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, כפי שאפשר אולי להתרשם משם הספר, לא מקום אחד, מציע סיפור דרך מקומיספרו של מוטי זעירא 

ייה ותפיו לעשבני המשפחה האוהבת שהקים וש, חבריו, אלא דרך שבה הלך המחבר עם משפחת ילדותו

מאורעות החיים נפרשים בפנינו בשפה . בספר בצבעי פסטל בהירים כיובל שנים מתוארות. החינוכית

, בהירה וקולחת ואנו מוזמנים להביט דרך החלון שמוטי זעירא פותח בפנינו ולהתבונן בתמונות החולפות

אולם היא אינה , דמויות רבותמלטפת , הנגיעה בדברים היא נגיעה אוהבת. כאילו מחלונה של רכבת נוסעת

כדי להבין את הספר יש להצטרף למהלכו בדרך . נדרשת לשכבות עומק וממעטת להותיר קצוות פרומים

 .ובתחנותיה

, בן למשפחה חילונית, ילד בר מצווה. נקודת הפתיחה היא עולם ילדותו של מוטי זעירא בנווה שאנן בחיפה

משם . לשאלות של זהות שיעסיקו את ההולך בדרך בעתידסימן , פוגש בבית הכנסת רמזים מעולם אחר

סיפורי 'כמו ב. לוקח אותנו המספר למסע חטוף שני דורות אחורנית להצצה של רגע בעולם היהודי האבוד

יאנובה היהודית תיעלם והיא לא . של שלום עליכם נפרש הפרק הטרגי האחרון של קהילת יאנובה' תוהו

זכר לסבא רבא מרדכי , רק השם מרדכינותר  –ולך בדרך הישראלית תשוב ותעסיק את המלווים את הה

 .אפלבאום

ישראלית שמהווה כור היתוך מרתק לכל אותם שרידים -שכונת פועלים ארץ, התחנה הבאה היא שוב חיפה

על מורדות הכרמל  ,כאן. לה וסבתא מלכה'סבא אברהמ, ובהם גם סבא ירוחם וסבתא חנה' שם'שהגיעו מ

זעירא מציע פסיפס אנושי ששלובים בו געגועים . 'חלוצים'תוצר המהפכה של ה, דות חדשנטווה עולם יל

שיח ציוני וסוציאליסטי נלהב שלוכד את הנפשות הפועלות ברשת של קורי עכביש , לעולם שנותר מאחור

ומעלה חיוך על שפתי הקוראים המתבוננים מהצד במבוכה גדולה של אנשים צעירים שמנסים לבנות עולם 

כבר מצויים במקום , ואנו עמו, המספר? אבל איך עושים זאת. דש ולגדל ילדים שיגדלו להיות אדם חדשח

באמונה הגדולה מהחיים ומשהו מאוד , שיש בה משהו פתטי, אחר ואנו מתבוננים בהתרוצצות האנושית

 .אנושי בפכים הקטנים של החיים

; חיפה היא המשל בספר לכל הדרמה הציונית. ותנועת הנוער היא כור ההיתוך הפרטי של המחבר ושל הורי

מעגל תנועת הנוער החיפאי הוא המעגל הפנימי שבו גיבשו בני הארץ הצעירים את עולמם שאמור לממש 

זעירא הנו דור שלישי להגירה והוריו הם מאנשי אותו מרחב אנושי של . בתוכו את חלום האדם החדש

. נות איבדה מאד מביטחונה העצמי ומתחושת הערך שלהשבשנים האחרו, הסוציאליסטית, ישראל העובדת

 : מספר מוטי זעירא על הוריו
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, תנועת הנוער הייתה חלופת בית המדרש. בדומה לילדי התנועה ההתיישבותית, גם לחיפה היו ילדי חלום

. נועה המאוחדתמוטי זעירא היה פרי אהבתם של חניכי הת. כאן דנו בשאלות הרות עולם וכאן גם התאהבו

 .ישוב המספר ויבנה את עולמו שלו גם כן מתוך מעגלי החולצות הכחולות, מאוחר יותר

בתי המלאכה , הנמל, משיפולי הכרמל רואים את ישראל של מטה. מחלונו של מוטי ניבט המרחב הישראלי

אותנו  האוטובוסים המטפסים באיטיות במעלה ההר ומוטי זעירא מוליך, מסילות הרכבת, והחרושת

