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נקדימ ונאמר לבעלי הלב החלש
והרגישימ מו)רית )להבדיל אלפי
הבדלות(:
מדובר במשל בלבד ,וכמו בכל
משל הוא אינו מדויק עד ה)ופ.
באכ)נייה חלוצית מכובדת זו אנו מקפידימ לדבר ללא
פוליטיקלי קורקט ,אכ מאחר שאני מכיר את הדיʚאנʚאיי
של חלק מהציבור שממנו אני בא ,אני מוכנ לתשלומ מ)
הנימו) )המיותר( הזה וההקדמה ההכרחית.
אז בואו נתחיל:
האנו)ימ היו יהודימ שחיו ב)פרד לפני כ< 600שנה
בערכ ,ואשר חויבו להמיר את דתמ בנצרות.
היו כאלה שביקשו לשמור את זהותמ היהודית,
ומאחר שהכנ)ייה הקתולית ראתה בהתנצרות צעד
שאינ ממנו חזרה ,המ הקפידו לשמור את זהותמ ב)תר:
קיימו ב)ודיות מנהגימ יהודיימ ,הקפידו להתנתק נפשית
מטק)י הפולחנ הנוצריימ שבהמ השתתפו בפועל ,וחלמו
על גאולה משיחית שתשימ קצ למצבמ הבלתי נ)בל.
לצד אלה היו עוד שלוש צורות של חיי אנו)ימ.
נתמקד באחת מהנ:
היו אנו)ימ שעשו מאמצימ קדחתניימ להשתלב
ולהיטמע היטמעות מלאה בחברה הנוצרית ,ומשומ
ששאפו להתגבר על הבושה הכרוכה בזהותמ הישנה,
ני)ו לדבוק בכל תוקפ בנאמנות לנצרות .אחדימ מבני
הקבוצה הזאת אפ היו לאויבי ישראל תקיפימ.
ומדוע נזכרתי באנו)ימ? לאחר שנימ רבות של
חיימ מורכבימ תחת תרבות שאינה לרוחנו ,הגיע הזמנ
לה)תכל למציאות ישר בעיניימ.

כשאתמ רואימ כל מיני טיפוימ
מוזרימ ,לפני שאתמ מצקצקימ
בלשונ באנינות טעמ ובביקורת
על הגנונ וחור הנימו ,זכרו
את אומצ הלב האזרחי האדיר
שנדרש מאנשימ אלו לעמוד בפרצ
במלחמה התרבותית שבה אנו
מצויימ .אנשימ אלו אינמ נרתעימ
מלהשמיע קול אחר
רבימ רבימ מאיתנו המ האנוימ החדשימ!
התפי)ה התרבותית השולטת בחיינו הציבוריימ
מאוד לא מגוונת ,קשוחה ,אגר)יבית ,ואינ בה נתינת
לגיטימציה ויח) מכבד לתפי)ות עולמ אחרות -
מ)ורתיות יותר ,יהודיות יותר ולאומיות יותר.
יודגש  -מדובר על המרחב הציבורי והפרה)יה ולא
על המרחב הפרטי ,שבו מתאפשרת )בינתיימ( חירות
התנהלותית.
להלנ קווימ כוללניימ לדמותה של 'אינקוויזיציה
תרבותית' זו:
בגישה תרבותית זו )שיש המכנימ אותה 'ישראל
הראשונה' או 'הניידימ'( החילוניות הרדיקלית מוחלטת,
ישנו חו)ר כבוד ליהדות האורתודוק)ית ,מבט מזלזל
כלפי רבנימ וחרדימ ,משפחה מ)ורתית היא מושג
ארכאי ,ארצ ישראל בגבולותיה התנ"כיימ היא תפי)ה
נדל"נית למעט זיקה קלה ,ועוד כהנה וכהנה.
רבימ מהציבור )שאפשר לכנותו 'ישראל השנייה' או
'הנייחימ'( החש שתפי)תו שונה מהרוח המצויה במרחב
הכללי ,אינמ יכולימ לצאת חזיתית נגד הגישה הנ"ל פנ
יבולע להמ .המ ראו דוגמאות של כאלו שני)ו ונפגעו.
לכנ המ שומרימ על זהותמ ב)תר ומקפידימ על קיומ
אורח חיימ מורכב .מבחינה חיצונית המ מ)תירימ את
תפי)תמ העצמית ומתנהלימ על פי 'חוקי המשחק',
ומבחינה פנימית שומרימ על תפי)ה עצמית מקורית.

