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דבר המערכת
מדינת ישראל נולדה בזכות אנשים עם ניצוץ בעיניים, שראו 
בעיני רוחם תמונה נפלאה, שוקקת חיים ועטופה באהבה. 

כדי  כוחות  למצוא  השכיל  ומוכה  מפוזר  מפורד,  עם 
"היה להם  ולאסוף את שבריו במולדתו.  להתקבץ מחדש 
בשביל מה לקום בבוקר...", כתב יהונתן גפן שנים אחר כך, 
בניסיון לתאר את האש שבערה בלב אותם אנשים. "אבל", 
הוא הוסיף בשם הדור שנולד בעקבותיהם, "כשבאנו לראות 

לא מצאנו שום דבר".  
בישראל בת ה–60 התמונה השתנתה. האידיאולוגיה הקיבוצית 
הוחלפה באמריקולוגיה - אכול מהר, כמה שיותר, כפי יכולתך. 
הקן המשפחתי מתפורר; מערכת החינוך עומדת חסרת אונים 
אל מול הדור החדש שצומח כאן, הכלכלה מתנדנדת, השלטון 

מושחת ולאיש לא אכפת. יכול להיות ש"זה" נגמר?
לא נגזים אם נאמר שהאופטימיות והאמונה שחיזקו בעבר 
את ידינו מתרסקות היום חזיתית על שלט צעקני שמבשר: 

"אין מוצא". ובכל זאת, טוענים המקובלים, יש מוצא. 
"הדרכים החדשות" שעליהן כתב הרב קוק לפני מאה שנים 
עדיין אקטואליות. אבל כדי לגלות אותן עלינו לחפש מחדש 

אחר האבר החשוב ביותר שלנו - הלב. 
בצד חוויית קריאה מרתקת, מנסה הגיליון השלישי של "קבלה 
לעם" לשמש קרן אור, שתאיר דרך וכיוון חדשים-ישנים, שאולי 

ידליקו מחדש את הניצוץ הישראלי. 
אז מה הוא מזמן לנו?

ריאיון מרתק עם עו"ד בני דון יחייא, מומחה לענייני אישות 
ופרקליט הגירושין של סלבריטאי ישראל, שידבר על הקשר 

המו"ל: 
רחוב שפע טל 6, תל אביב 67013

ת"ד 57388, תל אביב 61572

סמנכ"ל מערכת ופרויקטים: איילת מעברי
עורכת ראשית עיתוני לקוחות: מיכל בלום

עורכת: נירית גורן
מפיקה: מיה סגל

עיצוב ועריכה גרפית: אושרית כהן
מנהלת פרסום: נחמה שקדי

מנהלת קדם דפוס והפקות: אביגיל יעיש
מנהלת מחלקת תיאום מודעות: דורית מימון 

תיאום והפקת מודעות: מיטל סעד
דפוס: בזק ישיר

המו"ל אינו אחראי לפרסומים, תוכנם, סגנונם, עיצובם ו/או 
התמונות הכלולות בהם. כל המודעות באחריותו הבלעדית 

והמלאה של המפרסם, על פי הזמנתו ובהתאם לאישורו, כי 
הוא זכאי כדין לפרסום המודעה. כל הזכויות שמורות.

מערכת "קבלה לעם":
עורכים: אביהו סופר, אלי וינוקור

עורך גרפי: דודי אהרוני
חברי מערכת: אורן לוי, גלעד שדמון, ניב נבון, נסי חסיד, 

עמית שלו, שלי פרץ, ליאור גור, דובב רושינה, אורית פנחס, 
זמיר גולן, זאב סוביק, אסף אוחיון, יואב ברנשטיין, שמעון 

כרמון, רחלי לייטמן
עיצוב גרפי: סטודיו יניב, מיכאל גונופולסקי, אבי ונטורה

תודות: 
סשה )ישראל( דמידוב, הנרי דוד, מיקה שרון, מרב סימן 

טוב, דורון פנחס, החוג לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, 
עו"ד בני דון יחייא, אהובה ברנר, אסתי היימן

תודה לבית "קבלה לעם", רח' ז'בוטינסקי 112, פתח תקווה 
תודה לחברת ההפקות "Ari Films" על השימוש בשידורי 

www.kab. tv הטלוויזיה בערוץ הקבלה האינטרנטי
תודה למכון למחקר ע"ש הרב אשלג על השימוש בארכיון 

כתבי המקור.
תודה ל"פאר לוין" - יועצי תקשורת ואסטרטגיה, ותודה מיוחדת 

לאיתן לוין, לממי פאר ולמיטל הראל. 
תודה מיוחדת לכם, אלפי הצופים, הגולשים, המנויים, התלמידים 

והחברים שבזכותם ועבורם נוצר המגזין הקבלי הראשון.

 editor@kab.co.il  :שאלות, הערות ותגובות למערכת
בדואר: הוצאת "קבלה לעם" ת"ד 1552, רמת גן 52115.

www.kab.co.il

בין משבר הזוגיות של אדם וחוה למגפת הפרידות שפוקדת 
את העולם בזמננו. 

אחר  להתחקות  שתנסה  מעמיקה  כתבה  נמצא  לצדו 
הסיבות לתופעת ההיפר אקטיביות של הדור הצעיר, ואף 

תציע דרך טיפול ומענה לבעיה שטורדת רבים.
בחודש  בנו  שהכה  הנדל"ן  ומחירי  התירס  האורז,  משבר 
ובכיר הפרשנים  נדון בשיחה מרתקת בין העיתונאי  שעבר 
הכלכליים של העיתון "ידיעות אחרונות" - סבר פלוצקר - 

ובין הרב ד"ר מיכאל לייטמן.
ולבסוף, כתבה שמיישירה מבט חדשני אל הדרך שעברה 
אברהם  שהקים  הקטנה  ה"חמולה"  מימי  שלנו  החברה 

אבינו בבבל ועד לרשת החברתית "פייסבוק".
כמו בגיליונות הקודמים, גם בגיליון הנוכחי יתארחו כתבים, 
ביניהם אנשי תרבות ורוח מהמובילים בחברה הישראלית, 
היוצר  של  טוריהם  יופיעו  הפעם  אישיים.  טורים  שיגישו 
השחקן  שרון,  מיקה  והמסעדנית  השפית  דוכין,  ארקדי 
והזמרת ואשת הרדיו מרב סימן טוב. כל אחד  הנרי דוד 

מהם יספר על החיבור האישי שלו לקבלה.
לצדם תספר האדריכלית אורית פנחס על פרויקט ייחודי 
ושלי  אביב,  תל  באוניברסיטת  לאדריכלות  בחוג  שנחנך 

פרץ תהרהר בקול על דיוקנו של הישראלי המצוי.
מעל לכול מביא עמו הגיליון "רוחות של תקווה" ואופטימיות 

שכל כך נחוצה לנו בימים אלה. 
הקוראים  לכל  מאחלת  לעם"  "קבלה  עיתון  מערכת 

והמנויים החדשים קריאה מהנה! ✿
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אם זה לא עובד עליי 
אני הולך

“למעלה גבוה, יש מי ששומע / צעקה של איש קטן / על הארץ, 
למטה, איש בלי נצח ששכחת / מבקש רק עוד קצת זמן” )“איש 

בלי נצח”, 1991(

בגיל 30 עברתי סוג של התמוטטות עצבים. עד אז הייתי בנאדם 
שלא שאל שאלות, שחשב שהוא יודע הכול, מאוד בטוח בעצמי, 
ואז  התמוטטתי.  זה  ובגלל  היצירה.  מאחורי  שהתחבא  אדם  בן 
הגעתי לתובנה שאני לא יודע כלום, וחיפשתי תשובות כי לא טוב 

לי בחיים. 
את  מאוד  שיפרתי  באמת  ובזכותו  פסיכולוגי,  לטיפול  הלכתי 
את  השתיק  לא  זה  אבל  היום,  עד  לי  עוזר  זה  שלי.  ההרגשה 
השאלות שהתרוצצו בתוכי - מי אני? בשביל מה כל הסיפור הזה 

של החיים? מה התכלית? וכן הלאה.  

/ זה כרגע לא אני / או אני  / ובחדר יש אור  "יש לי חדר משלי 
בשחור" )"חדר משלי", 1995(

באינטרנט,  שוטטתי  מזרח,  בודהיזם,  שיטות,  מיני  כל  ניסיתי 
אנשים  לקבוצת  נחשפתי  אחד  יום  אותי.  תפס  לא  דבר  ושום 
להשאיר  לעזוב,  הוא  שלהם  העקרונות  אחד  לאוכל.  שמכורים 
הזה  המושג  אלוהים.  של  עליון,  כוח  של  בידיים  השליטה  את 
הסיבות  אחת  גם  וזו  אותו,  הבנתי  לא  אותי.  הרתיע  מאוד 
יש  לאמת  אבל  הסוף.  עד  ולהתמסר  להתמיד  לא  לי  שגרמו 
יכול  לא  אתה  בה  פוגש  שאתה  שברגע  כזו,  מעצבנת  תכונה 
לברוח. ואחר כך ראיתי איך דווקא במקומות שיש לי התנגדות 

אליהם יש משהו שאני צריך. 

“בינתיים אני רואה דלת מאחוריה / האור לבן והרבה חלל / אני 
נכנס לשם ואם הייתי יודע / רק דבר אחד ברור / על כל מה שהיה 

קודם לא חבל” )“רגע לפני”, 1998(

באחד הימים, זמן מה אחרי שאבא שלי נפטר, גיליתי את חכמת 
הקבלה. 

מלחמות  עבר  הוא  חולה,  שהיה  בזמן  רק  לא  מאוד,  סבל  הוא 

וחיים קשים. אבל הדבר שהכי נחרט בי היה שראיתי שהוא נפטר 
לו,  שהיו  לסיבות  קשר  בלי  עצמו,  של  מהלופ  לצאת  להצליח  בלי 
אבל  באומללות.  אותך  שמקבע  כזה  בלופ  להיות  יש,  ולכולם 

בנשימה האחרונה שלו ראיתי שאני רוצה להיות שונה.  
הרגשתי  אבל  כלום,  הבנתי  ולא  הקבלה,  חכמת  את  פגשתי  ואז 
המון  לי  היו  ובדרך  העניין,  את  לברר  התחלתי  רוצה.  בי  שמשהו 
סימני שאלה והתנגדויות, אבל לאט לאט התחלתי להרגיש משהו 
מעבר לשכל, משהו מבפנים, מהלב. עד כמה זה נותן כוח, מרגיע, 

משתיק את השליליות שבך, מכוון אותך לתדר טוב, מאזן.
חוויתי המון דברים חזקים ובזכותם הגעתי לקבלה. 

הקבלה קופצת מעל הראש של הפסיכולוגיה, כי היא מתעסקת 
גם בקשר שלך עם עוד אנשים. היא מזכירה לך שאתה לא לבד 
טוב  שלו.  ב”אני”  בעיקר  מתעסק  האדם  בפסיכולוגיה  פה. 
מציבה  והיא  מסביבך,  קורה  מה  לך  מראה  הקבלה  לי.  רע  לי, 
מחשבה  הזולת,  על  האחר,  על  מחשבה  פשוטה:  לא  משימה 
היא  כי  כנראה  פעם,  לא  אותי  שמעצבנת  מחשבה  זו  חדשה. 
האמת.  עם  להתמודד  אוהבים  לא  אנשים  זה,  ככה  נכונה.  הכי 
זה.  עם  להתמודד  לי  בא  ולא  שמן”,  “אתה  לי:  שאומרים  כמו 
אז הקבלה אומרת לי “אתה אגואיסט, וזה הטבע שלך, ולא רק 
שיטה  גם  לי  מציעה  היא  במקביל  אבל  כולם”,  של  אלא  שלך 

ותרופה לשנות את הטבע שלי. 

“ואת מחייכת עיניים בורקות / חיוך כמעוף עננים / מכאן זה אחרת / 
אין דרך לחזור / היינו כחולמים” )“היינו כחולמים”, 2008(

בפעם  שבדרך.  חדש  מתקליט  חדש,  משיר  לקוחה  הזו  השורה 
מטרה  לי  כשיש  אלבום  עושה  שאני  מרגיש  אני  בחיים  הראשונה 
אחרת. במקום להצליח, ולכבוש, ולהוכיח, להתפרנס ולהתפרסם, 
הפעם זה בא ממקום אחר. אני כבר לא רוצה לדבר על ההצלחות 

והכישלונות שלי, אני רוצה להעביר משהו עמוק יותר. 
התקליט הזה יתבסס על שיחות שלי עם הרב ד”ר מיכאל לייטמן, 
שבהן אנו מבררים את כל הנושאים שמעסיקים אותי, כמו זוגיות, 
התמכרויות, חינוך, המשבר בארץ ובעולם. אלה חומרים שיש בהם 

זווית ראייה חדשה לגמרי על המציאות שבה אנו חיים. 

ארקדי דוכין
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ספיישל רשתות חברתיות
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על הפנים

שנה האחרונה נדמה שסם חדש וטרנדי השתלט על ב
זו המבלה חלקים גדולים משעות  האנושות, בעיקר 
חברים,  מצרפים  כולם  המחשב.  מסך  מול  יומה 
ומורידים  מעלים  חדשות,  באפליקציות  משחקים 
עליהם,  שעובר  מה  על  מדווחים  מכירים,  מצטלמים,  תמונות, 

מדברים און ליין ומה לא.
גולשים רבים מודים ומתוודים שהרשת “תפסה” אותם, ושהם 
משקיעים שעות רבות מזמנם בין דּפֶיָה. אחרים מדווחים על 
חברתי  צורך  מספקת  פייסבוק  האם  התמכרות.  של  סימנים 
האם  החברים?  מעגל  את  להגדיל  אמצעי  כלומר,  אמתי? 
קפיצה  קרש  אולי  או  היכרויות,  לאתר  מוסווית  במה  היא 

להתפתחות עסקית?
עדיין לא ניתן לענות על השאלות האלה בבירור, אבל דבר אחד 
עולם  אל  מהמציאות  לברוח  דרך  עוד  היא  פייסבוק   - בטוח 
מאות  אף  ולעתים  עשרות  בו  למצוא  יכול  אחד  שכל  דמיוני, 
פולשני  לא  מספקת,  במידה  מרוחק  יותר,  יפה  עולם  חברים. 
מדי, שבו אפילו התמונות שאני מציג כבר עברו טיפול פוטושופ 
עולם  שונא.  כך  כל  שאני  הפגמים  ללא  להיראות  לי  שמאפשר 
שעלול  כואב  הכי  והדבר  חברתיים,  חיכוכים  )עדיין(  בו  שאין 
לקרות לי במשך היום הוא שלא יצאו לי תמונות יפות מהמסיבה 

של אתמול, או שמישהו ישליך עליי שקיות מים וירטואליות. 

פייסבּוק היא הרשת החברתית המצליחה 
בעולם. שווייה טיפס לכ- 15 מיליארד 
דולר! אמנם רק על הנייר עדיין, ובכל 

זאת... אבל מאחורי המספרים וההצלחה 
עולה השאלה למה? למה אנו מעדיפים 
לנהל את הקשרים החברתיים שלנו דרך 

מסך המחשב, במקום לצאת החוצה 
ופשוט להיפגש?

מאת: זאב סוביק
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דבר אחד בטוח - פייסבוק היא עוד “
דרך לברוח מהמציאות אל עולם 
דמיוני, שכל אחד יכול למצוא בו 
עשרות ולעתים אף מאות חברים. 

עולם יפה יותר, מרוחק במידה 
מספקת, לא פולשני מדי, שבו אפילו 
התמונות שאני מציג כבר עברו טיפול 
פוטושופ שמאפשר לי להיראות ללא 

הפגמים שאני כל כך שונא
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לשיאים  בימינו  מגיע  השנים,  במהלך  בנחת  לו  ותופח  הולך 
אך  השתאות,  מעוררי  להישגים  אותנו  מוביל  הוא  חדשים. 
קשר  כל  ובהצלחה  ביסודיות  ומחריב  עמוק  חלל  בלבנו  פוער 
אנושי וחם שאנו מנסים לייסד. 
ניתוק  תחושת  בנו  מפתח  הוא 
וריחוק, מעצים בנו את התחושה 
מנת  על  באחרים  תלויים  שאנו 
אותנו  ודוחף  צרכינו  את  למלא 
להשתמש  הסובבים,  את  לנצל 
אינם  וכשהם  לתועלתנו,  בהם 
אנו  עוד,  תועלת  לנו  מספקים 

מעדיפים שייעלמו.
להיפרד  יכולים  היינו  לכאורה 
בניתוק...  לעד  ולחיות  מזה  זה 
אלא שהטבע פועל קצת אחרת. 
החשובים  התהליכים  אחד 
השנים  בעשר  שהתפתחו  ביותר 

האחרונות הוא הגלובליזציה. ופה המצב מסתבך. 
מרחיבה  הארץ(  כדור  גלובוס,   - )מלטינית  הגלובליזציה 
ומפתחת קשרים בין מדינות, חברות ויחידים ויוצרת שילובים 
תרבויות  כלכלות,  בין  שונים 
העולם.  ברחבי  ותנועות 
בני  מוצרים,  מכך  כתוצאה 
חוצים  וטכנולוגיה  כסף  אדם, 
מהיר,  בקצב  לאומיים  גבולות 
ונוצרת קהילה רחבה המשולבת 
הופכים  כולנו  אחד.  בשוק 
פוליטית,   - לזה  זה  מחוברים 
אקולוגית,  חברתית,  כלכלית, 
האגו  שני,  ומצד  תרבותית... 
הרף  ללא  פועל  שמתעצם 
ומקשה  מזה,  זה  אותנו  לנתק 
עלינו לקבל את העובדה שאנו 
בזה.  זה  ותלויים  מחוברים 
נכפה  שכאילו  הזה,  ה”ביחד” 
לנו  וגורם  ומעיק  לוחץ  עלינו, 
ולהתכחש  להתנגד  לנסות 
אותנו  שכורך  החיבור  לאותו 
המצב  את  להגדיר  אם  יחדיו. 
בצורה מדויקת יותר, הרי שאנו 
כבולים זה לזה בקשרים שאיננו 

יכולים להתיר.
למעשה, פועלים כאן שני רצונות 
קוטביים בו זמנית: מצד אחד - 
רצון להיות עם כולם, ומצד שני 
- רצון להישאר מוגנים בחלקת 

האלוהים הקטנה שלנו. 
צורך  חושפת  הזו  הקוטביות 
בחיבור אמתי, חיבור שלא ניתן 

ופייסבוק  החברתיות,  הרשתות  שמספקות  האשליה  האם  אך 
מספק  תחליף  להוות  מצליחות  הן  כי  עד  גדולה  כה  בראשן, 
למה  יודעים  אתם  הישן?  בסגנון  חברתיים  קשרים  ליצירת 

מדברים,  כשממש   - הכוונה 
עם  מתחבקים  או  נפגשים 
פשוט  ואולי  אחרים.  אנשים 
עם  להתמודד  לנו  קשה 
הדבר האמתי, ומסך המחשב 
מספק לנו את ההגנה הנחוצה 

כדי להיפתח? 
אנושיים,  יצורים  אנחנו 
וכיצורים שנבראו רק על מנת 
ליהנות אנחנו אוהבים ללטף 
ולהראות  האגו  את  לעצמנו 
יפים,  אנחנו  כמה  לעולם 
ומוקפים  חכמים  נבונים, 
חברים. הרשתות החברתיות 

כל  את  לראות  גם  זה;  את  לעשות  מצוינת  במה  לנו  מספקות 
העולם ואשתו, וגם להיראות הכי טוב שאפשר. להיות גדולים 
עניין,  והרבה  חיזורים  פרגונים,  יפות,  תמונות  עם  מהחיים, 

מסתיר  אולי,  רק  שאולי, 
צורך אחר, אמתי.

חכמת הקבלה עוסקת רבות 
בקשר בין בני האדם. לפיה, 
מהות  את  להבין  מנת  על 
להכיר  עלינו  בינינו,  הקשר 
את שורש הקשר הזה. על פי 
מחוברים  היינו  המקובלים, 
אחת,  כללית  לנשמה  פעם 
מאין  שמורכב  אדיר  גוף 
שמקיימים  תאים  ספור 
ורציף.  הדדי  קשר  ביניהם 
נשמה  נשברה  מסוים  בשלב 
כללית זו לאין ספור חלקים, 
שעם  אלא  אנחנו.  שהם... 
לחלוטין  איבדנו  שבירתה 
בינינו,  הקשר  תחושת  את 
מפסיקים  לא  אנחנו  ומאז 
לאותה  תחליפים  לחפש 
הרגשה שלמה שחווינו פעם. 
המערכות  בכל  למעשה, 
החברתיות שיצרנו יש ניסיון 
אחר  לחפש  מודע  בלתי 
הדרך לשחזר את אותו קשר 

נעלם, אותו זיכרון ישן. 
הנושא  מרכזי  מפתח  שחקן 
חלקי  בין  לנתק  באחריות 
האגו.  הוא  הכללית  הנשמה 
שרק  שמנמן  אגו  אותו  כן, 
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את  שהגה  צוקרברג,  אליוט  מארק  הוא  פייסבוק  מייסד   •
בושה( שעה שהיה סטודנט  בלי  - העתיק  אומרים  )ויש  הרעיון 
בהארוורד. פייסבוק עלתה לאוויר ב–4 בפברואר 2004, בתחילה 
כרשת הפתוחה לסטודנטים באוניברסיטת הארוורד בלבד. רק 

לאחר כשנתיים וחצי נפתחה פייסבוק לציבור הרחב.
למעלה  על  עומד  בפייסבוק  הפעילים  המשתמשים  מספר   •
יום  ובכל  ישראלים,  מ–69,000,000, מתוכם למעלה מ–400,000 

נוצרים 250,000 חשבונות חדשים באתר ברחבי העולם.

אבל מה עושים שם?
• פותחים כרטיס אישי ומעצבים אותו

• אוספים חברים 
• שולחים הודעות ומצ’וטטים זה עם זה 

• מעלים תמונות וקובצי וידיאו
• קונים מתנות וירטואליות אחד לשני ומדביקים אותן על הקיר 

הווירטואלי שלך
• מזמינים אחד את השני להיפגש ברשת למטרות עסקיות או 

חברתיות
• חוברים אל "קהילות" / קבוצות דיון בין לאומיות  

אפליקציות )יישומים אפשריים( - אלפי אפשרויות להורדה 

פייסבוק - תעודת זהות
ומשחקים  מוזיקה  מסנג'ר,  מאפליקציות  החל   - תשלום  ללא 
אתה  דמות  איזו  "בחן  כגון  מורכבים  אישיות  במבחני  וכלה 

בהישרדות".
אירועים - דרך אפליקציית האירועים תוכל להתחבר ללוח שנה, 
כך לא תפספס את יום ההולדת של שרון, שישבה לידך בכיתה 
ב’ )היום נשואה פלוס ילד(, את פסטיבל החומוס השנתי ו/או את 

ערב השירה בציבור עם שרל’ה שרון.

צריך לקחת בחשבון ש: 
יוכלו כולם לראות אם שינית  1. כל צעד שלך נרשם באתר. כך 
סטטוס בפרופיל האישי, הערת על תמונה של מישהי שהיא נראית 
מצוין, או הצטרפת לקבוצה "התנועה לביטול העיר פתח תקווה". 
2. המידע האישי שלך מתנייד ברשת ללא כל בקרה אמתית מצדך 
ג'יגות של מידע אישי  )כבר היום פייסבוק מאגדת ג’יגות על גבי 

יקר ערך על הגולשים, שיכול לעניין מאוד חברות שיווק שונות(.
3. כמות בלתי נסבלת של מידע, הטרדות ובלבולי מוח שנשלחים 
אליך ממשתמשים אחרים בפייסבוק )היי גילי, למדנו יחד בכיתה 

ג’ וגיליתי אותך מחדש בפייסבוק...(.
4. בעלי נטייה להתמכרות עלולים לגלות שמרוב שהשקיעו אנרגיה 
במציאת החברים מהטירונות )או גרוע יותר - מגן חדווה(, החברים 

האמתיים כבר לא מתקשרים.

לקיים דרך חוטים או מדיה וירטואלית, אלא רק על ידי שדרוג 
רשת הקשרים בינינו לקשר עמוק ופנימי יותר.   

נשמה, נהיה בקשר
העידן שבו אנו חיים הוא שלב הכנה מתקדם בהתפתחותה של 
האנושות. בסוף התהליך ניצבת המטרה להתאחד שוב כנשמה 
איננה  העולם  מהות  כי  להבנה  מתמיד  קרובים  אנחנו  אחת. 
שמתרחש  מה  כל  את  שמנהל  סופי  האין  הידע  אלא  החומר, 
אמתית,  להתחברות  הדרך  את  מראה  הקבלה  חכמת  סביבנו. 
הסולם”  “בעל  לכולם.  המשותפת  פנימית  שפה  על  המבוססת 
בינינו  כאלה  ליחסים  להגיע  כדי  כי  ובספריו  במאמריו  מסביר 
נדרש שינוי יסודי בתפיסת המציאות שלנו. בלב לבו של התהליך 
נמצא הצורך לשנות את הטבע האגואיסטי שאתו נולדנו לתכונת 

הנתינה לזולת. 

