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 רון-הדס זריז

 תמיכה קהילתית ברוח יהודית 
 אהרון-לזכר אהובה בן תמיכה קהילתית וליווי רוחני – "ותפק לרעב נפשך"דברים בכנס 

 במדרשה באורנים 21.2.62ג "ז אדר תשע"ט
 

 .שני מושגים הדורשים דיון אנסה כאן להבהיר משהו בשני מושגים אלה. יהודית ברוחתמיכה קהילתית 
 .בחלום שחלמתי לפני שבועיים אפתחאת דברי כדי להמחיש 

 

. אותה שעה לפני הכנסתכננתי להכין . אני אמורה להרצות בכנס ולא הספקתי להכין את ההרצאהבחלומי 
מוצף במים ובדיוק כשאני בבית אחד החדרים . הילדים צריכים הסעה דחופה ,שבת להכיןבדיוק כשאני מתי

 ,דודים ובני דודים מגיעה לארוחת צהרים, משפחה  המורחבת מאדה ,מתחילה לנקות המשפחה של  בן זוגי
. בקיצור נראה שההרצאה הולכת להיות פאדיחה גדולה .(איתםמהאוכל הם הביאו חלק לזכותם יאמר ש)

 ...והתעוררתי ...למזלי בדיוק השעון צלצל
 

מרגיעה . י יד על הגבוהרגשתי שהיא שמה ל ,סיפרתי לה על החלום. בזמן הנהיגה בבוקר דברתי עם אהובה
 .אותי וגם עוזרת להבין ולכתוב את הדברים

כדי שתתקיים תמיכה . של תמיכה קהילתיתחשובים קשורים לתפיסתי למושגים המציף חומרים  החלום
לשני מרכיבים אלה דורשה לגיטימציה . בקהילה צריכים להיות גב הזקוק לתמיכה ויד המוכנה לתמוך ולהרגיע

 .לפחות בקהילה שלי קשה יותר לבקש עזרה ותמיכה מאשר לתתקהילתית אך נראה ש
 . על הפגיעות שלי בפניכם, כאן, הבחירה לפתוח עם החלום היא להודות במרחב הציבורי

י ַרע: "כפי שאמרה אגי משעול, ומותר גם להודות י טֹוב, ַקְמתִּ ְתחו אֹותִּ יק ,לֹא פִּ יָכה ְלַהְברִּ י ְצרִּ יתִּ י  ָהיִּ ְוָיָצאתִּ
 .ותר להיות מטמ". ָמט

 

 ?אז מתי צריך תמיכה, ואם נשתמש בחלום
 .כשהתוכניות משתבשות
, שאני מאד אוהבת דרך אגב, כשהמשפחה הקרובה, כשיש אובדן שליטה, של טביעה ,כשיש חוויה של הצפה

כיוון  .וכשיש פחדים ולא רוצים להיות איתם לבד, אפילו מלחיצהו, לא מספיקה, בעיקר כשהם באים עם אוכל
אחד האתגרים העומדים בפני מי שרוצה לקדם תמיכה בקהילתו היא הגדלת , לכולנו יש פחדים ומצוקותש

 .ירגיע ישתתף ויתמוך ,שישים יד על הגב שיהיה מי מצוקות אלה מתוך אמונהלבטא היכולת 
 

-חולי לא)יש ועדת פרט ויש ועדת בריאות . מישהו כבר ידאג. גדלתי בקיבוץ שהיה בו בטחון קהילתי עמוק
זה חלק . החיים והצרכים מוסדרים בועדות. בטחון עמוק שמרגיע. הכל מסודר. ויש ועדת אבלות( בריאות

קיבוץ של בוגם ברור ש .הכל מוסדר ומאד ברור מה אתה מצפה מהחברה ומה היא מצפה ממך. מהארגון
אין (. לזה פרזיטיםקראו )לא חולים ולא חלשים ולא נזקקים . פלמחניקים מהקיבוץ המאוחד  לא מפחדים

זו היתה קהילה בה לא למדנו לבטא מצוקות באופן  .אין צרכים מיוחדים וגם על אבל קמים ומתגברים, קושי
למצוקות היה מענה פורמלי וכך ניטל המהיחיד האחריות לבטא את מצוקותיו . בין אישי אלא מול המוסדות

