יש דבר
כזה ,והקבלה מכנה אותו :יציאה אל מחוץ לשליטת האגו.
למה הכוונה? אם נסתכל על תקציר חיינו ,נראה שאנו נעים במרדף
תמידי אחרי תענוג שלא ייגמר .אלא מה? בכל פעם שאני משיגה את
מה שכל כך רציתי ,תחושת העונג חולפת ,ואני כבר מחפשת אחר
העונג הבא.
אם השתוקקתי במשך חודשים לקנות איזו שמלה חדשה ,אז ברגע
שקניתי אותה ,באמתלה של "חייבת משהו ללבוש לראש השנה" ,אז
הנה באחת הרצון שלי "התמלא" .התוצאה :נהניתי לזמן קצר ,ואחרי
הופעת הבכורה הצורך בשמלה נעלם ,ועמו נעלמה גם הרגשת התענוג
מהרכישה .וכך יוצא שבפועל המנוחה והנחלה לעולם אינן מגיעות,
והנה  -אופס ,חלפה לה עוד שנה.

על פי חכמת הקבלה האגו המתעצם הוא שיוצר מציאות שמונעת ממני
התחדשות ו"חגה במעגלים" -כמו חור שחור הוא בולע את כל מה שאני
משיגה ,ולעולם אינו מאפשר לי להיות באמת ,אבל באמת מרוצה .אך לצדו,
ממשיכה ואומרת הקבלה ,מפעם בלבנו גם ניצוץ חיים חדש .ניצוץ פנימי שדוחף
אותנו לחפש אחר אושר ,אמתי ,לא כזה זמני .אז איך מממשים אותו?
יש שיטה! אם אלמד איך לשנות את התכונה הפנימית שטבועה בי מרצון
ליהנות לעצמי  -לרצון להעניק לאחרים ,אזי ההנאה שלי תהיה אין סופית,
כי מושא התענוג שלי יהיה חיצוני  -ארצה למלא את האחרים ולא את עצמי.
והתוצאה? אין סוף הנאה! לפחות כמו שאני נהנית כשבתי נהנית כשאני
מאכילה אותה...
היציאה מחוץ לשליטת האגו משחררת אותנו מהמרוץ אחר תענוגים
מזדמנים ,ומאפשרת לנו להתחיל "שנה חדשה" בפנימיותנו .אני מאמינה
שלזה התכוונו אותם חכמים כשרמזו לנו על האפשרות ל"חיים דבש" ,חיים
של נצחיות ושלמות בכל ימות השנה .אז שתהיה לכולנו שנה של התחדשות
פנימית ,שנה מתוקה מתוקה!
שלי פרץ היא סופרת ,שחקנית ותסריטאית; בעלת טור שבועי בערוץ
יחסים ב– .Ynet
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הורים
מאת :מרגלית ונטורה
איורים :מיכאל גונופולסקי

מופע קסמים משפחתי
asap creative/photos

ילדים אוהבים להמציא הצגות .בימים החמים אפשר לנצל את זה לפעילות קסומה
ומיוחדת המשותפת לכל המשפחה  -בייחוד אם לסיפור שתמציאו יהיה מסר חשוב
שהילדים יכולים לקחת איתם גם לחיים האמתיים

