
קובעהד

M<-
״״

^w
W^ ^*- ^r

^M */ 11

~-:■jf

־!|״״

"*

^^^Bi^■^^^

nDiv1ניחוחעםכינויישברקת

אבלעף״.״דובכזה:חמודאינדיאני,

כיחושףלשבת״״המוסףתחקיר

אביהשהואכתאובקהילההחיים

מעבודותתענוג.תמידלאהםהרוחני

חיים,מסכנותלידותדררהשעון,סביב

מצמררפרידהטקסעלעדויותעד

שנפטרה.חודשייםבתמתינוקת

הטענותאתמכחישההקהילה

נתןבןעדיברק,תחיה



הסודות
אבלזה,עלדיברתלאפעםאף"אניבקומתה:/נ

הפרידהזהשליהלמידהאתשהעצימוהדבריםאחד

היההואהקבראתכשחפרתיהתחילזהמהתינוקת.

שלשורשיםהרבהשהיוזוכראנילעץ.קרובמאור

הכיהיהשזהעצמה,הקבורהשלהרגעהגיעואזעץ.

התחלנוסביבנו.באומסביב,באוהילדיםכלחזק.

אותה.לכסותהתחילווהילדיםהחול,אתלקרב

השורשיםשפהבאדמה,השורשיםאתהרגשתי"שם

אתלראותחזק,מאודהיהזההשבט.בתוךשלי

בשביליתינוקת.קובריםתינוקת,מכסיםהילדים

היהזהבעולם.גדולהכיהמיתוסאתלשבורהיהזה

יפה"מאודגםהיהזההכאבכלעםמדהים.

אתמתארהלב""בדרךבקהילת)חבר

הקהילה,לחבריבתתינוקת,שלמותה

בערד(.הקומונהשלשיתוףבמעגל

^^₪^^
בחייהשיאאירועכנראההיהזה

יחד,גריםהםהלי״.״בדרךקהילתn<r:vם־urnח־

שו־בבית,יחדיולדיםיחד,לומדים■^

תפים

$TS1$שותפים$TS1$

$DN2$שותפים$DN2$תינוקתשללמותהגםלכל

yjinבטקסכשנתיים.לפניחודשיים,בת

חברשמתארכפיממנה,הפרידה

ילדים.גםהשתתפועצמו,הקהילה

היל־עלבמיוחדבו,שנכחמיכלעלחותםהשאירהאירוע

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$.הקטנים

קטנהלילדהסבמספרבטראומה״,פשוטהייתה"הילדה

נפטרה,שכשהתינוקתסיפרה״היאבערד.בקומונהשגרה

אנירצתה.לאשהיאלמרותלהלוויה,ללכתאותההכריחו

נשברמארבע.פחותבתאזשהייתהילדהעלאיתכןמדבר

הללו.הקשיםהמראותאתממנהחסכושלאהלבלי

עלשאלותלשאולהפסיקהלאהיאהזההסיפור״אחרי

מתה?היאאיךמתה?היאלמהלאובססיה.הפךזהמוות.

יולדותשכשנשיםלנו,סיפרהגםהיאכשמתים?קורהמה

אותה״.מפחידוזהצורחותאותןשומעתהיאבבית

ימצאהלב״״בדרךלהילתשללאתרשייכנסמי

יחדלחיותשהחליטהחבורהעלפסטורלייםתיאורים

המתבססיםקדום,אינדיאניבנוסחפשטותהייכשבט,

אמ־שלקהילה״אנהנואדמה.ולאמאלטבעקרבהעל

נים,

$TS1$,אמנים$TS1$

$DN2$,אמנים$DN2$,אללהתחברהמבקשיםוחולמים,מוריםמרפאים

להווהבעבר,הדברים,שלהאמיתיהסדראלישן,סדר

הול־אנשים,של״קהילהשם.כותביםהםולעתיד״,

מים

$TS1$הולמים$TS1$

$DN2$הולמים$DN2$,יחסיםמערכתשקיימתההכרהשבליבםויוצרים

האדםביןלטבע,האדםביןלעולם,האדםביןאמיתית

לרוח״.האדםוביןלעצמו

לקחנוהקהילה,שללביתהפנימהשחררנואחריאבל

ולאחרהדברים,אתמקרובושמענוהשיתוףבמעגלחלק

אלהשלרביםקרוביםועםשנטשוקהילהחבריעםשיחות

אחרת.מציאותגילינושם,גריםשעדיין

חייםילדים,30מ־יותרביניהםהקהילה,חברי80כ־

חלקםהסוכנות.ידיעללהםשהושכרבערדבבנייןיחד

שטיפתמעיןשעברושטועניםמשפחותיהם,מבניהתנתקו

פיושעלברקת,עופרשלהם,השאמאןאתמעריציםמוח,

שלספרולבתילגניםילדיהםאתשולחיםולאדבר,יישק

עצמםאתלכנותאוהביםהםהממוסדת.החינוךמערכת

שמת־כתות,לנפגעיהישראליבמרכזו״קהילה״.״שבט״

חקה

$TS1$שמתחקה$TS1$

$DN2$שמתחקה$DN2$מעדיפיםפעילותם,אחרגוברתבדאגהזמןכמהכבר

״כת״.בשםאותםלכנות

לבישיםשמישהוהזמןשהגיעהרשויותהחליטועכשיו

הגישהעררעירייתהמסתורי.הבנייןבתוךשקורהלמה

ההוריםנגדאישוםכתביבבאר־שבעהשלוםמשפטלבית

חובה.חינוךחוקהפרתעל

אוליבהתגלמותוהמסתוריןהואהבא"הרגעעופר

מחברהלבשםשממשיכים.לפניהלב'לישםהזמןזה

הגדולהמסתוריןואלבאמתשאנומיאלאותנו

שלהאפשרויותתוךאלהיוולדותהיאלבשםקבלת

חייםמאפשרהלבשםוחופש.אנושיותמסתורין,

ומאפשרהמסתוריןעםדיאלוגתוךשאלותבשאילת

הדרךאתשפוגשיםהאנשיםובעומק.באיכותגדילה

שלהם,הלבשםאתמקבליםלהומתמסריםבליבם

העתיקהנביעהלמקורביותרעמוקמחיבורהנובע

הנביעהמאיתנו,מקורואחדאחדכלשלוהאמיתי

בגוףזהאלנולדנובטרםעודמחובריםאנחנואלין

העולם".