יצאו מהמרחב ש ,לי גם חוויות שהיו שונות ותזכורזאת  עם. וגם האחריות לעזור לאחרים שלא דרך הועדות
וכולם היו צעירים והיו לו ילדים . כשחבר קרוב של הורי חלה בסרטןלמשל  .הפורמלי המוסדר למרחב אחר

וכשמישהו נפטר  .אני זוכרת את ההורים שלי מקפידים לבקר אותו פעמיים בשבוע באופן קבוע .קטנים כמוני
, כשמישהו מת ישר הולכים: והיא אמרה לי, עושים ולמה את ישר הולכת שאלתי את אימא איך את יודעת מה

היום אני כבר יודעת שיש מצוות ביקור  .זה הולך איתי עד היום המשפט הזה. ככה זה. לא חושבים ולא שואלים
  .חולים וניחום אבלים ויש דיונים רחבים ועמוקים איך ומתי צריך ללכת ומה לעשות

 

חלק לדעתי אבל  ,אולי גם הציפיות מקהילה השתנו, וגם המדינה השתנתה הקיבוץ כבר מאד השתנה
לא רק כמוסד המארגן באופן פורמלי ובמצוות  מההתחדשות היהודית הוא התחברות מחדש לצורך בקהילה

 ,של אנשי המדרשה ,במהלך שלנו .אלא משנה את צורת היחסים בין האנשים את היחסים בין האנשים
העשייה . חנו כבר הרבה שנים פועלים בקהילה במרחב הטקסי ובמרחב הלימודיאנ ,להתחדשות יהודית

עם . כ יצאנו למרחב הטקסי של טקסי חיים וחגים וקבלות שבת"אח. התחילה בבתי מדרש בלימוד התורה
ונוצרה הציפיה , השנים התעורר הצורך להרחיב את הראיה למרחבים קהילתיים נוספים ולרבדי חיים נוספים

  .חבים של תמיכה קהילתיתליצור מר
 

 .אין משמעות ללא ציבור. במרחב של הטקסים והלימוד מאד ברור מדוע צריך את הציבור ואת הקהילה
הרחבנו מאד את המושגים האלה הפכנו אותם . לתפילה צריך מנין ולימוד מתקיים בחברותות ובבית מדרש

הפכו להיות יוקבוצות הלימוד  החגים, השבתקבלות  ,הוא שטקסי החיים כעתמשמעותי האתגר ה אבל  ,לשלנו
כל הטקסים והאירועים הם כלי בידי מי . בהם נוצרת התשתית הרוחנית לשינוי היחסים בין האנשיםמקומות 
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יצירת תחושת קהילה וערבות . רבה וחיבור בין אנשיםישפה של קיצירת לשרוצה לאפשר תמיכה קהילתית 
של  לעסוק בכל אזורי המצוקהתשתית זו תאפשר בהמשך . מיכהית עליה תיבנה בהמשך התתהדדית הם התש

 .התהליך כבר מתחיל ...זקנה, בדידות, עוני, אבטלה, צרכים מיוחדים, ניחום אבלים, ביקור חולים -הפרט 
 

, טקסי החייםכל . כשאנחנו מדברים על בניית קהילה חשוב לציין שהמשפחה היא הבסיס לקהילה היהודית
לכן כאשר מדברים על תמיכה . יסודותיהויחזקו את  במשפחהוצבים כך שיתמכו מעהמועדים והחגים 

הבהרת דברי אתן כמה  לשם .בחיזוק המשפחה כולהקהילתית חשוב לזכור שהתמיכה איננה רק בפרט אלא 
 :עשייתנו בקהילה/עשייתימתוך דוגמאות 

 

  בקיבוץ יפעת בקהילה שלי . בקהילות רבות מתקיימת קבלת שבת מזה כמה שנים. ת השבתוקבלבאתחיל, 
מפגש קהילתי יהודי רוחני שאפשר  מתרחשאחת לשבועיים  .קבלת שבת כבר שנה חמישית אנחנו מקיימים