ח

לק מהגדרת התפקיד של כל הורה הוא לדעת לעשות
חיקויים של בעלי חיים  -כלבים ,פרות ,כבשים ,חתולים,
או כמו במקרה שלנו  -הרבה "קוקוריקו" של תרנגולים.
הכול כדי לשעשע את הזאטוטים מצד אחד ,וכדי להכיר
להם את הטבע הסובב אותנו ,מצד אחר .למען האמת ,עם
הזמן השתכללנו ומצאנו חיקויים של חיות אחרות שאינם מחייבים כישרון
ווקאלי מיוחד (מה שעוזר מאוד במקומות ציבוריים) ,כמו חיקויים של דגים,
של לטאות או עכברים ,וכל מה שנותר לנו לעשות הוא רק פרצופים מוזרים.
אבל בבית המצב שונה לגמרי .בבית מותר להשתולל כמה שרוצים  -אנחנו
מחקים פילים גדולים שמניפים את החדק הארוך שלהם למעלה למעלה,
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משמיעים קולות מצחיקים ומשתוללים כמו קופים ,מניחים כרית קטנה
על הגב והולכים לאט לאט כמו הצבים ,עושים פזצט"אות של זוחלים,
קופצים גבוה גבוה כמו הצפרדעים ,עומדים על רגל אחת כמו הפלמינגו
ומנופפים חזק עם הידיים כמו הפרפרים...
בזמן האחרון הצטרפו אלינו גם הילדים .הבנים שלי גילו את הכוח הנפלא
שטמון בהצגה ,וחוויית המשחק שלנו רק התעצמה .האפשרות שניתנה
להם לחבוש את הכובע של אימא ולהיות גברת מגונדרת למשך דקה,
לנעול את הנעליים של אבא ולהלך בהם בגאווה ,לקחת את התיק של
סבתא ,לעשות ביי-ביי ולהפריח באוויר נשיקה  -הפכה כל יום בבית שלנו
להצגה אחת גדולה .תנו לילדים את האפשרות והם יאספו אליהם את

‹

ססגוני ,בתפקיד החשוב של הצמחים והפרחים ,ועל הרצפה פיזרנו את כל
בעלי החיים הפרוותיים שבבית ,שלושה חיילי צעצוע ,בובה של ליצן וגמד.

זה כל הקסם

כל חלקיקי הזיכרון הקטנים שלהם ,התכונות המולדות שלהם והאופי
שמתחיל להתגבש בהם ,והם כבר יבנו להם עולם שלם משלהם.
על רקע חזרתה הצפויה של סבתא מחו"ל ולאור מזג האוויר החם ששרר
בחוץ ,החלטנו לנצל את סוף השבוע האחרון כדי להתפנק לנו בבית ולהכין
לה הפתעה .הבנים חברו לאבא והחליטו להכין לכבודה הצגה קטנה
וחמודה ,כזו שמשלבת בתוכה את כל חלקי הטבע ומסבירה את מי באמת
אנחנו צריכים לחקות .ולשם שינוי ,לא מדובר בחיה...

"אגדה על קוסם"
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מרגלית ונטורה היא עורכת תוכן ובעלת טור בערוץ הורים
ב–  ,Ynetנשואה לאבי ואם לשלושה.
margalit_v@kab.co.il

asap creative/photos

ההצגה מספרת על קוסם כל יכול וטוב לב שרצה להעניק את אהבתו
לכולם ,אך אף אחד לא הבין אותו וכולם חשבו שהוא בכלל לא טוב .עד
שיום אחד ,שני ילדים קטנים אוהבים וטובי לב ,גילו את דרך הסתרים
שמובילה אל ארמון הקוסם ,שהיא דרך האהבה שלנו איש לרעהו .בדרך
אליו הם מגלים שהקוסם בעצם רוצה לעשות לנו רק טוב ,ולומדים בעצמם
איך להיות ממש כמו הקוסם האוהב.
בתפקיד הקוסם הצבנו את אבא .הלבשנו אותו גלימת קטיפה מארגז
התחפושות ,נתנו לו שרביט קטן והושבנו אותו על השרפרף במרכז הסלון.
"תעשה פרצוף עצוב" ,אמר לו הבן הגדול" ,וכשאני אגיע אליך  -תחייך,
בסדר?" אבא עשה פרצוף רציני וסמכותי ,ממש כמו הקוסם הכל יכול.
לצורך הכנת הדרך לארמון בנינו תפאורה צבעונית  -הוצאנו גזרי עיתונים
ישנים ,קימטנו וקיבצ'צ'נו אותם כדי שייראו כמו אבנים וסלעים ,את
התינוקת הקטנה הושבנו בטרמפולינה ,לבושה בשמלה פרחונית ובכובע