הרבה , כור גרעיני וגם שיכונים, צינור נפט, מוביל ארצי, נמל עמוק מים: בשבילי ארץ ישראל הנבנית

המנסה לבנות חברה הוגנת , הוא הייצוג של ארץ ישראל העובדת, הספרטני, השיכון הצנוע. שיכונים

מסורה למלאכת , דרנטולת ה, אנושיות פשוטה, מרחב של חולין -שיכונים על הכרמל . והצלחתה חלקית

המרחב שעיצב את השקפת עולמו והוליד את החיפוש המתמיד אחר , העולם הזה הוא כור מחצבתו. עשייה

 .קהילתיות

הגיחו אליו מפעם לפעם שרידים . בקושי היה נוכח בו' האחר, 'עולמו של הילד הכרמלי היה עולם קטן

אולם , תאר ביד אוהבת את עולמו השאנןמוטי זעירא מ. נוספים של העולם ההוא שנהיה לפלנטה אחרת

ההתעלמות מכל העולמות האחרים בפאזל : אם כי הוא נמנע מלהעמיק בה -הוא מציע גם דברי ביקורת 

זעירא עוסק אך מעט בקושי שיש לישראלי לעבד את . הישראלי שהוא למד על קיומם שנים רבות אחר כך

גם כאן ההצעה לדיון היא . עמו ביתר חופשיות נושא השואה ולעשות אותו לחלק בזהותו שניתן לשוחח

שניתן לטעון רבות כנגד הסגירות , בהערת אגב אוסיף. בבחינת שרטוט של ראשי פרקים, ד ראשוניתומא

למילה שואה וההתייחסות הביקורתית לחוסר האונים של ' הגבורה'הישראלית אולם הצמדת מוטיב 

ראשי  על ידידעות אלו הושמעו ראשית . של בני הארץהיהודים בשואה אינם רשומים היסטורית על שמם 

התנועות החלוציות עוד בימי השואה באירופה והם לא רק תוצר של יחסם של בני הארץ אל בני עמם 

 –אינו מתממש ( 43-44: שם)' גנן גידל דגן בגן', 'כך גם העיון בתודעת הקרבן היהודי שבפרק  ה. הגלותיים

 .של הסוגיה הראויה לעיון מוטי זעירא מצביע רק בכיוון

. בו למד הילד מוטי' תל חי'היא תמונת בית ספר  -כולה צבעי פסטל בהירים  -תמונה מעניינת ומרגשת 

שמעורר בנו געגוע לבית הספר של אז שלא , נאיבי, זעירא משרטט תמונה מלבבת של מרחב חינוכי עשיר

ולא שלח ( כשמו כן הוא)התורה בבית הספר בית ספר שקיים את טקס הענקת ספר , נבהל ממשימת החינוך

טיולים , (כנהוג כיום במקומות רבים)את הילדים ומשפחותיהם לקיים את הטקס בבית כנסת מקומי 

שנתית עשירה בטרם הופקדה מלאכת החינוך הזו בידי מדריכים -שנתיים שהיו חלק ממסכת חינוכית רב

 . חיצוניים

שפל כלכלי מצד אחד ומלחמה גדולה מצד : א מתקדרים הענניםמעל הנופים הבהירים שמצייר מוטי זעיר

שפורעת את גבולותיה של מדינת ישראל הקטנה ומשבשת לחלוטין את המצפן , מלחמת ששת הימים, שני

במבט של פיקחון מאוחר מציין מדריך הסיור הישראלי שלנו את זרעי הפורענות של . הערכי של אזרחיה

 .גאוות היתר והאטימות

יפאי מגלה בהדרגה את החצר האחורית של החברה הישראלית ואת הבקיעים החברתיים הנער הח

את ההתמודדות עם העולם המסובך שנגלה לפניו בחר מוטי זעירא לעשות בתוך . שהולכים ומתהווים בה

שסיפקה לו מרחב חברתי ותווך רעיוני שנתן משמעות למתרחש ' המחנות העולים'מעגלי תנועת הנוער 

השיח הרעיוני . הושקע עמל רב בעשייתו למסכת אידיאולוגית ברורה –ווך הרעיוני הזה הת. סביבו

שמוטי זעירא אינו מעיד עליו , טיק  ל  אבל גם למבט מעט פ  , האינטנסיבי הביא לקשב למתרחש מסביב