אבל כיצד נוכל לוותר על הדאגה לעצמנו? ואם לא נדאג לעצמנו, 
מי ידאג לנו? במאמר “מתן תורה” מבהיר “בעל הסולם” כי על 
אחרים  יהיו  אם  רק  לוותר  נוכל  הזו  פוסקת  הבלתי  הדאגה 
שידאגו לנו באותה דרך שאנו נדאג להם, כמו במשפחה קטנה 
שבה איש דואג לרעהו. למערכת היחסים החמה הזאת קוראים 
ערבות, ובני אדם שבונים מערכת קשרים המבוססת על ערבות 

נפטרים מהדאגה לעצמם, וזוכים לחוות מציאות חדשה. 
יושבים  לכך,  הגיעו  לא  שעוד  האנושות  חברי   - אנחנו  בינתיים, 
מאחורי הצג, אלמונים ומשוחררים כאחד, חושפים רגשות בזהות 
ומוצאים  ניפגע(  )פן  בפומבי  זאת  לעשות  שלא  נזהרים  בדויה, 
ולהתחבר  המסכות  את  להוריד  יהיה  הבא  השלב  לרגע.  מפלט 

באמת, בלבבות. �

zeev_s@kab.co.il
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את ה כתפיו  על  עוטה  המפלט,  כיסא  על  מתיישב  וא 
המקלדת  על  הכתובת  את  מקיש  האדומה,  הגלימה 
ויוצא למועדון. המועדון הזה אינו דומה לשום מועדון 
כיסאות  בטון,  קירות  בו  אין  מכירים.  שאתם  אחר 
מעץ ורחבת ריקודים מפרקט. הוא קיים רק במרחב הווירטואלי. 
המערבי:  בעולם  פופולרי  מועדון  בכל  כמו  בו  מתנהגים  אמנם 
המוזיקה עכשווית, רחבת הריקודים מפוצצת עד אפס מקום ויש 
גם שפע של אלכוהול בּבָר. ההבדל היחיד הוא שהאורחים ישובים 

מול מסכי מחשב בכל רחבי העולם. 
ממדיות  תלת  וירטואליות  דמויות  מרצדות  המסך  על 
אלה  גם  והם  שמות,  להן  ונתנו  הלבישו  עיצבו,  שהגולשים 
אמתי  אדם  מסתתר  כזו  דמות  כל  מאחורי  אותן.  שמפעילים 

שממוקם אי שם בעולם. 
כרגע, לדוגמה, מפזזים על רחבת הריקודים ארכיטקט איטלקי 
ומנהלת  הברית  ארצות  מדרום  מבוגר  דין  עורך  ממילאנו, 
יורק. כך לפחות הם  ציבור מניו  ויחסי  שיווק בחברת פרסום 

מציגים את עצמם. 
ארז )שם בדוי, השם המלא שמור במערכת(, שאליו אנו מתלווים 
לסיור, מצטרף אליהם ובוחר בשלב זה לעמוד ליד הבר הווירטואלי 
לינדן  עשרה  משלם  הוא  עבורו  וירטואלי,  בירה  בקבוק  ולהזמין 

דולר וירטואליים. 

חיים של
אחרים

יש כאן הכול, או לפחות כל מה שהמוח האנושי היצירתי 
מסוגל להמציא. עולם שלם של דמויות תלת ממדיות 
המככבות בחיים וירטואליים. כל מה שצריך זה עכבר, 
מקלדת, מחשב ומסך. ודמיון - המון דמיון. אבל מה 

באמת הסיפור של כל הווירטואליות הזאת? ואולי בכלל 
מדובר בסוג של הכנה לעולם הרוחני?

הם פונים זה אל זה בשמות קוד מסתוריים: הפיה השחורה, נסיך 
האור ולאונרדו דה וינצ’י - ככה זה, בעולם שלהם הכול אפשרי. 
והם  זה ממפגשים קודמים על המסך,  זה את  ארבעתם מכירים 
יודעים זה על זה רק מה שכל אחד מהם בחר לספר לאחרים. כך 

מתחיל עוד ערב טיפוסי בחייו הכפולים של ארז...

החיים בתוך מסך 19 אינץ'
ארז )33(, נשוי ואב לשני ילדים חמודים, מתגורר עם משפחתו 
לימודיו  את  סיים  שנים  ארבע  לפני  שוהם.  ביישוב  בדופלקס 
היי–טק  בחברת  בכיר  צוות  ראש  הוא  וכיום  מחשבים,  כמהנדס 

שהונפקה בהצלחה בבורסה בשנה שעברה. 
כמו רבים מאתנו, הוא “משתמש קבוע” באינטרנט; בבוקר הוא עובר 
השקעותיו  במצב  מתעדכן  בצהריים  ברשת,  העיתונים  כותרות  על 
הסולידיות, ומדי חודש, כמהנדס מסודר, הוא משלם את חשבונותיו 

באמצעות האינטרנט. עד כאן שגרתי, יעיל, כמעט טבעי.
וחצי,  שנה  לפני  התרחש  ארז  של  בחייו  האמתי  השינוי  אבל 
לחוויה  נחשף  הוא  לפתע  הווירטואלי.  בעולם  פגש  שבו  ביום 
ואל  חדש,  לעולם  לחלוטין  נסחף  הוא  שהכיר.  מה  מכל  שונה 
זמן  ריגושים שאליהם הוא השתוקק  חייו המסודרים התפרצו 
רב כל כך. מאז הוא משתתף קבוע ופעיל יחד עם עוד 7 מיליון 
ולמקום”,  לזמן  “מעבר  ווירטואלי,  חדש  בעולם  משתמשים 

יום שגרתי בסקנד לייף

מאת: אסף אוחיון
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איש המכירות - פיטר לוקה,  
קווינס,  ניו יורק

מחלקה  כמנהל  עבודתו  שנות  בכל 
שאף  המקומי  בסופרמרקט  חרוץ 
משלו.  עסק  להקים  לוקה  פיטר 
ה  בן  לוקה  קנה  וחצי   שנתיים  לפני 
חנות  ופתח  לייף  בסקנד  שטח   ,40  -
שהוא  האישה  דמות  משלו.  בגדים 
בחר לעצמו מרוויחה ממכירת בגדים 

לדמויות אחרות $300 ליום.

פעיל הסביבה - סיימון סטיבנס
קובנטרי, אנגליה

עבור  הישרדות  מאבק  תמיד  היוו  יום  היום  חיי 
משיתוק  סובל  ה–33  בן  סיימון  סטיבנס.  סיימון 
מוחין וכתוצאה מכך פעולות פשוטות כמו הליכה 
ודיבור מהוות עבורו אתגר לא פשוט. באמצעות 
מסך המחשב בביתו הוא משוחח עם חברים מכל 
חיי  ומקיים  וירטואליות,  בערים  מטייל  העולם, 
קהילה פעילים. הוא אף הרחיב את העסק שלו, 

והוא משווק זרי פרחים וירטואליים בסקנד לייף. 

בית "קבלה לעם" 
בסקנד לייף

הווירטואלי  בעולם  גם  כך  האמתי,  בעולם  כמו 
הקבלה  חכמת  ללימודי  לעם”  “קבלה  מרכז  קיים 
במרכז  נערכות  שבועות  מספר  מדי  האותנטית. 

הרצאות מבוא בנושאים שונים ומעניינים. 
 Second Life–ב מאי  בסוף  התקיימה  למשל,  כך, 
החיים  את  קח   - לבחור  “החופש  בנושא  הרצאה 

בידיך”. 
האקדמיה  נציגי  שנשאו  ההרצאה  לצד 
 ARI–ה באנגלית,  הקבלה  ללימודי  הווירטואלית 
להקת  של  חיה  רוק  הופעת  גם  נערכה   ,on-line
וידיאו,  קטעי  הוקרנו  להופעה  כחימום  הבית. 
“קבלה  בבית  החדשים  התלמידים  סיפרו  שבהם 
חכמת  אל  הייחודית  דרכם  על  הווירטואלי  לעם” 
ואנימציה  וידיאו  סרטוני  הוקרנו  וכן  הקבלה, 
מזווית  העתיקה  החכמה  את  שהציגו  נוספים 

ראייה חדשה ומודרנית.
ההכנות  בעיצומן  נמצאות  כבר  אלה  בימים 
 ,Second Life–ב הווירטואלי”  הספר  ל”שבוע 
מוצגים  לעם”  “קבלה  הוצאת  של  הספרים  וכל 

לקריאה ולהורדה ללא תשלום. 
ל:  דוא”ל  לשלוח  ניתן  ולהצטרפות  לשאלות 

SLKabbalah@gmail.com

באדיבות “ניוזוויק”
באדיבות “ניוזוויק”

10

הנקרא: second life או בתרגום חופשי: “חיים שנִיים” )ראה 
במסגרת בעמוד 12(. 

על מציאות, דמיון וכל הבאגים
אל  כיום  נמשכים  מיליוני אנשים  לכך שעשרות  אז מה הסיבות 

העולם הווירטואלי ומחפשים בו חיים נוספים? 
הסיבה הראשונה טמונה באופי החיים שרובנו חיים כיום. ההתפתחות 
הטכנולוגית המואצת בשנים האחרונות הביאה לכך שרוב המקצועות 

ומידע,  במידע.  קשורים  בימינו 
לחשוב  מתמיד  יותר  היום  שהפך 
וירטואלי.  דבר  הוא  רב,  ערך  ולבעל 
עוסקים  ענק  וחברות  טייקונים 
הון  משקיעים  אותו,  מעבדים  בו, 
אותו  מוכרים  ולבסוף  באבטחתו, 
)מישהו  אסטרונומיים  בסכומים 

אמר גּוגֶל?(. 
הנוכחות  את  שהופך  נוסף  גורם 
מרכזי  לחלק  הווירטואלית 
לגלובליים  שהפכנו  הוא  בחיינו 
התקשורת  אמצעי  בעזרת  מאוד. 
להתגבר  למדנו  האינטרנטיים 
הזמן  הפרשי  על  ובזול  בקלות 
השונות.  היבשות  בין  והמרחק 
אותנו  מנתקים  אלה  מרכיבים 

מהתלות במישור הפיזי. 
השנים  ב–20  הומצאו  לצדם 
רבות  טכניקות  האחרונות 
במדיום  מתקדם  שימוש  שעושות 
מאחסנים  אנו  הווירטואלי: 
שהפקנו  וידיאו  וסרטי  תמונות 
זמנית  בו  אותם  ומראים  ברשת, 
אנג’לס  בלוס  שגרה  שרונה  לדודה 
אבות  בבית  שנמצאת  ולסבתא 
בפרדס חנה; אנו מביטים בהדמיות 
מכשירים  באמצעות  גופנו  אברי 
רפואיים מתקדמים ועוד היד נטויה. 
בקיצור, ניתן למצוא דוגמאות רבות 

בחיינו לאירועים שבהם אנו מתנתקים, כביכול, מהחומר. 
נעוצה  אחרים  בממדים  מפלט  למצוא  לניסיון  השנייה  הסיבה 
קשים,  הפכו   - וירטואליים  הלא  אלה   - שלנו  שהחיים  בעובדה 

והם מכבידים עלינו מאוד. 
האנושות שקועה במשבר חריף בכל תחומי החיים: התא המשפחתי 
חברתיים,  פערים  בחינוך,  משבר  ודיכאון,  ייאוש  סמים,  מתפורר, 

נזקים אקולוגיים, משבר מזון עולמי, אובדן דרך כללי... 
המצב המדכא והלוחץ הזה גורם לתחושת מחנק, והאדם מרגיש 
אחר,  לממד  לברוח  חייב  שהוא 
יוכל  הוא  שבו  למקום  להימלט 
פשוט  שהוא  הבעיות  מכל  להתנתק 
בונה  הוא  לפתור.  איך  יודע  לא 
יוכל  הוא  שאליהן  מסגרות  לעצמו 
ריגושים  סיפוק,  למצוא  כדי  לברוח 

ושלווה. 

המאבק על החופש 
האמתי

תופעות  קבלית,  מבט  מנקודת 
צורך  מבטאים  אלה  ותהליכים 
אנחנו,  מי  להבין  בכולנו  שטבוע 
למצוא משמעות. כשאיננו מצליחים 
למצוא מענה לצורך הזה בעולם שלנו, 
בעולמות  אותו  לאתר  מנסים  אנו 

אחרים. דמיוניים. 
בנוי  שלנו  החיים  מהלך  אחד,  מצד 
כך שאיננו בוחרים עם אילו תכונות 
כתוצאה  להתחנך.  היכן  או  להיוולד 
לגיל הבגרות כבר  מכך, אנו מגיעים 
מעוצבים על ידי החברה - כמו עוגה 
מישהו  החיים”.  ב”תנור  שנאפתה 
קיבע  עולם,  תפיסות  בנו  הטביע 
ערכים  בנו  ונטע  המחשבה  את  לנו 
האם  אז  רוצים.  בהכרח  לא  שאנו 
אנו באמת אדונים לעצמנו? הקבלה 

מסבירה שלא.
בכל  וגדל  שהולך  האגו  שני,  מצד 
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איננו מסכימים  דוחף אותנו לחפש חופש אמתי.  אחד מאתנו 
יותר לחיות ב”בית סוהר” שמישהו אחר מכתיב בו את החוקים. 
אמנם בדורות הקודמים נכנענו לכך, אך בדורנו - לא עוד. אנחנו 
מנסים להיאבק למען החופש האמתי, אך כשאיננו מוצאים את 
שבו  לעולם  בורחים  בורחים.  פשוט  אנחנו  אותו,  להשיג  הדרך 

נוכל להכתיב את החוקים בעצמנו.   
גם הצורך ללבוש זהות אחרת ולהגשים פנטזיות שחבויות בנו 
תכניתו  ואת  האנושי  הקיום  מטרת  את  הבנתנו  מחוסר  נובע 
של הכוח העליון עבורנו. הרי אותו טבע עליון הציב אותנו כאן, 
בעולם הזה, והעמיד לרשותנו את התנאים הטובים ביותר כדי 
שהתכונות  לנו  יתחוור  זאת,  כשנבין  הרוחני.  לעולם  להתעלות 
המיוחדות של כל אחד מאתנו והחוויות שעברנו במהלך החיים 

היו האופטימליות ביותר עבורנו.

Windows לרוחניות
את  בו  לעצב  שנוכל  קסום  לעולם  הווירטואלי,  לעולם  הכמיהה 
עצמנו כמו שתמיד רצינו, מושרשת עמוק בתוכנו. היא מבטאת 
אחרת,  מציאות  להכיר  מאתנו  ברבים  וגובר  שהולך  הצורך  את 

שלמה וחופשית.
כך  על  מצביעה  בימינו  הזו  הפנימית  הכמיהה  של  התרחבותה 
הכרת  הבא:  ההתפתחות  לשלב  להיכנס  מוכנה  כבר  שהאנושות 

העולם הרוחני. 
למציאות  הבא,  ההתפתחות  שלב  לקראת  ההכנה  בתהליך 
לניתוק  אותנו  מכינה  היא  חשוב.  תפקיד  נכון  הווירטואלית 
והמקום.  הזמן  וממגבלות  הגשמית  מהזהות  לניתוק  מהחומר, 
אולם בשונה מהעולם הווירטואלי, הדמיוני, גילוי העולם הרוחני 

איננו בריחה מהחיים, אלא חוויה מוחשית, אמתית ומעצימה. 
הדור הבא של המשחקים הווירטואליים - חכמת הקבלה - כבר 
 5,000 לפני  אבינו  אברהם  התחיל  שאותו  הסטארט–אפ  כאן. 
כדי  לנו  רק  מחכה  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  המשיך  ואחריו  שנה, 

להתגלות. 
ברזולוציה  בוהקים  צבעים  של  עושר  מבטיחים  המקובלים 
גבוהה והרבה אור כשמעפילים לשם. כל שנדרש הוא להקיש את 

הכתובת הנכונה על המקלדת...  �

asaf_o@kab.co.il

 Second Life 
מילון מושגים

אלא  מחשב,  משחק  לא  הוא   Second Life משחק:  לא   �
עולם וירטואלי תלת ממדי מרובה משתתפים. 

משתתפים  של  רב  מספר  נמצא  נתון  רגע  בכל  הקונספט:   �
יכולים  הם  שבה  מאוד(,  גדולה  עיר  )כמו  אחת  ענק  בזירת 

להתחפש לכל דמות שעולה על רוחם. 

� המשתתפים: כל הפעילות מתנהלת על ידי הגולשים עצמם, 
וגם  הצופה  גם  אתה  שבו  ממדי,  תלת  סרט  מזכירה  והחוויה 

השחקן. 

� גיל ממוצע: גילם הממוצע של המשתתפים הוא 31. 

� כסף: המשתתפים מנהלים מסחר אמתי מדי יום בסכום 
סגר  חודשים  מספר  לפני  אמריקאי.  דולר  מיליון   3 של 
שלו   הווירטואלית  הבנקאות  מערכת  את   Second Life
דולרים אמתיים לחלוטין.  והגולשים מצדם הפסידו אלפי 
דולר  לינדן  שנקרא:  מקומי  מטבע  יש   Second Life–ב
)270 לינדן דולר = 1 דולר אמריקאי(, והוא נסחר בבורסה 

המקומית לפי שער חליפין משתנה. 

קניות,  עושים  ביניהם,  משוחחים  המשתתפים  בחיים:  כמו   �
שונים,  ואביזרים  חפצים  יוצרים  וקרקעות,  בתים  רוכשים 
בסרטים  צופים  מתגרשים,  מתחתנים,  קניונים,  מקימים 
קפה,  ובבתי  שונים  מסוגים  במועדונים  מבלים  ובהרצאות, 

הכול... וירטואלי.

ברחבי  ואוניברסיטאות  מכללות  מ–500  למעלה  חינוך:   �
 Second של  הווירטואלי  לעולם  נכנסו  כבר  הברית  ארצות 
למשל,  הרווארד  אוניברסיטת  וגדל.  הולך  רק  ומספרן   Life
 ,Second Life למשתתפי  לימודים  שלוחת  המפעילה 
שבו   Second Life–ב אתר  סטנפורד פיתחו  ואוניברסיטת 
ספרייה  כל  כמו  הפועלת  וירטואלית,  ספרייה  גם  קיימת 

אוניברסיטאית בעולם. 

� פרסום: בנוסף למיליוני השחקנים, Second Life הצליחה 
קולה,  וקוקה  אדידס  כמו  ממשיות  חברות  כמה  גם  למשוך 

שרואות בסביבה הווירטואלית כר פורה לפרסום מוצריהן.

וולי  הישראלי  הסטארט–אפ  צפוי  הקרוב  בחודש  סלולרי:   �
משתתפי  יוכלו  שבאמצעותה  פלטפורמה  להשיק   )Vollee(
שלהם  הסלולר  ממכשיר  גם  באתר  לגלוש   Second Life

)בתנאי שהוא דור שלישי, כמובן(.
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מאת: שלי פרץ
איור: מיכאל גונופולסקי

נקודת מבט

הפיח שכיסה את הרחובות ביום העצמאות עוד לא 
ממש הספיק להתנקות, דגלי ישראל בלויים עודם 

מתנופפים מכמה בניינים גבוהים בעיר, והמדינה חוזרת 
לסלוגן שלה - "מדינת מלחמה ללא הפסקה". אז 

במקום לסחוב שוב עד השנה הבאה את השחיתויות, 
את הביטחון הרעוע ואת החינוך הירוד, ואז לחגוג 61 
בגאון ובגאווה, אולי כדאי קודם לבדוק מה זה להיות 

ישראלי ברוב ימי השנה?

14

אני

“האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו”. 
)הרב ראי”ה קוק, אורות התורה(

על  הסיפורים  כל  פדיחה.  קצת  זה  ישראלי  שלהיות  חשבתי  פעם 
ישראלים שמתבהמים בחו”ל, שגונבים ברזים מבתי מלון בטורקיה, 
הענקיות  הכלבו  בחנויות  זול  שהכי  ממה  מתלהבים  שתמיד 
באוקספורד סטריט, וגם מסתלבטים על כל מי שנמצא מסביב כי הם 
בטוחים שאף אחד לא מבין אותם. אבל תמיד יש בחנות עוד איזה 
ישראלי שמדבר באותה השפה, כמו שאומרים, ומתחלחל מבפנים: 

“איזו גסות רוח!” כי הוא לא היה מתנהג ככה בחיים, זה בטוח... 
פעם חשבתי שזה עם אגרסיבי כזה, שמלכלך כל פיסת טבע שהוא 
מטייל בה, ובעיקר משתדל ללכלך מקומות מטופחים, כמו חוף 
ובכל זמן עם  הים והפארקים השונים. עם שמתקבץ בכל מקום 
מנגלים מעושנים. עם שתמיד חושב שדופקים אותו. שהגברים 
פה בכלל לא יודעים לדבר עם נשים, והנשים כאן הן קשוחות כמו 
גברים. שאף אחד לא יעשה בשבילך שום דבר שיוצא מגדר מה 
שהוא היה עושה ממילא. עם כזה שמערב אותך בענייניו הפרטיים, 
מבלי להתעניין אם זה בדיוק מה שחסר לך בחיים )ראה ערך אלה 

שנוסעים באוטובוסים עמוסים ומדברים בסלולרי בקולי קולות 
על הסכם המזונות שלהם(.

חשבתי שישראלים זה עם שמרוב בליל תרבויות אין לו תרבות. 
שלא ברור אם אי פעם הייתה לו. ושישראלים יודעים לביים רק 
ואפילו המאכל הלאומי שלהם  בורקס או סרטי מלחמה.  סרטי 
הוא בכלל מאכל של ִמצִרים. חשבתי שזה עם שיורה לעצמו ברגל, 
לך  שאומר  עם  שזה  המידה.  באותה  ונחות  גאה  מרגיש  הוא  כי 
ומחוספס,  גס  עם  מדהים(.  די  יתרון  דווקא  )וזה  ּבַּפָנים  הכול 
שנמצא במלחמה מתמדת, אם לא עם עמים אחרים, אז לפחות 

עם עצמו.
אבל עכשיו, אחרי כמה שנים שאני לומדת קבלה, אני יכולה לומר 

בלב שלם וללא היסוסים - מתברר שצדקתי!

אוי ואבוי, אנחנו עם סגולה?
בעין בלתי מזוינת ניתן להבחין שהעם הזה הוא לא בדיוק סמל 
 2008 דגם  הישראלי  דוגמה.  ממנו  לקחת  שכדאי  אנושי  ומופת 
זו  אין  “ואהבת לעצמך כמוך”, או אם תרצו  בעוז באמונה  אוחז 

ישראלי!
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אגדה, שתמיד אפשר לבחור באופציה השנייה: “ועשית לרעך כל 
מה ששנוא עליך במיוחד”.

אז מה, יכול להיות שאלוהים פשוט טעה? שאיבדנו את הטאץ’? 
ואולי בכלל כל עניין “העם הנבחר” זו המצאה מקומית? 

זו הבמבה הצהובה, כובע הטמבל, הצבר עטור הקוצים או  האם 
שבמחשבה  )למרות  בסגולה?  זכינו  שבגללם  הירוקים,  המדים 
שנייה גם הם לא ממש המצאה שלנו...( או אולי בזכות השחיתויות 
והירידה  בנפילה  שמצוי  החינוך  חולה,  כרעה  בארצנו  שפשטו 
הקסאמים  “כי  הקשה,  האנרגיה  מכל  התרחקות  לשם  ליו.אס 
שנופלים בשדרות ממש לא מתחברים לי טוב לקארמה שקניתי 
ושתיקה”.  התנזרות  של  שלמים  וחודשיים  רופי  בעשרה  בהודו 

כאילו דא?!
כמו שהקבלה מסבירה את זה, במצבנו הנוכחי אנחנו כמו אוסף 
של אגוזים, שלמרבה צערנו, מאוגדים יחד בתוך שק אחד. וכטבעם 
של אגוזים קשי עורף, לא משנה כמה מטלטלים את השק שלנו, 
כל אחד מאתנו נותר מבוצר בתוך קליפתו הקשוחה, מוכן לפצח 
לכל אגוז אחר בסביבה. אפילו האפשרות שהפיצוח  את הצורה 
של ידידנו עלול לרסק גם אותנו, כבר לא ממש מרתיעה אותנו, 

האגוזים. עד כאן - מסכימים? יופי! 
את  לפרוק  מוזמן  מסכים  שלא  )מי 
זעמו על אותיות המקלדת בכתיבת 
כותבים”,  ל”קוראים  עצבני  מייל 

כדרכו של אגוז מלך ישראלי גאה(.
עולה  שנרגעתם,  אחרי  ועכשיו, 
סופנו  האם  מה,  אז  הבאה:  השאלה 
נהיה  שכולנו  עד  בזה  זה  שנתנגש 
מפוצחים למשעי? לא ולא, מבטיחה 
התבלבל  לא  אלוהים  הרי  הקבלה, 
“עם  התואר  את  לנו  כשהעניק 

סגולה”.

אז מה בכל זאת מייחד 
אותנו, הישראלים?

ובין קרובינו  בינינו  ההבדל המהותי 
הוא  הצרפתים,  נניח  הרחוקים, 
בשל  רק  “עם”  אינו  שלנו  שהעם 
שיוך גנטי, היסטורי או לאומי, אלא 
תאמינו  הרוחני.  שורשו  בשל  דווקא 

או לא, אותו עם ערסוואטי המוגש לרוב במרקם אריסטוקרטי, 
ומהו  רוחני.  מטען  בקרבו  נושא  שהוא  בכך  מהאחרים  נבדל 
האחרים.  את  ולאהוב  לתת  היכולת  רוחני?  מטען   אותו 

נו, באמת, למה אתם צוחקים?
חיינו  מציאות  בתמונת  כשמתבוננים  קשה  בהחלט  האמונה 
מרבית  על  השנואים  אנחנו,  שדווקא  כשאומרים  ועוד  העגומה, 
העמים, אמורים לייצא את אותה אהבה נעלמה לכל מדינות החוץ 
להשרות  מנסה  המצוי  הישראלי  את  רואה  כבר  אני  והסביבה. 
אווירה נינוחה: “נו, מה הלחץ? מה שלא עשינו היום נעשה מחר, 
הזה  המטען  עם  הבעיה  אבל  הבאה...”  בשנה  או  מחרתיים,  או 
היא שכאשר לא מממשים אותו הוא בהחלט הופך לפצצה. פצצה 
שתקתוקה העצבני הולך וגובר עד אימה. ו”אימה” כבר מצלצלת 

מוכר יותר מתוך הלקסיקון של המדינה. 
זה  שנה   5,000( שלנו  ותיקה  ַמּכָרה  אותה  שאומרת  מה  פי  על 
סובלת  הקטנה  שמדינתנו  הסיבה  הקבלה,  חכמת  מספיק?(, 
מרמות גוברות של חרדה, היא מפני שאותו מטען רוחני, שנמצא 
“נקודה  קטנה,  כנקודה  מאתנו  ואחת  אחד  כל  של  הלב  בתוך 
שבלב”, עודנו כפוטנציאל שטרם התגלה. והדבר שמונע מאתנו, 
אותו  ומהו  שלנו.  הטבע  הוא  הזו  האהבה  את  לגלות  האגוזים, 
טבע? שימו את האגוזים על אי בודד )במלחמת הישרדות( ותגלו 

שאגוזים + אי = אגואיזם. והרבה. 
כל עוד הנקודה הרוחנית הזו, נקודת האהבה לזולת, נשלטת על ידי 
נוסיף  אנחנו  עצמאות,  מקבלת  ולא  העצמית(  )האהבה  האגואיזם 
להתהלך יום יום עם ספקות - האם באמת ניתן לחיות בארץ הזו? או 
שאולי זהו רק חלום שאפילו צביקה הדר לא יכול להפוך למציאות? 