הטרגדיה הגדולה
של האנוסים
אבל הטרגדיה הגדולה אצל האנו)ימ החדשימ נראית
ככ :אחרימ ,וברור שישנמ אינ)פור גוונימ בינ הקצוות,
המירו דתמ ,דעתמ ותפי)ת עולממ ונכנעו לרוח המצויה
ולאגר)יביות שבה היא מושלת בכיפה.
כמה אפשר לעמוד בלחצ ,בהגבלות ,בדהʚלגיטימציה
ובדהʚהומניזציה ,בחו)ר הלגיטימיות ובחיימ שלמימ
שבהמ אתה תמיד נחשב אאוט)יידר? מי מאיתנו לא
חלמ תמיד לשבת ב)פ)ל האחורי של האוטובו) עמ
כל ה'מקובלימ' בכיתה? כל מי שמתהלכ בחוצ עמ )ממנ
שמרני )כיפה ,פאות ,מגבעת ,מטפחת( ,מייד מ)ומנ
כאויב פוטנציאלי לתרבות השלטת ,ומרגע זה יכולתו
לשמור על עצמיות תודעתית יחד עמ יכולת השפעה
הופכת למורכבת מאוד בלשונ המעטה.
ואז לאט לאט קורה תהליכ שכנראה גמ עבר על
אותמ אנו)ימ מ)כנימ :רבימ מהמ לא עמדו בלחצ
ונכנעו .נכנעו ,הושפלו והוב)ו.
וככ ,בגלל חו)ר במשנה )דורה של תפי)ת עולמכ,
עמ עמדה נפשית של כניעה ועמידה כפופה ללא זקיפות
קומה ,התהליכ מתחיל לייצר עיוותימ של תפי)ת העולמ
שגמ ככה ,מתברר למפרע ,לא הייתה מ)פיק מבוררת.
לעיתימ התהליכ הזה נעשה במודע ,לעיתימ הוא משתלט
על האנו) ללא תשומת לב ובעל כורחו ,אבל הוא בולע
אותו ,והאנו) שבוי לחלוטינ בתוכו מבלי יכולת להיחלצ
מהשבי התודעתי.

כמה אפשר לעמוד בלחצ,
בהגבלות ,בדהלגיטימציה ובדה
הומניזציה ,בחור הלגיטימיות
ובחיימ שלמימ שבהמ אתה תמיד
נחשב אאוטיידר? מי מאיתנו לא
חלמ תמיד לשבת בפל האחורי
של האוטובו עמ כל ה'מקובלימ'
בכיתה?
כלל חשוב ליישומ במציאות:
לאור מה שנאמר עד כה ,כשאתמ רואימ כל מיני
טיפו)ימ מוזרימ ,שאפשר לכנותמ בהכללה ,בינ היתר,
חרדימ ,חרד"לימ ,נערי גבעות ,ציבור חילוני ח)ר עכבות
ואמיצ שלא חושש 'להתלכלכ' במאבקימ ציבוריימ

Ĭ

שמתם לב לקומונרית?

| הבית האינטלקטואלי של הימינ

אבינועמ הרש

וכדומה  -לפני שאתמ מצקצקימ בלשונ באנינות טעמ
ובביקורת על ה)גנונ וחו)ר הנימו) ,ראשית זכרו את
אומצ הלב האזרחי האדיר שנדרש מאנשימ אלו לעמוד
בפרצ במלחמה התרבותית שבה אנו מצויימ .אנשימ
אלו אינמ נרתעימ מלהיראות אחרת ,להשמיע קול
אחר ,ואינמ מקבלימ את תכתיבי אותה 'אינקוויזיציה
תרבותית' אלימה וכוחנית.
במציאות הזאת ,לפני העברת הביקורת על ה)גנונ,
שאלו את עצמכמ :האמ זה לא נובע גמ מכניעה ורצונ
למצוא חנ?