וכשהיאעיניים,עוצמת)נטעלי(עומדת""נוצה

עםדיברהכימודיעההיאשוב,אותןפותחת

שחורי"'ריחןהואאליישהגיעהלב"שםהרוחות.

What...nnn":2*1rtהראשוןהואעופראומרת.היא

smellשחור"ריחןהבאה,ברוכהטוב.ריחאחה

לנפגעיהישראליהמרכזמטעם"שתולה"בךנתן,)עדי

הלב"(."בדרךשלהשיתוףבמעגלשםמקבלתכתות.

מעשוריותרלפניהמשותפתדרכהאתהחלההקהילה

בבנייןיחדלהתגוררעברהכשנהלפניעמק־חפר.באזור

״ווג׳ם״.בפיהםומכונההסוכנותידיעללהשהושכרגדול

המתחםכוללהקטנותהמגוריםלדירותבנוסף

משותפיםחלקםהקהילה,חברישלהעסקיםאתגם

שלמתפרהאמנים,כיתתגלריה,קרמיקה״,״מרחב

ורפואהקוסמטיקהמוצרישלמעבדה״קנגורו״,מוצרי

מתנה.אריזותלעיצובמנייר״״נמרוסטודיוטבעית

כנסיםחדרנגינה,כליעםמוזיקהחדרשםישבנוסף

לימוד,כיתתאוכל,חדריומי,מפגשעורכיםהםבו

מפעילההקהילהחולים.וחדראירוחחדריילדים,גן

סביבחבריהעובדיםבהבעיר,האמניםברובעמאפייה

ובחגים,בשבתותביום,שעות15גםלפעמיםהשעון,

תמורה.ללאחלקם

הכסףגםלטבע,קרוביםרוחלחייההטפהלמרות

שקל800משלמיםהקהילהחבריעצמו.בפניערךהוא

כפול(ישלמושניים)עבורמגוריםהדרכלעבורלחודש

רוחנית״.״הדרכהעבורלאדםנוספיםשקל006,1ו־

מחייבתמשותפתארוחהטיול,סדנה,פעילותכל

עופרמעודדהשיתוףבמעגלשיחהבכלנוסף.תשלום

שפעולהביאפרודוקטיבייםלהיותהמשתתפיםאת

לקהילה.



מתגוררתבובערדבבנייןשם,קורהבדיוקמה
מסופרשלהםבאתרהלב״?״בדרךקהילת

צעירהאבלאדמה,לאמאקרובשיתוףחייעל
חושפותרבותועדויותהקומונהבתוךשהושתלה
שלאילדיםפסטורלית:פחותהרבהמציאות
שלבניצוחולחץחייהספר,לביתהולכים

פרידהטקסעלודיווחיםעף״״דובהשאמאו
מכחישההקהילהשמתהמתינוקתמסתורי

למלחמהיוצאותהרשויותהטענות.כלאת

בן־נתןועדיברקתחיה

לש־שניסתהבזמןלעדינטעליאמרהחשוב״,זה״כסף

כנע

$TS1$לשכנע$TS1$

$DN2$לשכנע$DN2$,לקהילה.הצטרפותחוזהעללחתוםושוב,שובאותה

למקבל.מאשרלנותןיותרפעמיםהרבהחשובהוא״הכסף

שה־רוצהלאאניהאנרגיה.שלהזרימהאתמאפשרהוא

כסף

$TS1$שהכסף$TS1$

$DN2$שהכסף$DN2$אתשלךבלבפגשתאםלהצטרףלאסיבהלךיהווה

אפשרחלק.להיותרוצהואתוהקהילההאנשיםואתהדרך

תשלומים״.הסדרלעשות

אנשיםהקהילהחברימספריםבערדבביתבביקור

יוצאיחלקםאקדמיים,תאריםבעלירביםאיכותיים,
קי־

בוץ

$TS1$קיבוץ$TS1$

$DN2$קיבוץ$DN2$משות־ארוחותהדדית.ועזרהעשיריםחברהחייעל

פות

$TS1$משותפות$TS1$

$DN2$משותפות$DN2$הילדים.מופיעיםשבהםמוזיקהמעגלישבת,בלילות

בדוי(,)שםרותםמותשים.נראיםהקומונהמחברירבים

מספרתהקהילה,לחברימבשלתגםעיסוקיהשארשבין

בשלושומסתייםבוקרלפנותבחמשמתחילשלההיוםכי

בוקר.לפנות

השמותבדויים,וילדיהםהקרוביםשמות)כליהודה

אתעזביהונתןבנוכימספרבמערכת(שמוריםהאמיתיים

עובדהואומאזהיי־טקבחברתוהרווחיתהמסודרתעבודתו

במאפייה,לעבודתוממהרהואאחריהןארעיות,בעבודות

עיניים,לטרוטהפך״הואבוקר.לפנותארבעעדלפעמים

מעביראניפעמיםהרבהלעצמו.דקהובליוחיוורתשוש

בגדיםעםילךהואאחרתלו,קונהאניבגדיםגםכסף.לו

המקרר.אתלווממלאתבקביעותמגיעהאחותיקרועים.

ובסוףדבר,בכלהצטיינתתמידעילוי,׳אתהלואמרתי

הק־טעות.הייתה׳זוליענההואלחם׳.באורזמסייםאתה

דשתי

$TS1$הקדשתי$TS1$

$DN2$הקדשתי$DN2$נכון׳.הלאלדברמשאבים

לעבודהיאבניאתלראותהיחידהשהדרך״כשהבנתי

בתחושהשםנתקלתילאלמאפייה.פעםמדיהגעתיאיתו,

ובהסתגרות,בנוקשותאלארוחנית,שמחהובאיזונינוחה

שמו־מהעושיםבובות,כמונראוהםליעצב.שלבתחושה

טל

$TS1$שמוטל$TS1$

$DN2$שמוטל$DN2$.כולםצחוקים,ואיןהמשמרתבזמןשיחהאיןעליהם

באמ־עובדים14ו־12בנינעריםראיתיפעםלארציניים.