חוגגים 60
אז השנה, אחרי שתלינו דגל מפלסטיק על חלון המכונית, ויצאנו 
אם  )או  מרכזית  בימה  כל  על  נולד”  “זמר  כוכבי  כל  את  לראות 
מכונת  על  שהתנפלנו  אחרי  תכנית(;  בכל  אז   - בבית  נשארנו 

להמתיק  לנסות  ובכך  מתוק”,  משהו  לילד  “לקנות  כדי  הסוכר 
לעצמנו את הטעם המר; אחרי שנכבשנו ממטחי זיקוקים שעלו 
נשימה.  ניקח  לרגע.  נעצור  בואו   - שקלים  אלפי  מאות  לכיסנו 
ולרגל 60 שנות ניסיונות כושלים לבנות כאן בית חם, שעוטף את 
כולנו כשווים, נעשה חושבים: באיזו מדינה אנחנו רוצים למצוא 

את עצמנו בעוד כמה שנים? 
ייתכן שאם פעם אחת נתבונן למציאות )ולעצמנו( בעיניים, נגלה 
והקשיים,  המלחמות  כל  על  להתגבר  אחרת  דרך  אין  שבאמת 
העורק  לתוך  ישירות  ואהבה  אחדות  מרצוננו  נכניס  אם  אלא 

הראשי של החיים. �

shelly_p@kab.co.il

ישראלי!



ספר הזוהר

מאת: אורן לוי

כמו בכל סיפור חתונה טוב, גם 
במאמר "ליל הכלה" שבספר הזוהר 

יש כמה דמויות מרכזיות. אלא 
שבזוהר כל דמות היא סמל לתהליך 

רוחני פנימי שמתקיים באדם
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 מי אתה 
ספר הזוהר? 
ספר הזוהר הוא קובץ פירושים 

לתורה שנכתב על ידי התנא רבי 

שמעון בר יוחאי במאה השנייה 

לספירה. עבור המקובלים מהווה ספר הזוהר מדריך מעשי 

לפעולות הפנימיות שעליהם לבצע כדי לגלות בתוכם את 

התחושות ואת המצבים הרוחניים הנעלים ביותר. 

הרב יהודה אשלג )"בעל הסולם"( בחר להקדיש את חייו 

לכתיבת פירוש כולל, מדויק ושיטתי לחיבור החשוב הזה, 

על מנת לסייע לכל אדם להגיע למדרגה רוחנית שתאפשר לו 

להתעמק בספר הזוהר ולהרגיש בעצמו את הכתוב בו. 

ליל
הכלה

המאמר  את  לקרוא  נהוג  השבועות  חג  בליל 
מספר  הכלה”(  “ליל   - )בעברית  דכלא”  “לילא 

הזוהר.
במבט ראשון נראה שהמאמר מספר על חברים 
אך  חתונתה,  לליל  להגיע  לכלה  שמסייעים 
הציורית  בשפתו  הזוהר  כאן  מסביר  למעשה, 
נוכל  וכיצד  דורנו,  בני  את התפקיד המיוחד של 

לממש אותו וליהנות מכל טוב.
שלנו  בסיפור  גם  חתונה,  סיפור  בכל  כמו 
שכאן  אלא  מרכזיות,  דמויות  כמה  קיימות 
פנימי  רוחני  לתהליך  סמל  היא  דמות  כל 
כלל  את  מסמלת  הכלה  באדם.  שמתקיים 
מסמל  והחתן  “הנברא”.  המכונות   - הנשמות 

את “הבורא”, האור העליון. 
ש”נפגשים  והנברא  הבורא  על  מספרת  העלילה 
קבלי  מושג   - זיווג  ביניהם  ומקיימים  בחתונה” 
שמסמל את הגילוי הרוחני שחווה הנברא בעקבות 

האיחוד בינו ובין הבורא. 

בהמשך מספר הזוהר על חברים שמסייעים לכלה 
)הבורא(.  החתן  עם  למפגש  להתכונן  )לנברא( 
החברים הם אותם אלה העוסקים בלימוד חכמת 
הקבלה מתוך רצון להגיע לחיבור אמתי ביניהם, 

ובכך מזרזים את תהליך הגילוי הכללי. 
ביניהם  הנכסף  לאיחוד  עצמם  את  מכינים  הם 
בחכמה,  העיסוק  באמצעות  הבורא  ובין 
את  משמחים  הם  אמתי,  לחיבור  ובהגיעם 

הכלה, וממלאים באור את כלל הנשמות. 

לחופה  באה  אינה  השבועות,  ביום  “ולמחרת, 
אלא עמהם. ואלו, החברים העוסקים כל הלילה 
בתורה, נקראים בני החופה. וכיון שבאה לחופה 
ומעטר  אותם,  ומברך  עליהם,  שואל  הקב”ה 
חלקם”  אשרי  הכלה.  של  בעטרותיה  אותם 

)הקדמת ספר הזוהר(. 

ספר הזוהר, שנכתב לפני כ–2,000 שנה, מסביר 
עד כמה חשוב לימוד הקבלה דווקא בימי הגלות, 
הנקראים “לילה”. לפי הקבלה, גלות משמעותה 
ריחוק וניתוק מרוחניות. מכאן ניתן להבין מדוע 
נמשכת  עדיין  שהגלות  המקובלים  גדולי  כתבו 
שלנו  שהעם  כך  על  צערם  את  והביעו  בימינו, 
להסביר  ניסו  הם  החומר.  עולם  בתוך  שקוע 
שהעיסוק במעשים גשמיים בלבד יפקיר אותנו 
לחסדיו של האגו ההולך ומתעצם, ואילו זה, סופו 
למשבר  ולבסוף  ולפירוד,  לפילוג  אותנו  להוביל 

כללי. משבר דומה לזה אשר אנו חווים כיום. 
מאיר  היום  אור  שבו  הגשמי,  מהעולם  בשונה 
את השמים באופן טבעי לאחר הלילה החשוך, 
ברוחניות דבר אינו קורה מאליו, והאדם צריך 
היום”  “אור  את  להביא  כדי  פעולה  לנקוט 
הבורא  שרוצה  והשפע  הטוב  את  שמסמל 

להעניק לו. 
המקור  בספרי  הלימוד  כי  מסביר  הזוהר 
לראות  לו  ומאפשר  הלומד,  עיני  את  “פוקח” 
ולהרגיש את הכוח העליון שמנהל ומפעיל את 
השלמה  התמונה  בפניו  נפרסת  לפתע  העולם. 
והוא נכנס אל “מאחורי הקלעים” של המקום 
שממנו מתנהלת המציאות כולה, ומשם הדרך 

לשינוי כבר סלולה.
נפתחה  ה–16  במאה  האר”י  של  מתקופתו 
חכמת הקבלה לכולם. כבר אז חזו המקובלים 
להסתיים  עתידה  הרוחנית  הגלות  שתקופת 
ההכנה  את  מתאר  שלפנינו  הסיפור  בזמננו. 
בגמר  להתרחש  שעתידה  הגדולה  לחתונה 
שבועות.  חג  מסמל  שאותו  התיקון  תהליך 
חג  של  בעיצומו  לקרות  צפוי  אנד”  ה”הפי 
)הבורא(  החתן  ייפגשו  כאשר  השבועות, 

והכלה )כלל הנשמות( תחת החופה.

שיהיה במזל טוב! �

oren_l@kab.co.il

קבלה בשבועות
לפני חג השבועות נהוג לבלות את הלילה בלימוד לילי המכונה "תיקון ליל שבועות"

חג השבועות נקרא גם חג מתן תורה. על פי הקבלה, התורה, מלשון אורה, 

היא השיטה שמסייעת לאדם להגיע להרגשת העולם הרוחני, לגילוי הכוח 

העליון. אולם, נתינת התורה עדיין אינה מצביעה על כך שהאדם כבר בשל 

לקבל אותה. 

כדי שהנברא יוכל לקבל את האור העליון, עליו להכין את עצמו לכך. תהליך 

ההכנה הוא תהליך מורכב ומכונה בקבלה "ספירת העומר": כל אחד מ–49 

הימים )שבעת השבועות( שקדמו לליל חג השבועות מסמל תיקון מיוחד 

של האגו שבאדם - ממצב של פירוד וקבלה לעצמו למצב של אהבת אחים 

ונתינה לזולת. 

בלילה האחרון - הלילה שמייצג את השלמת כל 49 התיקונים של האגו 

שבנו - נוהגים להישאר ערים וללמוד קבלה במהלך כל הלילה, כמנהג 

המקובלים זה דורות. עיקרו של הלימוד הוא בחצות הליל, מכיוון שהוא 

מסמל את המצב ה"חשוך" ביותר, שאחריו צפוי להפציע האור.

בשנים האחרונות זוכה המנהג הקבלי בן מאות השנים לתחייה משמעותית, 

עת אלפי ישראלים חילונים בכל רחבי הארץ מתמסרים ללימוד לילי. 
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מאת: אביהו סופר

תרבות

הפגשנו בין "בעל הסולם" לקארל 
מארקס בשיט שקט בנהר התמזה. 

בשעת בוקר מוקדמת, בערפל המכסה 
את התפאורה, הסכימו השניים שיש להם 

עוד הרבה על מה לדבר

18

הפרולטריון  
של אלוהים

היה  הסולם”,  “בעל  אשלג,  יהודה  הרב 
העם  של  הרוחני  בנוף  דופן  יוצאת  דמות 
של  הנאמן  דרכו  ממשיך  הוא  היהודי. 
האר”י הקדוש מצפת, שאחרי שנים רבות 
של הסתרה חשב כי חכמת הקבלה צריכה 

להתגלות בקרב העם. 
אשלג  יהודה  הרב  עשה   1940 בשנת 
לאור  והוציא  תקדים  וחסר  מדהים  דבר 
מסוגו  ראשון  קבלי  עיתון  עצמו  בכוחות 

בשם “האומה”. 
כתב,  הוא  זה”,  עיתון  בהוצאת  “כוונותינו 
“להגן על התרבות העתיקה שלנו ולנקותה 
במשך  עליה  שנצטברו  הערימות  מתחת 

ימי גלותנו...” 
במרכז המאמר המוביל של הגיליון בחר 
“בעל הסולם” להציב דמות בלתי צפויה 
הכופר,  היהודי  והעתידן  הפילוסוף   -
העולמית,  הפועלים  תנועת  מייסד 

� הוגה דעות, עיתונאי ומהפכן יליד גרמניה. אבי 
הסוציאליזם. בן למשפחה יהודית שהתנצרה.

� הגה, ניסח ופרסם )1848( יחד עם פרידריך 
הקומוניסטי”,  “המניפסט  את  אנגלס 
המאואיזם  הקומוניזם,  פיתוח  על  שהשפיע 
את  גם  כתבו  ואנגלס  מארקס  והטרוצקיזם. 
“הקפיטל”, שבו תיארו את התפתחות החברה 
הפנימיים  המתחים  ואת  הקפיטליסטית 

האמורים להביא להתפרקותה.
להשקפתו של מארקס במציאות מתנהל   �
מדכאים   - מרכזיים  כוחות  שני  בין  מאבק 
אמצעי  בעלי  הם  המדכאים  ומדוכאים. 
הפועלים.  הם  המדוכאים  ואילו  הייצור 
לשיטתו של מארקס מעמד הפועלים עתיד 
היותו  של  הכוזבת  מהתודעה  להשתחרר 
תנאיו.  שיפור  למען  ולפעול  נחות  מעמד 
במהפכה ישתלט מעמד הפועלים על אמצעי 
הייצור, יבטל את הקניין הפרטי ויבנה חברה 
לא  שבה  שוויונית  חברה   - סוציאליסטית 

יהיו מנצלים ומנוצלים.
� טענתו המרכזית של מארקס כלפי היהדות 
של  השתקפותן  את  מייצגת  היא  כי  הייתה 
הבורגנית.  והחברה  הקפיטליסטית  הכלכלה 
כי  כתב  היהודית”  השאלה  “על  במאמרו 
בסיסה הוא אנוכיות, דתה - הרוכלות ואלוהיה 
והכסף,  מהרוכלות  ש”שחרור  וגרס  הממון,   -
וכתוצאה מכך מהיהדות המעשית, הממשית, 
יהיה האמנציפציה העצמית של דורנו... השחרור 

ליהודי יהווה שחרור לחברה מהיהדות”. 

קארל היינריך מארקס 
)1883-1818(

השלילי  יחסו  למרות  מארקס.  קארל 
טען  בפרט,  וליהדות  לדת,  מארקס  של 
מארקס  של  ההיסטורי  שהניתוח  אשלג 

היה נכון אך רק ביסודו. 
הייתה  אילו  קורה  היה  מה  לשער  ניסינו 
מתקיימת פגישה דמיונית בין שני האישים 
בין  לדיאלוג  כתפאורה  הללו.  המיוחדים 

השניים בחרנו בעיר לונדון. 
בסירת  קצרה  להפלגה  אותם  הוצאנו 
משוטים קטנה על נהר התמזה, בתקווה 
את  תוליך  הרגועה  המים  שזרימת 
אמתית  שיחה  מבטחים.  למחוז  השיחה 
אולם  מעולם,  נערכה  לא  השניים  בין 
על  מבוססים  כאן  המובאים  הרעיונות 
כתבים אמתיים שפרסמו שניהם במהלך 

השנים.
אנו מצטרפים אליהם בעיצומו של דיון על 

החוקים שמנהלים את המציאות.  



בה
קו

ני
ול

מ
ס

ה 
חנ

ר: 
יו

א

19

שעת בוקר מוקדמת בלונדון. צעיף 
ערפילי עוטף את העיר המנומנמת וגולש 

מבעד למורדות הבתים אל גדות נהר 
התמזה הקפוא. מבעד לערפל הסמיך 

מבליח בהדרגה כתם כהה שהולך 
ומתגלה כסירה קטנה, הצופנת בירכתיה 

שתי דמויות מטושטשות. דממה כבדה 
שורה על הכול, פרט לאוושת המשוטים 

החותרים במים וצפירת רכבת עמומה 
שמהדהדת מן המרחקים. לפתע מפלח 

את הדממה קול בס עמוק וגרוני, שקשה 
לטעות בזהותו... 

מארקס: “כבוד הרב, האם שמת לב 
שאנחנו שטים במעגלים?”

בעל הסולם: “זה כיוון שאתה מסרב 
לראות את התמונה הגדולה...”

מארקס: “אני רואה את התמונה מצוין. 
מה עוד נשאר כאן לגלות?”

בעל הסולם: “יש כאן אמת רחבה 
בהרבה מכפי שאתה משער, קארל. רחבה 

בהרבה”.
מארקס: “על איזו אמת אתה מדבר?”

בעל הסולם: “האמת האוניברסלית 
של הטבע. אתה בעצמך כבר הבנת זאת 

מזמן. ישנם חוקים ברורים שמנהלים את 
המציאות. אפילו כתבת את זה איפשהו... 

‘חוק התנועה הכלכלי של החברה 
המודרנית...’, מתוך ההקדמה לקפיטל, 

אם אינני טועה. אלו המילים שלך, ידידי”.
מארקס: “נכון מאוד. זו הייתה כוונתי 

הראשונית. רציתי להראות שההיסטוריה 
האנושית כולה בנויה בעצם על מלחמה 

בין המעמדות, התגוששות בלתי פוסקת 
בין כוחות מנוגדים, המובילה בכל פעם 

לאיחוד מחודש. זה המנוע הפנימי 
שמפעיל את גלגלי ההיסטוריה. האם 

אינך מסכים?”
בעל הסולם: “מסכים בהחלט. חסרה לך 
כאן רק הסתכלות כללית יותר. מדוע רק 
של ההיסטוריה? הבריאה כולה, מערכות 

הטבע האורגניות והמלאכותיות, כולן 
מבוססות על חוק התפתחותי אחד”. 
מארקס: “זה נשמע לי מאוד מסתורי 

ומעורפל... אתה מתכוון לאיזה רעיון או 
אידיאה מופשטת שמובילה את התודעה 

האנושית, משהו בנוסח ֶהגֵל?” 
בעל הסולם: “לא, לא. אינני מתכוון 

בצורה פילוסופית, אלא לתהליך ממשי 
וקונקרטי שאפשר לבטא בנוסחאות 

פשוטות...”
מארקס: “אז מה אתה בעצם מנסה לטעון 

כאן, שמלחמת המעמדות היא הסיבה 
לכל תהליכי הטבע?”

בעל הסולם: “מלחמת המעמדות היא 
חלק ממלחמה רחבה יותר. המאבק 
האמתי הוא בין כוח הנתינה, הבונה 

והחיובי, ובין הכוח האגואיסטי 
השלילי, שמחריב והורס. מתוך 

המלחמה המתמדת בין שניהם נוצרת 
ונשלמת המציאות בכללה על כל פרט 

ופרט שבה”. 
מארקס: “נניח לרגע שאתה צודק בניתוח 

הזה, לאן כל זה מוביל אותנו?”
בעל הסולם: “זה פשוט. הוא מוביל אותנו 

לדבקות עם הכוח העליון, הבורא!”

לפתע מתקדרים השמים ורוח עזה 
מתחילה לנשב. עננים כבדים מרחפים 

מעל צמד השייטים המיוחד שפקד את 
הנהר הלונדוני, וגשם סוחף מציף את 

הסירה, מאיים להטביעה בכל רגע. 

מארקס: “רגע, רגע, רגע... איך הכנסת 
לי את הכוח העליון לתוך הסיפור הזה. 

אתם היהודים תמיד עושים מניפולציות... 
מכניסים את הרעיונות שלכם בדלת 

האחורית. אני לא דיברתי אף פעם על 
שום בורא”.

המשך בעמוד 20  �

בה  הוסמך  שבפולין,  בוורשה  נולד   �
במשך  בעיר  ומורה  כדיין  ושימש  לרבנות 
והתיישב  ארצה  עלה  ב–1921  שנים.   16

בעיר העתיקה בירושלים. 
עמל  פרי  העיקריות,  יצירותיו  שתי   �
עשר  “תלמוד  הן  ארוכות,  שנים  של 
כתבי  על  המבוסס  חיבור   - הספירות” 
הזוהר  לספר  “הסולם”  ופירוש   - האר”י 

)ומכאן שמו, “בעל הסולם”(. 
עיתון  את  לאור  הוציא   1940 בסיון  בד’   �
“הֻאָּמה”, ובו הוא יצא בקריאה נרגשת לכלל 
הצורך  בדבר  בישראל  והזרמים  המפלגות 

באיחוד, וכן פירט את הדרך להגיע לכך.
� בשנותיו האחרונות כתב את “כתבי הדור 
חברתיים  משטרים  ניתח  ובהם  האחרון”, 
לבניין  מפורטת  תכנית  התווה  ואף  שונים 

חברה מתוקנת. 
בהעלאת  הסתפק  לא  הסולם”  “בעל   �
רעיונותיו על הכתב, אלא פעל רבות כדי 
ראשי  עם  כך  לשם  נפגש  הוא  לקדמם. 
גוריון,  בן  דוד  וביניהם:  דאז,  היישוב 

זלמן שזר, משה שרת וחיים ארלוזורוב. 
ברחבי  אלפים  מאות  האחרונות  בשנים   �
בשפות  שיטתו  את  לומדים  העולם 
ספריו.  על  נעשים  רבים  ומחקרים  שונות, 
המיוחדת  דמותו  מתגלה  כתביו   מבין 
של מי שהקדיש את כל חייו להתאמת חכמת 

הקבלה לדורנו ולהפצתה בשדרות העם.

הרב יהודה אשלג  
“בעל הסולם” 

)1954-1884(



תרבות

המשך מעמוד 19 �

המשך בעמוד 22  �20

בעל הסולם: “אני רק רוצה להזכיר לך, 
קארל, שגם אתה יהודי...”

מארקס: “אה, כן, נכון. הייתי מעדיף 
שהפרט הזה יושמט מהביוגרפיה 

שלי...”
בעל הסולם: “בסדר, נעזוב את זה 

כרגע.  לענייננו, נגיד רק שהבורא זה 
פשוט החוק הכללי שמנהל ומסובב את 

המציאות. חוק שעוטף את כל המציאות 
בהרמוניה ובאהבה”.

מארקס: “הגדרה מעניינת... אבל אני בכל 
זאת לא רואה את הקשר”.

בעל הסולם: “דבקות עם הבורא פירושה 
להפוך את הרצון האגואיסטי שמוטבע 

באדם מלידתו לרצון אלטרואיסטי, 
לנתינה לזולת”. 

מארקס: “מה שאתה בעצם אומר כאן זה 
שהבורא הוא סוציאליסט...”   

בעל הסולם: “לא בדיוק. אבל בוא נגיד 
שמצבה האידיאלי, הסופי והמתוקן 

של החברה האנושית אכן דומה למצב 
של חברה שאותה ציירת בספריך, 

אלא ששכרו האמתי של האדם איננו 
‘סתם’ חיים טובים יותר, אלא היכולת 

להשתוות לבורא, להיות נותן כמוהו, 
ורק אז הוא זוכה לדבקות עמו”.

קיבוצים
"האומה היא בסכנה... ואין צריך לומר שהקיבוצים, שכל מציאותם בנויה על אידיאלים שמטבעם 
ללכת ולהתמעט בדורות יבואו, כי אידיאל אינו ניתן בירושה, ובלי ספק שהם יחרבו תחילה קודם 

לכל" )מאמר בניין החברה העתידית, עיתון הא�ּמ�ה, 1940(

קומוניזם
"...הכל רואים איך חברה גדולה כמדינת רוסיה בת מאות מליונים... אשר המה כבר הסכימו 

לחיות חיי חברה שתופית וביטלו למעשה כל קנין פרטי... חטאה חטא אחד... והוא כי כל העבודה 
הזאת היקרה והנשאה שהוא "ההשפעה לזולתו" שהחלו לעבוד בה, צריך שתהיה לשם ה’ ולא לשם 

האנושות... ולפיכך משפטם חרוץ להאבד מצד הטבע, כי חוקי הטבע יענישו אותם..." )מאמר 
"השלום", 1929(

משטר נאצי
"...אולם המציאות הראתה לנו שהשלב הסמוך אחרי חורבן המשטר של היום, הוא משטר של 

נאצים או של פשיסטים" )עיתון "הא�ּמ�ה", 1940(

ראה את הנולד 
”בעל הסולם” )הרב יהודה אשלג( חזה את האירועים העתידים לבוא 

מארקס: “אני מבין את המשפטים שאני 
ניסחתי: ‘מכל אחד לפי כישרונו ולכל 

אחד כפי צרכיו’. )אגב, אני גאה מאוד 
במשפט הזה...(”. 

בעל הסולם: “זה נכון, אך זו אינה 
המטרה. היחסים בין בני האנוש, ובניית 

החברה בכללם, הם רק אמצעי כדי 
להתעלות מעל האגו ולדבוק בבורא, 

בתכונת הנתינה. 
“כדי לממש את הכלל הזה באמת 

דרוש דור מאוד מפותח, שכבר התעורר 
בו החיסרון והצורך במשהו שמעבר 

לעולם הזה... בדור שלך היו שתי בעיות 
עיקריות: האחת, הוא לא היה בשל דיו, 

והשנייה, הוא עיוות את כל המטרה. 
הוא לקח את האמצעי - היחסים בין 

בני האדם - והפך אותו למטרה. וזה לא 
יכול לעבוד, קארל ידידי. גם אתה לא 

מסוגל ליישם את זה. ואז זה נשאר רק 
בגדר תיאוריה.

“ולכן המשטר הקומוניסטי ברוסיה 
התרסק. התושבים לא היו מוכנים לחיים 

אלטרואיסטיים, ולכן לא הייתה ברירה 
אלא לכפות זאת עליהם בכוח. כתוצאה 

מכך התפתח שם אחד המשטרים 
הגרועים והאכזריים ביותר בעולם...” 

הגשם נחלש בהדרגה. קרני שמש 
דקיקות מתחילות להפציע מבעד 
לעננים. השעה היא שעת צהריים 

מוקדמת, וספינת המשוטים ממשיכה 
לנוע במורד הנהר, בקצב מעט מוגבר. 

מארקס ואשלג חולפים תחת גשר 
שנפרס כמו קשת רחבה מעל ראשיהם. 

למרבה הפלא, מתחילות להתגלות 
הסכמות מפתיעות בין השניים. 