במהלך החזרות הם התאמנו בדילוגים מעל אבני הנייר והסלעים ,עזרו
אחד לשני בהתמודדות מול סופות חול דמיוניות והחזיקו מעמד מול
כל המכשולים .לאחר כשעה החלטנו לעשות הפסקה לארוחת צהריים.
ביקשתי מהבן הגדול לעזור לי ולקטנצ'יק לארגן את השולחן לקראת
הארוחה" .תעשה מה שאני עושה ,בסדר?" שמעתי אותו מסביר לקטן
ומניח את הצלחת שלו על השולחן .הבן הקטן הלך אחריו והניח גם
הוא את הצלחת שלו ,אך מיד זרק את שתיהן על הרצפה" .הוא לא
רוצה לעזור!" שמעתי את הגדול מתלונן" ,הוא זורק הכול על הרצפה!"
"לא נורא" ,אמרתי לו וניגשתי אליהם" ,בדיוק כמו שעשינו עכשיו בחזרות
להצגה ,כך אתה יכול להסביר לו שבשיתוף פעולה בינינו אנחנו למעשה
יכולים להצליח בכל משימה".
בערב סבתא הגיעה משדה התעופה .אחרי הנשיקות ,המתנות והשמחה
ביקש ממנה הבן הגדול לשבת על כיסא הפלסטיק הקטן בשורה הראשונה.
"תתחילי ,אימא" ,הוא נתן לי הוראה .כשהגענו לחלק האחרון של ההצגה
הוא עצר לפתע את רצף הקריאה וצעק לעבר סבתא " -עכשיו אנחנו ,תא-
תא!" ולקח בעדינות את ידו של הבן הקטן .הם החלו לעבור בזהירות בין
כל הסלעים והאבנים מנייר שהיו פזורים על הרצפה .הם הגיעו אל התינוקת
הפרחונית הקטנה ,נתנו לה נשיקה ומשכו באפם כאילו מריחים את
כובעּה .עקפו את האריות ,הכרישים ,הנמרים ודובי הפנדה הקטיפתיים,
חיבקו את שאר הבובות ונתנו להם נשיקה ,עד שלבסוף הצליחו והגיעו
אל הקוסם (שעודד אותם במהלך כל ההצגה) ,התקרבו אליו וצעקו" :הנה
הוא!" בעודם מצביעים על אבא" .הגענו אל הקוסם!" הם חיבקו אחד את
השני בשמחה וסבתא מחאה להם כפיים בהתרגשות גדולה.
"תא-תא ,ראית אותנו?" שאל אותה הקטן ,מתנשף" .כן חמוד ,כל הכבוד!"
היא ניגשה אליהם ונתנה לכל אחד שרביט משלו ,בדיוק כמו של הקוסם.
"את השרביט אתם מקבלים כי כמו הקוסם ,גם אתם נהגתם באהבה ובעזרה
הדדית ולמדתם כיצד להתגבר יחד על כל המכשולים
שעמדו בדרככם" .היא אמרה ונתנה להם נשיקה.
כשהילדים נרגעו מהשמחה ,סידרנו בחזרה את התפאורה
במקום והכנו אותם לשינה.
"אימא ,מחר נעשה שוב פעם את ההצגה?" שאל הבן הגדול ונכנס
למיטה" .בטח" אמרתי ,והסברתי לו שלמעשה אנחנו יכולים
לשחק את תפקיד הילד בהצגה בכל רגע בחיים ,בכך שנפעל
בנתינה הדדית אחד עם השני" .ואז נפגוש את הקוסם?" כיסיתי
אותו בשמיכה ולחשתי לו שלמעשה הקוסם הוא לא אדם" .הוא
לא?" הוא שאל בפליאה .חייכתי והסברתי לו שהקוסם הוא בעצם
אותו כוח ,אותה תכונה של אהבה הדדית שמתגלה בינינו כשאנחנו
מתייחסים אחד לשני בנתינה ,ואם בנוסף לחיקויים של בעלי חיים
נלמד לחקות גם אותו ונפעל כך כל הזמן אחד עם השני ,הוא יתגלה לנו
בקשר הזה בינינו  -בקשר אין סופי של אהבה.
*הפעילות בהשראת הספר "אגדה על קוסם" מאת הרב ד"ר מיכאל
לייטמן (הוצאת "קבלה לעם")

קבלה לילדים ולמשפחה
מאת :יעל סופר
איורים :לריסה נוביקובה

מ

מנגינה אחת

עבר לים ,בארץ רחוקה ,חיו להם מלך ומלכה.
הייתה להם בת אחת יחידה ולה עיניים יפות בצבע
תכלת ותלתלים בצבע אדום .ובגלל התלתלים
האדומים כולם קראו לה "אדמונית".
אנשי הארץ אהבו מאוד את המלך והמלכה
ובמיוחד את הנסיכה אדמונית.