בס״ד

שימו רגע בצד את לימוד הזכות הפבלובי על אותו
אנו) הטוענ שהוא באמת מאמינ במה שהוא עושה וזה
לא נובע מאונ) .הרשו לי לחלוק עליכמ ולוותר על לימוד
זכות זול זה .אנחנו מדברימ על תופעה רחבה ולא על
אירוע אנקדוטלי .ובכלל ,איני יודע מה חמור יותר -
להיות שייכ לחלמ או ל)דומ...
חזרה לאותמ אנוימ מכנימ.
מבלי לשימ לב האנו) עובר צד ,לʕרוב במעבר איטי אכ
שיטתי .הוא לאט לאט מקבל הכרה ותחושה שהוא 'ראוי
לבוא בקהל' .הוא זוכה לאי אלו כיבודימ ,וב)כ הכול
תנאי חייו משתנימ לבלי הכר .מ)תכלימ עליו כעל 'אחד
משלנו' ,וזה נעימ לו מאוד ,נעימ וחמימ .הוא מתקבל
אצל כל ה'מקובלימ' בהערכה חיצונית אכ בבוז כמו).
המ יודעימ היטב מה המ עוללו לו ,לאותו אנו) מ)כנ.
אבל השאלה הגדולה היא ,כמו תמיד :כיצד הוא ייזכר
ב)פרי הימימ של ההי)טוריה?
בטווח הקצר זה יהיה הרבה יותר נוח ,אבל בטווח
הארוכ הוא ייזרק אל פח הזבל ואל מגרש הגרוטאות של
ההי)טוריה.
המבחנ קשה מנשוא ,אבל תמיד עלינו לזכור את
הדברימ המהדהדימ של מרדכי היהודי לא)תר"ֶ :רוַ ח
ּהּודימ ִמ ָּמקֹומ ַא ֵחר ,וְ ַא ְּת ֵּובית ָא ִביְכ
וְ ַה ָ ּצלָ ה יַ ַעמֹוד לַ ְי ִ
יֹוד ַע ִאמ לְ ֵעת ָּכזֹאת ִה ַּג ַע ְּת לַ ַּמלְ כּות".
ּומי ֵ
אבדּו ִ
ת ֵ
ֹּ
אז המשל קיצוני מעט ,מוגזמ ,לא מדויק ,עושה עוול
לרבימ וטובימ וכיוצא בזה?
ככ בטח גמ אמרו חלק מאותמ אנו)ימ...
פורומ קפה שפירא נועד בינ היתר לאפשר את אותה
היחלצות משבי האינקוויזיציה התרבותית שאנו חיימ
בה ולחלצ אנו)ימ תודעתיימ.
הצטרפו!
)כל דמיונ למציאות הפוליטית מקרי בהחלט(.

 

תוכנית
המפגשים

ĐĜĥĐ Ęĥ ĦđčđĔĐ ĠČďĜĔĝĐ ĦđĞĠđĐĐ
ęĕĜĚČĐ čĔĕĚ ęĞ ēčđĥĚ ĤđĚđĐ
שלישי < 16.11

נדב נווה ,אריאל פלקסין ,אריאל שנבל
ערב סטנדאפ 2+1

חמישי < 25.11
25
ביצה
טקס פרסי הביצה

מארח חבברים

טקס פרסי

מחווה
ה
ומופע
''צולים את אוררבך''

חמישי < 9.12
9.1
ג'קי לוי
ני
ועירן צנחני

חמישי < 2.12
2.1
אמיר
מויאל

במופע חדש
ש

דלתות | 20:30 :מתחילים21:30 :
מוזיקה חיה ,תפריט ביצתי מיוחד ,מכירת מרצ'נדייז במקום ,זבובים בשפע וקדחת

בברכה,

איציק דעי סגן רה"ע רמי גרינברג רה"ע הרב אליהו גינת יו"ר מקפת

לפרטים וכרטיסיםgula.org.il | 058-6909665 :
חפשו אותנו:
שמואל הנגיד  7פ"ת

לימוד שבועי חווייתי עם סיון רהב מאיר
מיומנויות תקשורת ,פרשת השבוע ומפגשים עם אורחים מעוררי השראה

ימי ראשון | 18:00
ג' בכסלו
7/11

צילומים :שי מאיר ,פאסי קראוס ,אריק סולטן ,גידי שרון ,שרי עוז ,פיני סילוק ,יעל נוה הרשברג ,אוהד רומנו ,שירלי רוזנס

שלישי < 23.11
23
עומר
ן
בורשטיין

מוצש < 220.11
יוסי גבני

מתנה
קורית
מק
שנת
שנ
בתל מצווה!

בהופעה חיה

רביעי < 24.1
24.11
כה
מני מלכה

עי לבנות
שבועי
שבוע
חוג שב

ולנערות
ערות
נפגשות • תוכנית שבועית לילדות ער

חמישי < 18.11
רבע לאפריקה

רביעי < 17.11
הניה שוחט

לפני שלוש שנימ בתו הקומונרית של חבר שלי )יימה
את שבת ארגונ שלה מותשת ו)חוטה פיזית ונפשית.
רגע לפני שכיבתה את האור של ה)ניפ ב)ופ שבת
ארגונ והתכוונה ללכת לדירת השירות שלה כתבה לה
אחת מהאמהות הודעה בווט)אפ שהיא התאכזבה מככ
שבתה לא קיבלה תפקיד משמעותי יותר.
חבר שלי )יפר
לי שבתו בכתה לו
בטלפונ ולא הבינה
כמה כפויי טובה
יכולימ
אנשימ
להיות:
היא הפ)יקה
ל)פור את הלילות
בהמ חזרה לדירתה
עיניימ
טרוטת
ומעוכה מעוד יומ
שנמשכ עד לשעות
הקטנות של הלילה.
היא הפ)יקה ל)פור את כמות הטלפונימ שקיבלה
באופנ אישי מכל מיני הורימ מודאגימ ובואו נאמר את
האמת ,גמ כאלו שחופרימ שלא לומר מטרידימ ,לגבי כל
מיני דברימ קטנוניימ שקשורימ לילדימ שלהמ ובקשות
מיוחדות שרק אלוהימ יודע מאיפה המ הקריצו אותה.
ובדיוק בגלל זה היא לא הבינה איכ אחרי אינ )פור
שעות ההשקעה הרבות הללו ,הדבר היחיד שהאמא
הזו מצאה לנכונ זה להתלוננ זה שהבת שלה לא קיבלה
תפקיד משמעותי יותר.
חבר שלי שאל אותה כמה מההורימ מצאו לנכונ
להתקשר אליה באופנ אישי או לשלוח לה ווט)אפ
תודה?
היא ענתה לו שהיא בקושי יכולה ל)פור אותמ על
יד אחת...
הוא הציע לה לכתוב להמ מכתב בקבוצת הווט)אפ