 .אך הוא עולה מתיאוריו, במפורש

הקשרה הכרונולוגי אינו . ש בפנינוקשה יותר לסנכרון בסיפור הדרך שנפר', תפילת האדם, 'התמונה הבאה

ברור והיא יותר בבחינת הצגה של רעיון ששירה העולה מתוך חדרי הלב היא תפילתו של האדם שאינו 



חוברים יחד  –יורק -שירה בבית כנסת בני ישורון בניו, שירת אבל בקבוצת כנרת, שירה בתנועה. מתפלל

 .גם לנו החילוניים יש תפילה: יהשיש בו גם טענה אפולוגטית סמו, להדגים את הרעיון

החיים את האם . שאלת תכני התרבות היהודית –מתחלפת בסוגיה שכנה , תפילת האדם, סוגיית התפילה

מוטי . החילוניים ניתן לראות כיהודים ומהי זיקתו של האדם היהודי החילוני למורשת העבר של עמו

הוא מנהל מאז ועד היום בעשייתו החינוכית זעירא פורש בפנינו את תחילתו של שיח הזהות היהודית ש

על כך שמוטי זעירא ( 3121, 4דברים )של המדרשה ' מסכת חיים'כתבתי במקום אחר על . ובשיחו הציבורי

על  –זניחת עולם התרבות היהודית  –מטיל שלא בדין את כל האחריות למפנה התרבותי שחל בעם ישראל 

רא הוא שיצר לבדו את המפנה התרבותי העמוק של העם לא דור הסבים של מוטי זעי. דור החלוצים

שנים לפחות שבו רבים מאוד מבני העם היהודי איבדו את זיקתם  411-מדובר בתהליך ארוך בן כ. היהודי

במעט )ולפלשתינה ( בעיקר)האינטימית לתרבות היהודית התורנית עוד בטרם הגירתם לעולם החדש 

ה רבה את עיצובי התרבות החדשים שהלכו והתהוו בארץ ישראל מתאר מוטי זעירא באהב, מנגד(. שבמעט

, החיפאי, תמונות בית הספר התיכון הישראלי. העובדת והם היום בחלקם הגדול זיכרון שבגעגוע בלבד

ולכן לא ברורה דיה האמירה  –הלוואי עלינו בבתי הספר כיום  –מציגות בפנינו מסכת תרבותית עשירה 

השאלה המלווה את כל העוסקים בשיח הזהות היהודית . זהותית ראויהשבכל זה לא נמצאה תשתית 

היא מדוע אנו מתקשים לקבל את רקמת החיים של החברה הישראלית ( ומחבר סקירה זו ביניהם)

 ?כתשתית לחינוך ערכי

המלחמה . אנו שבים לרצף הכרונולוגי של מסע הדרכים, מלחמת יום הכיפורים, עם תמונות המלחמה

העולם אינו : "התפקחות גדולה, מחאת הלוחמים, שכול. מוות לתוך עולמו של הנער החיפאימביאה את ה

 :זעירא" )ל לא"ה כה מושלמת וגם צהמדינת ישראל אינ, הורים ומורים יקרים, מנהג כמו שהבטחתם לנו

, מגלים הנערים את הכזב שבחיים הפוליטיים ,'בלוז לחופש הגדול'כמו בסרטו של דורון נשר (. 34

על , הנער תוהה על הזיוף שמסביבו. לנוכח האמת המרה של מלחמה בלתי נפסקת, בסיסמאות הנבובות

 . הפער העצום שבין המילים למציאות

המציאות הפנימית שזורה במציאות . עם שוך הדי המלחמה מצטרף מוטי הנער למעגל העיסוק הפוליטי

קבוצתיות הרעיונית נהיו לקווים של קבע האדם הצעיר שחוויית היחד וה. החיצונית של הימים שאחרי

ולאורך כל הספר , באותן השנים. לתהליך של הגשמה, ל"יוצא לנח -כך לפי עדותו שוב ושוב  -בזהותו 

רוחות המודרניות והאקזיסטנציאליזם הפרטני לא חודרים . באדם הקולקטיבי', יחד'זעירא מאמין ב

שמאמין בתיקון , בהיר העיניים, נועתי של הנוער היפהיש הרמוניה בתיאור ההליכה עם הזרם הת. לסיפור

מוטי זעירא מספר . וישנה גם נאיביות גדולה שהסערות שלאחר מלחמת יום הכיפורים לא יכלו לה, עולם