 . תמיכה קהילתיתיצירת תשתית ללהם שינוי נורמות ו יראתקש ,לראות בו ודרכו כמה מרכיבים
 

 יש למנהג הזה גם שם . ל משפחתםבהדלקת נרות בקהילות רבות נוהגים להזמין אנשים לספר על עצמם וע
הסתבר לנו שרבים אינם יודעים אחד על השני , למרות שאנחנו בקיבוץ .משפחה מדליקה -בחלק מהקהילות 

הדלקת הנרות מאפשרת לאנשים לספר על עצמם . אפילו דברים בסיסייים ולכן הנהגנו גם אצלנו מנהג זה
  .ולשתף בדברים המעסיקים אותם

 

  יחידים –ישנה לגיטימציה לבוא בהרכבים שונים . נשיםא 00-ל 00בין נו אצלפים משתת בקבלת השבת ,
כיוון שיש , עם זאת. אנשים מרגישים נוח בכל מיני הרכבים, מתאפשר מגוון. סבים וסבתות עם נכדים, זוגות

 .ההתייחסות בקבלת השבת היא לא רק למי שבא אלא גם לאלו שלא מגיעים, הכרות עם הקהילה כולה
 

 בזמן הזה מוזמנים ". זמן קהילה: "מהלך קבלת שבת הכנסנו מנהג של עצירה למה שאנחנו מכניםב
אפשר גם לדבר על ארועים שקרו בקהילה . שלנו שומת הלבהמשתתפים להגיד שמות של אנשים שזקוקים לת

תמיהה /  כשהתחלנו במנהג הזה עלו הרבה תהיות וקשיים שנעו בטווח בין שאלה. וראוי לתת להם תשומת לב
שמנו לב . ין קיימת מתי להזכיר ואת מיילהתלבטות שעד, מבוכה על הזכרת שמות, איך זה קשור לתפילה

לא יודעים , שהיום כשכבר אין חדר אוכל בקיבוץ ואין מקומות מפגש אנשים לא יודעים זה על זה כמעט
כניצולי , שידעו עלי יותר מידי בקהילה צפופה יש חשש גדול. לא יודעים שאנשים עזבו הצטרפו ועוד, שחולים

להחזיק . אבל רכילות היא גם דרך להיות בקשר. שידברו עליו, הקיבוץ של פעם מי מאיתנו לא חושש מרכילות
טען שאנשים באים , שהיה אנליטיקאי של קבוצות, פוקס. להעביר מידע, את הרקמה האנושית הקהילתית

כך אנחנו לומדים .. כל בתוך הקבוצה אחד בפני השנילקבוצה להתמודד עם הבדידות ואחד הכלים הוא לר
ואף היו אנשים שבעקבות הידיעה קיימו את מצוות ביקור , חושבים עליו, מדברים על החולה, שהידיעה מקרבת

היה בניתוח בבית החולים וכשהוא חזר הוא שיתף אותי , אחד האנשים שהשתתף בקבלת השבת. חולים
היום מזכירים אותי בקבלת השבת : בבית החולים הוא אמר לאשתו 11:00שכשהוא שכב ביום שישי בשעה 

אולם בקהילות שלנו זוהי  ,המנהג של הזכרת חולים לתפילה הוא מנהג ידוע ונפוץ כ"בביה .ומתפללים לשלומי
 ...מהפיכה מכל הבחינות וגם ההודאה בצורך בתפילה

 

 אנשים לבקש  בכל קבלת שבת נהגו ,יםמאבקי כוח קשים ומרבהיה במשבר ושלנו  קיבוץהיו תקופות שה
יש לזה כוח כפול שבאותו חלל בו מתקיימת קבלת השבת היו אסיפות קולניות  .להתפלל לשלום הקהילה

 ...והיתה תחושה לא פעם שאנחנו עושים מאמץ גדול ליצור מרחבי שיח נוספים באותו חלל ,במהלך השבוע
 .אבל אולי גם ,נובודאי לא רק בגללחה מתנהלת אחרת היום השי .קשה לבדוק את ההשפעה

 