צע

$TS1$באמצע$TS1$

$DN2$באמצע$DN2$ענוהםספר.ביתעםמהאותםשאלתיבמאפייה.הלילה

טיפשי׳״.זהתנ״ך?ללמודיש׳מהלומדים.לאשהםלי

מתארקהילהחבר

u[7vפרידה

שמתה:מתינוקת

הילדים״כל

סביבנובאו

לכסותוהתחילו

מאודהיהזהאותה.

אתלראותחזק,

קובריםהילדים

כלעםתינוקת.

היהזההכאב

יפה״מאודגם

אנחנוהלב":"בדרך

מכתההפךבדיוק

לחיותהחבריםבחרובההחייםודרך״הקהילה

״בדרךקהילתבשםהלםאליעו״דמגיבכת״,אינה

ערכיםדגלהעלהחורתתבקהילהחיים״הםהלב״.

וש־הרמונייםקשריםעצמי,פיתוחאישי,חופשכמו

וויוניים

$TS1$ושוויוניים$TS1$

$DN2$ושוויוניים$DN2$.מכת״.ההפךבדיוקועוד

המועלותהטענותכלאתמכחישיםהקהילהחברי

נפט־שהתינוקתהעובדה"למעטהלם:עו״דבכתבה.

רה,

$TS1$,נפטרה$TS1$

$DN2$,נפטרה$DN2$מוחלטות.בריותהםוקבורתהמותהעלהסיפורים

כךעלאוילדיםשללשעוןמסביבעבורהעלהטענות

מוכחשות.תמורהקבלתללאעובדיםשאנשים

ישנםמוכחשות.ורזוןעוניעלהטענות״גם

כלכליבמצבוישטובכלכליבמצבהבריםבקהילה

ממשפחתם,עזרהלעיתיםמבקשיםחלקםטוב.פחות

לאהקבוצהחבריאחר.מקוםבכלנעשהשהדברכפי

הקבוצהבתוךפלוניכיהעובדהמהוריהם.מנותקים

אינםאלמונישלהוריוכיאוהוריו,אצלקרובאינו

אינהבוודאיחייו,אתלחיותבהרבהמהדרךמרוצים

מרשייביןנתקקייםכילטענהבסיסלהוותיכולה

שלהוריםביןמפגשיםמניעתתיאורמשפחתם.לבין

שהכ־נראהמהמציאות.מנותקיםלבנםקהילהחבר

וונה

$TS1$שהכוונה$TS1$

$DN2$שהכוונה$DN2$בדיוקנכדועםלשוחחרצהאדםבולמקרההיא

כילוונאמרחינוכיתפעילותבאמצעהיהכשהאחרון

יותר.מאוחרייעשההדבר

ברקתעופרלאגורו,אומנהיגאיןהקהילה״לחברי

שבראשוהיררכיבמבנהחייםאינםהםאחר.אדםולא

אינוהקהילהמחבריאחראףסגנים.עםגורועומד

אחר.לאדםאולברקתכספיםלשלםמצווהאוחייב

מתןהואכקהילהמרשיישלמהערכים״חלק

ילדיהם.לחינוךהמקובלתמזויותררבהלבתשומת

מע־ילדיהםעבורליצורעדיין,ומנסיםניסו,מרשיי

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$עלולהתגברלרפאבהשיהיהפרטיתחינוכית

הציבו־החינוךמערכתשלהמוכריםמהחולייםחלק

רית.

$TS1$.הציבורית$TS1$

$DN2$.הציבורית$DN2$בקבוצותמקובלוהואחריג,בדברמדובראין

עלמעידאינובוודאיהדברהאוכלוסייה.שלרבות

החינוךמשרדמולבתהליךמצוייםמרשייהזנחה.

נעז־הםמוכר.פרטיחינוכיכמוסדהכרהלקבלכדי

רים

$TS1$נעזרים$TS1$

$DN2$נעזרים$DN2$אותםשמלוויםמומחיםוביועציםמקצועבאנשי

זה.בניסיון

מטו־כלאהקהילהילדישלהאחרים״התיאורים

פלים

$TS1$מטופלים$TS1$

$DN2$מטופלים$DN2$ראוייםאינםבמיטהפיפישעושיםככאלהאו

ומרו־מכוערותבהשמצותפשוטמדוברלתגובה.

שעות.

$TS1$.ומרושעות$TS1$

$DN2$.ומרושעות$DN2$שלאאנשיםעלנפשילחץעלהטענותכל

שטיפתשלסוגעובריםהםכיאוהקהילה,אתלעזוב

טק־לקייםאיסורעלהאמירותכלשקריות.הןמוח,

סים

$TS1$טקסים$TS1$

$DN2$טקסים$DN2$מוכחשות״.זהמסוגנוספותהזויותטענותאו

בבית־משפט.בריוניםנמצאהשכירותדמיעניין

טענותלמרשיישמתבררות.הדדיותטענותישנן

להם.שהשכירהוהנכסהסוכנותכנגדמשקלכבדות

כשח־וכיהוטעוכיהוסיףהלב״״בדרךבקהילתגורם

תמו

$TS1$כשחתמו$TS1$

$DN2$כשחתמו$DN2$הבניין.עלמגבלותשישידעולאההוזהעל
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בקהילה:וזבר

שנתיים"אחרי

הביתהחזרהוא

כמומרוסק,

משביחוזרים

מלאהיהמכת.או

ישן,לאבחרדות,

איש.עםנפגשלא

להגיעהצלתנולא

להביןאליו,

עליו"עובר

בקהילה:לנכדסב

לנוסיפר"הילד

מדברים,שהם

ורוקדיםשרים

הלילה,אמצעעד

קורסיםשהםעד

שהםמעייפות,

לרווזמתפללים

כךאחרהגדולה.

לושאסוראמר

אחדלאף/יספר

קורהמה

במפגשים"

לשעבראמנון,

בקהילה:וזבר

לי"הייתה

שהילדיםתחושה

ההוריםמתנחים.