מארקס: “את זה אני בהחלט מוכן 
לקבל. אני הרי אמרתי שוב ושוב 

שאי אפשר לדלג בקפיצה על שלבי 
התפתחות טבעיים. ישנם מצבים 

הכרחיים שכל אומה חייבת לעבור. מה 
שכן אפשר לעשות הוא לזרז את המעבר 

בין המצבים, ולהפחית את הייסורים 
בדרך...” 

בעל הסולם: “אני מסכים לחלוטין. הרי 
זה הדבר העיקרי שמבדיל בין האדם 

לבהמה... האדם לא מחכה שהטבע 
יעשה בשבילו את העבודה. הוא לומד 

את החוקים ומקדם את התהליך הטבעי 
בעצמו. במקום לחכות שהאפרוחים 

יבקעו, הוא ממציא מכונה שמחממת את 
הביצים ומולידה לו אפרוחים...”
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מארקס: “זה בדיוק התכסיס שניסיתי 
להמציא. מין מכונה מלאכותית 

להתפתחות אנושית, שתחסוך זמן 
וייסורים!”

בעל הסולם: “אני חייב לציין, קארל, שזה 
היה באמת תכסיס מבריק וחסר תקדים 

בהיסטוריה האנושית”.
מארקס: “תודה רבה. גם אני חושב כך...” 

בעל הסולם: “חבל רק שהוא פעל בכיוון 
ההפוך מזה שרצית...”

מארקס: “הפוך? למה אתה מתכוון?!”
השמש האנגלית החיוורת מאירה. השיחה 

מקבלת תפנית מפתיעה כאשר “בעל 

הסולם” שולף שפן רעיוני חדש מתוך 
כובעו הרטוב למחצה...

בעל הסולם: “אני מתכוון לזה שממשיכי 
דרכך, אלה שרצו להפעיל את המכונה, 

ניסו לטפח בקרב הפרולטריון שנאה כלפי 
המעמד הבורגני. הם חשבו שבכך הם 

יצליחו לעורר אותו לפעולה...”
מארקס: “אני לא רואה מה הבעיה כאן. 

הרי אי אפשר סתם לשבת בחיבוק ידיים 
ולחכות שמשהו יקרה!”

בעל הסולם: “אתה צודק, אך בכך הם 
הגדילו את הכוח האגואיסטי שלו ועקרו 
מלבו כל נטייה אלטרואיסטית שעשויה 

הייתה להתפתח בו...” 
מארקס: “מעניין שאינך היחיד שחושב 

כך. ליאון טרוצקי למשל אמר דברים 
מאוד דומים. חייב להיות קשר בין 

המטרה הסופית ובין האמצעים 
להשגתה”.

בעל הסולם: “סוף מעשה במחשבה תחילה”.

"הרב יהודה אשלג היה מגדולי המקובלים בדורות האחרונים. 
ביקורתו על התהליכים התרבותיים והחברתיים הנלווים לניצחון 
הקפיטליזם - שאותו חזה הרב אשלג זמן רב לפני השלמתו - היא 

בעלת משמעות רבה גם בעבור דורנו אנו"

ד"ר יהונתן גארב, החוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים

המשך מעמוד 20 �

מארקס: “טוב, כפי שאמרתי לך, אני 
לא התכוונתי בכלל להציע פרוצדורה 

מעשית. רציתי רק להחיש את קצו של 
המשטר הקפיטליסטי. התרכזתי בחלק 

של ‘המחשבה’”.
בעל הסולם: “אתה צודק. החלק המעשי 

באמת היה שמור למישהו אחר...”
מארקס: “אני מקווה שאתה לא מתכוון 

לטרוצקי”.
בעל הסולם: “כלל וכלל לא. אני מתכוון 

לעם היהודי”.
מארקס: “העם היהודי?! הצחקת אותי. 

הדת היהודית המציאה את הקפיטליזם! 

מוטב שנתחיל לחתור לכיוון החוף, אדון 
אשלג, אני לא רואה שום טעם להמשיך 

את השיחה הזו יותר...”
מארקס מתחיל לחתור בנחישות לעבר 

החוף, בעוד “בעל הסולם” מפציר בו 
שיניח לרגע את המשוטים ויקשיב עד 

הסוף למה שיש לו לומר... 

בעל הסולם: “העם היהודי הוא 
הפרולטריון האמתי! דווקא הוא ולא 

"הרב יהודה אשלג היה מגדולי הפילוסופים היהודים בזמננו. 
דבריו לא השתעבדו לקוצר הראות של אידיאולוגיות ממסדיות, 

וכיום הם משכנעים ואקטואליים כפי שהיו בזמנם, ואולי אף 
יותר. רבים מן המהלכים שצפה מראש התממשו בזמננו, והסבריו 

עדיין עומדים בתוקפם"

פרופ' אליעזר שביד, חתן פרס ישראל לחקר מחשבת ישראל לשנת תשנ"ד

אחר מוכשר להוביל את העולם אל 
המשטר החברתי הראוי”. 

מארקס: “אני כבר לא יודע אם לצחוק או 
לבכות”. 

בעל הסולם: “מדוע זה נשמע לך כל כך 
מופרך? דווקא סבלם הרב של היהודים 

מן העריצות האנושית לאורך השנים 
מכשיר אותם יותר מכולם לממש את 

המשטר האלטרואיסטי שעליו חלמת! 
ההיסטוריה עצמה הרי כבר עשתה חצי 

מהעבודה בכך שהחזירה את עם ישראל 
לארצו. מה שנותר הוא רק להתלכד סביב 

הרעיון של חברה המבוססת על אהבה 
ונתינה לזולת, ולהפוך אותו ליסוד הקיום 

העתידי שלנו כעם...”

הערב יורד. רגע לפני שהשמים מחשיכים 
לגמרי, מחליטים מארקס ו”בעל הסולם” 

להיפרד כידידים...

מארקס: “יש עוד הרבה על מה לשוחח, 
אך השעה כבר מאוחרת. אני מציע 

שהפעם באמת נתחיל לחתור בחזרה. 
אפשר אחר כך ללכת לשתות משהו ביחד 

אם אתה רוצה... אני מכיר פאב לא רע 
בסוהו. אנגלס ואני נפגשים שם מדי פעם. 
הוא עשוי להתעניין במה שאתה אומר...” 

בעל הסולם: “נראה לי שאני אוותר 
הפעם. אבל היה נחמד לשוחח אתך, 

קארל. אולי עוד ניפגש שוב מתישהו, 
מי יודע?”

מארקס: “אני בטוח שזה עוד יקרה. אולי 
אפילו מהר מכפי שאתה חושב...” �

avihu_s@kab.co.il
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המלווה  מדרבן  גורם  מהווה  תחרותיות 
זה מתחיל במאבק  היוולדנו.  אותנו מיום 
חשבון  על  ההורים  של  הלב  תשומת  על 
אחינו, ממשיך בניסיון למשוך את תשומת 
הלב של הגננת והילדים האחרים בגן, וזהו 
גם חלק מן המניע להשגת מטרות גדולות 

ישראל,  בפרס  לזכות  כמו:  יותר 
לנהוג  לסרטן,  תרופה  להמציא 
הלב  תשומת  את  ולמשוך  בפרארי 
המוצלחים/ות  הבחורים/ות  של 

ביותר.
היא  שההצלחה  אותנו  מחנכים 
יש  כאילו  האחר.  חשבון  על  תמיד 
מנה קצובה שעליה נידונו להתחרות. 
ועד  מילדות  שלנו  המשחקים  כל 
בגרות - כמו עולם הספורט לדוגמה, 
שמהווה בילוי מרכזי עבור מיליונים 
ובמפסידים,  במנצחים  עוסקים   -
בשמחה  נפש,  ובמפחי  בפרסים 

ובעצבות.
את  פוקחים  אנו  שבו  מהרגע 
ליום  יוצאים  אנו  בבוקר  עינינו 

מקומנו  על  תמידית  מלחמה  של  חדש 
הנדבות  בפסגת הפירמידה. אפילו מקבץ 
נימי  על  לפרוט  יצירתיות  דרכים  מחפש 
פירמידת  לראש  להגיע  כדי  הרחמים 
לאדריכלות  סטודנט  כל  הלבבות.  מקבצי 
ליצור  שואף  מכירה(  )שאני  אדריכל  וכל 
ישנם  זאת  למרות  המאה.  מונומנט  את 
נחשבים  אדריכלים  עשרה  אולי  בעולם 
וכל  לחיקוי,  מודל  מהוות  שיצירותיהם 
אפורים  בניינים  הם  המבנים   95% שאר 

למדי, רגילים, דומים וכמעט בלתי נראים.
בסיסית.  כתכונה  לאדריכל  הכרחי  האגו 
בית  בניין  שבה  סביבה  לכם  דמיינו  אך 
מגדל  הכנסת,  בניין  בירושלים,  המשפט 
פיזה,  מגדל  ברומא,  הקולוסאום  אייפל, 
עומדים  המקדש  ובית  הניצחון  שער 

שבה  חברה  לדמיין  נסו  זה.  לצד  זה 
מפורסמים,  כולם  סלבריטאים,  כולם 
נוכל  לא  הרי  נובל.  פרס  מקבלים  כולם 
להתקיים כך ולו רגע אחד. הרוב - שהוא 
הוא  אבל  דומם,  הוא   - הפירמידה  בסיס 
כדי  לקיומנו,  היסוד  את  ומהווה  הכרחי 

שלמנהיגים יהיה את מי להנהיג.
לעשות  החלטתי  האחרונות  בשנים 
זו  לתפיסה  בגישה  שינוי  ולהוביל  מעשה 
באוניברסיטת תל אביב, שבה אני מלמדת 

בית  של  היווסדו  מיום  עוד  שנה,   13 כבר 
הספר לאדריכלות.

האגו  מקום  היה  הראשון  הסמסטר  נושא 
יצירת  היה  הראשון  התרגיל  באדריכלות. 
וכתיבת   ,30X30X30 שגודלו  במודל  מבנה 
לנושא האגו באדריכלות  טקסט המתייחס 

וביטויו במודל. 
מודל  הסטודנטים  יצרו  שבוע  במשך 
של  השקעה  תוך  ומעוצב,  יצירתי  יפה, 
האולטימטיבית.  ביצירה  שעות  מאות 
הסטודנטים  הגיעו  ההגשה  ביום 
בפנינו  מרכולתם  את  להציג  בחגיגיות 
ובפני הקבוצה. להפתעתם הם התבקשו 
שהכינו  המופת  יצירות  את  להעביר 
שהציג  זה  והוא  מימינם,  שישב  לחבר 
את  עיקמו  החבר’ה  הפרויקט.  את 
שאינם  מכך  מאוד  והתאכזבו  הפרצוף 
שבה  שלהם,  היצירה  על  לספר  יכולים 
הורה  לי  הזכירו  נואשות. הם  התאהבו 
בעצם  אבל  ילדו,  את  מאוד  שאוהב 
הוא אוהב בילד היקר את החלק שהוא, 

ההורה, השקיע בו...  
להניח  מהסטודנטים  ביקשנו  הבא  בשלב 
את המודלים “נטולי האגו” שלהם זה לצד 
זה, ולהרכיב מהם רחוב. ההלם היה מוחלט. 
20 “אגואים” שהונחו זה לצד זה יצרו רחוב 
שנוצרה  האווירה  נסבל.  בלתי  קקופוני 
נוחות,  אי  ויזואלי,  רעש  מחרידה.  הייתה 
תזזית וכאוס מוחלט. ניתן היה לחתוך את 
 20 במקום  בסכין.  הכיתה  בחלל  האווירה 
יצירות מושלמות, יפהפיות ועוצרות נשימה, 
התקבל  אוסף של  פרצי אגו המזכיר את 

גבוה יותר

מאת: אורית פנחס

המגדל של מי



צילום: אהובה ברנר

צילום: אהובה ברנר

דיסנילנד אחרי התקפת טילים.
לאט לאט החלו הסטודנטים לדבר זה עם 
השלישית  שם,  השני  פה,  ויתר  האחד  זה; 
ליטוש  שיח,  דו  התפתח  מחווה,  עשתה 
האנשים  התאמה.  אחר  חיפוש  פינה, 
חוקים  והגדירו  זה,  עם  זה  לדבר  התחילו 
ומטרות. נוצרו יחסים והתפתחה תקשורת. 
והמקומות  והתרככו,  היטשטשו  הגבולות 
האחר  ומתחיל  אחד  בניין  נגמר  שבהם 
הפכו  ש”בין”  המקומות  דווקא  נעלמו. 

להיות העיקר.
אחווה  של  יחסים,  של  מרקם  נוצר  כך 
וערבות, של אכפתיות ואהבה, שבאו לידי 
השלם  שבו  מדהים  בפרויקט  גם  ביטוי 
גדול בהרבה מסכום חלקיו, לפי העיקרון 

המוכר: אחד+אחד = שלוש.
להסתכל  פעולה,  לשתף  התחילו  אנשים 
האישית  המטרה  את  לאחר.  ולהקשיב 
והמצטיינים  משותפת,  מטרה  החליפה 
והחזקים חיזקו את החלשים. אך בעיקר, 
ואת  בצד,  הונחו  אישיים  אינטרסים 

מקומם תפס הצורך ליצור ביחד.
הפך  יחידים  של  אוסף  שבו  הזה,  המהלך 
מתוך  שנעשה  מכונן,  תהליך  הוא  לאחד, 
ללא  לעשייה  כוחות  הזרים  והוא  שמחה, 
הבניינים  שבין  היחסים  לפתע  לאות. 
הפכו למקום הדיבור, ה”אין” הפך ל”יש”, 

והבניין היחיד כמעט נעלם. 
והסטודיו  השמועה,  פשטה  קצר  זמן  תוך 

יעיל  משומן,  לגוף  הפכנו  ויחד  מצטיין 
דיכוי  ללא  אישיים,  פרסים  בלי  ובריא. 
חופשית  בחירה  מתוך  והכול  שליטה,  או  
והנאה צרופה. המציאות השתנתה באופן 
והפכו  העיקו  לא  כבר  הלימודים  פלאי, 
 - המרצים   - אנחנו  ואפילו  לחוויה,  מעול 
הפכנו ממורים לשותפים מלאים בעשייה. 
האמת היא שכבר בתחילת התהליך הפכנו 
יכולנו  בעצמו.  התנהל  והכול  מיותרים 

לשחרר את הסטודנטים לפעול בעצמם. 
קיבל  הסמסטר  שבתום  הוא  המעניין 
ביותר  הגבוהים  הציונים  את  הסטודיו 
הטובים  הציונים  בין  והפער  הספר,  בבית 

לנמוכים היה מזערי.
לדאוג,  לא  שואלים?  אתם  האגו,  ואיפה 
הוא עדיין נמצא, אלא שעכשיו מאגו אישי 

הוא הפך לאגו קבוצתי.
קבוצה,  אחר  קבוצה  אחד,  אחד  נצרף  כך 
בערבות,  כולה.  מהאנושות  חלק  להיות 

באהבה ובשיתוף לכלי אחד.

אוניברסיטת תל אביב 
בית הספר לאדריכלות ע”ש דוד עזריאלי 

- הפקולטה לאמנויות ע”ש יולנדה כץ
פרויקט שנה ג’, סמסטר ב’ 

הנושא: מקום האגו באדריכלות 
מרצים: אדריכל ירמי הופמן, ראש מחלקת 

שימור בעיריית תל אביב
אדריכלית אורית פנחס, משרד ארכוד 

אדריכלים
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כל  עבור  לרגל  עלייה  למקום  הפך  שלנו 
תלמידי הפקולטה. אפילו דיקן הפקולטה, 
התפעל  לסטודיו,  בסמוך  ממוקם  שחדרו 
מקולות היצירה העליזים שבקעו מהכיתה, 

לפעמים עד לשעות הקטנות של הלילה. 
ואחד  אחד  כל  של  השונות  דווקא 
מהסטודנטים הפכה להיות הייחוד שלהם. 
מוצלחת  השנייה  מוכשר,  מנהל  האחד 
בשרטוט, האחר בעל ראייה קריאייטיבית 
בעיצוב - כל אחד פורח בתחום שבו הוא 
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סוף עונת המשברים
שיחה בשש עיניים על כלכלה, קבלה, משבר המזון, מערכת החינוך וכל מה שביניהם

צילומים: אהובה ברנר

מפגשים עם קבלה
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דופן  ויוצאת  מרתקת  לשיחה  הפגשנו 
“ידיעות  של  הכלכלי  והעורך  הפרשן  את 
ד”ר  הרב  ואת  פלוצקר,  סבר  אחרונות”, 
באולפני  נערכה  השיחה  לייטמן.  מיכאל 
יועץ  של  בהנחייתו  לעם”,  “קבלה 
ונסבה  לוין,  איתן  והעיתונאי  התקשורת 

על נושאים רבים.
העובדה  את  חשפה  המעניינת  השיחה 
בתחומי  להציע  מה  יש  העתיקה  שלחכמה 
ועד  הפשוטים  מן  האנושיים,  החיים 
שקשה  לומר  אפשר  ביותר.  המורכבים 
למצוא היום שיטת מחשבה כל כך רלוונטית, 
ומעשית  נגישה  ובעיקר  אקטואלית 

למציאות החיים החדשה בישראל. 
המשברים  שלמרות  הוא  המשמח  הדבר 
הגדולים בתחומי החברה והחינוך בארץ, 
וחוסר  הפושעת  השלטונית  השחיתות 
תקווה  עדיין  יש  הכלכלית,  היציבות 

גדולה לשינוי.

הישרדות כערך עליון. הקשר 
בין חינוך לתקשורת

עצמאות  שנות   60 אירועי  לוין:  איתן 
“חיזוקם  בסימן  עמדו  ישראל  למדינת 

לילד יסודות שיעזרו לו להסתדר בעולם 
בצורה  ולהרוויח  לכבוש  להשיג,  שלנו, 
אגואיסטית, אבל הוא בעצמו, כאדם, לא 
נבנה. בכך אני רואה את הכישלון העיקרי 

של מערכת החינוך”. 
סבר פלוצקר: “מערכת החינוך הישראלית 
אני  בכך  מאוד,  קשה  בבעיה  נמצאת  אכן 
מצליחה  לא  היא  הרב.  כבוד  עם  מסכים 
להנחיל לילדים ערכים אנושיים בסיסיים, 
ואפילו לא לעורר בהם כבוד מינימלי למי 
הללו.  הערכים  את  להם  להעביר  שאמור 
המורים  במעמד  המתמשכת  הפגיעה 
מערכת  של  המרכזית  הבעיה  בעיניי  היא 
שאמור  במי  הזלזול  הישראלית,  החינוך 

להיות ‘מרביץ התורה’”. 

כיום  להיזהר,  צריך  זה  עם  לוין:  איתן 
מרביצים למי שפעם “הרביץ תורה”...

סבר פלוצקר: “אם הייתי יכול לבחור במה 
מתחיל  הייתי  החינוך,  במערכת  להשקיע 
מהנקודה הזאת. השקעה בכיתות ובחדרי 
מחשבים היא חשובה, אבל אם הילד נכנס 
די  שלא  ברור  אז  במורה,  ומזלזל  לכיתה 

המשואות  מדליקי  ישראל”.  ילדי  של 
נכבד  חלק  שהקדישו  אנשים  השנה  היו 
ונוער  ילדים  ולטיפוח  לחינוך  מחייהם 
פעם  מאי  יותר  כי  ונדמה  במדינה, 
מערכת  חיזוק.  לכל  זקוקים  אכן  ילדינו 
בתהליך  רבות  שנים  כבר  נמצאת  החינוך 
הידרדרות מסוכן. הטענה הזו אינה חדשה 
ועדות  שחיברו  בדוחות  גם  מופיעה  והיא 
השנים  במרוצת  שבחנו  שונות  מומחים 
בישראל.  החינוך  מערכת  של  מצבה  את 
על סמך ההמלצות שלהן הונהגו רפורמות, 
לא  דבר  שום  אך  חדשות,  ועדות  קמו 

הצליח באמת. מהי לדעתכם הסיבה לכך?

דור  הוא  הנוכחי  “הדור  לייטמן:  הרב 
בעל רצונות ותשוקות עזים יותר מבעבר. 
פנימי  למילוי  זקוקים  היום  של  הילדים 
הם  מה  בשביל  להבין  רוצים  הם  יותר, 
אינן  להם  שנותנים  והתשובות  חיים, 
יוצרת  הזו  הריקנות  בכלל.  מספקות 
היפראקטיביות,  כמו  תופעות  בתוכם 
בעיות קשב וריכוז וחוסר התקשרות עם 
היום  של  שהחינוך  היא  הבעיה  האחר. 
לתת  רוצים  אנחנו  ‘אדם’.  בונה  לא  כבר 
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בכך... אני לא מפנה כאן אצבע מאשימה 
לחנך,  עלינו  שאותם  התלמידים,  כלפי 
אם  והמרצים.  המורים  כלפי  בעיקר  אלא 
סמכות  של  הרגשה  מקבל  לא  התלמיד 
מתוך  רק  נובע  לא  זה  בכיתה,  ברורה 
מפני  גם  אלא  שלו,  הפנימית  ההתנגדות 
שמי שאמור להקרין את הסמכות הזו לא 

עושה את זה”. 
צלע  גם  שיש  אומר  “הייתי  לייטמן:  הרב 
של  חלקה  והיא  הזו,  במשוואה  שלישית 
לדעתי,  החברה.  פני  בעיצוב  התקשורת 
בה,  שיש  החיוביים  הצדדים  למרות 
מצבה  בטיפוח  רב  משקל  יש  לתקשורת 
הקלוקל של החברה. השאלה היא אם ניתן 
להשתמש בתקשורת, על כל סוגיה, גם כדי 
וחברה,  חינוך  של  חיוביים  ערכים  לקדם 
הרמה  את  ולשמר  להמשיך  כדי  רק  ולא 

הירודה שבה נמצאת האנושות כיום...” 
שאמצעי  חושב  “אני  פלוצקר:  סבר 
בצורה  פועלים  הכתובה  התקשורת 
זאת,  ומנסים להקרין ערכים. עם  מאוזנת, 
יש לי ביקורת על התקשורת האלקטרונית, 
ובמיוחד על הטלוויזיה, ואני מסכים שכאן 
איך  מושג  לי  שאין  חמורה  בעיה  קיימת 

פותרים אותה”. 

התרבות  כשגיבורי  זה  כך  לוין:  איתן 
תכניות  משתתפי  הם  לעצמנו  שאימצנו 

הריאליטי...

הופכת  כשהישרדות  “נכון.  פלוצקר:  סבר 
‘לדפוק’  צריך  ואתה  שלך,  העליון  לערך 
לא  אני  לשרוד.  כדי  האחרים  כל  את 
מאמין שהטלוויזיה היא אמצעי תקשורת 
עדיין  יש  אבל  עצמו,  את  לתקן  שמסוגל 
על  דווקא  מדבר  אני  תקווה.  של  שביב 
האינטרנט, שהוא מעין ‘טלוויזיה לעניים’. 
עולה  לא  כמעט  באינטרנט  אתר  הקמת 
וחשוב  להמונים,  להגיע  יכול  הוא  כסף, 
מכול, ניתן למצוא בו, אם קצת מחפשים, 
ניתן  לא  שאותם  חיוביים,  מסרים  גם 

למצוא כלל בטלוויזיה”.

"מתפרת התיקים" הגדולה. 
השחיתות והאגו  

מערכת  כל  של  השדרה  עמוד  לוין:  איתן 
בישראל  אך  שלה,  המנהיגות  הוא  חינוך 
מסוגלת  ואינה  בחסר  לוקה  זו  מנהיגות 
עליה  המוטל  החברתי  בנטל  לשאת 
אזרחי  לתפקוד  העתיד  דור  הכשרת   -
שישראל  אלא  בלבד,  זו  לא  ראוי.  מוסרי 
הופכת להיות “מתפרת התיקים” הגדולה 
נפתחים  יום  מדי  התיכון.  במזרח  ביותר 
ופרשיות  במשטרה,  תיקים  ועוד  עוד 
שוחד ושחיתות של אישי ציבור הן עניין 

יומיומי. עד כמה תחושה זו נכונה?

סבר פלוצקר: “אני לא חושב שישראל היא 
חברה מושחתת. ביום העצמאות האחרון 
ישראל  ועם  לחגוג,  סיבות  הרבה  לנו  היו 
גם הפגין את זה, ובניגוד לכל הציפיות יצא 
בהמוניו לחגיגות ספונטניות בחיק הטבע 

וברחובות. 
פוליטיקאים  מספר  לנו  יש  “אמנם 
בכירות  לעמדות  שהתברגו  מושחתים 
אומר  זה  אין  אך  הישראלית,  בפוליטיקה 
שכל הפוליטיקאים מושחתים, וגם לא שכל 
הפרשיות  את  לבער  צריך  מושחת.  ההון 

האלה ולחקור אותן עד תום”. 

איתן לוין: אנו רואים שהרבה נבחרי ציבור 
קבלת  ב”מבחני”  והערב  השכם  נכשלים 
ונשאלת  למיניהן.  הנאה  וטובות  שוחד 
השאלה מדוע אדם שהגיע למעמד מכובד 
ותפקידו  מעמדו  שמו,  את  לסכן  מוכן 

בתמורה לסכום פעוט של כסף?