שלחו וקראו למומחה למחלות מסתוריות מן הממלכה השכנה.
הגיע המומחה — איש נמוך מאוד עם תיק שחור וזקן לבן ארוך
עד לרצפה .המומחה הסתכל ,בדק לאדמונית את הדופק ואמר:
"אדמונית סובלת מעצבות .כדי לשמח אותה צריך תרופה מיוחדת
במינה .עליכם להביא לאדמונית את המנגינה היפה ביותר בעולם".
לקח את התיק ,סידר את הזקן ויצא.

יום אחד חלתה אדמונית במחלה מסתורית .מיד קראו לרופא
הארמון .הרופא הביט בה ברצינות ,הניע את ראשו באי נחת ורשם:
"קמצוץ של אזוב ,קורנית ושום עם דבש וחרדל ,ציפורניים של
חתול וקליפה של בצל .לערבב עם כוסמת ופרחים של כרכום,
מבושל ,מקורר ,שלוש פעמים ביום".
אבל זה לא עזר.

מיד קראו לכרוז שידהר על סוס בכל הארץ ויודיע" :הקשיבו,
הקשיבו ,לאדמונית הנסיכה דרושה המנגינה היפה ביותר
בעולם .מי שיביא לנסיכה את המנגינה היפה ביותר יישא את
אדמונית לאישה".

שלחו וקראו לרופאים ולמכשפים מכל הממלכה וכולם ניסו וחיפשו
רפואות למחלה.
אחד המליץ" :מקלחות קרות".
שני אמר" :רק ירקות ופירות".
ושלישי קבע" :רק דייסה ורק מקלחות חמות ,ופעם ביום לעמוד
על הראש".
אבל כל זה לא עזר .אדמונית שכבה במיטתה ,ועיני התכלת היפות
שלה עצומות.
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עוד באותו יום התאספו ובאו מכל קצוות הממלכה לחצר הארמון
נגנים עם כלי נגינה שונים.
"יש לשמור על שקט מוחלט בחצר הארמון ובכל הממלכה ,כדי
שאדמונית תוכל לשמוע את המנגינה" ,ביקשו המלך והמלכה.
"נלך היום על קצות האצבעות" ,החליטו כל המשרתים.
"נכריז על סחורותינו בשפת הסימנים" ,קרצו אחד לשני כל
המוכרים בשוק.
"נדבר בלחש ולא נריב" ,לחשו הילדים זה לזה.
למחרת נפתחו שערי הארמון והמשרתים דאגו להכניס את הנגנים

אחד אחד אל חדרה של אדמונית.
ראשון נכנס כנר ובידו כינור" .אני ארפא את אדמונית עם מנגינת
הכינור ,כי הוא הכי אצילי מכל כלי הנגינה" ,הודיע בחשיבות הכנר.
הוא שלף קשת עשויה שערות סוס מובחרות ופרט על המיתרים
מנגינה אצילית ויפה .אבל אדמונית לא הגיבה.
"לא הצלחת ,אדוני הכנר" ,אמר הרופא והכנר יצא מאוכזב.
מיד אחריו נכנס לחדר חלילן ובידו חליל" .אני ארפא את אדמונית
כי מנגינת החליל צלולה כמו אוויר הרים" ,הוא הסביר .הוא נשף
בחליל מנגינה שהסתלסלה לה מחוץ לחלון אל החצר עד שכולם
בארמון נעמדו והקשיבו .אבל אדמונית לא הגיבה.
"החליל לא מתאים" ,קרא הרופא .החלילן חזר מבויש לחצר
ולחדר נכנסו ארבעה משרתים ועל גבם פסנתר .מאחוריו התיישב
הפסנתרן והכריז" :אני ארפא את אדמונית כי מנגינת הפסנתר
היא המנגינה המרגשת ביותר" .הוא פרט על הקלידים הלבנים
והשחורים והצלילים יצאו דרך החלון אל הרחוב וכל תושבי העיר
התרגשו .אבל המלכה שישבה ליד הנסיכה אמרה" :כדאי להפסיק
כי לאדמונית כבר זולגות דמעות מהעיניים" .הפסנתרן יצא מהר
ואתו ארבעת המשרתים והפסנתר.
והנה פתאום נכנס לחדר אדם צעיר וגבוה ,לבוש מוזר במעיל שחור
עם קצוות ארוכים .אבל הדבר המוזר ביותר היה שידיו היו ריקות