 בקיבוץ יש בית לדיור מוגן לבוגרים עם צרכים מיוחדים. אני רוצה קצת להרחיב דוגמא נוספת שבה ,
ואף יש כלפי הדיירים הרבה , לכאורה ללא קשר לקהילה. שמנוהל באופן פרטי ורק שוכרים מקום בקיבוץ

 . נה את חברי הבית לבוא לקבלות השבתאחת מבאות קבלת השבת שעובדת איתם הזמי. חשדנות
 

 היו ו, היו טענות מהשכנים. באו במגע עם הדיירים מחברי הקיבוץמעטים . הבית הזה נמצא כבר כמה שנים
כדי להפיג את המתח ניסו ליצור מפגשים בין חברי הקיבוץ לחברי . אף מחשבות להפסיק את השכירות בקיבוץ

 .את תחושת השותפות משני הצדדים הבית אך מפגשים אלה לא הצליחו לשנות
 

  כמו עם כל מישהו לא מוכר ,עשינו הכרות איתם". שונים"הם לא היו , לעומת זאתבבואם לקבלת השבת, 
אבל זו הפכה , הזמנו חברים שונים להדליק נרות להציג את עצמם ,אורח או חבר חדש שהגיע לקבלת השבת

ואף אומצו על ידי  מקוםהם הרגישו שייכים יותר ל, שרבעקבות ההשתתפות נוצר ק. להיות השתתפות קבועה
 . שבת וצמח לאירוח על בסיס קבועערב התחיל בארוחת זה  .חלק מהמשפחות

כמו אבן שזורקים למים והיא . שהוא האופן שלדעתי תמיכה קהילתית עובדת ,אפקט האדוותנה ונוצר מה שמכ
שאינה מאורגנת זו עשיה התנדבותית .רחבים יותריש השפעות לא ישירות שעוברות למעגלים  .יוצרת אדוות

 ..מלמעלה אלא נוצרת מתוך הקשרים שנוצרו
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 א ישתמש במרחב זה כדי "א המרחב ומי שיזרוק את האבן ז"צור את האגם זכמובן צריך שיהיה מי שי
 .שני אלה זקוקים למנהיגות מחוייבת ובעלת תודעה. להניע תהליך

 

  קצת שונה  ,מדבר מאד לא ברורש ,"בעמק בית"בחור צעיר מ ,וןהיה עם אמנ הרגעים המרגשיםאחד
חיפשנו  .במסיבת טו בשבט ערכנו סדר והגענו לשיר של דתיה בן דור. שבא באופן קבוע לקבלת השבת ,במראהו

תדמיינו בחור מוגבל  .המדריכה שלו בדיאלוגוא ביקש לקרוא את השיר עם בקשנו הורה וילד ואז ה ,מי שיקרא
 :במרחב הציבורי את השיר הבא (הוא קורא מצוין) במאמץמאד מקריא 

 

 ?איך זה להיות עץ
 דור-דתיה בן

  
י ֵעץ -המדריכה  -  ַפַעם ָשַאְלתִּ

ְהיות ֵעץ, ֵעץ"  "?ֵאיְך ֶזה לִּ
 

ְתלֹוֵצץ" - אמנון  .ָאַמר ָהֵעץ - "ַאָתה ְבַוַדאי מִּ
י, "לֹא ָולֹא" -המדריכה  ינות ְגמו" - ַאָמְרתִּ ְרצִּ  ,ָרהבִּ

 "?ֶזה טֹוב אֹו ַרע
 "?ָמדועַ ", ָתַמה ָהֵעץ ,"?ַרע"
ְכַפת ְלָך ֶשַאָתה ָתקוַע ָכל ַהָשבועַ "  "?לֹא אִּ

י ָתקועַ " -אמנון  י ַהֵרי ָנטועַ   ,ֵאיֶננִּ  "ֲאנִּ
ים" ים ַלֶלֶכת ְלָבֵקר ֲחֵברִּ ְפָעמִּ ְתָחֵשק ְלָך לִּ  ְולֹא מִּ

ְמקֹו ְשַמע בִּ ְראֹות ַמה נִּ יםאֹו לִּ  "?מֹות ֲאֵחרִּ
י ָכל צֹוֶרְך ָלנוד ְוָלנועַ "  .ֵאין לִּ