כיום  פורץ  האדם  של  “האגו  לייטמן:  הרב 

החוצה ומגיע לממדים שעליהם אנחנו כבר 
טבעי  יצר  הוא  האגו  לשלוט.  יכולים  לא 
הנמצא בכל אדם מרגע לידתו ועד יום מותו. 
זהו טבע האדם - לנצל את הזולת לתועלתו 
הפרטית בכל האמצעים שעומדים לרשותו 
וליהנות מצערו. אנו רואים זאת בכל העולם, 
במשבר העולמי חובק התחומים - בחינוך, 
בכלכלה, באקולוגיה, בהתפוררותו של התא 
תופעות  אלה  הכללי.  ובייאוש  המשפחתי 
המצביעות על ריקנות פנימית שהאדם אינו 

מסוגל למלא. 
ביתר  המנהיגים  בקרב  פורץ  האגו  “אותו 
אך  ממלאים,  שהם  התפקיד  בגלל  שאת 
השחיתות המתגלה בקרבם משקפת תהליך 

שעובר על החברה הישראלית כולה”. 
מהם  שחלק  מסכים  “אני  פלוצקר:  סבר 
הם  והתנשאות.  יהירות  מתוך  פועלים 
נוהגים כאילו הם ‘עושים לנו טובה’, ואנו 
עוד צריכים לממן להם את הטובה הזאת... 
זה מגיע לידי כך שנבחרי ציבור מבקשים 
טובות הנאה למיניהן. כי כמו שכבוד הרב 
אמר, יש להם אגו מנופח, שאפתנות, והם 

חושבים ש’מגיע להם’”.

לא  שלאחרים  "העיקר 
המשברים  עונת  יהיה...". 

בפתח 
איתן לוין: את האגו המנופח אפשר לזהות 
גם בשוק הנדל”ן בארץ. נדמה שעסקאות 
פרופורציה  כל  איבדו  בו  שנעשות  הענק 
את  כשפותחים  האחרונות.  בשנתיים 
כיצד  להבין  מתקשים  בבוקר  העיתון 
וילה בהרצליה פיתוח נמכרה ב–20 מיליון 
דולר, ודירת יוקרה בלב תל אביב נמכרת 

בסכום אגדי של 13 מיליון דולר. 
קופצים  שיש  נראה  הסלון,  שיחות  לפי 
יוקרה  מגדלי  של  הזהב  עגלת  על  רבים 
יגור  מי  מתחרים  ואנשים  עירוניים, 
במגדל הכי יפה, ולמי יש את רכב השטח 
הכי מפואר... מדובר אגב באלה שאמורים 

לשמש לנו מודל ל’חיקוי’.

יש  צודק.  בהחלט  “אתה  פלוצקר:  סבר 
החברה  את  אחריהם  שמושכים  דברים 

בכיוונים בהחלט לא נכונים”. 
מזהה  אתה  האם  “סבר,  לייטמן:  הרב 
כיום  הפוקד  הכלכלי  למשבר  שהיסוד 
את העולם ולמשברים אחרים הוא משבר 

בקשר בין בני אדם?” 
הייתה  שתמיד  סבור  “אני  פלוצקר:  סבר 
אדם.  בני  בין  ותקשורת  כשל  של  בעיה 
מקום  שיש  אומר  הייתי  חילוני,  כאיש 



“
”

סבר פלוצקר

מפגשים עם קבלה

אני ככלכלן סבור שאנחנו עומדים בפתחה של עונת משברים מאוד 
ממושכת, שתימשך עד שהעולם יתייצב, וימצא לעצמו שיווי משקל 

ואיזון חדש. אתה ודאי תאמר ‘איזון רוחני’, ואני אולי אגיד 'איזון כלכלי'. 
יעבור עוד זמן רב כנראה עד שנמצא נוסחה חדשה לחיות ביחד

סבר פלוצקר

הרב מיכאל לייטמן”“

למרות הצדדים החיוביים שיש בה, לתקשורת יש משקל רב בטיפוח 
מצבה הקלוקל של החברה. השאלה היא אם ניתן להשתמש 

בתקשורת גם כדי לקדם ערכים חיוביים של חינוך וחברה
הרב לייטמן
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לדאגה, אבל יש גם מקום לשביעות רצון. 
התקשורת בין בני אדם אינה גרועה יותר 
עשורים,  מספר  לפני  שהייתה  מכפי  היום 
יותר.  ומורכב  למסובך  הפך  העולם  אבל 
הוא  כיצד  להבין  יותר  מתקשים  אנחנו 
בהבנה,  ‘קצרים’  המון  יוצר  זה  מתפקד. 

בדיבור ובקבלת החלטות נכונות. 
“יש הרבה מבוכה בעולם, שמשפיעה ויוצרת 
שאנחנו  סבור  ככלכלן  אני  רבים.  משברים 
מאוד  משברים  עונת  של  בפתחה  עומדים 
יתייצב,  שהעולם  עד  שתימשך  ממושכת, 
וימצא לעצמו שיווי משקל ואיזון חדש. אתה 
אגיד  אולי  ואני  רוחני’,  ‘איזון  תאמר  ודאי 
זמן רב כנראה עד  יעבור עוד  ‘איזון כלכלי’. 

שנמצא נוסחה חדשה לחיות ביחד”.

איתן לוין: אתה לא מדבר רק על משברים 
כלכליים, נכון?

סבר פלוצקר: “לא רק. ניקח למשל את יצר 
הרע של האדם. אתה שואל את עצמך למה 
לחבית.  דולר  ל–130  האמיר  הנפט  מחיר 
עושים  לא  שאנשים  מכך  נובע  מזה  חלק 
הכי  המכונית  את  רוצים  הם  חשבון;  שום 
גדולה, ולא משנה כמה בנזין היא צורכת. 
עוד  האקולוגיה.  ועם  המים  עם  גם  כך 
אחד  מבינים  שאנשים  לשלב  הגענו  לא 
מאתנו.  מאוד  רחוק  עדיין  זה  השני.  את 
תקופת  של  בפתחה  שאנחנו  אמרתי  לכן 
המעניין  הדבר  ארוכה.  מאוד  משברים 
שמתחילות  מדינות  לראות  שניתן  הוא 
מתבטא,  זה  שלילית;  בצורה  להתנהג 
שלהן,  הייצוא  על  מכס  בהטלת  למשל, 

אורז.  של  עודפים  ברשותן  שיש  למרות 
‘אני לא אמכור אותו למישהו מבחוץ’, הן 
פה’.  אותו  אשאיר  ‘אני  לעצמן,  אומרות 
לא  שלאחרים  העיקר  אפילו...  שיירקב 

יהיה!”
טבע  הוא  הבעיה  “שורש  לייטמן:  הרב 
האדם. האדם מטבעו אגואיסט, והשאיפה 
להרוויח אושר נטועה בלב כל אחד מאתנו, 
גם אם זה על חשבון האחר. כתוצאה מכך 
יותר  לו  שיש  מזה  הנאה  מפיק  האדם 
לו  יש  אם  סובל  והוא  סביבו,  מלאחרים 
בהחלט  אני  הכול,  למרות  אבל,  פחות. 
האדם.  טבע  את  לתקן  שאפשר  מאמין 
ברור שאם לא נצליח, ניכנס למשבר עמוק 

וממושך”. 
להבין  יכול  בהחלט  “אני  פלוצקר:  סבר 
הרבה  גם  היום  יש  אומר.  שאתה  מה  את 
בעיות  מפני  שמזהירים  נוספים  קולות 

מאוד קשות, לא רק מצד הקבלה. 
“סגן נשיא ארצות הברית לשעבר, ַאל גֹור, 
אומר  מטרידה”  “אמת  בסרטו  למשל,  
בעצם את אותו הדבר: ‘בני אדם עיוורים, 
כל אחד רודף אחרי חלקת התאווה הקטנה 
שלו, והתוצאה היא שהעולם הולך ונהרס 
מנקודת  לזה  מגיע  הוא  אולי  עינינו’.  מול 
מבט קצת שונה, אבל בסופו של דבר כולם 
מגיעים לאותה מסקנה, שחייבים למצוא 
דרך לרסן את עצמנו. זה ביטוי מאוד נכון. 
אנחנו בהחלט חייבים לרסן את הדחפים 
לקנות  נדלה  הבלתי  הרצון  ואת  שלנו 
ולצרוך עוד ועוד. אין כל היגיון בהתנפלות 
תל  בלב  שנמצא  בסופרמרקט  אורז  על 

אביב... זה אומר שבאמת איבדנו משהו”.

הרב לייטמן: “בסופו של דבר אנשים יגיעו 
למשבר כזה, שיגרום להם להרים ידיים. ורק 
אז חכמת הקבלה האמתית תוכל להתגלות 
ולצאת לאור מבעד לכל העטיפות השקריות 
אנשים  האחרונות.  בשנים  עליה  שהלבישו 
יבינו אז שחייבים להגיע למצב של ‘ואהבת 
לרעך כמוך’. כי הרי ככל שאנו חוקרים את 
ממערכת  חלק  שאנו  לנו  מתברר  העולם, 
גלובלית אחת, שבה כולנו קשורים זה לזה. 
אין ברירה אחרת, נצטרך למצוא את הקשר 

הנכון בינינו”.

העולם  קלקול.  בלי  כלכלה 
העסקי ושיטת התיקון

יכולה  הכלכלה  תורת  האם  לוין:  איתן 
בין  קשר  על  מושתתת  היא  אף  להיות 

אנשים?

מדעי  שאפילו  מקווה  “אני  לייטמן:  הרב 
מתוך  בעתיד  יתנהלו  והכלכלה  החברה 
בני אדם. אנו רואים  בין  נקודת האיחוד 
שכל הפרטים בטבע קשורים זה לזה, ורק 
בניגוד  אגואיסטית,  בצורה  פועל  האדם 
ומתוך  הטבע,  את  שמנהל  הכללי  לחוק 
שנאה וניצול הדדי. אם נצליח להתעלות 
מעל האגו ולהתאחד, נוכל לגלות את חוק 
בכל  פירות  נראה  ואז  הטבע האינטגרלי, 
העסקי  העולם  שגם  בטוח  אני  מעשינו. 
יתנהל בעתיד על בסיס העקרונות האלו, 

המבוססים על איחוד וקשר הדדי”.
לזה  להתייחס  “אפשר  פלוצקר:  סבר 
קבלי’,  ‘אינטרנציונליזם  של  סוג  כאל 

אם אפשר לומר כך”.
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טעם החיים
אוהבת  אני  מטבעי.  מאוד  סקרן  אדם  אני 
להקשיב, לקרוא ולהתעניין בתחומים רבים. לא 
“או–קיי”,  אומרת  קוראת,  מתעניינת,  אני  פעם 
ועוברת הלאה. אבל אל התכנים שמעניינים אותי 
באמת, אני נוהגת לחזור. גם אל הקבלה - שטומנת 
בחובה כל כך הרבה רבדים שונים ומעניינים, אבל 
יותר מכול עוסקת באהבה בסיסית בין אנשים - 

אני חוזרת מעת לעת. 
להאכיל  הזכות  בחלקי  נפלה  ומסעדנית  כשפית 
אנשים. לא רק להתעסק במה שנקרא תזונה, אלא 
באופן  שישפיעו  מטעמים  ולהכין  יצירתית  להיות 
להם  שיעניקו  אותם,  שיאכלו  האנשים  על  חיובי 

אנרגיות טובות, מצב רוח טוב ואווירה נעימה. 
“סוף  הביטוי  שלי  במטבח  גם  כך  בקבלה,  כמו 
מעשה במחשבה תחילה” הוא זה שנותן את הטון. 
הדיוק  המנה,  מיועדת  שלו  האדם  על  המחשבה 
הרמוניה  מין  יוצרים  הקטנים  הניואנסים  וכל 
האדם  אל  היוצרת,  ממני,  שעוברת  מיוחדת 
המקבל. התהליך הזה מרתק אותי. הוא הופך כל 
יום לחדש בעיניי, ויוצר דיאלוג מיוחד מאוד ביני 
ובין הקהל שלי. לעולם אין שגרה. להקשיב לקהל, 
לצרכים המיוחדים שלו, לראות כיצד הוא מגיב, 
לחזור לעצמי ולחפש בתוכי את המקום שמתוכו 
דרך   - חיובית  הכי  בצורה  להשפיע  יכולה  אני 
הפילוסופיה הקולינרית שלי, דרך השירות שאני 
נותנת, דרך ההמצאות שלי במטבח - מפרה אותי 

מאוד לאורך הדרך. 
בנקודה זו מצאתי השקה אל הקבלה, שמעודדת 
קצת  בצורה  הדברים  על  להסתכל  אותנו 
אחרת. היא מסבירה ששווה להקדיש מחשבה 
 לאחר, להיפתח אליו, גם אם הוא שונה, ולהבין 

ש”It‘s not all about me” תמיד. 
ומכהנת  שם  בעלת  מסעדנית  היא  שרון  מיקה 
גדולות.  בהפקות קולינריות  ושפית  כיועצת  גם 
אביבית  התל  המסעדה  של  הבעלים   היא 

“קפה ליברה”.

מתוק בפה 

סאנדיי ליברה
החומרים ל–4 מנות:

2 כוסות יין לבן
½ כוס סוכר

2 מקלות קינמון
2 כוכבי אניס

1 מקל וניל
4 אגסים, קלופים וחצויים

לרוטב שוקולד:
200 גרם שוקולד

� כוס חלב
לרוטב קרמל:

1 כוס סוכר
½ כוס מים

½ כוס שמנת מתוקה
להגשה:

4 ריבועי בראוניז
8 כדורי גלידת וניל

2 כוסות קצפת מתוקה
אופן ההכנה:

1. מרתיחים בסיר גדול יין, סוכר, מקלות קינמון, 
ומבשלים  האש  את  מנמיכים  וניל.  ומקל  אניס 

כ–30 דקות.
2. מסירים מהאש, מוסיפים אגסים ומצננים. 

3. רוטב שוקולד - מחממים בבאן–מארי שוקולד 
וחלב ומערבבים עד המסה וקבלת רוטב אחיד.

4. רוטב קרמל - מחממים על אש נמוכה סוכר 
שמנת  מוסיפים  קרמל.  היווצרות  עד  ומים 
מתוקה ומערבבים לתערובת אחידה. מסירים 

מהאש ומצננים מעט.
5. להגשה - מחממים מעט את הבראוניז ומניחים 
בכל קערה ריבוע אחד, 2 כדורי גלידה ושני חצאי 
קצפת,  האגסים,  מנוזלי  מעל  יוצקים  אגס. 

רוטב שוקולד וקרמל.
בתיאבון

הרב מיכאל לייטמן

הטבע  חוקי  אבל  נכון.  “כן,  לייטמן:  הרב 
יסוד בלתי  כבר נמצאים בפנים, הם חלק 

נפרד מהתהליך”. 

בעצם  היא  שלך  המשימה  אז  לוין:  איתן 
להסביר ולפרש את העיקרון הזה?

מנסה  הקבלה  “חכמת  לייטמן:  הרב 
בדומה  לזה,  זה  קשורים  שכולנו  להסביר 
אחד,  גוף  המרכיבים  פרטים  של  לאוסף 
ושאם לא נעבוד בצורה אינטגרלית זה עם 

זה, אז ‘הגוף’ פשוט ימות. 
המכות,  דרך  וללמוד  לחכות  למה  “אבל 
על  החיובי  מהצד  להתקדם  כשאפשר 
הסבל  כל  את  לחסוך  ובכך  הסברה,  ידי 
המיותר הזה?! זה המסר העיקרי שהייתי 
האנושית  המערכת  להעביר...  רוצה 
ולכן  לטבע,  מנוגדת  שבנינו  המלאכותית 
אנחנו  אותנו.  ‘מעניש’  כביכול  הטבע 
כל  על  על חוק אינטגרלי שפועל  מדברים 
אליו,  משתווים  לא  אנו  וכאשר  הבריאה, 
שליליות.  תגובות  בחזרה  מקבלים  אנו 
רוצה  הייתי  זאת.  להבין  סוף  סוף  עלינו 
לשאול אותך, סבר, מה לדעתך יכול להיות 

הטריגר שיחייב את האדם להשתנות?”
סבר פלוצקר: “אולי אנשים כמוך ודומים 
הצעיר.  הדור  על  להשפיע  יצליחו  לך 
על  מסתכל  אני  הבדלות,  אלפי  להבדיל 
מטעם  לנשיאות  המועמד  של  הדוגמה 
הברית,  בארצות  הדמוקרטית  המפלגה 
שינוי,  על  לדבר  מנסה  הוא  אובמה.  ברק 
על שותפות, על התחשבות זה בזה, ובעצם 
על ‘ואהבת לרעך כמוך’. אפשר לחלוק על 
הרבה מהדברים שהוא אומר, אבל המסר 
נקלט  והוא  חיובי,  מאוד  מסר  הוא  עצמו 
מיליוני  זאת  בכל  מהבוחרים.  חלק  אצל 

אמריקאים הצביעו בשבילו כבר עכשיו.

איתן לוין: ומעבר לחזונו של אובמה, מהו 
החזון שלכם?

כלי  שהכלכלה,  “נקווה  לייטמן:  הרב 
להיפגש  יוכלו  הקבלה  וחכמת  התקשורת 
להציג  משותפת  דרך  ונמצא  בעתיד, 
פתרון  יש  ואופטימי.  חיובי  מסר  לציבור 
יסודות  על  מבוסס  והוא  שלנו,  לבעיות 
אנו  הזה  הפתרון  ואת  ומעשיים,  מוצקים 

מחויבים לספק לציבור”.
של  בסיכומו  בהחלט.  “כן,  פלוצקר:  סבר 

דבר כולנו בעד תיקון עולם”. �



קמפוס קבלה

כולנו שואפים לדבר הבא שאנחנו פשוט חייבים להשיג, ואת מרבית הזמן אנו 
מקדישים למחשבה ולתכנון איך נגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו. אבל גם אם נממש 

את כל הרצונות, תמיד יתעורר חשק למשהו חדש. מדריך לשביעות רצון

מאת: גלעד שדמון

הוא ה לכולנו  המשותף  מכנה 
האחד  ליהנות.  רוצים  שאנחנו 
סטייק  הוא  שהאושר  מוצא 
שקבוצתו  עד  יירגע  לא  האחר  עסיסי, 
אחרים  בגביע,  סוף  סוף  תזכה  האהובה 
חולמים כל חייהם על זכייה בפיס, ואחרות 
כשייפטרו  רק  מאושרות  שיהיו  בטוחות 
שהעלו  העודפים  הקילוגרמים  מחמשת 
שלנו  שהמאווים  אף  האחרון.  בחורף 
השאיפה  הוא  לכולנו  המשותף  שונים, 

למלא את מה שחסר לנו.
יש רק בעיה אחת הקשורה בעניין הזה של 
המרדף להשיג את המטרה הבאה. אם נבחן 
שעשינו  מה  שמכל  נגלה  חיינו,  מהלך  את 
רודפים  אנו  זיכרון.  רק  לנו  נשאר  תמיד 
שאנו  ברגע  אולם  לבנו,  משאלות  אחרי 
חומקות  כמו  נעלמות,  הן  אותן  משיגים 
מידינו, ובמקומן מתחילה מיד רדיפה אחרי 
יעד חדש, בתקווה שאולי הוא יביא לנו את 

האושר המיוחל.
בבית  להיות  רציתי  הילדים  בגן  כשהייתי 
שבו  מהנה  כמקום  אותו  דמיינתי  הספר, 
ולומדים  חיים”  “עושים  גדולים  אנשים 
כשהגעתי  ומרתקים.  חדשים  דברים 
ליסודי, נשאתי עיניי לתיכון. בתיכון נראה 
וכחייל  הגיוס לצבא כמו פסגת השאיפות, 
השתוקקתי להגיע ל”טיול שאחרי הצבא”. 
שאני  החלטתי  הגדול  מהטיול  כשחזרתי 
התעורר  כן  ואחרי  מקצוע,  לרכוש  רוצה 
ילדים  להביא  משפחה,  להקים  הצורך  בי 
לעולם... משום מה, תמיד נראה לי שבשלב 

הבא יהיה טוב יותר.
היום,  האם  כך?  באמת  זה  האם  אבל 
עכשיו, טוב לנו יותר? אם נסתכל על חיינו 
רודפים  אנו  אורכם  שלכל  נראה  מהצד 
כשאנו  וגם  רפאים,  רוח  “פאנטום”,  אחרי 
מתחיל  הוא  לרגע,  בו  לאחוז  מצליחים 

לדעוך עד שלבסוף הוא נעלם. 
מדוע זה כך? ואיך יוצאים מהמבוך הזה?

חמש דרגות הרצון  
האדם  רצונות  את  מחלקים  הקבלה  חכמי 
לחמישה סוגים, ומדרגים אותם בסדר עולה 
איננה  הזו  ההתפתחות  התפתחותם.  פי  על 
אישית בהכרח, אולם ניתן לזהות התפתחות 
כרונולוגית של החברה בחמש דרגות הרצון. 
הראשונה  למדרגה   - הבסיסיים  הצרכים 
 - ביותר שלנו  שייכים הרצונות הבסיסיים 
למשפחה  למין,  לבריאות,  למזון,  הרצונות 
ולקורת גג. המקובלים מכנים רצונות אלה 
בשם “רצונות גופניים”, ומסבירים שרצונות 
לאדם  ייחודים  אינם  אלה  בסיסיים 
וקיימים גם אצל הבהמה. בשחר התפתחות 
האנושות הסתכמו רצונות האדם הפשוטים 
במחסה ממזג האוויר ומחיות הטרף, בצורך 

במזון ובהתרבות. 
הצרכים  הם  בדירוג  הבאים  הרצונות 
הרצון  הוא  שבהם  הראשון  החברתיים. 
להתעשר; כל אדם חש לפחות פעם אחת 
כסף,  מספיק  לו  היה  שאם  חייו  במהלך 

חייו היו נטולי דאגות. 
כבר  כסף  צובר  שהאדם  לאחר  אולם 
המדרגה  הבא,  הרצון  בו  מתעורר 
לשליטה,  לכבוד,  הרצון  שהוא  השלישית, 

לפרסום ולתהילה. 
האדם  מתחיל  הרביעי  ההתפתחות  בשלב 
לתור אחר יֶדע. הוא מניח שככל שידע יותר, 
חייו ישתפרו. ראיה לכך ניתן למצוא ברעיון 
ה–19  מהמאה  שהתפתח  הציבורי  החינוך 
חיים  האדם  בני  העבירו  אז,  עד  באירופה. 
ומעטים  וכתוב,  קרוא  לדעת  בלי  שלמים 
)בעיקר בני המעמדות הגבוהים( זכו לחינוך. 
כיום הידע נתפס כטבעי עבורנו. גם השכלה 
גבוהה, שבעבר הייתה נחלתם של יחידים, 

רווחה. אבל  ולחיי  אינה עוד סממן לעושר 
המאפיין הבולט ביותר של התפשטות הידע 
בעולם הוא רשת האינטרנט, שב–15 השנים 
עצום  מידע  כמאגר  משמשת  האחרונות 

וגלובלי שנגיש לרוב האנושות.
כ”חברתית”,  הזו מסווגת  הרצונות  קבוצת 
כיוון שאנו שואבים את הצרכים המרכיבים 
לצרכים  המילוי  את  וגם  מהחברה,  אותה 

הללו אנו מקבלים מהחברה. 

 הנקודה שבלב
בשלב החמישי והאחרון בהתפתחות הרצון 
מעבר  שנמצא  לדבר  צורך  מפתחים  אנו 
למה שהעולם הזה יכול להציע. הוא מכונה 

“הנקודה שבלב”.
“לשם  השאלה  את  בנו  מעורר  זה  רצון 
מה אנו חיים, מהי תכלית קיומנו?” והוא 
המשמעות  חוסר  לתחושת  האחראי  גם 
היא  האמת  חווים.  שאנו  והחיפוש 
שהשאלה על משמעות החיים מתעוררת 
השנים,  חלוף  עם  אך  בילדות,  כבר  בנו 
שמציפים  הרבים  הרצונות  ובהשפעת 
כושר  לשעת  ממתינה  היא  אותנו, 
וטורדת  צפה  שוב  בחיינו  מסוים  ובשלב 
ההישגים  הזה  בשלב  חושינו.  את  מחדש 
אינם  כבר  שלנו  והחברתיים  החומריים 

מספקים.
אנשים  רבים  שבמקרים  היא  הבעיה 
“הנקודה  שהתעוררות  לכך  מודעים  אינם 
שבלב” היא הסיבה לחוסר הסיפוק שהם 
אותו  בדיכאון.  שוקעים  הם  ולכן  חשים, 
אדם שצבר את העושר, את הפרסום ואת 
הידע חש בלבול; לכאורה, הוא השיג את 
כל מה ששאף אליו ומבחינת החברה הוא 
הוא  זאת  ובכל  הצלחה”,  ל”סיפור  נחשב 

עדיין אינו מרגיש מסופק. מדוע?  
אינו  שהאדם  לכך  האמתית  הסיבה 

עד העונג הבא
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מצליח להרגיע את “הנקודה שבלב”, היא 
המילוי  גם  ולכן  רוחני,  בעולם  שמקורה 
ולא  משם  להגיע  חייב  הזה  הצורך  של 
לחפש  נהג  שבהם  הרגילים  מהמקומות 
את האושר. בדיוק לשם כך מתגלה חכמת 
הצורך  את  לספק  כדי   - בימינו  הקבלה 
החדש שמתעורר בשנים האחרונות בעוד 

ועוד אנשים. 

בשונה  הזו,  הרוחנית  המדרגה 
פרסים  לנו  מספקת  לא  מקודמותיה, 
בהם.  להיאחז  תארים  או  חומריים 
היופי בה הוא בכך שהיא נותנת לנו את 
האפשרות להפסיק את המרוץ המטורף 
כה  תענוג  ולחוות  הזה,  פוסק  והבלתי 

גדול ואין סופי. 
הצרכים  שבהם  חיים  לעצמכם  תארו 

ברורים  עד  פשוטים  הם  שלכם  החומריים 
מאליו. להרפות מהלחץ לְַרצות את ההורים, 
את החברה, את עצמכם. להיות בעלי יכולת 
ליהנות באמת ממה שהשגתם, בלי הצורך 
למהר ולקחת אוויר לפני הריצה הבאה. לא 

הייתם רוצים ללמוד איך לעשות זאת?  �

gilad_s@kab.co.il
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אנחנו אומרים את
זה כבר שנים. 

