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מיה ענבר

מו צמח חד שנתי, נדיר ביופיו, שהיכה שורש בלב המדבר, כ
מוקמת לה בכל שנה, כבר עשר שנים, עיירת אוהלים קטנה 
במדבר יהודה, סמוך לחג הפסח. חבריה, כ-240 איש בשנות 
ה-30 וה-40 לחייהם, רווקים, זוגות ומשפחות, בוחרים בכל 
פעם מחדש להעביר את חופשתם בפשטות המדבר בתוך קהילתיות 

צפופה.
החזון האוטופי של קהילה שיתופית המאפשרת לאנשיה את המרחב 
להיפגש, ליצור ולייצר מתוך חופש ואהבה מצליח לקרום כאן עור וגידים, 
ולו למשך שבוע. ואולי, בזכות העובדה שמדובר בשבוע אחד בשנה. 

הפעם, נמניתי אף אני עמם. 

יום שלישי, חג ראשון של פסח 
אתמול נחתו כאן שתי מכולות עמוסות ציוד, וטאנק מים. התלווה 
בבוקר  השכם  מדברי.  סדר  ליל  לחגוג  שזכה  קטן,  חלוץ  כוח  אליהן 
בין  ומתרבים  הולכים  ואוהלים  הרכב,  כלי  ראשוני  להגיע  מתחילים 
הרגבים. במהלך עשר השנים שהמחנה קיים הצטרפו חדשים ועזבו 

ותיקים, ובכל שנה משתנה ההרכב האנושי במעט. 
מתחת לצליה קטנה מקבלים את פני הבאים בכוס לימונדה קרה 
ובחיבוק חם, מזמינים אותם לשלוף קלף מחפיסת קלפי טארוט מודרנית, 

ולכוון התכוונות פרטית לשבוע הקרוב.
אחרי טקס פתיחה קצר ושמח, ניגשים למכולות. בזנאטים, רשתות 
צל, סנאדות, כריות ומחצלות מוצאים את דרכם החוצה. בלי הרבה 
דיבורים נוצרת יש מאין שרשרת אנושית, יד אל יד, הכל מועבר וממוין 
ליעדו. יש תוכנית כללית למתחמים השונים: מטבח, מקלחות, שירותים 
אקולוגיים, אוהל זולה, אוהל תנועה, אוהל ילדים, אך אין אחראי שאומר 
מה לעשות. וכך, העבודה מתנהלת ככאוס מאורגן. כל אחד מגיע בזמנו, 

אומד את המצב ומצטרף לאן שנדרש. 
נופלים על  ודמדומי השקיעה כבר  העבודה מתנהלת בעצלתיים 
מאחז האוהלים החדש שצץ לו בערוץ המדברי. במטבח המאולתר, 

ההכנות לארוחת הערב בעיצומן.
אין זמן טוב מההווה לתהות מה מאחד את הסובבים, מלבד הרצון 
ועולצים. החברים  נמרצים  להקים כאן מקום לשבוע. האנשים סביב 
הוותיקים נפגשים בחיבוקים וקריאות התרגשות. נושא המחנה השנה הוא 
“עשור של אהבה” – אבל את פשרה של האהבה הזאת עוד לא מצאתי. 

פעם בשנה,
באותה השעה

כ-240 איש, אישה וילד נפגשים בכל פסח במדבר יהודה ומקימים, יש מאין, עיירת אוהלים מתפקדת. 
אין להם חוקים, אין כללים ברורים, רק מסר אחד ברור: כולם שותפים לעשייה, כולם נותנים. בשנה 

העשירית לקיום ה”מחנה” )במילעיל(, מספרים משתתפיו על האהבה והקהילה, וגם על ההתלבטויות 
והספקות באשר להמשך הדרך. יומן מאהל
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השאלה מה מחזיר אותם לפה בכל פסח מחדש עדיין כחידה בעיני. 
המחנה  הוגי  שלושת  מתוך  שניים  הם  אייכלר  ועירד  גופר  נדב 
ומקימיו. החבר השלישי, גלעד שחם, לא הגיע השנה. גופר, 35, האחראי 
על החינוך הסביבתי באזור השרון מטעם היחידה האזורית לאיכות 
2000, היינו  “זה היה לקראת שנת  נזכר איך הכול התחיל:  הסביבה, 
שלושה סטודנטים, חברי ילדות. כולם דיברו על מסיבות המילניום 
והחלטנו לעשות מסיבה של מאתיים איש במדבר יהודה. הגענו ארבעה 
בסופו  ושירותים.  מקלחות  זולה,  אוהל  והקמנו  לשטח  קודם  ימים 
של דבר נהנינו יותר מההקמה מאשר מהמסיבה. אחרי זמן, כשכבר 
שלושתנו היינו שותפים לדירה בתל אביב, חברים שאלו למה לא עושים 
את זה שוב. היינו מגובשים רעיונית וגלעד התעקש שיהיה זרע מודעות 
חזק, שיניע וייתן את הכוח. חיפשנו ערך שכולנו מאמינים בו, ובחרנו 