י ְבאֹוֶפן ָקבוע ים ְמָזְםרֹות לִּ פֳּרִּ  צִּ
ים ים לי נוְשקִּ  ְמַלֶטֶפת ָהרוח, ָפְרָפרִּ

 ."ָכל ָהאֹוֶפק ָפתוחַ  - וְלֶנֶגד ֵעיַני
 
ים"  "?ַאז ָמה. ..וַבַלְיָלה ְכֶשכוָלם ְיֵשנִּ
ין ַלְד " י ַמֲאזִּ  ,ָמָמהַבַלְיָלה ֲאנִּ

 ְושֹוֵמעַ 
  ,ֵאיך נֹוֶשֶמת ָהֲאָדָמה

ים ילִּ   ,ֵאיך ֵפירֹות ַמְבשִּ
ים ים ַהְטָללִּ  ֵאיך יֹוְרדִּ

י שֹוֵמר ַעל ְשָנָתם וְבתֹוְך ֲעָנַפי ים ַוֲאנִּ ים גֹוָזלִּ  ."ְיֵשנִּ
י אֹוֵהב אֹוְתָך ֵעץ" י -" ֲאנִּ  ַאָמְרתִּ

י ֵאל גַ  יְוָהַלְכתִּ  מִּ
י ֵעץ מול ַחלוני י לִּ  .ְוַנַטְעתִּ

 
היתה שם למידה , התוכן של השיר עם הילד המיוחד, לפעמים זה מדהים איך התוכן והתהליך כל כך מתחברים

ההכרה במישהו נזקק , ההכרות. גם כאן נוצרת התשתית עליה אפשר לבנות את התמיכה הקהילתית. לכולנו
כל אלו דוגמאות לאופן בו בתוך . אמנון להביא את פגיעותו החשופה האופן בו הרשה לעצמו, כחלק מהקהילה

אך לא זאת בלבד שבתוך קבלת השבת נוצרת התמיכה אלא  .קבלת השבת מתקיימת כבר התמיכה הקהילתית
 .  נוצרת התשתית לתמיכה במרחבים נוספים בהמשך, חשוב מכך

 

כשזוג צעיר יולד ילדים ק בזמן מצוקה אלא גם חשוב לציין שכאשר אני אומרת תמיכה קהילתית אין הכוונה ר
  .במיוחד כשאין משפחה מורחבת ומתארגנים להביא ארוחות חמות או לעזור עם הילדים הנוספים

או כשחוגגים ביחד חנוכת בית  .חתונותב או מצוה בת/בר במסיבת וקהילתית לעזור חברית בהתארגנות היא
 .חדש
 .החיים מימדי בכל יכולה לגעת היא

 

 יום ערבוגמה נוספת למועד יהודי המעוצב בכדי להרחיב את ההכרות ולחזק את הקשר הקהילתי הוא ד
 חברי של אישיים סיפורים דרך הכרותל ערב יום הכיפורים מוקדש, גם אצלנו כמו במקומות רבים. הכיפורים

 . הקהילה
 .או בסוכות כשאנשים פותחים את ביתם ומזמינים אליהם כחלק מהאושפיזין

 

 .ת הלימוד היא בראשי חודשים לנשיםלאפשרות של תמיכה דרך קבוצודוגמא נוספת )
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לימוד  ,מפגשי דתיות חילוניות - יש להן מטרות רבות ,מתקיימות קבוצות רבות של ראשי חודשים לנשים
למרות הגרעין הקבוע היא נשארת פתוחה ש ,בזיקה קהילתיתאך יש שוני כשמתקיימת קבוצה כזו  ,יהדות ועוד

 . לכל הנשים בקהילה
בשינוי הנורמות , חשובות ביצירת השפה האחרת,הקבוצות האלה חשובות ביותר לרקמה האנושית הקהילתית

נוצר בהן שיח על שכול על אבדן על שמחה וכאב והשיח מחלחל גם לעשיה .ובהשפעה במעגלים הרחבים יותר
 .הקהילתית בעזרה בזמן שבעה או באזכרות או בתמיכה בחולי

 

