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עליזה לביא
בעוד הציבור הישראלי מתווכח ומתלהט )שוב וכרגיל( סביב שאלות של דת 

ומדינה, הדרת נשים וצניעות גברים, מתקיימים בצנעה מפגשים מרגשים, 
מעוררים ומעודדים, הרחק ממוקדי החיכוך והמתח. והפעם — בגליל. בכפר 

הנופש ראש הנקרה התרחש בחנוכה אירוע תרבותי שאין שני לו בימים 
טרופים אלו של כעסים, הדרות, וכחנות ופופוליזם. אנשים יקרים אלו, תושבי 
הגליל, היו צריכים לצאת מגבולות ארצנו כדי ללמוד לחזור ולגעת ביהדותם 

ובמשמעות סיפור חייהם. "לימוד גליל" היא קהילה לומדת העוסקת בשאלות 
של מסורת, שורשים ומקורות, הרוקמים יחדיו את הזהות היהודית, ובמהותן 

של הדרכים למימוש הזהות הזאת בתוך חוויית המקום הייחודית לקהילה. היא 
התגבשה לפני שנים מספר בהשראת כנס "לימוד אנגליה", ומאז מתרחבת 

ומכנסת אליה יותר ויותר את מי שמבקשים לחקור ולבחון בכלים שונים את 
זיקתם אל היהדות ואל ביטוייה היומיומיים בחייהם. בתשע השנים האחרונות 

צומח "לימוד גליל", והופך להיות ציון דרך בנוף התרבותי באזור, בזכות 
עקרונות היסוד שלו המכתיבים מעורבות חברתית פעילה של הלומדים בחיי 
הקהילה ופנייה שווה ופתוחה לכל רבדיה — מסורתים, שומרי מצוות וכאלו 

שאינם, בעלי עמדות ימניות או שמאליות, נוער או מבוגרים, תושבים ותיקים 
או כאלה שזה מקרוב הגיעו.

יהודי כל העולם התאחדו
לפני בדיוק שלוש שנים הגעתי לראשונה לכנס "לימוד לונדון". הגעתי 
לשם מבוסטון, שבה שהיתי בשבתון. שם נחשפתי, בבת אחת, למתח בין 

הפריחה בעשייה היהודית הרעננה בזרמים השונים בארה"ב, לבין האחוזים 
הגדלים של נישואי התערובת המתקבלים כשגרת חיים. בבריטניה מצאתי 

עשייה יהודית אחרת והזדמנות ללמוד ממה שאין לנו בארץ. איך הבריטים 
מצליחים להביא את כולם — החל מבתו וחתנו של הרב הראשי, הרב יונתן 

זקס, ועד לכאלו המבקשים להגדיר עצמם כ–simple Jewish לשבת וללמוד 
יחד ולשמור על כללי מרחב ציבורי שבהם כולם הרגישו בנוח. היה זה כנס 

מרשים של אלפי צעירים ומבוגרים ושל מגוון מרצים, המתכנסים יחד בימים 
של חופשת חג המולד כדי לגעת )לעתים לראשונה בחייהם( ביהדות. ללמוד, 

לשמוע, לחוות, להתווכח ו"לעשות שבת אחת ביחד עם עוד יהודים". 
זוהי אולי ההתכנסות היהודית הבולטת בדורנו. יוזמה התנדבותית מעוררת 
השראה ותקווה, שבשנים האחרונות נלמדה על–ידי בודדים וקהילות רבות 

שאימצו את המודל. כל מארגני הכנס מתנדבים ופועלים מתוך מחויבות 
עמוקה להצלחתו. ואין הם מסתפקים בד' אמותיהם: הם לקחו על עצמם 

לעודד, לקדם ולתמוך בכנסים במקומות נוספים. רבים מבאי הכנס הופכים 
להיות חלק ממשפחת לימוד ברחבי העולם: ניו יורק, מוסקבה, ברלין ועוד. 
בלונדון, תהיתי ביני לבין עצמי אם לכנס כזה יימצא מקום בארץ. התשובה 
ניתנה במספר הגדול עד להפתיע של ישראלים שבאו ללמוד שם. הם הגיעו 
לבירת בריטניה לא בשביל השופינג, הכדורגל או התיאטרון — אלא בשביל 

היהדות. אנשים באמצע חייהם שעשו הפסקה מעיסוקיהם השונים ובאו 
להכיר עולם שבארץ לא הזדמן להם להכיר. במובנים רבים הם היו צריכים 
להכיר את היהדות ואת הדרך אל חומריה דווקא מחוץ לישראל, כדי לחזור 

הביתה ולשתף את חבריהם ואת בני משפחותיהם בחוויה. שם גם למדתי, שזה 
כמה שנים מתקיים "לימוד גליל". המפגש עם האנשים ב"לימוד לונדון" חשף 

בפני יוזמי "לימוד גליל" את מהות קיומם בארץ ישראל. "מה שהיה מאוד 
ודאי וברור בעצם היותנו הדור החדש של מדינת ישראל, אבל שלא עלתה 
בו השאלה מה ִקיים את העם היהודי במשך אלפי שנים, ומה יקיים אותנו 
גם בעוד אלפי שנים" — הוסיפו ואמרו. "וזה מה שבחרנו לעשות בגליל: 

להעלות לסדר היום את היהדות, באוכלוסייה שלנו בגליל, שאינה מבחינה 
בין חילוניות ודתיות ימניות ושמאליות, או כל הגדרה אחרת הרווחת בציבור 

הישראלי. מבחינתנו 'לימוד גליל' הוא צעד אחד קדימה במסע היהודי שלנו".