לתוךבמסע

והילדיםעצמם,

נשכחו.קצת

פעמיםהרבה

בניילדיםראיתי

עםעובדים

בלילההוריהם

במאפייה"

ובש־שלו,העבודהבמקוםהשבועכלעובדשלי״הבן

בתות,

$TS1$,ובשבתות$TS1$

$DN2$,ובשבתות$DN2$עובדפעםלאהואישראל,עםכלשלהמנוחהיום

עםהלב״ב״דרךמתגוררשבנהרחל,מספרתבמאפייה״,

לווהיונדיר,בביקוראצליהיההואמזמן"לאובתו.אשתו

חורףבגדיואיןכסףלהםשאיןסיפרהואבכיס.שקל20

לקנותמהלהוהכתבתילאחותוהתקשרתימידלתינוקת.

להם״.

מטרי־לאנדמה,כךהכספי,והמצבהעייפותאבל

דים

$TS1$מטרידים$TS1$

$DN2$מטרידים$DN2$לשאמאןמההערצהשמונעיםהקומונה,חבריאת

עינייםבותוליםהםעף״."רובגםהנקראברקת,עופר

השיתוףמעגליאתרמהבידמנהלכשהואמעריצות

הואחדש.לחברלב״״שםבמתןששיאםהקהילה,של

משאירותשאינןפולשניותלשאלותהשיחהאתמחדד

וידוייםמהמשתתפיםוגובותפרטיותלמעטמקום

אישיים.מאוד

אנישלי,לילדיםלהרביץהולכתשאנייודעת״אני

שיתוף.במעגלהקהילהמחברותאחתמספרתיודעת״,

אנייודעת.אנילעצור,יכולהלאשאנייודעת״אני

זכו־דלתעליוסגרתיעצמי.עםרבתיאנירבנו.ובעלי

כית.

$TS1$.זכוכית$TS1$

$DN2$.זכוכית$DN2$למעגל.יגיעשזהידעתיהגבול.שזההבנתיואז

מתוךלמעגל.זהאתהבאתיאניזה.אתהביאהואלא

יכולהלאאניבוחרת.שאניהחייםהזוגיות,האחריות,

הדלת״.אתלסגור

אתמפניםכשאנחנוהלב","בדרךבביתבביקור

עלמדברתשהיאלכךהנשיםאחתשלליבהתשומת

מבולבלת:בשפהמודההיאגדולה,בהתרגשותעופר,

זהבעיניים.אהבהרואהאניעופרעלחושבת״כשאני

שהואשפגשתיהראשוןהגברשזההושבתאניחזק.

אבלשלי,הזוגבןאצלזהאתפגשתישלאלאבאמת...

בעיקרזהסטיגמות.בליאהבה.כולופשוטשם...משהו

גבר״.מהוגבר,מיהוגבר.ללמוד

עופר״,השםאתמלהזכירשנזהריםחברים״יש

הםקדוש.״הואשם.שחייםלילדיםקרוביםמספרים

אליו״.לפנותמקובלבמעגליםשרקטוענים

ומפילהאנשיםאתמרומםהיהעופר״במעגלים

אשתואךהקהילה,אתשעזברונןמספרעין״,כהרף

מינההואאחד״יוםאליה.קשוריםעדייןובנולשעבר

היום׳זהאמרההיאשלו.האישיתלעוזרתגרושתיאת

שרי־באופןלההודיעהואאחדיוםאבלבחיי׳.המאושר

רותי

$TS1$שרירותי$TS1$

$DN2$שרירותי$DN2$מזה.לחולההפכההיאתפקידה.אתמסייםשהוא

אנימספיק,השקעתי׳לאעצמה,אתלייסרהפסיקהלא

אשמה׳״.

הייתיאחרת.אפשרותראיתילאכיבביתילדתי"אני

יכולתילאהזרות...חולים,בתיראיתיחולים,בבתי

הסביבה,אתלייצרתיתומכת.סביבהליתהיהשלא

מהשבט.נשיםארבע

לאבסוף39שבועעדעכוזבמצבהיהשלי"העובר

בביתחיצוניהיפוךלבצעוהלכתיברירהליהייתה

אחריות'חסרת'אתליאמרוהםחולים.

ליעשתהאפרת42בשבועהגיעה,לאהלידה"ואז

לאהמיילדתחזק.היהזהדיקור.שיאצו,לחיצות,

זרם.זהפתיחה.לאפתיחהאחת,פעםאותיבדקה

יוצא.הואאיךהרגשתיבתעלההיהכשהראש

שלי.בגוףהאמנתיאנימסוכן.לאטוב,הרגיש"זה

שהייתהכמובןבעבר?הנשיםיולדותהיואיךהרי

בלידותלתמותהסיכויאיןהיוםאבלתמותה,יותר

אחריתומכת.סביבהליולדתישכמהתלויבית,

הקרעיםכלרפואי,נסשזהאמרההמיילדתהלידה

כזה.מצבראינולא'בחייםליאמרוחוליםבביתוהכל

מטורפת'".את

mm ,onn,בבית(.הלידהאתמתארתהקהילה

נטולתטבעיתבלידהבבית,יולדותהקהילהחברות

בפיהן.השבט״״נשותאוחברות,בנוכחותכאבים,משככי

הואגםקיסריניתוחחולים,בבתיללדתמסרבותהן

מורכבותבלידותמדובראםגםלתחום,מחוץכללבדרך

במיוחד.

שופט,להכרעתעדהענייןהגיעשניםכמהלפני

תאומיםללדתהחליטההקהילהמחברותכשאחת

שלבסופובית.בלידתעכוזבמצבהיהמהםאהד

רעלתאצלהגילושםהחולים,לביתלהגיענאלצהדבר

לאהלירהאךירדוכברכשהמיםקצר,זמןלאחרהריון.