"רק רגע" ,אמר המנצח" .אני יודע מה קרה בחדר מקודם ובגלל זה הגעתי
לכאן .אדוני המלך ,אנחנו חייבים להציל את הנסיכה אדמונית".
"תנו לו לנסות" ,ביקשה פתאום המלכה והמלך הסכים.
המנצח הצעיר אסף את הנגנים ,לחש באוזניהם סוד ואחר כך נעמד
מולם וחיכה .שקט ודממה השתררו בארמון ובשוק ובעיר ובממלכה
כולה .ואז… הניף המנצח את ידיו וכל הנגנים התחילו לנגן ביחד
מנגינה אצילית וצלולה ,זורמת ורכה ,גבוהה ומרגשת ,מנגינה שהיה
בה הכול ,מנגינה כמעט מושלמת .המנצח סימן בידיו וכל הנגנים
עקבו אחריו ,עד שפתאום נשמע צליל נוסף ,חדש ונפלא.
" לה לה לה לה לה"...
אדמונית פקחה את עיניה ,התיישבה ושרה ביחד איתם.
באותו רגע עצרו כולם את נשימתם ,כי בחדר נשמעה המנגינה
היפה ביותר בעולם.
המומחה מן הממלכה השכנה צדק ואדמונית באמת החלימה.
המלך והמלכה הזמינו את המנצח הצעיר לגור בארמון והנגנים
קיבלו עבודה קבועה בתזמורת החצר.
אדמונית לחשה לאמה בסוד" :אימא ,למרות המעיל המוזר,
המנצח הצעיר חכם ,יפה ומוכשר מאוד ,ואם זה אפשרי אני רוצה
להתחתן אתו".
אחרי שבעה ימים נערכה חתונה מפוארת ושמחה ואליה הזמינו
את כל בני הממלכה.
"יש משהו אחד שמאוד מסקרן אותי" ,ניגש המלך למנצח הצעיר
ושאל" :מה הסוד שלחשת באוזני הנגנים ביום שהגעת לרפא את
אדמונית?"
המנצח חייך ואמר" :הסוד הזה הוא פשוט מאוד .אמרתי להם
שבמקום שכל אחד ינגן לבד וישמע רק את עצמו ,ננגן כולנו ביחד
וכל נגן יקשיב לאחרים ויתאים את הניגון שלו לניגון של כולם".
מאז ועד היום הם חיים בארמון ,בריאים ומאושרים ,מנגנים
ושרים ...כל הזמן ביחד.

והוא לא החזיק שום כלי מנגינה.
"מי אתה?" שאל המלך.
"אני מנצח ,הוד רוממותך .ואני יודע איזו מנגינה תרפא את בתך
הנסיכה" ,חייך אליו הצעיר.
"אבל במה אתה מנגן?" התפלא המלך .והמנצח ביקש" :הוד
רוממותך היקר ,תן לי לצאת רגע אל החצר ומיד אחזור לכאן עם
המנגינה היפה בעולם" .המלך שכבר התייאש מכל פתרון אחר
הרשה לו" :צא ותחזור ,אבל מהר כי נראה שמצבה של אדמונית
מחמיר עוד יותר".
לא עברה דקה והמנצח חזר אל החדר ואתו הכנר ,החלילן ,הפסנתרן
וגם הפסנתר .כולם עמדו מבוישים.
"אלו הנגנים שהבאת?" צעק המלך כי איבד את סבלנותו והרופא
כבר סימן להם בידיו שיצאו משם לפני שיהיה מאוחר מדי.
לשאלות בנושא חינוך ילדים ומשפחה ,רעיונות ,הצעות ופניות למדור ,פנו לדוא"לfamily@kab.co.il :
ספטמבר 47 2008