אולם הקורא ההולך עמו בדרך אינו , על המבוכה הגדולה העולה מהפער העצום שבין הסיסמאות למציאות

ביעף עובר בפנינו הצומת שבו היה עליו להכריע . זו עדיין מבוכה נוחה –משתכנע שהמבוכה הובילה למעשה 

הנחלאי הצעיר בוחר בהדרכת הנוער על . בין  הליכה למשימת פיקוד צבאי  ליציאה להדרכה בתנועת הנוער

אולם היא אינה , ההכרעה מוצגת כבחירה ערכית. אנו חולפים ביעף על הדילמה. פני עמדת הפיקוד הצבאי

וריסוק ' המבוכה הגדולה'זעירא מדבר על . עומקה והיא נפתחת ונסגרת בפשטות עם ההליכה הלאהנדונה ל

אולם הוא , על הטלת הספק היזהרי בחינוך לערכים, (33 :זעירא)של כל מורי הדרך הרוחניים דמותם 

וב סדרה של נושאים שהטרידו את שלוותה של מדינת ישראל היו לחומר גלם ט. ממשיך בנתיב התנועתי

שזור העניין האישי בתיאור הסביבתי ואנו  מקומיבכל המסע של . לא יותר. לשיחה עם חניכי תנועת הנוער

שמסכימים לדבר פעם בשבוע במשך שעה , מקבלים תמונה מנומנמת של בני טובים בכרך המתהווה רעננה

 .מבוכה נוחה  -שמעוררת לשיחה של שעה בפעולה התנועתית , על סוגיה רעיונית שיש בה מעט מבוכה

נתיב )הגשמה בקיבוץ  –מסע הנעורים של מוטי זעירא מגיע ליעד האולטימטיבי של חניך התנועה המתמיד 

ח והוא "ה נופלי הפלמ"טרגי של ל-הנער המאמין מחיפה מגיע לקיבוץ ששמו שזור בסיפור ההרואי(. ה"הל

אני : "פי הרומנטי לחיי הקיבוץשדות הכותנה ונופי עמק האלה הם הרקע הנו. משתלב בעבודת החקלאות



ומריח את ריחה המשכר של , נמצא כאן, אני מוטי מנווה שאנן: זוכר אנקה של אושר צרוף נפלטת מפי

אחר כך באה שגרת העבודה האפורה ונגלים פנים (. 214 :שם!" )לא יאומן! רטובה הזו-האדמה החומה

ומצד שני קטנות היחד האינטנסיבי , יבוץחינוך לבני הנעורים בק: נוספות של חיי הקהילה השיתופית

בן העיר הנאיבי מגלה בהדרגה מה . העדר שאר הרוח והעומק התרבותי -כך מלין מוטי זעירא  -ובמיוחד 

, שוחק, אפור, אלא יומיום אינטנסיבי, שחיי קיבוץ אינם שירה רומנטית בגורן -שיודע מזמן כל בן קיבוץ 

 .יי נישואיןדומה אולי לשגרת חיים של ח, בינוני

המתח  -או סוגיה ערכית שמלווה את סיפורו , בתוך סיפורו של מוטי זעירא נאמרת כבדרך אגב עוד דילמה

לחניך תנועת . בני המשק -המובנה בין אלו שהצטרפו לקיבוץ ממעגלי תנועות הנוער ובין אלו שנולדו לתוכו 

רבותיות שאינן נחלתו של מי שנשם מיומו וגם ת -אליטיסטית כדברי זעירא  -הנוער ישנה תודעה רעיונית 

בן השכונה הצנועה בעיבורי חיפה נהיה לאליטה רוחנית . הראשון את אוויר החצר האחורית של הקיבוץ

 .הכול תלוי בנקודת המבט היחסית. בעמק האלה

מלשון )' אפעלים'יפור מפנה משמעותי כאשר מוטי זעירא מגלה את העולמות ההסו ואילך מקבל "מפרק ט

 - מקומיאותה פריזמה שדרכה נכתב אחר כך כל סיפור  -את התהליכים של הבירור הזהותי , (סמינר אפעל

מוקי צור פותח לו דלת לעולם קסום של סיפורים שהיו . ואת העיסוק בעולמם של ראשוני העלייה החלוצית

בעוד שעולם הקיבוץ . מוטי זעירא מתאר התאהבות. למרכיב יסוד בעשייתו ואחר כך בכתיבתו לאורך שנים