קיסרי.ניתוחלעבורצריכהשהיאלהאמרוהתקדמה,

כיועצתמלווהשופט,הוזעקולמיטתהסירבה,היולדת

לה־אותהלשכנעניסוהםהחולים.ביתשלהמשפטית

סכים

$TS1$להסכים$TS1$

$DN2$להסכים$DN2$,הייתההעובריםשלאחדלאחררקשבוצעלניתוח

דופק.ירידת

חברינשארים.הםגםושםבביתנולדיםהילדים

מעדיפיםוהםהממלכתיבחינוךמאמיניםלאהקהילה

שלאלמרותהביתי,החינוךבשיטתילדיהםאתלחנך

נציגיםהיוםבמשךהחינוך.ממשרדלכךאישורקיבלו

הביקו־״באחדהילדים.עלמשגיחיםהקהילהמחברי

רים

$TS1$הביקורים$TS1$

$DN2$הביקורים$DN2$במקום.שגרלנכדסבמספרלגן״,קפצתישםשלי

הת־מההבנתיממשלאמשועממים.לינראו״הילדים

כנים

$TS1$התכנים$TS1$

$DN2$התכנים$DN2$.והתפעלות״

ובפעי־שיתוףבמעגליחלקלוקחיםגםהילדים

לויות

$TS1$ובפעילויות$TS1$

$DN2$ובפעילויות$DN2$עמוקנמשכיםכשאלהגםהקהילה,שלשונות

הת־וקרוביםמהקהילהחלקשהיהמיהלילה.לתוך

רשמו

$TS1$התרשמו$TS1$

$DN2$התרשמו$DN2$הלבתשומתאתמקבליםתמידלאשהילדים

הראויה.

שעב־לפניעודהלב״,מ״בררךחלקבעברשהיהאמנון,

רו

$TS1$שעברו$TS1$

$DN2$שעברו$DN2$שלשהילדיםתחושהלי״הייתהמספר:בערר,יחדלגור

דברובתוךעצמםלתוךבמסעההוריםמוזנחים.הקהילה

הרבהשםהיונשכחו.קצתוהילדיםלכאורה,גדול,כזה

המ־אתכשסיימנובלילה,12ב־ילדים.שלועייפותבכי

עגל,

$TS1$,המעגל$TS1$

$DN2$,המעגל$DN2$שם,הםגםקיבלוואףמשלהםבמעגלשהיוהילדים

והילדיםמאודקרהיההבוקר.עדלמדורהאלינוהצטרפו

זומבים.כמוהיו

ילדההקהילה,מחברותאחתשלשהבתזוכר״אני

במיטה,פיפיעשתהעודיסודי,ספרביתבגילגדולה

אמאאבלגדולה,מצוקהעלפעמיםהרבהשמעידדבר

בתהליך.מתערביםולאבתהליךשהיאאמרהשלה

רציתיולאבייביסיטרמצאתילאאהדחורפי״בלילה

ברירהשאיןהבנתיאזהחוצה,איתיהילדיםאתלסחוב

אנימלעבודהחוץשבאופיילמרותלמעגל.אגיעולא

נטעלי,אתלתפוסאטומי.ללחץנכנסתימחשבן,לא

היאלחצים.עליילהפעילהתחילההיאואזלה.להודיע

ובגללפחדןאניוכמהלעצמי,מוותראניאיךליאמרה

משנהחיצוניתסערהואיךהתקדמולאשליהחייםזה

היהכששובכך,אחרמפגשיםכמההתוכניות.כלאתלי

שנ־בןילדעטפתינכנעתי.לאכברחורפי,מאוריום

תיים

$TS1$שנתיים$TS1$

$DN2$שנתיים$DN2$המסרכן,למפגש.שעהכמעטונסעתיטוב־טוב

הופנם״.

בניילדיםרבותפעמיםראהכימספראמנון

יקומוהםאיך״שאלתיבמאפייה.הוריהםעםעובדים

ומביתמהגןחשוביותרש׳זהליענולמחרת.ספרלבית

מגיעאיךהחיים.אתלומדיםהםהחיים.אלוהספר.

שאלתיהבסיסיים׳.לדבריםחוזריםלהתחבר,איךלחם,

המאולתרובגןהספרבביתהחינוכיתהשיטהמהגם

עמומות״.תשובותקיבלתישהוקם.

נראההואאיךמספרבמקוםמתגוררשנכדוהסב

בליארוך,שלו״השיערלביקור:מגיעשהואפעםבכל

הואלפעמיםגזורות.ולאמלוכלכותהציפורנייםצורה,

מגיעהואנעים.לאגוףריחממנוועולהכיניםעםמגיע

ולהתאפס.לישוןזהעושהשהואהראשוןוהדברמותש,

שלהראשוןביוםלישוןצריךשהילדיודעיםכברכולנו

איתו.לתקשרואפשרמתפקדהואואזהביקור

בש־שפעםלנוסיפרהואיותר.דיברהוא״בהתחלה

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$ורוקדיםשריםמדברים,הםילדים.שלמעגליש

סיפרהואמעייפות.קורסיםשהםעדהלילה,אמצעעד

מתפללתאמוושגםהגדולהלרוחמתפלליםשהםלנו

הואשאלות,יותרלשאולכשהתחלנואליה.ומשתחווה

אחדלאףלספרלושאסורלנואמרהואלשתוק.החל

ובמפגשים״.במעגליםקורהמה

ובתושגרושתורונן,אומרכלום״,מספרתלא״הבת

כיף׳.עושים׳אנחנוזה״המקסימוםלקהילה.קשורות

רוצהלאשהיאבמפורשליאומרתהיאלוחץ,כשאני

במ־והססניתמפוחדתנהייתהשליהילדהזה.עללדבר

קומות

$TS1$במקומות$TS1$

$DN2$במקומות$DN2$מהכת״.לאשהםחבריםלהאיןהקהילה.לאשהם

בביתקביללאזהמהותי.אקטאיזשהוזה"החתימה

בתוכך,הזההאקטאתלעשותבשבילזהמשפט.

שלהחוקיותעםפעולהלשתףומוכנהכאןשאת

מולךנחשפנושכולנואחרימסע,להתחילהדברים,

במים,אתאםביקשת.ואתרציתשאתזהמתוך

לגובה,אולרוחקקפצתאםמשנהלאבמים.את

אחרייוםהשבטלכלפסטועשתהעיריתבמים.את

המסתוריהקשראתהרגשתיאניריחן.לךשקראנו

הדברים.של

,לעמתשלךהחופשאתלבחוןלהתגברהזדמנות"זו

שלסוניםמיניכלעםמתמודדיםאנשיםהרבהאותו.