אישים בקבלה
מאת :ניב נבון

עת לעשות
הוא הבין שהשעון מתקתק ושחייבים לעלות ארצה ,הוא לחש באוזנו של בן–גוריון בדבר הדרך
להקמת מדינה עצמאית באמת ,את כל כוחותיו גייס למען הגשמת חלומו  -להפיץ את הקבלה
לעם כולו .סיפור חייו של מי שהיה אולי הגדול שבמקובלים  -הרב יהודה אשלג ,בעל הסולם

באדיבות ארכיון תנועת “בני ברוך”

השנה היא  .1921רוח חזקה משתוללת מחוץ לבית משפחת אשלג.
בפנים כולם שותקים .בעל הסולם חזר זה עתה מנסיעה שגרתית לרבו,
אך הפעם הוא נראה מהורהר מתמיד .הוא מניח את תיק הנסיעות
בפינת החדר ונשכב על הספה ,מסוגר בעצמו ,לא מוציא הגה מפיו.
בחלוף שעה ארוכה יודיע לבני משפחתו :אנו עומדים בפתחה של
תקופה חדשה .קיבלתי מרבי את כל שיכולתי .איני יכול להישאר יותר
בפולין .הגיע הזמן לעלות ארצה...
בעל הסולם ,הרב יהודה אשלג ,היה אחד מגדולי המקובלים בתולדות
האנושות .נשמה מיוחדת שירדה לעולם כדי להביא לנו את חכמת
הקבלה ולקרב אותנו לחיים של אושר ,שלום ואחדות.
"מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל ,המצויה ומפסקת בינינו
לבין חכמת הקבלה" ,הוא כתב .ואכן ,הוא היה הראשון שפירש את כל
ספר הזוהר ואת כתבי האר"י ,הראשון שהתאים את החכמה העתיקה
של הקבלה לכל אדם ,הראשון שהוציא לאור עיתון קבלי והפיץ אותו
ברחבי העם .בלבו פעמה דאגה לגורל העם שלנו ,דאגה שהכתיבה באופן
מוחלט את כל מהלך חייו.

המאבק על העלייה לארץ ישראל

הרב יהודה אשלג "בעל הסולם"
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אותו יום בשנת  1921לא היה הפעם הראשונה שבה הביע בעל הסולם
את רצונו לעלות ארצה .מספר שנים קודם לכן הוא ניסה לארגן עלייה
של קבוצה בת מאות משפחות כדי להקים בארץ יישוב משותף" .עננים
שחורים מתקרבים לשמי אירופה" ,אמר לכל מי שרק הקשיב" ,השעון
מתקתק ,לא נותר לנו זמן רב".
הקבוצה כבר הזמינה צריפים משוודיה והתכוננה לעלות ארצה ,אלא
שאז גילו רבני ורשה את העניין ,ומשום שחששו מפני השפעתה של
החילוניות בישראל ,אסרו על הקבוצה לעלות .הם איימו עליה באמצעים
שונים ,ולבסוף הביאו לפיזורה .בעל הסולם ,שארגן את הקבוצה  -נודה,

באדיבות ארכיון תנועת “בני ברוך”

יכול להתקיים רק על בסיס החוק הרוחני של אהבת הזולת .בפגישותיו
עם בן–גוריון הוא חזר והדגיש" :כדי להצליח במשימתנו המשותפת
ולבנות כאן חברה מאושרת ,אנו צריכים לעורר בתוכנו את ניצוץ האהבה
לזולת ,אחרת ,במוקדם או במאוחר ,לא יהיה לנו יסוד משותף".
אולם בן–גוריון לא היה היחיד .הרב אשלג נפגש עם כל ראשי היישוב
דאז  -עם משה שרת ועם זלמן שז"ר ,עם משה ארם ועם חיים ארלוזורוב.
הבדלים חיצוניים ומנטליים לא הטרידו אותו ,דאגה אחת בלבד דחפה
אותו  -הדאגה לעתידו של עם ישראל.
הוא ראה חשיבות כה גדולה בהקמת המדינה ,עד שאפילו על הסכין
שבעזרתה פרס את החלות לאחר הקידוש בשבת ,חרת את אשר היה על
לבו" :מדינת ישראל".