שאין בה , של פיטר פן' לעולם לא'ארץ , הרי הקיבוץ שבסיפורים נהיה לעולם מרגש, בהווה איבד מזוהרו

מה סוד הקסם של אותה ארץ . הזדקנות והיא נותרת בנעוריה ומוגשת לנו בכישרונו של מספר הסיפורים

מספר הסיפורים ? ל מוטי זעיראשל סיפורים שמהלכת קסם על המספר כמו על אחרים במעגלי חייו ש

 –כי בני אדם חיו כאן , בכל חושי ממש, הרגשתי: "העדר הזיוף, האותנטיות שבהם, מצביע  על האינטימיות

כנרת ודגניה היו (. 244 :שם" )סבלו וחלמו, אהבו, שכאבו –בני גילי  –אנשים צעירים , לא אידאות

שם הכול החל ושם נמצא אולי הסוד הגנוז של . הלירושלים של עמק הירדן ושל התנועה הקיבוצית כול

 .הנעורים האבודים ששוב אינם מחיים את שדות הכותנה שבעמק האלה

' מסכת חיים'שתואר בהרחבה גם ב, אולי היותר משמעותי בחייו, מוטי זעירא מגיע בסיפורו לאירוע חניכה

יריב , בהובלה של מוקי צור' לאפע'כל השבילים הסיפוריים מוליכים לסדנאות המנחים ב –של המדרשה 

שהשפיעו עמוקות על , (גם בעבור כותב דברים אלו)שלישיית מחנכים נפלאים , אהרון ואביבה זמיר-בן

הקשבה לעצמי , הקשבה אחרת, קצב קבוצתי אחר, שם נלמדה שפת שיח אחר. מוטי זעירא וחבריו לסדנה

מוטי איש הכותנה נהיה בכור . וב ושובחוויה מכוננת שזעירא שב אליה ש -והקשבה לאחרים במעגל  

התיאור של סדנת המנחים באפעל גם . המצרף של הסדנה למוטי זעירא המחנך ואיש השליחות הרוחנית

. מתרפק, מוקסם, הוא תיאור אוהב, אותה תיארתי בגיליון הקודם של כתב עת זה', מסכת חיים'כאן וגם ב

ה את חולשתה של מערכת החינוך בימינו קשה להבין את למי שמבכ. זה כוחו וזו גם תומתו ואולי חולשתו

עומקה של החוויה הרוחנית שעברו משתתפי הסדנאות ההן כשעסקו בסוגיות ערך משולבות בעבודה 

כשעסקו בטקסטים של ברל , של סובול' ליל העשרים'כשלמדו את , (אישי בונה זהות-שיח בין)קבוצתית 

איש העלייה , של עלי אלון או בסיפוריו של דוד מלץ' הקרפדים מדרש'כשעיינו בטקסט הרומנטי , כצנלסון

הסדנה  . לעתים בונה ומכוונת לדרך חדשה כמו אצל זעירא, הייתה זו חוויה אנושית מטלטלת. השלישית

-זר, (231 :זעירא" )שפה חדשה", מעגל שדיבר בשפה אחרת, יצרה מעגל אליטיסטי נוסף בעולמו של זעירא

אבל התקשה והוא עדיין מתקשה , שהאמין בתיקון הגדול שנדרש לעולם שסביבומעגל , זאת-יבין-לא

שיכולים , שבעולם 'ים-פיטר פן'כי זו חולשתם המובנית של כל ה, לקחת עליו מנהיגות ולהכווין את דרכו

וכותב הדברים )בוגרי הסדנאות ההם . לפגוש בהם ולעוף עמם רק אלו המאמינים בחלום הגדול שלהם

אולם התקשו מאד להותיר חותם היסטורי על דרכה של התנועה , עברו חוויה אישית עמוקה( םהללו ביניה

ביתם של מוטי , גם השפעתם על מכללת אורנים. הקיבוצית או על דרכה של מערכת החינוך הישראלית

 (.עד כה)זעירא ואחרים נותרה שולית 



. נבנה גם היחד של מוטי זעירא עם סמדר, ברגעים שבין רגעי הלימוד וההתעלות לעולמי הרוח, שם בסדנה

בת דור שני לניצולי שואה ובת קיבוץ מביאה אל , סמדר. זוהי חוליה טבעית בסיפור העלילה הנפרש בפנינו