וכיצד מרחבי הטקסים עוזרים ביצירת שפה המאפשרת , גשתי עד עכשיו בעיקר את הקושי לבקש עזרההד
 . אוסיף משהו לגבי נתינת העזרה. בקשה זו

היא רב דורית היא רחבה והיא במימדי החיים  ,הנתינה כבר נמצאתמהקהילה שלי ומאחרות אני רואה ש
 .נראות ומשמעות הינתן להם אך צריכים ל, יש הרבה מתנדבים ועוזרים. השונים

ומשמעות היא בחיבור לתרבות  .עשיה ואף לעודד את היכולת של האנשים להעזרעוד נראות כדי לעודד 
בהקשר קהילתי היא התחברות . היא לא רק לעצמי ,לעשיה הזורחבה לתחושה שיש משמעות  ,היהודית

 .ציבורלתרבות ולמסורת רבת שנים ודורות של אחריות וקשר בין היחיד ל
 

חלתה בסרטן פעם היא  .(שם בדוי) לימוראספר על  ,הן של הנתמכת והן של התומכות ,תדוגמא לנראוכ
לרגל  .מערך תמיכהלהתארגנו בקהילה החברות  .בחורה צעירה גרושה עם שני ילדים צעירים ,שלישית

כמובן  ,קריא כאןשחלקם אני א ,דבריםחלמה לכל מי שעזר לה והקריאה את עשתה מסיבת ה היא החלמתה
 :בהסכמתה המלאה

שהייתה לא , היו איתי בצורה כלשהי בשנה האחרונה( וכמה שלא יכלו להגיע)כל מי שנמצא כאן הערב "
, דאגתם והראיתם לי שיש גב מאחוריי, אהבתם, חיבקתם, הייתם, שאלתם, עזרתם, כולכם תמכתם. פשוטה

 .לכל מה שאצטרך
שכבתי ימים ! בטיפולים וחשבתי שהדרך הנכונה בשבילי היא להיות לבד שנים הייתי בסיטואציה דומה 4לפני 

בלי לחשוב , ללמוד לקבל ולבקש. אז בחרתי להיות בבדידות וברחמים! ארוכים בבית כמעט לבד מבחירה
 .  ולהרגיש שאני מפריעה חס וחלילה למישהו היה כנראה היה אחד השיעורים החשובים שעברתי בחיי

למדתי לא להתעקש וכשאני זקוקה לעזרה פשוט . לעזור לי כי הנתינה כלפי נתנה גם לכםלמדתי שאתם רציתם 
זה היה המקום הבטוח , בעבר הייתי רגילה בכל דבר לתת ללא גבול. פעם ראשונה בחיי. לבקש בלי חשבונות

 .יןנראה לי ששני הצדדים יצאו נשכרים מהעני. היום הנתינה ממשיכה אבל למדתי גם לבקש ולקבל. שלי
חשבתי שאולי נעשה תורנות של . נערכתי מבעוד מועד, כשידעתי שאני הולכת לטיפולים לאור ניסיון העבר שלי

שבוע לפני הטיפול הבא יצאה . שיחה קצרה עם ורד והנושא סגור. חברות שיקפצו אלי ויראו מה אני צריכה
 .ום יום שבאמת הכל מתנהלנגה הייתה דואגת בי. רשימת התמיכה לשבועיים לפי תאריכים והכל סודר

שכבתי הרבה ימים במיטתי ללא הרבה כוחות וחברותי המדהימות היו מגיעות אחת אחרי השנייה או כמה 
להוציא אותי , כביסה, לדאוג שאני אוכל את האוכל, בישול אוכל מיוחד שאני אוכלת: ועוזרות לי בכל, יחד

 . לשבת ליידי, מהמיטה מדי פעם
משהיא שליבה היה נפתח כאילו משהו במצב הזה עזר ללב . שלרוב הייתה מישהי בתוכהליד מיטתי יש כורסא 

. אבל הייתי שוכבת ומקשיבה, לפעמים לא היה לי כוח אפילו לדבר, שמחתי שאני יכולה להקשיב. שלה להיפתח
, צליחלק מהבנות כלל לא הכירו או דיברו אחת עם השנייה לפני שנפגשו א. אפשרות ההקשבה עשתה לי טוב