בנתינה כמוקד של האירוע”. 
נושא המחנה הראשון היה איפוא “לתת-לקבל”. מאז, בכל שנה 
נבחר נושא שונה, המשמש כמוקד  ההתכוונות של המחנה. העבודה על 
הנושא מתרחשת בשלושה מפגשי עומק, הפרושים על השבוע ונערכים 
בקבוצות של כ-12 איש. זוהי “סדנת מהות”, הסדנה המרכזית במחנה, 
שנועדה לתת הזדמנות למפגש אינטימי ורגשי ולעורר לעבודה פנימית.

בורא”,  “להיות  כמו  בנושאים  התמקדו  הקודמים  המחנות 

זרע  בדיעבד,  ו”שותפות”.  “העצמה”  “התקרבות”,  “התעוררות”, 
ההתכוונות שנטעו גופר וחבריו היה חזק מששיערו. “ציירנו פלאייר 
והפצנו במעגלים החברתיים ומקומות הלימודים שלנו: אוניברסיטת 
בר אילן, מכללת מדיסין והפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל 
אביב. לא ידענו לקראת מה אנחנו הולכים, רק שצריך 36 אנשים כדי 
לכסות את ההוצאות. התחלקנו לוועדות, עירד היה ראש צוות תכנים, 
אני לוגיסטיקה וגלעד הרשמה. קיימנו ישיבות בדירה השכורה שלנו”.

במחנה הראשון, הבסיס הרעיוני שכולם שותפים לעבודה לא הוטמע 
אצל מספיק משתתפים. שלושת החברים וקומץ ידידים תפעלו כמעט 
הכל לבדם ועבדו ללא הפסקה. “הגיעו 180 איש והרגשנו שאי אפשר 
להרשות שמשהו לא יעבוד. עוד לא היתה ממש שיטה וקונספט. היום 
אנחנו יודעים יותר מה צריך ומה לבקש, יש תרגולת מובנית מבחינת 

המים, תפעול הגנרטור, ריקון השירותים ותפקידים אחרים”.
בתחילה, הוזמנו אנשים מבחוץ להעביר סדנאות בהתנדבות, אבל 
כיום מועברות כל הסדנאות על ידי משתתפי המחנה. כל אחד מוזמן 
לשתף אנשים בידע ובמיומנויות שלו. בכל שעה משעות היום מתקיימות 
הזוי:  ולעתים  גדול, מרתק  שתיים-שלוש סדנאות במקביל. המבחר 
מיוגה, תיאטרון פלייבק, ציור מנדלות, ריקודי בטן וג’אגלינג ועד איזון 
אבנים, תאגיה )אומנות תנועה שמאנית(, גידול עצי בונסאי, סריגת 

ק דנין לום בר י        צי ו עתים הז ל ל, מרתק ו ל. המבחר גדו קבי ות במ דנא לוש ס ים-ש ימות שתי קס הפתיחה. בכל שעה משעות המחנה מתקי ט
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אצבעות מבדים, ייבוש פת שמש ועוד. 
מה הביא אתכם להמשיך ולהרים את זה שנה אחרי שנה?

אייכלר: “הסכמנו שרעיון הנתינה צריך לעבור הלאה. רצינו שאנשים 
יוכלו לתקשר ולהיפגש”.

אייכלר, 34, שיזם וייסד את עמותת “שכולו טוב”, המספקת שירותי 
שיקום תעסוקתי למתמודדים עם נכות נפשית, מציין שהעשייה שלו 
שחשבנו  מה  לפי  החוקים  את  “בנינו  באידיאולוגיה.  קשורה  תמיד 
שמועיל ונותן לאנשים הזדמנות לביטוי עצמי ולתקשורת זה עם זה. 
עשייה  בהתחלה:  אליו  שכיוונו  ממה  הרבה  הוא  היום,  שרואים  מה 

שהיא לא מכוונת מטרה, אלא עשייה 
למען עשייה”. 