קמפיין אחד 
לפסיכומטרי הפיץ 

את הבשורה לרחוב.

מדי חודש נפרסם במדור זה תמונה הקשורה לתכנים אשר הגיליון מנסה להעביר. הקוראים מוזמנים לשלוח 
תמונות אשר צילמו במייל לכתובת editor@kab.co.il, והתמונות הנבחרות יזכו את השולח בספר מתנה 

צילום: חזי לוי; מיקום התמונה: תל אביב

תמונה אחת שווה
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כשליש מהילדים שלומדים במערכת החינוך סובלים 
מקשיי למידה ומהפרעת קשב או ריכוז כזו או אחרת. 

מדובר ב"מכת מדינה" שרבים מאתנו סובלים 
מההשלכות שלה. למה? והאם יש פתרון?
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פוקח  הוא  בבוקר.  מוקדם  מתחיל  זה 
המיטה  מן  ומזנק  הגדולות  עיניו  את 
אבל  בפתח,  עומד  חדש  יום  בסערה. 
האתמול  יום  כאילו  נדמה  מבחינתה 
לשנייה,  נח  לא  הוא  נגמר.  לא  עדיין 
רצונות  מחליף  לעניין,  מעניין  קופץ 
אחריו,  והיא  האור,  במהירות  ובקשות 
הכריך  התיק,  עם  בכבדות  משתרכת 
שיעצור  בפניו  מתחננת  והמחברת, 

לרגע וינשום קצת אוויר. 

שוקו, לחמנייה וריטלין

הקרב הזה כמובן אבוד מראש. המנצחים 
שהוא  לפני  עוד  נקבעו  והמפסידים 
להימשך.  חייבת  ההצגה  אבל  התחיל, 
של  הקטנות  השעות  עד  נמשכת  והיא 
הטרוטות  כשעיניה  כלל,  בדרך  הלילה 
זה  כמובן,  לישון,  בתחנונים.  בו  מביטות 
כמחווה  אך  מבחינתו,  מיותר  די  עניין 
וכביטוי של רצון טוב הוא מוכן  מיוחדת 
לעשות למענה את הטובה האחרונה הזו. 
לכבד  שצריך  הספר  בבית  היום  “למדנו 

את אבא ואימא...” עוד מספיקות שפתיו 
למלמל לפני שעיניו נעצמות.

הילד  בחייה,  יקר  הכי  הדבר  באמת  הוא 
ההיפראקטיבי שלה, אבל המרדף היומיומי 
אימהות  ולהרבה  לה,  מפריע  כך  כל  הזה 
אחרות, לעשות מה שאימהות רוצות יותר 

מהכול: לאהוב את ילדיהן. 

המלך החדש
המדעי  בשמן  או  וריכוז,  קשב  הפרעות 
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ADHD או ADD, המאופיינות בין היתר 
ובחוסר  בתזזיתיות  באימפולסיביות, 

מנוחה, הפכו כבר מזמן למכת מדינה. 
מספר  עלה  האחרונות  השנים  “ב–20-30 
אחוזים”,  במאות  בבעיה  לטפל  הפונים 
המכון  מנהלת  כץ,  מירי  ד”ר  טענה 
תל  החולים  בבית  וריכוז  קשב  להפרעות 
לפני  “מעריב”  לעיתון  בריאיון  השומר, 
שמפרסמים  מנתונים  ספורים.  חודשים 
כי  עולה  החינוך  ומשרד  ניצ”ן  אגודת 
כיום  המשולבים  מהילדים  כשליש 
במערכת החינוך סובלים מבעיות קלות או 
קשות בתחום ליקויי הלמידה או הפרעות 

קשב וריכוז. 
למרבה השמחה, אחרי אין ספור מאמצים 
וניסיונות כושלים למצוא תשובה הולמת 
לבעיה, נדמה היה לרגע שמצאנו סוף סוף 
החדש  המלך  האולטימטיבי:  הפתרון  את 
של תרופות ההרגעה המודרניות, הריטלין, 
נתנו  בהתחלה  בסערה.  העולם  את  כבש 
כ”מיוחדים”,  שאובחנו  לילדים  רק  אותו 
אך אט אט התברר שכמעט כל אחד יכול 
להתאים להגדרה ה”מיוחדת” הזו, ומספר 

נוטלי הריטלין גדל מאוד. 
כמו  תרופות  של  המועילה  השפעתן 
אינה  הקצר  בטווח  אחרות  או  ריטלין 
לתקוות  מעל  אך  בספק.  מוטלת 
הפלאים  בתרופת  בעבר  שתלו  הגדולות 
החדשה, מרחפים כיום יותר ויותר סימני 
שאלה. האם אנחנו נותנים מענה אמתי 
מתחת  אותה  מטאטאים  רק  או  לבעיה, 
לשטיח? האם אנו נוגעים בשורש העניין 
או מגרדים רק את השוליים החיצוניים 
לטווח  ההשפעות  יהיו  מה  שלו?  ביותר 
שלם  דור  על  ובעצם  הילד,  על  ארוך 
שהופך להיות תלוי יותר ויותר בתרופות 

הרגעה כימיות? 

הדרכים הידועות
את  היתר,  בין  חוקרת,  הקבלה  חכמת 
בעולמנו,  המתגלות  לתופעות  השורש 
שאנו  הכשלים  לרוב  שהפתרון  ומסבירה 
חווים טמון באיזון נכון של מערכת הרצונות 
הפנימית שלנו עם מערכת הכוחות בטבע. 
עלינו  לאשורם,  הדברים  את  להבין  כדי 
לברר מה גרם להפרת האיזון הזה, ומדוע 
הוא מגיע לנקודת השיא שלו דווקא בקרב 

ילדי הדור החדש. 
מלי דנינו, מנכ”לית אגודת ניצ”ן שהוקמה 
ולשקם  לטפל  לאבחן,  לאתר,  במטרה 
לקויות  עם  ובוגרים  מתבגרים  ילדים, 
למידה  ללקויות  בחוג  ומרצה  למידה, 

יש לי ADD.  לא לאחותי; לא לילד של השכנה שלי; לא לחבר של ּבתי. לי. 
ולשורה ארוכה של בני משפחה. גנטיקה you know.... ולעוד חמישה ילדים 
שאני מכירה, ולבן דוד שלי באמריקה ולאבא שלו ובטח לעוד כמה שההורים 

שלהם מתביישים ולעוד כמה שפשוט לא יודעים שיש ל”זה” שם.
אני אימפולסיבית, פזורת נפש, שקועה בעולם פנימי, לעולם לא משועממת. 
ספרים  קוראת  מפתיע.  ובדיוק  הרבה  מבינה  פטפטנית,  אמפטית, 
הגובלת  ברמה  עצמית  משמעת  חסרת  בהתקפות,  כותבת  אובססיבית, 

בחוסר אחריות ודוחה הכול. את החיים בעיקר. 
ובעיקר, אני אומרת באחריות מלאה, שהלִיּבָה של חיי, של אישיותי כילדה 
וכאדם בוגר היא הפרעת הקשב שלי. היא הגורם העיקרי להתנהלות שלי 

בתוך חיי.
וככל  לאינטרנט,  צללתי  מאמר,  קראתי  שנים.  כשבע  לפני  אותה  גיליתי 
שקראתי יותר הצטלצלו הפעמונים. עברתי אבחון פסיכו דידקטי ועברתי 
אבחון נירולוגי אצל פסיכולוג שמתמחה בהפרעת קשב במבוגרים. וכן, יש 

לי הפרעת קשב וריכוז ללא היפראקטיביות. 
הגילוי הזה, כאילו מישהו לקח זרקור ענקי,  סובב אותו לאחור והאיר לי 
את המנהרה החשוכה שבה העברתי את ילדותי, את נעוריי והרבה הרבה 

שנים בבגרותי, הסביר לי שיש סיבה. וזה מרגיע להבין.
קשה להסביר מה זה לא להיות מסוגלת להבין משמעות של עמוד טקסט 
בספר היסטוריה, כי למוח העצמאי שלי אין יכולת להפנים ולהבין רצף של 
תאריכים. ולא חשוב כמה אני אקרא וכמה אני אסמן לי סימנים וכמה אני 

אשתדל, אני, כנראה לעולם לא אזכור מתי נכתבה הצהרת בלפור, ולמה.
והמקצוע שלי? חוסר יכולת כמעט מוחלטת ללמוד בעל פה - וכאן הריטלין 
ממש הציל אותי. עברתי הרבה סרטים ותפקידים לפני שבא לעזרי, אבל רק 
אני יודעת בכמה מתח פנימי ובהלה עלה לי הקטע הטכני הפשוט שכל ילד 

בחוג דרמה עושה - ללמוד בעל פה. 
צנועה.  ריטלין מאוד  ונגזרותיו. אני צרכנית  לא באתי להלל את הריטלין 
שמצריכה  כתיבה  צילומים,   - מסוימות  למטרות  בחודש,  ספורים  ימים 

ריכוז, תשלום רפורטים בזמן...
 ADD–ה ועם  משפחתי  עם  עצמי,  עם  ומספקים  ושמחים  טובים  חיי 
שלי. בשבילי הריטלין הוא כמו קוביית שוקולד בזמן ירידת סוכר. ואני 
בהחלט לא חושבת שכל סימן להסחת דעת וחוסר הבנת החשבון בכיתה 
גימל, או כל ילדון שמקפץ ומנתר ויש לו קוצים בישבן צריך מיד אבחון 

ומרשם. מה פתאום? 
כי לפעמים   - והחלטי  גורף  כך  כל  נגד באופן  יכולה להיות  אני פשוט לא 

באמת אין ברירה.

אחרונות.  בידיעות  טור  ובעלת  כותבת  שחקנית,  היא  גולדנברג  חלי 
 - רשימות  באתר  שלה  האישי  בבלוג  למצוא  ניתן  המלא  המכתב   את 

.http://www.notes.co.il/chelli
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חלי גולדנברג
דעה אישית
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לאחרונה  התבטאה  חיפה,  באוניברסיטת 
בריאיון מיוחד ל”קבלה לעם”: 

צומח  האחרונות  השנים   20 “במהלך 
הקודם  מהדור  שונה  חדש,  דור  כאן 
מצד  לו.  שיש  ובסגולות  בכישרונותיו 
אחד, זהו דור מאתגר, שחלק ממנו סובל 
מקשיים רבים שבאים לידי ביטוי בקשיים 
בלמידה ובריכוז ובקושי של ההורים ושל 

המערכת להתמודד איתם. 
שאלה,  סימני  מאוד  הרבה  מעלה  “זה 
הזה,  שבדור  שיאמרו  כאלה  יש  ולעתים 
קשב  בהפרעות  שמאופיינים  אלה  בעיקר 
שמדובר  ייתכן  והיפראקטיביות,  וריכוז 
בתכונה אבולוציונית שבאה בעצם לשרת 
לשרוד.  יוכל  שהוא  כדי  הבא,  הדור  את 

שעושה  מופלא,  כך  כל  דור  זה  שני,  מצד 
באמת את הדברים בקפיצות דרך. 

רעיונות  יש  לקרוא  שמתקשה  ילד  “לאותו 
הם  מהיכן  להבין  אפשר  שאי  מדהימים, 
וחסרת  משתאה  עומדת  והמערכת  הגיעו. 
איך  יודעת  לא  בעצם  היא  כי  כאחד,  אונים 
לתרגם את זה לכך שהילד יוכל להגיע למקום 

טוב יותר, גם עם עצמו וגם עם סביבתו”.
כל דור שנולד לאוויר העולם נושא עמו מטען 
האכזבות,  ההישגים,  כל  את  הכולל  פנימי 

הרצונות וההתפתחויות שהיו מנת חלקו של 
הדור שקדם לו. כותב על כך “בעל הסולם” 
במאמר השלום: “מבחינת הנפשות, נבחנים 
דור  כמו  כל הדורות מעת תחילת הבריאה, 
שנה”.  אלפי  כמה  חייו  את  שהאריך  אחד 
בתהליך  האנושות  נמצאת  מכך,  כתוצאה 

מתמיד של שדרוג איכותי. 
ואכן, מנקודת מבטנו המוגבלת, נדמה לנו 
לפעמים שלכאורה משהו לא בסדר איתם, 
מאוד  לנו  קשה  הכיוון.  את  איבדו  שהם 
ה–21  המאה  שילדי  העובדה  את  לקבל 
נמצאת  האמתית  והבעיה  נכונה,  רואים 

דווקא אצלנו. 
טבעית,  בצורה  מרגישים  האלה  הילדים 
שאנחנו,  מה  את  ועמוקה  פשוטה 

במילים  לתאר  רק  יכולים  המבוגרים, 
רב  בעמל  השגנו  שאנחנו  מה  שכלתניות. 
בדור שלנו, כבר הפך לתכונה פנימית בדור 
הידיעה  מוטבעת  בתוכם  עמוק  שלהם. 
העולם  בעיות  את  לפתור  ניתן  שלא 

בדרכים הישנות שבהן צעדנו אנחנו.
בעיניהם הגדולות הם רואים את העולם 
כאן,  שבנינו  והאכזרי  הקר  האגואיסטי 
עולם הפוך ומלאכותי, ומתקשים להבין 
חלק.  בו  לקחת  צריכים  הם  גם  מדוע 

פרוזדור  דרך  אותם  מובילים  מדוע 
חשוך, מרופד בקירות עבים של ריטלין, 
מרגישים  הם  מוצא.  לה  שאין  בדרך 
מוביל,  הזה  הפרוזדור  לאן  בחושיהם 
שהם  פלא  אין  ילך.  לא  שזה  ויודעים 

אינם רוצים לבוא... 
בלית ברירה, אנו נאלצים לכבול את ידיהם 
מסגרות  בתוך  אותם  ולכלוא  באזיקים, 
לימוד נוקשות כדי שלא יברחו לנו. מנסים 
להרגיע ולשכנע אותם שיהיה להם טוב שם, 
לעצמנו. אך הם  הזה שיצרנו  בבית הסוהר 
לא  הזו  הקיום  שצורת  מבינים  כבר  מצדם 
הם  לאדם.  אמתית  שמחה  להביא  יכולה 
חשים בתת ההכרה כי הטבע פועל אחרת, 
עוטף את האדם בחום ואהבה, ושכל חלקיו 

קשורים זה בזה בשלמות מוחלטת. 
בין  העצום  הפער  את  לבטא  הקושי 
והמפותחת  העמוקה  הפנימית  התחושה 
גורם  המעוותת,  החיצונית  התמונה  ובין 
לילדים אלה להתפרץ, לצעוק ולעתים אף 
לנהוג באלימות. הם יושבים בכיתה ואינם 
מסוגלים להתרכז במה שמלמדים אותם, 
למה  קשור  לא  אותם  שמלמדים  מה  כי 

שהם רוצים באמת. 
אבל אולי אנו צריכים לאמץ זווית חשיבה 
חדשה? לנסות ולהסביר להם: בשביל מה 
אותנו  קושר  מה  הזה,  בעולם  חיים  אנו 
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כסובלים  ילדים  ויותר  יותר  מאובחנים  האחרונות  בשנים 
עם  וריכוז  קשב  מבעיית  או   )ADD( וריכוז  קשב  מבעיית 
ביותר,  צעיר  בגיל  אף  לעתים   ,)ADHD( היפראקטיביות 

בגן טרום חובה, כלומר בגילאי 3-4. 
למעשה, מדובר בקשת רחבה ביותר של התנהגויות, אשר לא 
כולן קיימות אצל כל הילדים, אך לגבי כולם מופיעה התלונה 

כי “הילד לא לומד ומפריע לילדים אחרים ללמוד”.
מתנהג  אינו  שילדם  היא  ההורים  עבור  האבחנה  משמעות 
בהתאם למצופה ממנו בתוך המערכת -וכתוצאה מכך גם לא 

מצליח ללמוד בה. 
התלונות כוללות בדרך כלל קושי לשבת בשיעור 
ולהתרכז בנאמר, הפרעות לילדים אחרים, קושי 
אחרים  ילדים  כלפי  אלימות  גבולות,  לקבל 
מהן,  להתעלם  ניתן  לא  אשר  תלונות  ועוד. 
אך להורים רבים גם לא ברור מה הם נדרשים 

לעשות בעניין. 
קשיים  כי  להתרשם  ניתן  ההורים  עם  בשיחות 
בחלק  צעיר,  מגיל  הילד  את  מלווים  לרוב  אלו 
רק  אחרים  במקרים  אך  מלידה,  מהמקרים 

מצדם,  ההורים,  החינוכית.  למערכת  הילד  של  כניסתו  מרגע 
לכאן  רבות  המלצות  שומעים  להזיק,  מפחדים  לעזור,  רוצים 

ולכאן ולרוב נשארים מבולבלים מאוד.
מול חוסר האונים של ההורים ושל המערכת החינוכית מציעה 
המערכת הרפואית מתן תרופה - לרוב ריטלין - אשר משפרת 
לטווח קצר )בטווח של שעות( את יכולת הקשב, ובכך משפרת 
ממנו  נדרשת  שהיא  כפי  ללמידה  להסתגל  הילד  יכולת  את 

בתוך המערכת החינוכית שלנו.
הבעיה מסתבכת עוד יותר כי לחלק מהילדים יש קשיים רבים 
עם ההורים, וכתוצאה מכך קשיים רגשיים ועיכוב בהתפתחות. 
לחלק אחר של הילדים אין קשיים מיוחדים בבית, אך ישנם 

קשיים רבים בגן או בבית הספר. 
מתן הריטלין משפר אצל חלק מהילדים את היכולת להתרכז 
עולמו  ועל  עצמו  על  שלמד  מה  את  לא  אך  השיעור,  במהלך 
מתוך המגע שלו עם העולם עד כה. כלומר, עד כמה הוא אהוב, 

חשוב, מוצלח - או לא, בעיני הוריו, חבריו ומחנכיו.
מתוך כל המקרים שבהם נתקלתי, בכולם לא מדובר ב”ילדים 
יכולים  אינם  אשר  בילדים  מדובר  כן  ללמוד”.  רוצים  שלא 

ללמוד בתוך מערכת החינוך הנוכחית כפי שהיא בנויה!
גם ילדים עם הפרעות קשב וריכוז רוצים ללמוד, ומה שחשוב 
אף יותר הוא שהם יכולים ללמוד, אך הם זקוקים 
הם  שבה  המיוחדת  לדרך  המערכת  להתאמת 
לומדים, ואולי אף להתאמת התכנים שאותם הם 

רוצים ו/או מסוגלים ללמוד. 
ישיבה,  באמצעות  ללמוד  מצליחים  לא  הם 
בגירוי  התמקדות  ויכולת  התאפקות  הקשבה, 
אחד, תוך התעלמות מכל הגירויים האחרים; אך 
הם כן לומדים בשמחה וברצינות תוך כדי הפעלה 
ופעילות, בתחומים אשר הם מתעניינים בהם. או 
אם מדובר בתחומים שחייבים ללמוד - אז לאחר 

שהצלחנו לעניין אותם בהם.
לדעתי, הפתרון עבור ילדים אלה חייב לכלול התאמה רבה של 
הסביבה ההורית והחינוכית לצורכי הילד, ורק אחר כך, במידה 
שעדיין מתרחש נזק לילד ו/או לסביבתו, מתן עזרה תרופתית 
להקלת תהליך הלמידה ההדדית של המערכת את הילד, ולא 

רק של הילד את המערכת. 
האם התאמה זו תפריע לילדים אחרים? 

רק  למעשה  יותר,  ומגוונת  עשירה  מעניינת,  פעילה,  למידה 
תעשיר את הילדים האחרים ותאפשר לכ-ו-ל-ם להשתלב. 

הכותבת היא פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית
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לימור סופר–פטמן

“מתן ריטלין משפר אצל חלק מהילדים את היכולת 
להתרכז במהלך השיעור, אך לא את מה שלמד על 

עצמו ועל עולמו מתוך המגע שלו עם העולם עד כה�

עם  בהתאמה  להתפתח  ואיך  לזה,  זה 
נכון  והעולם.  הטבע  חוקי  של  המערכת 
מצדנו,  מספקת  תשובה  בהיעדר  לעכשיו, 

הם מחפשים דרכי בריחה מהמציאות. 
המעגל  בתוך  מיואש,  נאטם,  מהם  חלק 
לו  שמספק  המוגבל  המצומצם  החברתי 
דרך  רק  לטיולים  ויוצא  האישי,  המחשב 
רשת האינטרנט. אחרים מידרדרים לתהום 

או  באלכוהול  מפלט  ומחפשים  חשוכה 
אותם...  להאשים  קשה  ובאמת,  בסמים. 
ונבנה  שהולך  הנוראי  והתסכול  הייאוש 
והטעם  המשמעות  חוסר  הרגשת  בתוכם, 
מנוח.  להם  נותנים  אינם  פשוט  בחיים, 
קשה להאשים גם את המורים האומללים 
מהמקרים(  בחלק  )חוששים  שעומדים 
חסרי אונים אל מול כיתות שנראות כמו 

כוחם  בכל  ומנסים  קטלני,  קרב  שדה 
להשתלט על המהומה. 

האחריות היא שלנו
של  המצוקה  עם  להתמודד  היכולת  חוסר 
הדור החדש נובע מכך שאנו מתעקשים לטפל 
בבעיות ההווה באמצעות פתרונות האתמול. 
ממשיכים  ה”מחלה”,  במקור  לטפל  במקום 

חוות דעת מקצועית: פתרון לטווח הקצר
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לפטם את ה”חולים” בעוד ועוד משככי כאבים. 
פניות  שבעקבות  כך,  כדי  עד  החמיר  המצב 
שהתרופה  שחשו  הורים  מצד  שהגיעו  רבות 
כבר איננה אפקטיבית, החליט משרד הבריאות 
המקסימלי  הריטלין  מינון  את   )!( להכפיל 

שמותר לשימוש בישראל.
וזה בדיוק מה שאנחנו לא מצליחים להבין. 
אי  אך  הילדים,  את  להרדים  לנסות  אפשר 
השינוי  עצמה.  הבעיה  את  להרדים  אפשר 
ולערכים  החינוך  למהות  נוגע  שנדרש 
שאותם הוא צריך להנחיל. למרות המבוכה 
והקושי הרב, עלינו לענות לילד על השאלות 
הקיומיות שהוא שואל, בייחוד כשהן נוגעות 
למהות החיים. עלינו לחפש דרכים להתאים 
את החינוך ואת תכנית הלימודים לרצונות 

ולדחפים החדשים של ילדינו. 
מובן שיש מקרים שבהם נחוץ להיעזר בריטלין 
כדי להקל על התהליך, אך במקביל לכך עלינו 
לחשוב גם כיצד להפוך את הילד ל”אדם”, ולא 
רק לעורך דין, לרופא או לאיש עסקים מצליח. 
בשביל זה עלינו לשלב במערכת החינוך תכנים 
שמסבירים לילדים את מה שהם כבר יודעים 
כמו  בזה  זה  ותלויים  קשורים  שכולנו  בלבם; 
עם  באיזון  לחיות  ושעלינו  אחד,  בגוף  תאים 
האהבה  תכונת  הטבע,  של  הכללית  התכונה 

והנתינה לזולת. 
להכיל  צריכים  החדשים  הלימוד  ספרי 
הוראות הפעלה לחיים, להסביר לאדם הקטן 
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 מהוריהם.   
המשבר החינוכי שאותו אנו חווים כיום אינו 
מקרי כלל וכלל, והוא רק פיסה קטנה ממשבר 
בא  הוא  האנושות.  את  שפוקד  ועמוק  רחב 
כדי להראות לנו עד כמה העולם שבנינו הפוך 
חשוב  כמה  ועד  בילדות,  חלמנו  שעליו  מזה 

שנתחיל לעשות משהו כדי לתקנו. 
דווקא הדור החדש הוא זה שמסוגל להביא 
מכולם,  יותר  הוא,  המיוחל.  השינוי  את 
שקיים  הפנימי  הקשר  את  ומרגיש  קולט 
לחבר  יכולת  ובעל  הבריאה,  חלקי  כל  בין 
אותם שוב לאחדות אחת. הילדים של היום 
“גלובלית”.  לחשוב  טבעית  בצורה  מוכנים 
ראו באיזו קלות הם שוחים בתוך מערכות 
התקשורת החברתיות של העולם המודרני, 
להם,  שחסר  מה  המים.  בתוך  דגים  כמו 
נהר  של  התכלית  ידיעת  רק  הוא  כמובן, 
החיים המופלא הזה; להבין לאן הוא זורם, 

ולאן הוא מוביל אותנו באמת... �  
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דעה אישית: 
 

מהפרעת  וכסובלת  דיסקלקולית  כדיסלקטית,  לראשונה  אובחנתי   19 בגיל 
12 שנות סבל מתמשך בבית  לרווחה. סוף סוף, אחרי  נשמתי  קשב חמורה. 
עם  להתמודד  לי  שתסייע  כזו  אחת  הראש.  מעל  כתובת  לי  הייתה  הספר, 
אחריה  שהותירה  נסבלת  הבלתי  הזרות  תחושת  ועם  הייאוש  עם  הכישלון, 
הם  הספר  מבית  זיכרונותיי  כל  לצערי,  האישית.  בחווייתי  החינוך  מערכת 

כאלה שמעבירים בי רעד ורצון להפנות גב לעברי שלי. 
כמובן.  רופא  מרשם  פי  על  ריטלין,  לקחת  התחלתי   19-20 גיל  בסביבות 
בחודשים הראשונים של השימוש בו הרגשתי שמסכים מורמים מעיניי, ואני 

יכולה לראות, להבין, להתרכז, ללמוד. 
כל אלה הן מתנות רבות עוצמה למי שסובלים מתחושות הזנחה לאורך מרבית 
שנותיהם. אך אט אט התחלתי להרגיש כי אני משלמת מחיר יקר מדי, בשביל 
טיפוס אוהב חופש שכמותי, עבור אותן מתנות רבות ערך שמעניק לי הריטלין. 