תודה רבה לכן על ההתמדה והתמיכה שנתנו לי רוגע בתקופה . והיה נחמד לראות את ההיכרויות החדשות
 ".הקשה הזאת

 

כולם  .ות הגדולה שמתאפשרת בזמן הנתינהעל המשמערבות על היכולת לבקש עזרה ו לימוראפשר ללמוד מ
ל אומץ להעזר ולאפשר לחברה הוא מסמך יפהפה ע ,שקיצרתי אותו בהרבה ,המכתב שלה. יצאו נשכרים

אני רואה בערב ההודיה של לימור ובמכתב אותו כתבה דוגמה לעשיה חברתי המחזקת את כל אותם  .לתמוך
כאשר אירוע זה מצטרף . נראות של התומכים ומתן לגיטימציה לבקשת התמיכה: הדברים עלים דיברתי קודם

 . משמעות עמוקה עוד יותר לדברים הנוספים אותם הזכרתי הנעשים בקהילה הוא מקבל
 :שחלקן כבר הוזכר כאן, תמיכה קהילתית מלווה גם בהרבה דילמות

 

 כמו שאמרתי רוב הקהילות שלנו פועלות בתוך ישובים  ?איך מרחיבים תרבות ישובית, איך משנים הרגלים
 .קיימים עם נורמות ותרבות משלהם

 

 מתקשים , נשים רגילים לשמור על הפרטיותא? איך מתמודדים עם אתוס הפרטיות המאפיין את התקופה
וגם איך מכבדים את . להיכנס ולהתעניין וחוששים שזה ייתפס כחוסר נימוס או חדירה למרחב האישי

אפרופו הפרטיות אני חושבת שהפייסבוק משנה את . הפרטיות ונותנים לכל אחד ואחת את מה שהם צריכים
אם כי זה שונה מאד  ,ת תמיכה קהילתית לא פעםכללי המשחק קהילת הפייסבוק על כל חבריה משמש

שאלת הפרטיות והצרכים השונים וכבוד החולים היא סוגיה  .מאנשים שחיים ביחד והנתינה היא פנים אל פנים
והמקרים  ,איך ומתי - עם פנים לכאן ולכאן במתח בין המצווה לבקר לבין כל הסייגים ,שנידונה ארוכות בגמרא

 .הפרטיים
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 אך בחברה החילונית הוא , היהודית מטעין את המעשה הפרטי במשמעויות עמוקות וגבוהות החיבור לשפה
 בתרבות. המחויבות נמצאת שם. של קהילה, היהדות היא תרבות של ציבור. פחות מוכר ואיננו מובן מאליו

 לעסוק שצריך וברור צדקה לתת שצריך ברור: הקהילתית והאחריות המחויבות על שאלה אין היהודית
יש לנו תשתית תרבותית רחבה שדורשת . כמה ומה לתת, איך, יש דיון על פרטי המצוות .חסדים בגמילות

 .זה יכול להיות טבעי. בור אליהן ודיאלוג איתןליצור חי, לגלות את השכבות, מאיתנו להתחבר אליה מחדש
 

 הלב כי זה לא יגמרויש חשש גדול לפתוח את , העוסקים בתמיכה קהילתית חשים לא פעם שאין לזה סוף .
אחרי שמגדירים את המצוות ? ומה קורה בדיון. גם הגמרא עוסקת בזה בדיון על המצוות שאין להן שיעור

יש הכרה בחשש הזה שאין . כלומר בהגבלות, ישר מתחילים בקביעת השיעור שלהן  -שכביכול אין להן שיעור 
 ..מורכבותוהזמנה להיות ב, גבול לצרכים

 

 ?אז מה עושים
הוא , של נורמות חברתיותשינוי , שינוי של שפה, י תרבותישינו, ההכרה כי שינוי עמוק בקהילה ריך להחזיק צ

ממודלים כאלה או אחרים של הקמת מערכי רק לדעתי השינוי יווצר לא  .המצריך חריש עמוק, תהליך ארוך
מאפשרים עיסוק היצור מרחבים ל צריך .א על ידי אפקט האדוותובישינוי הכמו שאמרתי קודם  .'מתנדבים וכד