ליהיושליההוריםעםאני.גםדעות.אוהתנגדויות

אחרותתוכניותלהםהיופשוטות.לאראשונותשנים

זהאותהשמענייןשמהלקהילהללכת,לאעבורי

תפיסתוהמוצר.התוצאהופחותהדבריםשלהעומק

לספרידעתישהמשכתיככלפערים.יצרההחיים

השפהכיוגםהתנגדוהםכינםופחות,פחותלהם

מענייןבאמתשלאהרגשתיכיוגםוהתרחקההלכה

אזלייעבורהזההגיוקמתירקאלאלשמועאותם

הםכמהעדהתגלהוגםוהתרחקוהלכוהיחסיםגם

קודם"עודרחוקיםהיו

לחתוםעדיאתלשכנעמנסהעומדת","נוצה)נטעלי,

אתקיבלהשכבראחרילקהילההצטרפותחוזהעל

שחור"(."ריחןהלבשם

חב־כיטועניםמשפחהוקרוביבקהילהלשעברחבר

רים

$TS1$חברים$TS1$

$DN2$חברים$DN2$להםשגורמתמוחשטיפתמעיןעובריםהלב״ב״בדרך

גםכמוהעבר,מערכיולהתרחקהקבוצהלערכילהתחבר

לפגושכשביקשוכימעידיםמשפחותבניממשפחותיהם.

קשו־בתנאיםלעמודנאלצוהקהילה,בבנייןילדיהםאת

חים.

״הם

$TS1$קשו״הם$TS1$

$DN2$קשו״הם$DN2$שקופים,להיותהלב׳,את׳לדברעלהרבהדיברו

לעצ־דבריםלהשאירלאגםאבללעצמנו,להקשיבכנים,

מנו״,

$TS1$,לעצמנו״$TS1$

$DN2$,לעצמנו״$DN2$במעגל״האנשיםבקהילה.חברלשעבראמנון,מספר

המנהיגיםהזההמידעועםלגמרי,התערטלוהכל,סיפרו

כולם.שלהרגישותהנקודותעללפרוטידעוהםמשחקים.

להבריגכדילרעהשימושבזהעשווהםלחשוף,הפכתי

מנתעלשצריךאיפהלנגןכדיוכשעזבתילקבוצה,אותי

לקבוצה,אותילקרבכרישמינוהאישהשם.אותילהשאיר

למה?למנחים.להשסיפרתימהכלאתהעבירהגיליתי,כך

עוברהכלהאנשים,ביןנשארלאדברשוםהשקיפות.בשם

נותןכמובןוזהלדווח,חייבתהיאהקהילה.שללמנהיגים

למנחים.כוחהרבה

והד־נחרץמאודהואבמעגלהמנחיםשל״הדיבור

משמעי.

$TS1$.והדמשמעי$TS1$

$DN2$.והדמשמעי$DN2$אבללקבוצה,עמוקנכנסשהגברזוגהיה

להתקדם,לו׳תניאותה:התקיפוהיססה.עודהאישה

כאלה.קשותמיליםועודשלו׳השמירהכלבתהייאל

שלההגנותאתמוססופשוטהמנחיםלה.הניחולאהם

האנשים.

עשינושלו.המטעןאתהביאאחדכל״במפגשים

דפו־להשילמחדש,להיוולדשמטרתומודרךדמיון

סים

$TS1$דפוסים$TS1$

$DN2$דפוסים$DN2$.שמישהיהחליטוהמנחיםהמפגשיםבאחרישנים

הישנים.הסממניםאתהיוםתשילראסטותעםשהייתה

הראסטות.אתלהוגזרנובמספרייםאחזנוכולנו

בחורעללנוסיפרובמפגשים.פחדעוררוגם״לפעמים

שהואשאחריהיההדיבורלמוות.ונדרסמהקהילהשיצא

לאובדןסוףהיאהזושהדריסהאבוד,כךכלהיההואעזב

פה.התערבהגורלכאילוהדרך,אתשעזבלאחרשלו

כולנו״.עבורדרמטיהיההזההסיפור

הש־לגלותהופתעהשנהרג,הבחורשלאמוימימה,

בית

$TS1$השבית$TS1$

$DN2$השבית$DN2$פהמתרחשותהלידותגם)משמאל(.ומבחוץמבפניםהלב״,״בדרך



המועברההשכלמוסרלטובתהמתבנהאתשרתמובוע

בלתיחינוךבמסגרותמדריךהיההבןהקבוצה.במפגשי

בע־לקהילהשהגיעומשכיל,מרשיםבחורפורמליות,

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$.הברתו

טובים,הוריםאיזהלנואמרהואשתמיד״אחרי

מהמפגשיםטעוןחזרהואאנחנו,ואכפתייםמסורים

כילדלונתנולמהכמושונות,בהאשמותאותנווהאשים

עזב״הואימימה.מספרתבמדרגות״,קרשעםלהתגלץ׳

אתשכילהעדהקהילהבתוךלעבודוהחלעבודתואת

חסכונותיו.

שהואאחדיוםלנוהודיעהואבכתשנתיים״אחרי

שמ־שם.קרהמהיודעתלאאניהיוםערהביתה.חוזר

חתי,

$TS1$,שמחתי$TS1$

$DN2$,שמחתי$DN2$חזרשליהבןמדי.מוקדמתהייתההשמחהאבל

בחרדות,מלאהיהמכת.אומשבישחוזריםכמומרוסק,

מצאלאלעבוד,ניסההואאיש.עםנפגשלאישן,לא

איתו,לדבראליו,להגיעהצלחנולאועזב.מקומואת

התנגשהואחודשיםמספרלאהדעליו.עוברמהלהבין

ונהרג״.במשאית

אות־דפקוההוריםכמהעלבמעגלהמון״דיברנו

נו,

$TS1$,אותנו$TS1$

$DN2$,אותנו$DN2$שאםשלנו,הגרועיםהדפוסיםלכלאחראיםשהם

מספרהשטאנץ״,אותועלחוזראתהמשתנה,לאאתה

ואומץמחויבותשצריךושובשובלנו״אמרואמנון.