“אחרי שנתיים אמרנו שאנחנו מפסיקים 
להפיק את המחנה”, ממשיך גופר, “וברגע 
שפרשנו קמו תשעה חבר’ה שהיה חשוב 
להם שזה יימשך והדברים המשיכו לעבוד 
שקמה  הסימן  היה  זה  בשבילי  בלעדינו. 
חנכנו  השלישי  המחנה  לקראת  קהילה. 
במחנה  וגם  הידע,  את  והעברנו  אנשים 

הרביעי עוד הייתי מעורב בהכנה”.
אחרי  כזה,  מפעל  לשחרר  קשה  לא 

שיזמתם ועיצבתם אותו בעמל רב?
וגלעד,  מעירד  קשה  יותר  היה  “לי 
פחדתי שזה ייפול. אבל החבר’ה לקחו 
את זה ברצינות, שינו את המיקום והיה 
מובילים  שאחרים  קורה  טוב.  ממש 
מהלכים שאני לא שלם איתם, אבל אני 
מבין שמהרגע שאני לא מכוון את זה אני 
יכול להיות רק משקיף ואין לי כבר זכות 
לשנות את הדברים. השחרור הוא קשה, 
אבל אני מצליח לראות הרבה יופי בכל 

דבר שקורה פה”.
והקים  מאז  שהתחתן  אייכלר, 

לא עושה,  ייסורי מצפון שאני  לי  היו  “בהתחלה  משפחה, מתוודה: 
כשהייתי עם הבנות שלי. התביישתי ללכת למטבח בלי לעזור”.

לבוא  ירצה  מי   – מפתיע  “זה  מוסיף,  הוא  זה”,  על  חושבים  “אם 
למחנה עבודה של שבוע במדבר? מזג האוויר חם או קר מדי, עובדים 
דואגים  נגמרת.  לא  העבודה  וכשמגיעים  והקמה,  בתכנון  חודשים 
לגנרטור, לאספקת מים, למטבח ולשטיפת הכלים. ובסוף באה סופת 

חול וממוטטת הכל וצריך להקים מחדש, למה?”
גופר מחייך: “מה כל העבודה הזאת לכם?”

אייכלר: “מסתבר שאיכשהו, כשלוקחים את זה ממקום נכון, טוב לנו 
לעשות דברים ביחד. כנראה שלא העשייה עצמה מפריעה לאנשים”.

אבל המדבר לא מבקש התבודדות, התבוננות פנימה ופחות עשייה?
גופר: “המעטפת האנושית שנוצרת כאן מאפשרת לך להיות עם 
עצמך בלי פחד וחשש. יש אפשרות להיות לבד באמת ולעשות עבודה 
עם עצמך”. לדעתו, רוב האנשים לא יעזו לצאת לבדם למדבר לשבוע. 
המחנה מספק להם את התנאים הפיזיים לכך. “לרווקים זה גם עונה 
על הצורך להיכרות, ולכולם יש את הרצון האנושי להדדיות של שיחה 
והבנה. נוצר כאן מקום עם פחות ציניות שמאפשר להיפתח. נושאים 
שמועלים בסדנאות ממשיכים לחיות ונפתחים בשיחות אחד על אחד 

ליד המדורה ואל תוך הלילה”. 

יום רביעי, א’ חול המועד
עכשיו, כשהמבנים עומדים, אפשר להעמיק אל המהות. אנו מבלים 
כשעתיים בקבוצה הקטנה, עורכים היכרות ומנסים לענות על שאלת 
בכולנו. בשלוש הפגישות  נוגעת  “מהי אהבה?” השאלה  השאלות, 
של סדנת מהות נדבר, נחווה ונתנסה במפגש פותח לב שיוביל אותנו 
לראות במובן העמוק זה את זה ואת עצמנו. וכמובן, נרבה להתחבק, 

אחת הפעולות השגורות במחנה.
בציבור.  אהבה  שירי  של  ערב  נערך  טעימה  ערב  ארוחת  אחרי 
התוכנית הוכנה במהלך היום, אך היא פתוחה לשינויים והפתעות. 
ועוד  עוד  עמו  מביא  השמחה  פרץ 

זמרים ורקדנים אל הבמה.
ככל שהזמן עובר גדלה ההתפעמות 
ומהמעורבות  התומכת  מהאווירה 
את  לספק  ממהר  גופר  שמסביב. 
הוא  המחנה  של  “הסוד  המתכון: 
ההטענה שמתרחשת לפניו. זה יוצר את 
המודעות. ככל שאנשים יותר שותפים 
נטענים  יותר  הם  ובוועדות,  בהכנות 
לכדי  כאן  אותה  ומביאים  במודעות 
מימוש. אם אנשים רוצים שזה יצליח, 
לפני  עוד  ומתרגשים  מתכוננים  והם 