. לתת נראות ומשמעות למה שכבר קיים יש .מרים הללו ומפגש משמעותי בין אנשים סביב חומרים אלובחו
וגם הם , הרבה אנשים רוצים להעזר. חוששים לפגוע, הרבה אנשים לא יודעים איך. הרבה אנשים רוצים לעזור

למנהיגות הרוחנית  כל אלה מובילים אותנו .שרויותהנראות והמשמעות יוצרות את האפ. לא יודעים איך
חושף את המעשים מייצר  ,מי שנותן את המשמעות. תפקיד מרכזי ומכריע בהובלה של התחוםיש לה  .היהודית

יש . יהודית ,בהקשר שלנו מנהיגות קהילתית רוחנית .זוהי המנהיגות הקהילתית .את השפה ומחזק נורמות
ירת קבוצות עמיתים שתומכות ביצ ,תהליך ההכשרה ובהמשךבגם  .יגותלתת מקום נרחב להכשרת המנה

לפתח את הרגישות והמודעות האישית והקהילתית ולעודד עשיה  ,יש לעסוק בנושאים של תמיכה ,בעשיה
 .בתחום

 
 ".יד על הגב"קראתי להרצאה  - לסיום

 הקדישמאני  .א אותו אתכםאני רוצה לקרו. בה אילון-אמה שםקיבלתי את ההשראה לשם מהשיר שכבות של 
היוותה השראה שידעה לשים יד על הגב  ואהובה . אותו לאהובה בן אהרון שכל היום הזה מוקדש לזכרה

 .מהתכנים שעלו פה היום רביםל
 

ָכבֹות   שְׁ
 

 .ַהַגב ַעל ָיד
יָעה ַכָםה ְהיֹות ְיכֹוָלה ַמְפתִּ  .ַהַגב ַעל ָיד לִּ
יָעה ַכָםה ְה  ְיכֹוָלה ַמְפתִּ  .ְבַרכות ַהַגב ַעל ַהֺםַמַחת ָיד יֹותלִּ
ְהיֹות ָיכֹול ֺמְפָתע ַכָםה  .ְבַרכות ַיד ָעָליו ְכֶשֺםַמַחת ַגב לִּ
ְהיֹות ָיכֹול ֺמְפָתע ַכָםה  .ַהֵלב לִּ

 .ַגב ַגבֹו ַעל ְכֶשֺםָמח
 .ָיד ֺמַמַחת ַהַגב ַגֵבי ְוַעל
 .ַרכות ַחתֺממַ  ַהָיד ַגֵבי ְוַעל
 .ְמאֹד טֹובֹות ַמְחָשבֹות ֺמָמחֹות ָהַרכות ַגֵבי ְוַעל

 
 .צריך רגע להרגיש את זה, זה שיר שמזמין עשיה

זה שיר שמזמין . ?ואחר כך להתחלף, ת לצידכם/אני מזמינה אתכם רגע לעצור ולהניח יד על הגב למי שיושב
 .צריך רגע להרגיש את זה, עשיה

תדמיינו איך זה . גבו/ן רוצים להניח יד על גבה/י שהייתם/חשוב על מישהורגע לעצור ול אני מזמינה אתכם
 .ן/י ששם יד עליכם/אפשר גם לדמיין מישהו? מרגיש

 ?מה יש בשיר הזה שקשור לעניננו
 . יש בו יד על הגב

 .יש בו שכבות
 .היום אתה מחר אני ,שר להתחלףאפ. כל אחד יכול ,זו נתינה פשוטה. יד על הגב יכולה להיות של אנשים שונים

 .אולי היא באה ממקום פחות צפוי ,התמיכה שלנו היא מפתיעה .אנחנו לא מצפים אז יש הפתעה ,יש הפתעה
 .תוריבוי זה קהילתי.. על גבי.. על גבי -יש ריבוי 

זה מגע זה לא קשור לקידמה  .מאז ומתמיד גב היה מופתע מיד על הגב ,קשור לחוויה הרב דורית .יש שכבות
            .אנושי מרגיע

 ...ויש מחשבות טובות מאד