עליך.עוברמשהולאט־לאטשלך.להלוםלהצטרףלב

שה־להרגישמתחילאתהמפגשים,אותםכלבעקבות

משפחה

$TS1$שהמשפחה$TS1$

$DN2$שהמשפחה$DN2$שכלשלך,לטריטוריהפולשיםשלךוהחברים

אותךלוקחיםשהםמצידם,כבודבחוסרנתקלאתההזמן

מאליו.כמובן

אינ־לחץעליהשהופעלצעירהנערהזוכר״אני

טנסיבי

$TS1$אינטנסיבי$TS1$

$DN2$אינטנסיבי$DN2$בביתאומללה.ממשהייתההיאלהתגייס.לא

לעשות.רצתהשהיאמהגםוזהלהתגייסעליהלחצו

שבלה־הטעותעלאיתהדיברובמעגליםהשני,מהצד

תגייס,

$TS1$,שבלהתגייס$TS1$

$DN2$,שבלהתגייס$DN2$הנושא,עלשעותשלדיוניםהיופציפיזם.על

במצו־הייתהשהיאזוכראניאותה.יעצורשזהזהעל

קה

$TS1$במצוקה$TS1$

$DN2$במצוקה$DN2$בסוףממנה.הרפולאפשוטהםובבלבול.נוראית

אחריהגיעהשאליוהראשוןבמעגלאבלהתגייסה,היא

דברזר,שהצבאצדקו,שהםלמנחיםהודיעההיאהגיוס

שדחףהרעהאיששלה,אבאאשםושבהכלואיוםנורא

׳נכנעתי,ברור:היהשלההמסרבתלם.ללכתאותה

שלכם׳״.אניעכשיוצדקתם,אתם

להתר־והחללכתויותריותרעמוקנכנסשלי״הבן

חק

$TS1$להתרחק$TS1$

$DN2$להתרחק$DN2$,לקבו־הצטרףיהונתןשבנויהודה,מספרמכולנו״

צה.

$TS1$.לקבוצה$TS1$

$DN2$.לקבוצה$DN2$זהלאדמה.חזרהעלמרחב,עללדברהתחיל״הוא

אלווהםוהבצע,הממוןאנשיזהאנחנווהם׳.׳אנחנוהפך

יותר.הפשוטיםלחייםשחוזריםהקהילהאנשי

שמעו־האשמותבנולהטיחהתחילהואהבא״בשלב

לם

$TS1$שמעולם$TS1$

$DN2$שמעולם$DN2$ללמודהלךהואבגללישרקקורם.ממנושמענולא

נזקלוושגרמתיבזהרצהלאפעםאףשהואבטכניון,

המשפחה,עלגדולהביקורתהשמיעגםהואישוער.בל

מודיעהואלבקר,מגיעכברכשהואשלו.הילדותעל

שחשובמהחשוב.דברלאזהכלום,זהשמשפחהלנו

אותי,עשית׳אזהקבוצה.וזומתפתחשהואאיפהזה

ישמהאזבנפש,חיבוראין׳אםאומר,הואמה?׳אז

להיפגש?׳

צבאואנטי־ממסד.אנטי־צבאהפךיהונתןזה״מלבד

וכלחגיםתנ״ך,לימודיגםמוקצה,לדברבשבילוהפך

היהודית״.למסורתשקשורמה

הםבערדבתםאצלויעקבציפישלהראשוןבביקור

בתםארוכה.בדרךמדוברזאתבכלשעה.בחציאיחרו

לקהללמודעליהםכילהםואמרההחוצהלצאתסירבה

בפניההתחננוהםובסיכומים.בזמניםולעמודמזה

דבר,שלבסופובחוץ.רבזמןוחיכואותםלפגוששתצא

היאשהפעםלהםהודיעהשהתייעצה,אחריכנראה

בזמנים.לעמודעליהםלהבאאךאותם,תפגוש

ומח־ממשפחההתרחקועבורה,מקוםעזבו״אנשים

ברים,

$TS1$,ומחברים$TS1$

$DN2$,ומחברים$DN2$אמנון.אומרלהם״,שנשארהיחידהדברזהוהכת

החלטתידברשלבסופואבללשם,בדרךהייתיאני״גם

לעזוב.

משוכנעהייתילאכבר.בלבעזבתיקל.היהלא״זה

זהאתאעשהלאשאםידעתיגםאבלעושה,שאניבצעד

נאלץשאניהודעתיבהתחלהיקרה.לאכברזהעכשיו,

התהילההמפגש.ביוםשלישי,ביוםלעבודלהתחיל

מהק־החברהלאה,גםהמנחים,גםטלפונים.היסטריית

בוצה

$TS1$מהקבוצה$TS1$

$DN2$מהקבוצה$DN2$הפחדה.שלנימהבזההייתההפעילו.שהם

קיבלתיוחציחודשבמשךהאמת.אתלהגיד״פחדתי

הםלסנן.שנאלצתיעדלא,ומהואס.אם.אסיםשיחות

אזדקןשאנישלי,לחייםמשמעותתהיהשלאליאמרו

שאירקב.אמרואפילועצמי.אתשמימשתיבליואמות

אתעושהאניואיךלקבוצהשליהמחויבותעםמהשאלו

המנחיםשלעוזרשלחושלבבאיזשהושלי.לילדיםזה

התחייבתיכיאגיע,לאאםגםלשלםשאצטרךלילהגיר

לשנה.