הריטלין סגר אותי בד’ אמותיי, רחוקה מהעולם, במעגלים אישיים של כאב. נאלצתי 
להתמודד עם תחושות פיזיות קשות של סימום הגוף, עם התחושה הנוראית הזו 
שמשהו מכתיב את תנועותייך ותגובותייך. הריטלין, כמו קשיי הלמידה שהיו לי, 

הוריד מסך ביני ובין אחרים. ומאחורי אותו מסך נותרו כשם שהיו כל בעיותיי. 
הבעיה הכי קשה שלי עם הריטלין היא שהתחושות שהוא יוצר בבטן הן של 
סוד נוראי. עצם לקיחת הכדור, מעבר לתופעות או להשפעות הפיזיות הקשות 
שהוא גורם, שגם אותן קשה לי לבטא במילים, גרם לי להרגיש שנכנעתי, שאני 

לא מחפשת יותר אחרי עצמי, אלא מיישרת קו עם כולם.
 זה מצחיק... את כל ילדותי העברתי בכמיהה, בזעקה להיות כמו כולם, כמו 
החברים שלי, וכדור אחד קטן יכול לעשות קסם ולעזור לי בזה? פתאום אוכל 

לקרוא כמותם? ללמוד באותן מסגרות?
וזה עוד לפני שנזכיר עד כמה “טחנו” לי את המוח יועצים דידקטיים למיניהם, 

ש”זו בסך הכול הפרעה נירולוגית”, ו”הנה, קחי כדור וזה עובר”. 
עם הזמן הבנתי והשלמתי כי יכולות קוגניטיביות מסוימות הן לא באמת מה 
ישנה  כי  כולם... האמנתי  כמו  להיות  יכולה  ולא  רוצה  לא  אני  וכי  לי,  שחסר 

אמת אחרת, אמת שבה גם אני יכולה ללמוד.
ואכן, אחד המסעות המפרכים בחיי היה באמת סוג של מסע שכלי... 

ורבים  זרות,  בתחושת  לחיות  מתקשה  מטבעו  האדם  זה,  איך  יודעים  אתם 
לקיחת  ביניהן  מסוימות,  פעולות  לבצע  שווה  שייך  להיות  כדי  כי  מאמינים 

ריטלין בוקר בוקר. 
באופן אישי, לא הייתי מציעה לאף אדם לוותר על הדרך שהוא אמור לעבור, 
ואת  עצמו  את  להכיר  במקום  כולם  כמו  ולהיות  ביניים,  תחנת  באיזו  לעצור 
יכולותיו. באשר אליי, שפר גורלי. אחרי תהפוכות והרבה “נשימות עמוקות” 

שלקחתי, הצלחתי למצוא את השבילים בהם גם אני לומדת ומתקדמת. 
עד היום, אף אחד מהם לא קשור לריכוז, ללקיחת ריטלין או לישיבה בכיתה, 

וזו בעיניי, הצלחתי הגדולה. 

מ’ )השם המלא שמור במערכת, כיום בת 23(
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תובעים השניים 

מאת: דודי אהרוני

“אישה תיארה את התקשורת בינה ובין 
בעלה אחרי הנישואין: בשנה הראשונה 
בשנה  הקשבתי.  ואני  דיבר  בעלי   -
הקשיב.  ובעלי  דיברתי  אני   - השנייה 
דיברנו  שנינו   - השלישית  בשנה 

והשכנים הקשיבו”.

קל  חיוך  ועם  הזה  הסיפור  עם 
דון  בני  עו”ד  פותח  הפה  בזווית 

יחייא את השיחה בינינו. 
אמתי  השם  )כן,  יחייא  דון 
הדין  עורך  אולי  הוא  לחלוטין( 
לדיני  בארץ  ביותר  המפורסם 
בתיקי  טיפל  הוא  גירושין. 
ידועני  מיטב  של  הגירושין 
ועד  טופז  )מדודו  ישראל 
כותב  הוא  תומרקין(,  ליגאל 
ובעל  “לאשה”  בעיתון  קבוע 
באתר  זוגיות  על  מקצועי  טור 
Ynet. בנוסף הוא פרסם שישה 
מופיע  והוא  בתחום,  ספרים 
“טובים  בשם  אפ  סטנד  במופע 

השניים”. 
  

כעו”ד שמתמחה בדיני משפחה 
זווית  מה  שנה,  מ–30  יותר  כבר 

הראייה שלך לגבי “זוגיות”?
הזה,  המוסד  “מלכתחילה 
לזוג  בעייתי.  הוא  זוגיות, 
הראשון, אדם וחוה, היו לכאורה 
היו  לא  אידיאליים.  תנאים 

היו  לא  בעולם,  אחרים  אנשים 
בגלל  אולי  חותנת.  הייתה  לא  פיתויים, 
זאת,  ובכל  עדן.  גן  נקראה  סביבתם  זה 
עוד לפני שהם סיימו לפתוח את מתנות 
החתונה, מה לא צנח עליהם? נחש מדיח, 

תפוח מפתה, והתוצאה  - גירוש.

"האמרה החביבה עליי היא שצריך לפקוח את העיניים 
לרווחה בנישואין ולעצום אותן למחצה אחריהם" ‰ שיחה 
קלילה על זוגיות עם עו"ד בני דון יחייא, עו"ד הבית של 

סלבריטאי ישראל

הכי  הדבר  היא  שזוגיות  אומר?  זה  מה 
טבעי לאנשים. הם זקוקים לחיים זוגיים, 
וצריך  נמנעים  בלתי  הם  החיכוכים  אבל 
לדעת להתגבר עליהם בתבונה, בהשקעה, 

בוויתורים”. 

וזה עובד? 
“למרבה הצער, אנשים משכילים להסתדר 
זה עם זה פחות ופחות, ושיעור הגירושין 
זוג  שכל  מראים  הנתונים  וגדל.  הולך 
יתגרש  הקרובות  בשנים  שיינשא  שלישי 

בעתיד הלא רחוק”.
הנתונים מצביעים על עלייה חדה בשיעור 

המתגרשים. מה לדעתך הסיבה לכך?
“ככל שמתגרשים יותר היום, כך יתגרשו 
יותר בעתיד. הבושה להתגרש קיימת היום 
פחות מבעבר. הרגישות להמשיך 
כדי  אידיאליים  לא  בנישואין 
היא  גם  בילדים,  לפגוע  לא 
כבעבר.  משמעותית  לא  כבר 
גירושין’  ‘ילדי  ויותר  יותר  יש 
וכפי  החינוך,  במוסדות 
לבן  המחקרים,  שמוכיחים 
רב  סיכוי  יש  גרושים  להורים 

יותר להתגרש בעצמו”.
אז זה עניין של נורמה? אנחנו 
תוצרים של החברה שבה אנו 

חיים?
יוצרת  החברה  “בוודאי. 
טבעי  או  שאפשר  נורמה 
את  עושים  אנו  אז  להתגרש, 
זה ביתר קלות. כמובן שישנם 
נוספים  סוציולוגיים  גורמים 
ששינו  הנשים,  שמשפיעים: 
והן  במשפחה  מעמדן  את 
תוחלת  גירושין,  יותר  יוזמות 

החיים שהתארכה ועוד”.
אנו  עצמו?  האדם  לגבי  ומה 
הולך  האנושי  שהאגו  רואים 
מתקשה  והאדם  ותופח, 
החל  אחרים,  עם  להסתדר 

בבני זוג וכלה בבני משפחה.
“זה נכון. האדם אינו מסתדר עם 
עצמו, אז מה הפלא שהוא אינו מסתדר עם 

בן זוגו. 
התחושה של ‘אכול ושתה’ מתחזקת עכשיו 
להיות  הרצון  המערבי.  המודרני  בעולם 
מאושר הפך למרכיב מרכזי בחיים. אנשים 



המשך מעמוד 38  �

המשך בעמוד 42  �

ריאיון אישי

� דודו טופז
� חנה לסלאו
� אודטה דנין

� יגאל תומרקין
� אתי אלון
� גבי גזית

רשימה חלקית של 
הסלבריטאים שייצג 
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� מנשה קדישמן
� אהרון ברנע וגרושתו  

      עמליה ארגמן
� יובל רבין

� אביטל וקובי אוז

גבי גזית

אביטל אברג’יל

קובי אוז

דודו טופז
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אותי.  מספקת  אינה  ‘הזוגיות  אומרים: 
אני רוצה לחיות באהבה, להחזיר שוב את 
הטעם הנפלא שהיה לי בשנים הראשונות, 
שפרק  בתקווה  הנישואין  את  אפרק  לכן 
חשוב  פחות  מהקודם’.  מוצלח  יהיה  ב’ 
הזוג  בן   - בשטח’  ‘פצועים  שנותרים  להם 
שאקריב  ‘למה  אומרים:  הם  הילדים.  או 
את האושר שלי?’ גם אם זה כרוך במחיר 
אמלולם של אחרים. מבחינה זו יותר ויותר 
של  הראשון  הדיבר  את  מקיימים  אנשים 
עשרת הדיברות: ‘אנוכי ה’’, האנוכיות שלי 

היא הקובעת”.
ולאן זה יוביל אותנו? לחברה המורכבת 

מיחידים?
שיתפרקו,  משפחות  ועוד  לעוד  יוביל  “זה 
נישואין,  ללא  שחיים  זוגות  ויותר  וליותר 
בין השאר משום שאם נישואין ממילא לא 

יחזיקו מעמד, למה לעבור את הטקס? 
לתא  עתיד  יש  אם  אותי  כששואלים 
המשפחתי, אני נוהג לומר שהעולם ימשיך 
נח,  בתיבת  כמו  זוגות-זוגות  בנוי  להיות 
לתיבה  מתיבה  יקפצו  נוסעים  יותר  אבל 
וחלקם  יטבעו  חלקם  לאהבה.  ומאהבה 

יתבעו”. 
איך כל התהליך הזה משפיע על הילדים?

משפחה  של  בדגם  גדלו  שלא  “ילדים 
אימא  אבא,   - פעם  של   מסורתית 
חמה,  משפחתית  אווירה  עם   - וילדים 
הרגשית  ברמה  מפגמים  פעם  לא  סובלים 
זוג.  בן  שמקשים עליהם ליצור קשרים עם 
רעועים,  הנישואין  של  היסודות  וכאשר 

תאריך התפוגה שלהם קצר. 

מה דעתך על הסכמי ממון? זה לא פוגם 
ברומנטיות, באהבה? בני הזוג, כמו שני 
שותפים בעסק, יושבים ומתכננים את 
זה  האם   - וכאשר  אם  שלהם,  הפרידה 

לא מזרז אותם להיפרד?
“הם מכינים את עצמם לחילוקי דעות, לא 
הסכם  רכוש  לו  שאין  צעיר  לזוג  לפרידה. 
שבני  חבל  נחוץ.  שאינו  דבר  הוא  ממון 
הזוג יתחילו את הדרך המשותפת בעזרת 
את  להעמיק  רק  שעלולים  דין  עורכי 
 - מסוימים  במקרים  אבל  ביניהם.  הפער 
בנישואין שניים או כאשר קיים כבר רכוש 
אצל בני הזוג - בהחלט רצוי לעשות הסכם 

ממון.
זה עשוי  יזרז את הגירושין, אבל  “זה לא 
למנוע מאבקי גירושין מכוערים שפוגעים 
זו  מבחינה  בילדים.  ובראשונה  בראש 

להסכמי ממון יש צד חיובי”. 
הרבה  כך  כל  שמלווה  מישהו  בתור 

גירושין, האם זהו דבר עצוב?
לעורכי  מלבד  שמחים,  גירושין  אין  “כן. 

הדין, כמובן”.
זוג  בני  על  מסתכל  אתה  כאשר 
שמתגרשים, מה אתה חושב? אתה רואה 
שני אנשים שפעם מאוד אהבו זה את זה, 
ומדברים  לשוחח,  מצליחים  אינם  וכעת 

דרך עורכי דין.
“נכון. המראה הוא עצוב, במיוחד מכיוון 
מהגירושין,  רבים  למנוע  היה  שניתן 
יודעים  היו  הזוג  בני  מלכתחילה  אילו 
ולטפל  שלהם,  הנישואין  את  נכון  לבנות 
ברגע  המרבית,  במהירות  שלהם  בבעיות 
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מרב סמן–טוב שחק

 - הבורא   - הטבע  עם  שהקשר  הרעיון 
אחת  הוא  תודעה  של  במישור  מתחיל 

התובנות הבסיסיות והמופלאות ביותר. 
הצורך לכוון את עצמך להיות נוכח בהווה 
בפריזמה  ומצב  כל מצב  ולבחון  הזמן,  כל 
מהו   - השאלות  שלוש  דרך  תכליתית 
המצב? מי אני? מה היחס שלי אל הבורא 
ובחלק  לעתים,  מתיש  הוא   - הזה?  ברגע 

מן המקרים גם מתסכל. 
כשמנסים לעשות זאת, נוכחים לדעת שגם 
אם נדמה לנו שאנחנו שולטים במחשבות 
בנו  ששולטות  אלה  הן  למעשה  שלנו, 

ובמידה רבה מנהלות אותנו. 
לרעיון  הזו  ההבנה  את  מחברים  אם 
מתעוררת  מציאות,  יוצרת  שמחשבה 
עצם  אבל  הבחירה.  שאלת  שאת  ביתר 
ומצב  מצב  בכל  עצמך  את  לכוון  הניסיון 
הרבה  לעמוסה  הקיום  חוויית  את  הופך 
התמונה  מתוך  מתבהרים  והפרטים  יותר 
לחוות  בניסיון  שמתרכזים  ככל  הגדולה. 
ולפרש בו זמנית, כך גוברת התחושה של 
אתה  כאילו  עצמך,  של  בקיום  הצפייה 
נמצא מחוץ למצב ולא בתוכו. או בניסוח 
ולא  בתוכך  נמצא  המצב  כאילו   - אחר 

אתה בתוכו. 
של  המיידית  התוצאה  מפליא  באורח 

התחושה הזו היא חיוך. 

ויוצרת,  זמרת  היא  שחק  סמן–טוב  מרב 
הפקולטה  בוגרת  ועו“ד,  רדיו  שדרנית 

למשפטים באוניברסיטה העברית.

הקבלה שלי

שהסדקים הראשונים החלו לצוץ”.
אתה רואה הבדלים בין היחס של גברים 

לנושא ליחסן של נשים אליו?
זוגיות  לתקן  יותר  מנסות  “נשים 
לפנות  והצעה  שיחות  בעזרת  קלוקלת 
גברים  זאת  ולעומת  זוגי,  לטיפול 
יותר  רגישות  נשים  ממנו.  מסתייגים 
ומיטיבות להפעיל מניפולציות, וגברים 

מפעילים כוח. 
“אספר לך סיפור: פעם הגיע למשרדי בעל 
חיו  לא  הזוג  בני  להתגרש.  אם  שהתלבט 
גב הגמל היה  יחד, והקש ששבר את  טוב 
מקרה שאירע בבית קפה שבו ישב הבעל 
ישב  הסמוך  בשולחן  וחברים.  אשתו  עם 
בחור צעיר שלטש עיניים באשתו, ולמגינת 
זה  מבטים.  לו  החזירה  זו  הבעל  של  לבו 
החליט  והוא  הבעל,  את  מאוד  הכעיס 
אשתו  עם  שאדבר  לו  הצעתי  להתגרש. 
הנישואין.  את  לשקם  יוכלו  הם  ואולי 
אותי  שאלה  היא  האישה,  עם  כשדיברתי 
בבית  הבחור  על  לי  סיפר  הבעל  אם  מיד 
הקפה. עניתי שכן, והיא אמרה לי: ‘אגלה 
לך סוד. אני שכרתי אותו כדי לגרום לבעלי 
במערכת  מחודש  עניין  ולהכניס  לקנא 
שהסתכלתי  לומר  מוכרח  אני  הנישואין’. 
עזרו  לא  הזוג  לבני  אך  בהערכה.  עליה 
והאישה  התגרשו,  הם  הללו.  התרגילים 

התחתנה עם הבחור הצעיר ששכרה”. 
אפרופו הסיפור, אני מניח שעם השנים 
צברת הרבה סיפורים וגם קיבצת אותם 
לספרים. מה הסיבה הכי מוזרה לגירושין 

שבה נתקלת?
הכיסוי  בין הסיבה שהיא  להפריד  “צריך 
והריחוק  המשקעים  ובין  להתגרש  לרצון 
שנמשך זמן רב, שהם הסיבות האמתיות 

על אהבה עצמית  
� הוא התאהב בעצמו ממבט ראשון - ומאז הוא נשאר נאמן כל חייו לאהבה זו.

� בעלי אוהב להקשיב לצרות שלי: הוא תמיד שמח לשמוע שמדברים עליו.
� אהבה בגימטרייה - אחד: אדם אוהב תמיד רק אחד, את עצמו.

כמו  אותו  שתאהב  מישהי  לעולם  ימצא  לא  הוא  שוב:  יתחתן  לא  שלי  הגרוש   �
שהוא אוהב את עצמו.

� הנישואין שלנו מאוד מוצלחים, כי שנינו מאוהבים בי.
� יש רק דבר אחד שמונע ממני להיות נשואה באושר: בעלי.

� אהבת נצח היא החודשיים וחצי המסעירים ביותר בחייו של האדם.

שעומדות מאחורי הרצון הזה. 
“ובכל זאת, לא מזמן נתקלתי בבעל שרצה 
חתול  הכניסה  שאשתו  מפני  להתגרש 
הביתה ללא רשותו, והוא לא יכול לסבול 
להביא  הניסיונות  כל  הזאת.  החיה  את 
אותם לידי פשרה בנושא לא צלחו, ובסוף 

הם התגרשו”.
בגלל החתול?

“זו הייתה הטענה של הבעל, אבל האישה 
לא הייתה מכניסה את החתול לבית ללא 
הסכמת בעלה אלמלא היו ביניהם זרמים 

לא חיוביים אחרים”.
מה  אפ.  סטנד  במופע  יצאת  לאחרונה 

גרם לך לעשות זאת?
די  אני  בתחום  שנים  מ–30  יותר  “אחרי 
שחוק. כדי לרענן את עצמי החלטתי שאני 
צריך גם קצת להצחיק את הקהל. במופע 
שלי אני משלב טיפים לשימור הנישואין, 
עצות ובעיקר הרבה הומור. לדעתי, ככל 
ובהומור  טובה  ברוח  יתייחסו  שאנשים 
זה לזה בתקופת הנישואין, ובוודאי בעת 
הקשיים  על  להתגבר  יהיה  ניתן  משבר, 
הצדדים  כל  לטובת  יותר  טובה  בצורה 

הנוגעים בדבר”.
וזה עוזר?

מחויכת  ראייה  שכן.  מאמין  “אני 
שימוש  כולל  המציאות,  של  ואופטימית 
מתאימה,  בבדיחה  או  קולע  בסיפור 

מרככת את האווירה”.
ולסיום, מהו הטיפ הראשון שהיית נותן 

לבני זוג?
יאמצו  ששניהם  בתנאי  טיפים,  “שלושה 

אותם: לוותר, לוותר, לוותר”. �

dudia@kab.co.il
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הסיפור על המלך
שהתעורר מהחלום

היה היה מלך שחי לפני הרבה שנים. המלך הזה היה 
רשע מרושע. הוא שנא את הסובבים אותו, הוא לא 
אהב מבוגרים וגם לא אהב ילדים. המלך הזה היה 

עריץ, שתלטן ורע לב עד מאוד.

אל  וניגש  המלך  התעורר  אחד  בהיר  קיץ  ביום 
לחלון  מבעד  הסתכל  הוא  שבארמון.  חדרו  חלון 
וסביבו התקהלו  טירתו  ליד  עומד  זר  וראה אדם 
והם  משהו,  להמונים  סיפר  הזר  רבים.  אנשים 
צחקו למשמע דבריו. המלך הרשע, ששנא צחוק 

ושמחה, ציווה מיד על השומרים שלו לתפוס את 
ולכלוא אותו בתא מאסר תת קרקעי.  האיש הזה 

השומרים מיהרו לבצע את פקודת המלך.

בסוף היום, עם רדת החשיכה, עלה המלך על יצועו 
והתכונן לשנת הלילה. הוא נשכב בנוחות במיטתו 
בנמנום  שוקע  בעודו  עיניו.  את  ועצם  המהודרת 
עמוק, כשעיניו כבר כמעט עצומות לגמרי ובדיוק 

כשהחל לחלום, הוא ראה לפתע אדם זר בחדרו.

“מה מעשיך בחדר השינה שלי?” צרח המלך בזעם, 
“אתה אמור להיות בתא המאסר!”

“לא. אני לא אמור להיות שם”, אמר הזר בחיוך 
ואנחנו  קוסם,  אני  רגיל,  אדם  סתם  “אינני  שנון, 

עומדים להתחיל במסע”.
היה  זה  אבל  באימה.  המלך  צעק  “שומרים!” 
מאוחר מדי כי הכול החל להסתובב במהירות מול 

עיניו וחדר השינה נעלם.

המלך מצא את עצמו מהלך בעיר גדולה ויפה. הוא 
הסתכל סביבו וראה הרבה אנשים. אבל משהו היה 
מוזר בתמונה הזאת שראה. המלך שפשף את עיניו 
ומיקד את מבטו. הוא ראה שכל האנשים האלה 
ראה  גם  והוא  זוהרים.  בחוטים  לזה  זה  מחוברים 
היו  ואליהם  ארוכים  מאוד  היו  האלה  שהחוטים 

מחוברים גם בעלי חיים וצמחים.
“מה זה?” שאל המלך בתימהון. הוא התחיל להתהלך 
ועבר בקלות דרך החוטים האלה, כאילו היו קרן אור. 

הוא הצליח לעבור מבלי לקרוע אותם.
“זהו הקשר בין כל מה שקיים על כוכב הלכת. כל 
האנשים תלויים זה בזה, וכל הצמחים ובעלי החיים 
חי  יצור  של  חלקים  הם  כולם  באנשים.  תלויים 
אחד. חוטים אלה הם האנרגיה של האהבה וטוב 
ובשמחה.  באושר  לחיות  לכולם  שמאפשרת  הלב 
נחתכים  שהם  הוא  האלה  בחוטים  שמיוחד  מה 
על ידי שנאה, איבה, תאוותנות ועורמה. במעשים 
שליליים אלה האנשים מביאים על עצמם ייסורים 
וצער. אפילו על ידי פגיעה באדם אחד הם גורמים 
גורם  גם  וזה  רבים,  לאנשים  ולאומללות  להרס 
להשמדה של בעלי חיים וצמחים. זה פשוט מביא 

להשמדת חיים...” 
“כל זה שטויות!” צעק המלך הרשע, “ואיזה כוכב 

לכת זה?!”
“זהו כוכב הלכת שלך”, ענה הקוסם, “רק נתתי לך 
הזדמנות לראות משהו שקיים, אבל הוא בלתי נראה. 
על ידי גרימת נזק אתה לא רק משמיד את העולם, 

אלא בסופו של דבר אתה משמיד את עצמך”.
“שטויות! זה לא יכול להיות!” צרח המלך ותוך כדי 
צעידתו המהירה בעיר הוא נתקל בהולך רגל שעמד 



“
”

הוא הסתכל סביבו וראה הרבה אנשים. 
אבל משהו היה מוזר בתמונה הזאת שראה. 

המלך שפשף את עיניו ומיקד את מבטו. 
הוא ראה שכל האנשים האלה מחוברים 
זה לזה בחוטים זוהרים. והוא גם ראה 

שהחוטים האלה היו מאוד ארוכים ואליהם 
היו מחוברים גם בעלי חיים וצמחים
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הסיפור על המלך
בדרכו, ודחף אותו לנהר. הקוסם נענע בראשו בחוסר 

שביעות רצון, נופף בידו ו...

המלך התעורר בחדר השינה שלו. הוא הרגיש שמצב 
רוחו ירוד ונוראי. הוא קרא לשומרים ושלח אותם מיד 
לבדוק מה קורה עם הקוסם, הזר. אבל תא המאסר 
ומיהר  זעם  הרשע  המלך  נעלם.  הקוסם  ריק.  היה 
השומרים  את  להוציא  וביקשו  אכזרי  לרוצח  וקרא 
להורג. אך עד מהרה התברר למלך שהרוצח האכזרי 
סביב  אש  יוקד  כוכב  חג  השכם  בבוקר  כי  התעוור, 
וגרם לכל מי שהסתכל לעברו לעיוורון.  כוכב הלכת 
ומה שקרה הוא שרוב האנשים הסתכלו לעברו, כי כל 
תושבי הממלכה יצאו לעבודה עם זריחת השמש, על 

פי הוראתו של המלך.

“היכן היו הצופים בכוכבים?!” צרח המלך בֵחמה. 
ידעו  בכוכבים  שהצופים  התברר  יותר  מאוחר 
והם  האש  כוכב  של  הקרבה  הופעתו  על  מראש 
מיהרו ושלחו שליח להזהיר את כולם. אבל מישהו 

דחף אותו לתוך הנהר והשליח טבע.

וכך, אף אחד מתושבי הממלכה לא הוזהר מפני הכוכב 
השומרים  גם  התעוורו.  כולם  וכמעט  האש,  יוקד 
ברחובות.  ובוהו  תוהו  נוצר  ולכן  התעוורו  והחצרנים 
איכרים עיוורים לא יכלו לעבוד בשדות ולטפל בבעלי 
הפתוח,  למרחב  ברחו  הרעבות  הבית  חיות  החיים. 
שישקה  מי  היה  לא  כי  נעלמו  הפרחים  כל  לשממה. 
אותם. הגינות התרוקנו. אף אחד לא יכול היה לעבוד 
ולייצר סחורות, ולא נותר איש שיוכל לשרת את המלך. 