המשך הדרך . ישראלי-הן של חיי הקיבוץ והן של הסיפור היהודי, חייו של מוטי זעירא פנים אחרים

השיח הפרשני שנותן זעירא למעבר מעניין  .בוצה של סמדרהמשותפת יהיה במעבר מקיבוצו של זעירא לקי

דור שני , ביותר וראוי לעיון נוסף על כל המתח המובנה שבין בני דור ראשון בקיבוץ לבין בנים ממשיכים

 .ושלישי

המחנך , מוטי זעירא. במכללת אורנים' מדרשה'ה -הסיפור שלנו הולך ומתכוונן אל יעדו הידוע מראש 

המכון 'ומע על המשך הפעילות הרוחנית ההיא במכללת אורנים שבצפון והוא מצטרף אל ש, מעוצב הסדנה

א בתנועה "י-'שעסק בהפקת סמינרים שעוסקים בתרבות וזהות לתלמידי כתות י' הציוני באורנים

מצאה עצמה פועלת בשדה רוחני ( שגם כותב שורות אלו נמנה עמה)חבורת המכון הציוני . הקיבוצית

', חוג אורנים'שפעלו בו מצד אחד , לק מההיסטוריה של מכללת אורנים שראוי לחקור ולספרח, אינטנסיבי

' חוג שדמות'ומצד שני , יגאל וגנר' מעגל חוקרי ההיסטוריה הנאמנים לדרכו הפרשנית ההיסטורית של פרופ

גד אופז , (י'פצ)אברהם שפירא , מוקי צור, אהרון-שבין מקימיו ומוביליו נמנו יריב בן, הרוחני יותר

ת אפעל ולשלב אותה הן יבמכון ההוא ניסה זעירא יחד עם אחרים מבוגרי הסדנה לשכפל את חווי. ואחרים

 .בחיי צוות המכון והן בסמינרים לבני הנעורים שהפיק אחת לשבועיים

, אלא גם כסטודנט והוא מקבל על עצמו את עּולם של הלימודים, מוטי זעירא מגיע לאורנים לא רק כמדריך

החוג . שכמו בשדות הכותנה בעמק האלה יש בהם הרבה רגעי עמל אפור ולא רק חוויות שיא רוחניות

למחשבת ישראל שהיה באותם ימים מרכז חי ואינטנסיבי ניסה לקיים בתוך העולם השיטתי והכפייתי של 

ח המת. 'אקדמי'ומוטי משתלב בו ובחוג לספרות היותר , האקדמיה החוקרת את השיח הרוחני הער

מלווה את , המעורב, המחפש, היוצר, המתואר בספר בין הקוטב האקדמי המחקרי ובין הקוטב הרוחני

זהו מתח שנחלש ברבות הימים בכיתות הלימוד של המכללה שהעמידה , זעירא כל העת ומכתיב את דרכו

סד אולם הוא נשמת אפו של כל מו, בראש מעיניה את המורה החוקר ואת מחקרי העמדות הכמותניים

מוטי זעירא . עושה לאורנים שירות טוב כשהוא שב ומביא אותו לקדמת התודעה מקומישמכשיר מחנכים ו

צר על כך שהיא אינה נוכחת ביתר , כותב הדברים, ממדית אשר לי-תחומית ורב-מתאר חוויה לימודית רב

 .שאת בחדרי הלימוד של מכללת אורנים כיום

הלכה והתעצבה בעשייתה ובשיחה , חינוכי' גר'בבחינת , חבורת בוגרי הסדנאות ומי שהצטרף אליה

גם  הובי הכולו הנו מני מקומיסיפור . 'המדרשה'האינטימי ומתוכה יצאה לאחר לבטים אישיים רבים 

 .'מסכת חיים'באורנים שסיפורה הובא במפורט ב' המדרשה'סיפור הורתה ולידתה של 

את השכול הפוקד אותו ואת משפחתו כאשר אחיו פרק מרגש בסיפור של מוטי זעירא הנו הפרק המספר 

ממעט לעסוק בדדי אלא הוא  מקומיסיפור . דדי נהרג בעלותו על מוקש בעת ניווט לילי בצפון השומרון

', אח שכול, 'התווית שהונחה על ראשי פתאום: "מצטנע בזווית ייחודית שלא תמיד זוכה לתשומת לב

את מה שלא תמיד  -האח השכול מוטי מודה באומץ ובעצב (. 211 :זעירא" )עוררה בי תהיות רבות ומבוכה