בראשליועברממעקבשחששתיזהלכדיהגיע״זה

לאנ־להתקשראםההתלבטותטלפון.מספרלהחליף

שי

$TS1$לאנשי$TS1$

$DN2$לאנשי$DN2$לנוס,שעלייבתחושההתחלפהולהיפרדהקבוצה

שהשאירוהאחרונההקוליתההודעהלנום.פשוט

אתןשלאובקשהלישניתןבשםבקריאהנפתחהלי

לאמת׳תתחברליכתבוהםלהפריע.מבחוץלעוינים

שלך׳״.
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הרסנית"כת

הסוכ־ערד,עירייתהחינוך,משרדביניהםשונים,גורמים

נות,

$TS1$,הסוכנות$TS1$

$DN2$,הסוכנות$DN2$לשלוםוהמועצהכתותלנפגעיהעמותההתמ״ת,משרד

והח־הלב״״בדרךקהילתשלפעילותהעלתלונותקיבלוהילד,

לו

$TS1$והחלו$TS1$

$DN2$והחלו$DN2$בהתאם.לפעול

״הקבוצה,החינוך:משרדשלדרוםמחוזדוברתליפנר,יפעת

בהםלהכירבקשהלנוהגישהכת,אותהמכניםאנחנושאגב

יכולהשהבקשהכיווןהסף,עלהבקשהאתדחינוביתי.כחינוך

עיר־הםקבוצה.עבורולאיחידתלמידעבוררקמוגשתלהיות

ערו

$TS1$עירערו$TS1$

$DN2$עירערו$DN2$במ־בקשתם.אתשללהואוגםהחינוךמשרדמנכ״לבפני

קביל,

$TS1$,במקביל$TS1$

$DN2$,במקביל$DN2$הקהילהעםקשריצרהערדעירייתשלהחינוךמחלקת

הספרביתאתלראותאותםלקחנואפילוחלופות.להוהציעה

אבלהילדים',אתנשלחכן,׳כן,לנואמרוהםבעיר.הדמוקרטי

מקום.לשוםאותםרשמולאבפועל

בשבועייםלשווא.והתראות,מכתביםלהםלשלוח״התחלנו

האוכ־הסמכותשהיאערד,ועירייתהקיצין,כלכלוהאחרונים

פת

$TS1$האוכפת$TS1$

$DN2$האוכפת$DN2$השלוםמשפטלביתהגישהבתחומה,חובהחינוךחוקאת

24שב־מקוויםאנחנוההורים.נגרתביעהכתביבבאר־שבע

הסאגהאתיפסיקהמשפטביתהראשון,הדיוןיוםבנובמבר,

מעניקהשהיאטוענתשהקבוצההביתיהחינוךמבחינתנו,הזאת.

החוק״.שלוהפרהפיראטיחינוךזה

ככת,קבוצהלהגדירכליםאין״לעירייהערד:בעירייתבכיר

מפעי־אנחנוהחיים.עלהכבידלעירנושבואםנגידבואיאך

לים

$TS1$מפעילים$TS1$

$DN2$מפעילים$DN2$כשהםפקחיםשלחנוהחוק.אתמפריםכשהםסמכותנואת

לילדיםקיץקייטנתהפעלתכגוןאישורים,ללאאירועיםעשו

אי־שליחתבשלהתביעהכתביאתאוכל.בוששולבוהפנינג

לכך,פרטוהתראות.מכתביםלאחרהגשנוהספרלביתהילדים

בבדיקה״.נמצאזהוגםארנונהמשלמיםלאהם

בהתדיינותנמצאים״אנחנוהיהודית:בסוכנותבכירגורם

חודשיםבמשךדירהשכרשילמולאשהםכיווןמולם,משפטית

מדיניותלנושאיןכיווןשלנו,השוכריםמיבדקנולארבים.

שלהיחידההדרךשוכר.כלעלאידיאולוגיביתבדקביצועשל

לה־היאהתפוצות,מיהודיתרומותמלבדלהתקיים,הסוכנות

שכיר

$TS1$להשכיר$TS1$

$DN2$להשכיר$DN2$עלינוכעסהערדשעירייתמודהאנידורש.לכלנכסים

היהזהאבללכת,המבנהאתהשכרנואנחנומדועבטענותובאה

עבורםהדרךאתסללשזהכךעליהם,לנווהמליצונטושבניין

הבניין״.אתלקבל

פנייה״הייתההילד:לשלוםהמועצהמנכ״לקדמן,יצחק

ישנםשבכתשטענהסבתאמצדחודשיםמספרלפניאלינו

עודקבועים.עבודהמקומותאיןשלהוריהםמוזנחיםילדים

ושהמשפחותספרלביתהולכיםלאשהילדיםסיפרההיא

עלהליכהזוכתותעםהתמודדותמוזר.חייםאורחמנהלות

רק.הבל

מנה־שהוריםאוגזורות,לאמציפורנייםמתרגשלא״אני

לים

$TS1$מנהלים$TS1$

$DN2$מנהלים$DN2$בטקסיםחלקלוקחיםושילדיםמדורותשמשלבחייםאורה

זהכיספר,לביתהולכיםלאכשילדיםמתרגשכןאניהללו.

כשמונעיםגםלימפריעחברתית.וגםלימודיתגםבהםפוגע

בובמקוםבדיוקעוברהאדוםהקושינה.שעותמספיקמילדים

בילדים״.לפגיעהגולשהשונההחייםאורח

כתות:לנפגעיהישראליהמרכזדוברתמשה,בןשרונהעו״ד

מג־אנחנושם.נמצאיםשקרוביהןמשפחות15כ־אלינו״פנו

דירים

$TS1$מגדירים$TS1$

$DN2$מגדירים$DN2$קבוצההיאכזאתכתכיהרסנית,כתהלב׳׳בדרךאת

כלשהורעיוןשלקחמנהיג/גורו,עומדשבראשהטוטאלית

הכת.חבריעלמניפולציהמפעילהואובאמצעותו

פעםלאשולטברקתעופראלינו,שהגיעוהעדויותפי״על

עדויותגםישובמחשבותיהם.ברגשותיהםשלהם,בהתנהגות

משפחתם״.מבנירגשייםניתוקיםעל

מפעי־שהקהילהכךעלתלונותהגיעוהתמ״תלמשרד

לה

$TS1$מפעילה$TS1$

$DN2$מפעילה$DN2$המותרותלשעותמעלבהועובדיםאישוריםללאמאפייה

חקי־נפתחהכינמסרמהמשרדהמינימום.לשכרומתחתבחוק

רה

$TS1$חקירה$TS1$

$DN2$חקירה$DN2$.בנושא