פחד ואימה השתלטו על פני כוכב הלכת.

רעב, מסכן וחסר יכולת לזוז, המלך לא מש ממקומו 
ממש  אך  הקוסם.  את  ראה  הוא  לפתע  והסתתר. 
ברגע שהמלך הרשע התכוון לתקוף אותו, הוא ראה 

חוט זוהר שחיבר בינו ובין הקוסם.
“אז כל זה הוא נכון?” שאל המלך המפוחד.

“כן. זה נכון”, ענה הקוסם. כעת אתה רואה בעצמך 

איך הכול מחובר יחד, איך כולנו תלויים זה בזה. נתתי 
לך הזדמנות לראות זאת, ומה עשית?”

להשיב  ניתן  “איך  המלך,  בכה  לעשות?”  ניתן  “מה 
הכול?”

אך הקוסם רק חייך ו... נעלם.

קיץ  יום  זה  היה  החלון.  ליד  ונעמד  התעורר  המלך 
בהיר, והרחוב המה אנשים כבכל יום רגיל. הוא ראה 
לאנשים  סיפר  הזר  בקהל.  מוקף  זר  שלו  הטירה  ליד 

שעמדו סביבו דבר מה והם צחקו למשמע דבריו.
“גשו  לרגע,  במקומו  וקפא  המלך  צרח  “שומרים!” 
לאדם הזה, הציעו לו אוכל ומחסה, ושאלו אותו אם 

הוא זקוק לדבר מה נוסף”.

מחוברים  שכולם  ראה  הוא  זאת  אמר  שהמלך  ברגע 
זה לזה בחוטים זוהרים, וידע שאנרגיית האהבה וטוב 

הלב עוברת דרכם. המלך גם ידע 
בהרמוניה,  באושר,  יחיו  שכולם 

ובאהבה  בשלום  בשמחה, 
לנצח נצחים.



שאלות ותשובות

46

איך להתגבר על הפחד?

זוג  כל  כמעט  המרכז:  מאזור  איילת 
דירה  לרכוש  מחויב  מרגיש  שמתחתן 
שורש  יש  “בית”  למושג  האם  בית.  או 

או משמעות רוחנית כלשהי?  
ונבנה  ה”בית” הוא מקום שבו מתרחש 
קשר  לאישה,  האיש  בין  הנכון  הקשר 
שהוא תולדה של הקשר הרוחני שקיים 
השכינה  בקבלה  לשכינה.  הבורא  בין 
נקראת “בית”, וזהו גם מקור השם “בית 

המקדש”, ה”בַּית” לגילוי הבורא. 
לשאלתך, ודאי שאין הכרח לרכוש בית 
ברוחניות,  להתקדם  מנת  על  דירה  או 
ואפשר לעשות זאת גם כאשר מתגוררים 

בדירה שכורה. 

כרמל, בת 12: מה זה פחד, איך להתגבר 
עליו, ולמה הוא קיים? 

אנו  כאשר  ידוע.  מהלא  מפחד  האדם 
איננו  כלל  בדרך  לנו,  צפוי  מה  יודעים 

מפחדים.
להגיע  פשוט  מומלץ  הפחד  כנגד  לכן 
עד  ותחקרי  תשאלי  להבנה.  לידיעה, 
מורגש  יהיה  שהכול  למצב  שתגיעי 
שאת  תגלי  החקירות  בסוף  ומובן. 
שאוהב  העליון  האור  בחסות  נמצאת 
לך  להעניק  רוצה  ורק  אותך  ומחזיק 

תמיד  אני  יפוג.  הפחד  גם  ואז  טוב,  כל 
הן  הצעירים,  הילדים  משאלות  מתרגש 

כל כך טבעיות ויפות. 

בנות,  לשתי  אם  בתור  מרעננה:  הדס 
יכולה  שאני  פרקטי  משהו  יש  האם 
לעשות כדי לאפשר לבנותיי חינוך טוב 

יותר? 
זמן  שיותר  כמה  להקדיש  ממליץ  אני 
להן  לאפשר  וללימודן,  הילדות  לחינוך 
שמטרידות  השאלות  כל  את  לשאול 
העולם,  בנוי  איך  להן  ולהסביר  אותן, 
הילדים  האדם.  פועל  וכיצד  נשמה  מהי 
הזה  הלימוד  את  מקבלים  הקטנים 
לדוגמה,  תראי,  טבעית.  מאוד  בצורה 
קטנים  ילדים  שואלים  שאלות  אילו 
כך,  שאלנו  אנחנו  גם  הזאת.  בתכנית 
שאלות  לנו  היו  שפעם  שכחנו  אולי  רק 
אנחנו  מתבגרים  כשאנחנו  דומות. 
ומעבירים  הללו,  הדברים  את  שוכחים 
יש  לילדים  אבל  החיים.  את  איכשהו 
מתוך  שפורצות  מצוינות,  שאלות 
לספק  צריכים  ואנו  שלהם,  הנשמה 
להם מענה, לתת להם את הכיוון הנכון 
בחיים. כתוצאה מההכוונה שאת נותנת 
לא  לחברה  ייפלטו  לא  הן  לבנותייך 

לפי  להן  המתאים  את  ויחפשו  טובה, 
היסוד שהענקת להן. כך עשיתי עם בני 
התוצאות  את  רואה  ואני  בנותיי,  ושתי 

עד היום. 

על  שמירה  האם  מוצקין:  מקריית  דוד 
איכות הסביבה משפיעה על התפתחות 

הנפש? 
על  שמאיימות  האקולוגיות  לבעיות 
אך  מיידי,  מענה  למצוא  צריך  חיינו 
הגורם  מספיק.  לא  שזה  להבין  חשוב 
הוא  בטבע  האיזון  את  שמפר  היחיד 
המחשבות  עם  אנחנו,  דווקא  האדם. 
והרצונות שלנו, הורסים את הטבע ואת 
לגוף  בדומה  כולה.  האנושית  החברה 
הנחוץ  את  רק  צורך  תא  כל  שבו  החי, 
לו  ולספק  כולו  הגוף  את  לשרת  כדי  לו 
חיים, כדי להגיע לאיזון עם הטבע עלינו 
החברה  בתוך  הזו  הגישה  את  ליישם 

שלנו.
לא  בינינו,  היחסים  את  נתקן  שלא  עד 
נוכל לנקות ולשפר את מצבו האקולוגי 
צריך  האמתי  השינוי  הארץ.  כדור  של 
בין  היחסים  מערכת  שינוי  להיות 
הבריות ליחסים המושתתים על נתינה, 

אהבה והשפעה הדדית. 

הרב ד"ר מיכאל לייטמן השיב על חלק מהשאלות שהעסיקו 
לאחרונה את צופי תכנית הטלוויזיה "שאל את המקובל"

גם אתם רוצים לקבל תשובות בשידור חי?
את שאלותיכם לתכנית תוכלו להעביר באמצעות הטלפון )שיחת חינם(: 1-700-509-209, 

.www.kab.tv או דרך האתר
"שאל את המקובל", שידור חי, יום חמישי, 20:30, בערוץ הטלוויזיה הקהילתית "מכאן" 

)ערוץ 98 ב-YES וב-HOT, ערוץ 25 ב-HOT אנלוגי(

הרב ד“ר מיכאל לייטמן
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פורחת שכונת  גורדי השחקים בדרומה של העיר תל אביב  בצל 
מעוצבות,  בחנויות  משופעת  היא  כיום  העתיקה.  צדק  נווה 
יפים, ובסמטאות  ועוגיות בכלים  המציעות קרמיקות מסוגננות 
קטנות וציוריות. בלב השכונה, ברח’ אחווה 21, ניצב לו בית פינתי 

קטן וצנוע למראה. 
מאחורי חומותיו הרעועות הסתתר לו בעבר נווה מדבר קסום 
העברית  והתרבות  הרוח  אנשי  מיטב  מתקבצים  היו  שאליו 
של תקופת העלייה השנייה. ש”י עגנון, ביאליק, הסופר אז”ר, 
האורח  מעוברי  היו  גורדון  וא.ד.  גוטמן  נחום  כצנלסון,  ברל 
חברו  אליהם  היחידים.  היו  לא  הם  אך  המקום,  את  שפקדו 
החיים  מתרס  של  השני  בעברו  הממוקמים  נוספים,  מבקרים 
בארץ ישראל של שנות ה–20 - הרב יוסף חיים זוננפלד, מנהיג 
שברבני  מהבולטים  רבים  ועוד  בירושלים,  החרדית  הקהילה 

היישוב היהודי באותן שנים.
שעות ארוכות הם נהגו לשבת שם, גומעים בשקיקה ממעיינות 
החכמה המתוקים של בן שיחם, ומתענגים על עמקות ובהירות 
לדרכם,  ופונים  רצון  בחוסר  קמים  היו  הזמן  בחלוף  מחשבתו. 

וכעבור שבוע או שבועיים היו חוזרים למקום.
נווה מדבר זה היה כמובן ביתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בתל 
אביב–יפו של ראשית היישוב היהודי בארץ ישראל )לפני שהעתיק 
נדלה  הבלתי  והמעיין  יותר(,  מאוחר  שנים  לירושלים,  מקומו  את 
שזרם בין כתליו מסמל יותר מכול את דמותו הכריזמטית והמרתקת 
של הרב קוק. לבו הרחב של הרב קוק היה כמפגש דרכים, צומת 

התורה  ועולם  החילוני  והרוח  ההשכלה  עולם  הצטלבו  שבו  רוחני 
וההלכה הליטאי המחמיר, והשניים התמזגו בין חדריו לאחד.

הברזל  מחיצות  כל  את  התיכה  האדם  לבני  והעזה  החמה  אהבתו 
במתיישבים  ראה  הוא  השונים.  המתיישבים  פלגי  בין  והניגודים 
שותפים  הקיצוניים  ובחרדים  ישראל  לארץ  שהגיעו  החילוניים 

במדינה רוחנית מאוחדת, שאותה ביקש לייסד.
העם  בתולדות  ביותר  הבולטים  האישים  אחד  היה  קוק  הרב 
רוחני  מנהיג  והתרבות.  ההלכה  המחשבה,  בתחומי  היהודי 

משכמו ומעלה, הוגה מבריק ומשורר בעל שאר רוח. 
אך מעל לכול הוא היה מקובל גדול, שהקדיש את חייו לניסיון 
להחדיר את עקרונות חכמת הקבלה - ואהבת האחים בראשם - 
לעורקיו של העם הצעיר ומחפש הזהות שהתגבש בארץ ישראל 

של תחילת המאה. 
למרות הכתבים הרבים שחיבר, נשארה דמותו החידתית בגדר 
דעותיו,  לסוף  לרדת  מתקשים  רבים  היום,  כן  כאז  תעלומה. 
ננסה  הבאות  השורות  במהלך  האמתיות.  כוונותיו  את  ולהבין 
את  ובעיקר  חייו  את  שעטפו  המסתורין  משכבות  מעט  לקלף 

עולמו הפנימי של האיש המיוחד ומעורר ההשראה הזה. 

הנרדף
אותה  מתוך  עמכם...  מדבר  אני  נשמתי  מתוך  עְַּמי,  אלי  “ְשמעּו 
יותר מכל הרגשות החיים שלי,  ההרגשה שאני חש אותה עמוק 

שאתם, רק אתם, הנכם תוכן חיי...” )הרב קוק, חדריו, עמ’ קפא(. 

מקובל על כולם

בית הרב קוק בשכונת נווה צדק, רחוב נווה שלום פינת רחוב אחווה
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ברחוב  הבתים  אחד  מתוך  צעקה  הדהדה  “אפיקורס!” 
מעכבים  שלך  והציונים  “אתה  בירושלים.  שערים  מאה 
תריסיו  מבין  נוספת  תקיפה  צעקה  נשמעה  הגאולה!”  את 
ברחוב  בשלווה  שפסעה  הדמות  אחר.  בית  של  המוגפים 
של  הבעה  אך  ראשה,  את  לסובב  טרחה  לא  הקר  הירושלמי 

צער התפשטה על פניה. 
לבו של הרב קוק נקרע לגזרים. הוא ראה את הפילוג והקיטוב 
הוקדשו  ומחשבותיו  שנים,  אותן  של  היהודי  ברחוב  שפרצו 
האומה,  שורות  את  לאחד  הדרך  חיפוש  בלבד:  אחת  למטרה 

ובעיקר לחבר בין שני הקטבים, החילוני והדתי. 
בגלל ה”חיבה”  לעברו  נזרקו  לא פעם  להן  הגנאי שזכה  קריאות 
בונים  הם  גמורים.  חילונים  היותם  אף  על  הציונים,  כלפי  שחש 
את הארץ, אמר לא פעם, וארץ ישראל היא הזדמנות שניתנה לנו 
כיצד  לדעת  רק  עלינו  וגשמי.  רוחני  שגשוג  של  תקופה  להתחיל 

לממש אותה נכון.
הרב  תפס  שלפניו,  בדורות  שפעלו  הגדולים  המקובלים  כמו 
קוק את ארץ ישראל כמקום שבו נדרש מעם ישראל לממש את 
תפקידו הרוחני. הוא לא ראה בה חבל ארץ להתיישבות בלבד, 
האדם  יכול  שבה  כחממה  שהוא  רוחני  צביון  בעל  מקום  אלא 

לטפח את רצונו והשתוקקותו להתעלות פנימית. 
בעיניו  הייתה  לא  ממושכות  גלות  שנות  אחרי  לארץ  השיבה 
למשנהו,  אחד  ממקום  היהודי  העם  בני  של  חיצונית  תנועה 
היהודי  העם  של  חזרתו  תחילת  על  שבישר  ברור  סימן  אלא 
למימוש הרעיון הרוחני שעמד ביסודו: קיום חיים מאוחדים, 
חיי רוח, המתעלים מעל לקיום האגואיסטי הצר. בדומה לרב 
ומי  תקופתו  בן  נוסף  מקובל  הסולם”(,  )“בעל  אשלג  יהודה 
לנו  כי אל  ידידו הקרוב, הזהיר הרב קוק פעמים רבות  שהיה 
השגתו  מתוך  בלבד.  החיצוניים  הסימנים  בקיום  להסתפק 
הרוחנית הוא השקיף על המציאות הישראלית, וקבע שהחזרה 
לארץ סיימה אמנם את תקופת הגלות החיצונית, אך לא את 

“גלותנו הפנימית”. 
הוא ראה בפירוד הפנימי בין שורות העם את השורש לכל הצרות, 
וחזר והדגיש כי סוד כוחו האמתי של עם ישראל הוא בחיבור, 
וכי אחדות ורוחניות מטבעות לשון שוות הן. רק כאשר נתאחד 

בין  ישראל.  בארץ  איינשטיין  אלברט  ביקר   1923 בשנת 
היתר, הוא נפגש עם הרב קוק והם שוחחו על קבלה, מדע 

ומה שביניהם.
“היסוד”:  העת  כתב  עורך  שולמן,  שמואל  הרב  מספר 
היקף  בכללות  )קוק(  הרב  נגע  ההיא,  הקצרה  “בפגישה 

שיטתו של הפרופסור )איינשטיין(”.
איינשטיין  של  האחרונים  מגילוייו  שהתפעל  קוק,  הרב 
ותורת היחסות בכללם, בישר לאיינשטיין כי הרעיונות הללו, 
הופיעו  כבר  ולמקום,  לזמן  הקשורים  אחרים  רעיונות  כמו 
בספרי הקבלה הקדומים. “כך אירע גם להתגלות הנפלאה 
המרעישה את הלבבות של כל הוגה דעות בעולם... שיטתו 
היחסית החדשה )תורת היחסות(, שגם מקורה כבר נמצא 

בספרי המסתורין והקבלה והמפרשים שנתחברו עליהם”.
כדוגמה לכך סיפר הרב קוק לאיינשטיין על הספר “ברית 

על קבלה, מדע ומשמעות החיים:
הפגישה עם אלברט איינשטיין Th
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עולם”, המיוחס לאחד המקובלים הקדומים, ובו הוא מדבר 
ו’שיעור  אחד  בקו  ההולך  הזמן  תוכן  של  “האפשרות  על 
לפי  נשמה  ובכל  עולם  בכל  הוא מתחלף  ומכל מקום  אחד’. 
יהיה  כוח קיבולה. עד שיש אפשרות שרגע של נשמה אחת 
ובנשמה  אחר  בעולם  רבות  שנים  של  מאוד  ארוכה  תקופה 
השיטה  של  הפנימי  והגרעין  היסוד  באמת  וזהו  אחרת. 
ושל  הזמן  של  התוכן  על  זו  בצורה  המשתרעת  היחסית 

המקום ביחד”. 
לב  בתשומת  הדברים  את  קיבל  איינשטיין  “הפרופסור 
ובהתעניינות, והעיר על הצד הפילוסופי של הערת הרב בנוגע 
של  הטכנית  בתפיסה  בעיקרה  עומדת  שהיא  שיטתו,  להבנת 

בניין העולם כולו”, כתב הרב שולמן. 
חדשה,  מהדורה   ,87 עמ’  א’,  כרך  הראי”ה,  אוצרות  מתוך 

התשס”ב, בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון.

נולד בעיירה הקטנה גריבה שבלטביה ב–1865. הוא  הרב קוק 
גדולי הרוח בדורו, והשלים  התחנך בעיירות סמוכות על ברכי 
בכוחות עצמו את לימודיו במקרא, בפילוסופיה יהודית וכללית 

ובחכמת הקבלה. 
והתמנה  יפו,  תושבי  בקשת  בעקבות  לארץ  עלה  הוא   1904 בשנת 
של  לכינוס  לאנגליה  יצא  הוא  יותר  מאוחר  כעשור  העיר.  של  לרבה 
אגודת ישראל, אך נבצר ממנו לשוב ארצה בשל פרוץ מלחמת העולם 

הראשונה. בזמן שהותו באנגליה הוא שימש כרבה של העיר לונדון. 
בתום המלחמה הוא חזר לארץ ונתמנה לרב הראשי של ירושלים, 
הראשי  לרב  נבחר  הוא  הראשית,  הרבנות  כשהוקמה  וב–1921, 

לארץ ישראל.
סבר  אולם  הגאולה”,  “התחלת  את  לארץ  בשיבה  ראה  קוק  הרב 
העם  לצורכי  רק  שדאגה  משום  בחסר  לקתה  הציונית  שהתנועה 

הגשמיים ולא לצרכים הרוחניים. 
את הציונות הדתית הוא קיבל בברכה, אך מצא שהיא מייצגת רק 
את הצרכים הדתיים המעשיים, וחסר בה היסוד הרוחני המעמיק. 
בחיי  היטב  מעורה  זה  ועם  הקבלה  בחכמת  ספוג  היה  קוק  הרב 
המעשה. הוא העלה על נס את הציונות החילונית וראה בבניין הארץ 
דבר חשוב. הוא טען כי האנושות נתונה בתהליך התפתחות מתמיד 
לקראת אוניברסליות, וכי מי שעזבו את המקורות האותנטיים של עם 

ישראל בשל רדיפתם אחר צדק חברתי, לא ימצאוהו במקום אחר.
בין יצירותיו החשובות: “אורות הקודש” )ארבעה כרכים(, “איגרות 

הראי”ה” )שלושה כרכים( ו”אורות התשובה”.
הרב קוק הלך לעולמו בשנת 1935, ונטמן בהר הזיתים בירושלים. 

הרב אברהם 
יצחק הכהן 

קוק )הראי"ה(
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כאן  לחיות  ונוכל  הרוחנית,  למדרגה  בחזרה  נעלה  הזולת,  באהבת 
בשלום ובשלווה, הוא כתב. 

מסעות האחדות 
“הלוואי שהיה אפשר להרכיב את כל האנושות בגוף אחד, שאוכל 

לחבק את כולם” )מתוך שיחה של הרב קוק עם הסופר אז”ר(. 
כאיש מעשה לא הסתפק הרב קוק ברעיונות פילוסופיים ובדיבורים. 
הוא לא שעה לאזהרות ולאיומים, ועל אף הסכנה שנשקפה לו הוא 
יצא בסתיו 1913 למסע מיוחד שנמשך כחודש ימים בראש משלחת 

שכללה עשרה רבנים. 
לפרדות,  רתומות  בעגלות  הרבנים  היטלטלו  המסע  במהלך 
עם  להיפגש  כדי  סירה,  גבי  על  ואפילו  העמק  רכבת  של  בקרונות 
אנשי המושבות. כשהגיעו הרבנים לחוות הפועלים במרחביה, הם 
דממה  השתררה  האוכל  לחדר  כניסתם  עם  בקרירּות.  התקבלו 
וננעצו בהם מבטים חשדניים. אחד המתיישבים קם על רגליו וצעק 
“חבל על העבודה והדיבורים שלכם. כאן לא תשפיעו על אף אחד”. 
המבוכה שהשתררה הייתה רבה. הרב קוק פנה אליו בשלווה ואמר 

בקול רך: “לא באנו להשפיע, באנו להיות מושפעים”.
בהתנשאות  החלוצים  על  הסתכל  לא  הוא  מעמיתיו,  לרבים  בניגוד 
וביהירות. הוא ראה בחלוצי מרחביה אברים בלתי נפרדים מגוף אנושי 

אחד, שפועל בהרמוניה ובמאמץ פנימי אדיר למימוש תכלית הבריאה. 
“אהבה” בעיני הרב קוק לא הייתה מושג מופשט, אלא ביטוי מעשי 
ומושלם להרגשת החיבור והקשר העמוק ששורר בין כל “אברי הגוף” 
במצבם המתוקן. עם ישראל, הוא חזר והדגיש, הנו אבר מיוחד בגוף 
הזה, שתפקידו  לסלול את הדרך ולהאיר את המטרה הסופית למען כל 
האנושות. עלינו לשאוף, הוא אמר, לממש את התפקיד הזה ולהפיץ את 
עקרונות חכמת האמת בכל כוחנו, עד שהעוצמה הרוחנית הגנוזה בה 

תצא מן הכוח אל הפועל ותתגלה במלוא תפרחתה.

טיפות של אהבה
יותר מ–70 שנה חלפו מאז פטירתו של הרב קוק, ונדמה שחסרונו 
יום  לכבוד  יותר מתמיד. בסקר חגיגי שנערך  היום  העצום מורגש 
ישראל בקרב קוראי אתר האינטרנט  העצמאות ה–60 של מדינת 
יהדותה של  נבחר הרב קוק לאישיות המשפיעה ביותר על   ,ynet

מדינת ישראל, מקום אחד לפני דוד בן גוריון. 
מציאות  בבחירה.  לא  וגם  בעיתוי  לא  כמובן,  מקריות  בכך  אין 
בצימאון  זועקת  ישראל  מדינת  של  והמפוררת  הסדוקה  החיים 
ספק  אין  קוק.  הרב  של  האוהבת  המחברת,  המפייסת,  לרוחו 
תמונה  באותה  כמו  כרויות.  אוזניים  על  נופלת  הזו  שהזעקה 
מפורסמת, הוא עדיין יושב ספון באחד מחדריו, שוקד על כתביו, 

צופה עלינו מלמעלה, וקורא לנו להצטרף אליו. 
על  וקרויים  “אורות”  במילה  מתחילים  כתביו  שרוב  להתפלא  אין 
שם האור. האור הישראלי בוקע עדיין מתוך חלונותיו, מבהיק ומלא 
פנימה.  להיכנס  בשעריו,  לבוא  אותנו  מזמין  וטהור,  אמתי  בזוהר 
ביתו היפואי הקטן והחם נותר פתוח, והשכנים כולם טובים בעיניו. 
הם כולם חלק מאותו גוף מאוחד שראה בעיני רוחו מטפס מעלה 

אל פסגת ההכרה הרוחנית. 
להדהד  ממשיכה  והאחדות,  השפע  שירת  המיוחדת,  שירתו 
במרחבי הארץ, ממשיכה לטפטף מתוך שולחן הכתיבה העליון 
והיבשים  גדולות של אהבה לתוך השדות הצמאים  שלו טיפות 

של העולם.  �
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ידעתי.  השקט  לפי  מתקרבת,  שהסערה  ידעתי 
הרגשתי. ובכל זאת הופתעתי. 

והנה אני מוצא את עצמי נסחף לתוכה, מבלי יכולת 
לחזור אחורה. והאם בכלל יש אפשרות כזאת? לא 
נראה לי. זו רק שאלה של זמן ומקום, איפה הסערה 
תתפוס אותך. עם הפנים אליה, או עם הגב, מנסה 

לברוח. 
לחיי ניסיונות האדם בכל אשר יפנה!

מלחמה. היה אפשר לנחש שזה יקרה. הרי לא יכול 
זכותנו  על  להיאבק  אפשרות  בלי  שנותרנו  להיות 

לחיות. במלחמה כמו במלחמה.
כולם  המערכה,  לקראת  מסתדר  המשחק  לוח 
בנשק  מזוינים  להם,  המיועד  המקום  את  תופסים 
חסרה.  הייתה  הידיעה  רק  בידיהם,  היה  שתמיד 
בו,  להשתמש  יצטרכו  ושהם  נשק,  שזה  הידיעה 
ושמישהו יהיה חייב למות, לא עלינו. שום דבר כבר 

לא יחזור להיות מה שהיה פעם.

ולמרות ההכרה הזאת, אין בי עצב ולא חרטה. רק 
שמחה  מכל  שונה  שמחה  אותי,  ממלאת  שמחה 

שהכרתי, שמחה שקטה, עדינה, ועם זאת כוללת. 
מנטרל  הגוף  הגוף.  בתוך  נמצאת  לא  היא  לא, 
שייכת  לא  היא  לו.  מחוצה  נמצאת  היא  שמחות. 
עמוקה  אהבה  אהבה.  רק  יש  גוף.  אין  בכלל,  אליו. 

בינינו, אלה שעומדים מול עין הסערה. 
הנה מתחילה לה תקופה חדשה. הנה היא מתחילה.
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