קבלה לעם
"שמח אני שנבראתי בדור כזה ,שכבר מותר לפרסם את חכמת האמת"

עיתון "האומה" יוני 1940
הושפל על ידי רבני העיר ואיבד את משרתו כרב .אבל הוא לא ויתר,
והמשיך בשלו .זמן מה מאוחר יותר ,כשהוא חסר כול ,עלה עם משפחתו
ארצה והתיישב בירושלים.

להלהיב את האהבה
סוף שנות הארבעים .ביתו של דוד בן–גוריון בשדרות קק"ל  17בתל
אביב .שמונה בערב" .ראש מנהלת העם" נראה מרותק למשמע דבריו
של האדם החרדי שיושב מולו ...אם נעמוד קרוב מספיק נוכל לשמוע
שברי דברים" :דוד" ,אומר אותו אדם ברגש" ,נוכל לבנות כאן מדינה
עצמאית ומאושרת רק אם נדע להלהיב שוב את האהבה הטבעית
העמומה בנו "...הוא ממשיך" :אנו חייבים לדאוג לכך ,שכאשר תקום
כאן מדינה ,אזרחיה ידאגו איש לרעהו .רק כך יהיה לנו יסוד טבעי
ובטוח להיבנות ולהמשיך את קיומנו בתור אומה."...
"פעמים רבות" ,מספר דוד בן–גוריון" ,נפגשתי עם בעל הסולם כדי לדבר
עמו על קבלה ועל עתיד המדינה" .פעמים רבות הפתיע אותו בעל הסולם
בדעותיו המהפכניות ומרחיקות הלכת.
מה בדיוק אמר לו ,ומדוע בן–גוריון התעניין כל כך בדבריו? בעל הסולם
הכיר את מהותו הפנימית ואת ייחודו של עמנו .הוא ידע שעם ישראל

(בעל הסולם" ,תורת הקבלה ומהותה").
בעל הסולם לא הסתפק במפגשים עם ראשי היישוב .מרגע שהגיע
לארץ הוא הקדיש את כל זמנו להפצת השיטה לאהבת הזולת .כבר
בשנת  1933הוא מחליט להוציא לאור סדרת מאמרים שסללו את הדרך
לאיחוד אמתי של העם.
"עת לעשות" היה מאמרו הראשון ,וכותרתו העידה יותר מכול על
כוונתו החד משמעית של בעל הסולם  -הגיעה העת להתאים את
חכמת הקבלה לדורנו .עד אז הייתה החכמה סגורה ומסוגרת באלפי
מנעולים ,אך לא עוד .האנושות נזקקה לחכמת הקבלה ,ובעל הסולם
הגיש את החכמה לעולם.
סדרת המאמרים הייתה רק החוליה הראשונה בשרשרת; הרב אשלג
פירש את כתבי האר"י ,ויצר מהם חיבור מופלא בשם "תלמוד עשר
הספירות" .בהקדמתו לספר הוא כתב שהוא נועד לאפשר לכל אדם
בימינו למצוא את התשובה לשאלה "לשם מה אני חי?"
"אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה לגאולה השלמה",
הוא קבע באמירה שאינה משתמעת לשתי פנים  -ולא רק לציבור
שכבר מכיר אותה ועוסק בה ,אלא לכלל העם ,לכולם! "וכיון שכן הרי
אנו מחויבים לקבוע מדרשות ולחבר ספרים ,כדי למהר תפוצת החכמה
במרחבי האומה".