האש כמשל לדיאלוג יהודי
השנה, כאמור, התקיים הכנס בפעם התשיעית, והוא עסק ביסוד האש 

בתפיסה היהודית. בין המרצים שהתמודדו עם הנושא היו ד"ר שלי 
גולדברג, פרופ' אביגדור שנאן, הרב מיכאל מלכיאור, הרב סיון מס, 

גדי יברקן, דורון שפר, חנן יובל ועוד. ההרצאות והסדנאות עסקו באש 
המחממת והשורפת, בשימושיה הטקסיים והיומיומיים, במאפייניה 

החזותיים והנסתרים, בעמוד האש ההולך לפני המחנה, בנרות השבת 
ובקשר בין האש לבין יסודות היקום האחרים )רוח, אדמה ומים(. אילנה 

לוי, הרוח החיה של ה"לימוד", משתפת בסיבות שהביאו לבחירה בנושא 
ובפרשנות שנתנה לו: "משחר האנושות קשורה האש עם עצם החיים — 

הלהבה היא ליבת הנשמה והבעירה היא היצריות והחיוניות. מדורת השבט 
נותרה דולקת תמיד ובכל מחיר — להעניק חום לכל אנשי הקהילה ולסמן 

כמגדלור את הדרך למתרחקים ממנה. האש היא צבעונית, אך הפיח העולה 

ממנה הוא שחור. היא מאירה ומשובבת עין והיא גם שורפת ומסמאת את 
הראייה. היא מבורכת, אמיתית וחושנית והיא מכשפת, מסתורית וממסכת. 
היא יסוד בבריאת העולם והיא מושא לעולם ומלואו של סמלים והשלכות. 

היא מלווה את היהודי בכניסת השבת וביציאתה, בחג החנוכה, בשריפת 
החמץ ובאפיית המצות — והיא גם סמל החורבן בימי טיטוס והשואה 

בימינו–אנו. כמו האש, המלאה סתירות ופנים ושמות, גם לאלוקים ולתורתו 
— המשולה לאש )'אש דת למו'( —  אינסוף ביטויים וגילויים. כזו היא גם 

דרכנו ב'לימוד גליל' ובכנס הזה. נכונים ללכת — בלילה כמו ביום — לתור 
אחרי ריבוי המשמעויות וההיבטים של האש ושל כל נמשליה, לשאול 

שאלות, ללבן סוגיות, ללמוד, לחוות ולהרגיש". 
בנהיגה הארוכה הביתה חשבתי על מגוון הקולות ששמעתי, על הפרשנויות 

שלמדתי, על המפגש עם משתתפי הכנס, ונמלאתי תקווה טובה. העשייה 
היהודית המתחדשת, הדיאלוג עם המקורות והדרך חזרה הביתה ממחישים 
את משמעות נס חנוכה. ערכו של ניצחון המורדים לא היה בהישג צבאי או 

מדיני בלבד. המרד פרץ על רקע מאבק תרבותי. שחרור המקדש וטיהורו 
היו סמל להשתלטות הרוח והתרבות היהודית. זהו ניצחון על–זמני התקף 

לדורי דורות. 

 בוא איתי 
אל הגליל
הנה משהו שקרה השבוע ובטוח שמעתם עליו: 

הדרת נשים. והנה עוד משהו שקרה בימים 
האחרונים וכנראה לא שמעתם עליו: כנס 

"לימוד גליל" ה–9. עליזה לביא, ממשתתפות 
הכנס, קוראת לכם להתרכז בדברים החשובים

 כל הטיפולים תחת קורת גג אחת!
 השתלות ושיקום פה תותבות על גבי שתלים 
 כתרי חרסינה ללא מתכת זרקוניה/ אלומינה

אפשרות לקבלת הצעת מחיר בטלפון

 כתר נטו כתר נטו
מרפאת שיניים
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 יישור שיניים
 ע"י מומחה
 במחיר 

שאסור לפרסם!

 שתל דנטלי
 מבוצע ע"י 
 בוגר הדסה
 במחיר 

שאסור לפרסם!

 כתר חרסינה
 כולל זמני
 במחיר 

שאסור לפרסם!

"תושבי הגליל היו צריכים לצאת 
מגבולות ארצנו כדי ללמוד לחזור ולגעת 

ביהדותם ובמשמעות סיפור חייהם"
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