הוא אורב . הוא לא תמיד יודע להתחבר לכאב הפנימי שלו. שדדי אינו נוכח כל העת בעולמו -מקובל לומר 

זעירא מצביע על שאלות . בגעגועים לאותם רגעי חסד שבהם הוא מצליח לפגוש את חסרונו של האח האהוב

והנצחה הן במעגל המשפחתי הקרוב והן במעגל הרחב יותר כשהוא דן בסוגיית  עומק של תרבות זיכרון

 .מקומיעיצובו של יום הזיכרון הישראלי אולם לחריש עמוק הן עדיין לא זוכות ב

עד כמה יכולה : התמודד זעירא  עם שאלות של עיצוב התרבות הישראלית, ה"כרכז תרבות בנתיב הל

של הבניה מחדש של התרבות היהודית בהתאם לצרכיה ודמותה הקהילה הקיבוצית להוליך תהליכים 

שאלת החג היהודי במעגלי החברה היהודית  .האקטואלית ועד כמה היא צריכה להיכנע לתכתיבי המסורת

החילונית הם ציר מרכזי בעשייתו של מוטי זעירא כל השנים והוא מצביע על כמה מהמקומות שבהם אפשר 



הן בעשייתו של , המענה הנו קודם כל מענה שבמעשה. ם לחיים הישראלייםאותנטיי, לעצב דפוסים חדשים

מוטי זעירא כמוביל טקסי נישואין לא רבניים וטקסי חג קיבוציים והן בעשייתה החינוכית של המדרשה 

 .שנולדה שנים מעטות אחר כך

מתי הסיפור מועלה זכרה של יצירה רוחנית מיוחדת שמוטי זעירא  ( ותב שורות אלוובמעט גם כ)באחד מצ 

תרבות , שהיה במה לשיח רוחני ועיון עומק בשאלות של שיח ערכי', שדמות'כתב העת  -היה שותף לה 

שראויה מאד למחקר שיעלה את דמותה ואולי , כתב העת של שנות השמונים היווה יצירה מיוחדת. וחברה

 -ם המצויים כיום באורנים אולי מבין הסטודנטים הצעירי, לממשיכים שיחיו אותה בדפוסים עכשוויים

 .למסגרות ההכשרה של מורים לעתיד, פתח למדרשה להושיט יד למעלה הגבעה

לאחר כעשור שנים של פעילות המכון הציוני באורנים שבמהלכן עברו בשעריו אלפי בני נוער של התנועות 

כעוף החול שיודע . והגיע פרק זה בתולדות הפריפריה של אורנים לסיומ( ואילך  333 :זעירא)הקיבוציות 

. 'המדרשה'תמיד ללדת עצמו מחדש עבר קהל בוגרי הסדנאות והמכון הציוני מטמורפוזה נוספת ויילד את 

 –' המדרשה באורנים'מספר על הקמת ( יחד עם שי צפוני ואחרים)כנחתום שמעיד על עיסתו , מוטי זעירא

שעוד נכונו לו פרקים מעניינים שאותם , יח, סיפור המדרשה הנו סיפור פתוח. הוא עומד עד היוםבראשה ש

 .בעוד יובל שנים' חלק ב מקומימן הסתם יספר 

הוא מוותר מראש על הפרספקטיבה המרוחקת שעמה התמודד זעירא בבואו . אינו ספר היסטוריה מקומי

הפרספקטיבה שלו בעת . האדם החי את חייו בערנות הוא לעולם לא היסטוריון. לאורנים כסטודנט

מבטו של זעירא הוא המבט האישי של מי שנוסע ברכבת החיים . ת הדברים היא תמיד מקומיתהתרחשו

. נעימים לעין ומושכים את הלב, הוא מספר סיפור שצבעיו בהירים. ומה שנראה מחלונו הוא מה שיש בחוץ

ל בכך כוחו ובכך חולשתו ש –גם כאשר הדרך עוברת בחלקי ארץ סוערים הדרמה נותרת מעבר לזגוגית 

ככזה הוא . סיפור המסופר ממקומו של אדם אחד, זהו סיפור מקומי -כך אני מבין את שם הספר . הסיפור

תעודה אנושית מרגשת וחלון הצצה קודם כל לעולמו הפנימי של המספר שכך הוא רואה במבט לאחור את 

 . עולמו ובמידה מסוימת הצצה לעולמם של בני הדור בכללו

 