עיתון שבא מאהבה
ב– 5ביוני  1940מחליט בעל הסולם לעשות צעד מהפכני :הוא מקבץ
את הרעיונות המרכזיים ביותר בחכמת הקבלה ,משכתב אותם לשפה
פשוטה ומוציא אותם לאור בעיתון הקבלי הראשון בהיסטוריה – עיתון
"האומה" .באמצעות העיתון הוא פונה לעם שסביבו כשבפיו מסר אחד:
חייבים להתאחד!
למרבה הצער ,אנשים שהתנגדו לחכמת הקבלה ולמסר שבעל הסולם
התאמץ להפיץ פנו לשלטון הבריטי והביאו לסגירת העיתון .וכך ,לאחר
גיליון אחד בלבד ,נסגר העיתון הראשון שניסה להפיץ אחדות ,חיבור
ואהבת הזולת.
אולם הרב אשלג לא נרתע מהניסיון לעצור את הפצת חכמת הקבלה.
הוא החליט לעשות כל שביכולתו כדי להביא את הקבלה לאחיו ,והחל
לכתוב את מפעל חייו :פירוש "הסולם" לספר הזוהר.

סולם לשמים
תל אביב .בניין רעוע .חורבה כמעט .בעל הסולם כבר בסוף שנות
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השישים לחייו .במשך שעות הוא עומד רכון על מכבש דפוס ישן ומסדר
בשארית כוחותיו את אותיות הדפוס .העופרת של האותיות כבר פגעה
בבריאותו ,אבל הוא לא אומר נואש .נהפוך הוא ,פניו מאירות" .אני
חייב לסיים את המלאכה" הוא חושב" ,גורלו של העולם מוטל על
הכף "...הוא מתיישר ,לוקח נשימה עמוקה ,וממשיך במלאכתו...
שני התקפי לב ,בזה אחר זה ,כמעט ומפילים אותו מרגליו .בקושי רב
הוא קם ממיטת חוליו ,מתעלם מהמנוחה שהורה לו הרופא ,וממשיך
במלאכת הכתיבה .הוא עובד  18שעות בכל יום .כשהוא נרדם ,אשתו
פותחת את אצבעותיו כדי להוציא את העיפרון מידו המכווצת מדלקת
פרקים קשה.
הוא מגייס את כוחותיו האחרונים כדי לעמוד במשימה שהציב לעצמו;
אות אחר אות הוא מסדר ,ומכין בעצמו את ספר הזוהר לדפוס .כוס
קפה רודפת כוס קפה  -הוא חייב להישאר ער ולסיים את המלאכה.

בעל הסולם הקדיש את כל חייו לטובת בני עמו .פעם ,בזמן מלחמת
העצמאות ,כשהיה חולה מרוב דאגה ,שאלו אותו" :מדוע אתה דואג כל
כך למה שקורה בחזית?" הוא השיב" :משום שאני מרגיש שהלוחמים
שם ,הם ילדיי" .ממש כך ,כאב רחום המדבר על לבו של בנו ,ביקש לומר
לנו" :בנים אהובים ,בחרו בדרך אהבת הזולת ,על פני הפירוד ...רק כך
נוכל להצליח."...
הרב אשלג השלים את תפקידו .הוא השאיר בידינו את מפעל חייו ,את
פירוש הסולם לספר הזוהר ,ואת "תלמוד עשר הספירות"  -פירושו המקיף
לכתבי האר"י .הוא סלל עבורנו את הדרך להשגת האושר ,השלמות
והנצחיות .כעת ,כל שנותר לנו כדי להגיע לכך ,הוא להעפיל במעלה הסולם
הרוחני שהוא הציב עבורנו " -סולם שראשו מגיע עד השמים".
niv_n@kab.co.il

באדיבות ארכיון בן גוריון

ויקיפדיה

ממכתבי בן גוריון
"אני רואה חשיבות רבה בהשלמה
של מפעלי הרב אשלג ז"ל .כל הזמן
הצטערתי שאין תרגום עברי לזוהר,
מוסד ביאליק אמנם פרסם תרגום
חלקי – אבל ראוי הוא ספר זה שימצא
כולו בידי הקורא העברי ,שאינו מסוגל
להבין את הארמית [ ]...של ספר גדול
זה ,התופס מקום כל כך חשוב בחיים
הרוחניים של עמנו" (ארכיון בן–גוריון,
תכתובות)6.1.1960 ,
"זכיתי להיפגש בתל אביב הרבה
פעמים לפני כמה שנים עם הרב אשלג
ז"ל ולשוחח אתו ארוכות – גם על קבלה
וגם על סוציאליזם( "...ארכיון בן–גוריון,
תכתובת)20.5.1958 ,
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