הכללית ולשתפ אותמ בתחושות הקשות שלה :כל ככ
הרבה השקעה וכל ככ מעט הכרת הטוב.
בהתחלה היא שללה את הרעיונ אולמ משנרגעה
קצת החליטה שזה לא רעיונ כזה גרוע .מק)ימומ היא
תצליח להעביר את המ)ר שלה.
אז היא כתבה את המכתב ופירטה בו כמה שהיה לה
קשה וכמה שהיא
מעריכה כל הורה
שטרח ושאל אותה
וכמה
לשלומה
שהשעות הרבות
עמ הילדימ שלהמ
היו לה משמעותיות
אבל גמ תובעניות
ו)וחטות וב)ופ היא
ב)כ הכל ציפתה
להכרת הטוב בדיוק
כמו שאתמ ההורימ,
מצפימ להכרת הטוב מהילדימ שלכמ .היא שלחה את
ההודעה וחיכתה .אולמ לאכזבתה לא הגיעה שומ תגובה
מההורימ .היא כבר ההתחרטה על ששלחה את המכתב.
"אחר הצהריימ" אמר לי חבר שלי" :נשמעה דפיקה
בדלת שלנו ושליח הביא לנו זר פרחימ ענק עמ מכתב
תודה מכל ההורימ והילדימ .הילדה שלי לא ידעה את
נפשה מרוב שמחה".
מ)תבר שהמכתב שלה נגע בה ועורר )ערה גדולה
בקרב ההורימ שהבינו שמשהו כאנ התנהל לא כמו
שצריכ.
אז המ ערבו את הילדימ וא)פו לה כ)פ וקנו לה זר
ענק ובככ בעצמ דאגו שהילדימ שלהמ יצאו מחודש
ארגונ הזה עמ מתנה גדולה ומשמעותית לחיימ :היכולת
שלהמ להכיר טובה ,להעריכ ולהבינ שבחיימ האלו שומ
דבר הוא לא מובנ מאליו.
גמ לא הקומונרית.

בזום

עלון חודשי

יוצר הקומיקס נתנאל אפשטיין מחבר הספרים רבי המכר
"הגיע הזמן" ו"אביהם של ילדי ישראל" ,בסדנה על יצירה ,אמונה
ושליחות .נא להצטייד בדפים וכלי כתיבה

השחקן אסי צובל )"אסי וטוביה"" ,עלילות ארץ גושן" ועוד ועוד(
כל מה שרציתן לדעת על משחק ,כתיבה ובימוי
י"ז בכסלו
21/11

שירי קניגסברג המורה שנלחמת בשיימינג ובחרם – על מקובלים
ולא-מקובלים ,ואיך משפרים את האווירה בכיתה?

מפגש מיוחד מדליקות את האור בעולם :נר ראשון של חנוכה!

נר
שמיני

א
א' בטבת
5/12

כ"ד בכסלו
28/11

נר
ראשון

להאיר את האור שבי – פדות רוטנמר )"המורה הגמדה"( בשיחה
על החיים בגובה  1.28ס"מ ,עם שלל מסרים לחיים

לקראת עשרה בטבת )יום הקדיש הכללי על השואה( – אתן
מראיינות את הרב ישראל מאיר לאו ,הרב הראשי לישראל
לשעבר ,ניצול שואה
ט"ו בטבת
19/12

י' בכסלו
14/11

ח' בטבת
12/12

גל כהן ,מטפלת חברתית על ביטחון עצמי ,מריבות ,דימוי עצמי,
יחסים עם חברות וכל מה שתרצו לשאול על גיל ההתבגרות

ד"ר נהורה עמר-גברילמן מומחית ל"דיבייט" )דיבור בציבור(,
בסדנה מעשית על דיבור ,שכנוע וביטחון עצמי מול קהל .מומלץ
במיוחד לקראת דרשת בת מצווה

כ"ב בטבת
26/12

לפרטים והצטרפות כתבו בגוגל" :נפגשות עם סיון רהב-מאיר"