המחנה, הנתינה שלהם כבר קיימת”. 
שמתקיימים  ההרשמה  מפגשי 
כחודש לפני המחנה אמורים להעביר 
למצטרפים החדשים משהו מן האווירה 
ניסוי  של  סוג  בכך  רואה  גופר  הזאת. 
במערכת סגורה: “לוקחים קבוצה של 
טוענים  בנתינה,  שמאמינים  אנשים 
אותם שלושה חודשים קודם ומביאים 
אותם למדבר להיות ביחד שבוע. נוצרת 
חוויה מאוד עוצמתית, האנרגיה הזאת 
את  למצוא  יכול  אחד  כל  מדבקת. 
מקומו בהכנה, בעבודה, ביוזמה וביצירתיות – המחנה מכיל את כל מה 
שמביאים אל תוכו. אנשים יודעים שהם צריכים להתכוון לטוב שלהם 

כדי שהדברים יקרו. הדרך להגיע לטוב הזה משתנה משנה לשנה”.
גופר מצביע בהתרגשות על מגרש המשחקים המאולתר, שבאמצעו 
נדנדת עץ גדולה. “כל סנאדה שעומדת פה יותר יפה בעיני מצמח שגדל 
כאן, כי היא פרי של אהבה. כל מה שרואים כאן: מהחיוכים של האנשים 
דרך מבנה המקלחות, רשת הכדורעף, הנדנדות ועד הטעם של האוכל 
במטבח, הכל נוף שנוצר מנתינה ואהבה. אין מי שאומר לך מה לעשות, 
אתה עושה כדי שזה יקרה ויעשה טוב לכולם. אני אוהב לראות אנשים 

עושים ביחד, מפוקסים על מטרה אחת, גם אם היא חסרת היגיון”.
יש ודאי גם רגעים קשים.

“יש מפחי נפש. אנשים שלא מתנדבים לשטיפת כלים בלילה או 
לפינוי השירותים. כל פעם שמבקשים מתנדבים אני מחסיר פעימה 
מחשש שלא יהיו מספיק אנשים שיצביעו. פעם עוד הייתי נעמד ומסביר 
למה חשוב לתת ושאסור ששום דבר ייפול, כי זה אומר שזה לא חשוב 

לכולם ויוצר פצע. עם זאת אני לא מאמין בנתינה שאינה מרצון”.
החברים שהתחילו את המחנה כסטודנטים רווקים לפני עשר שנים, 
אנשים  עשרה  אולי  נשארו  “היום  וקריירה.  משפחות  לבעלי  הפכו 
מהמחנה הראשון. לפעמים אני מרגיש לא שייך למה שקורה כאן, לא 

עירד אייכלר: “אם חושבים על זה”, הוא 
מוסיף, “זה מפתיע – מי ירצה לבוא למחנה 

עבודה של שבוע במדבר? מזג האוויר חם 
או קר מדי, עובדים חודשים בתכנון והקמה, 

וכשמגיעים העבודה לא נגמרת. דואגים 
לגנרטור, לאספקת מים, למטבח ולשטיפת 

הכלים. ובסוף באה סופת חול וממוטטת הכל 
וצריך להקים מחדש, למה?”
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ואין לי עם מי לדבר. המדבר מציף כל מיני רגשות,  מוצא את עצמי 
נפגשים לפעמים עם דברים לא קלים. כל שנה אני פוגש את המחנה 

ממקום אחר”.

יום חמישי, ב’ חול המועד
אני מחליטה להירתם להכנות לארוחת הצהריים ומגיעה למטבח. 
האוהל הגדול אפוף באדי בצל וצלילי גיטרה, כינור ודרבוקה של הנגנים 
שמסתובבים בין השולחנות הארוכים והצרים. האנשים חותכים ירקות, 

שרים ורוקדים, דמעות וצחוק בעיני כולם.
שיעור המוסיקאים והאמנים כאן הוא בלתי נתפס. בכל רגע נתון 
שרים ומנגנים במאהל כלשהו. מדי ערב צלילי סקסופון מקבלים את 

פני השקיעה.
הערב מגיע, ושוב מתכנסים כרגיל לאכול יחד באוהל הגדול. ההרגשה 
צפופה מתמיד וכשאני מרימה את עיני אני מגלה רכב נוצץ חונה במרכז 
ועל מכסה  ידיים,  וטביעות כפות  האוהל, מכוסה בציורים צבעוניים 
המנוע שלו אדנית פורחת. מסתבר שזו דרכו המקורית של חגי וידלנסקי 
להפתיע את אשתו איילת ולשתף את כולנו. לאיילת, שמגיעה אחרי 
מספר דקות, לוקח זמן לעכל את המראה, וכולם זוכים ללוות אותה 

בתהליך הגילוי וההפתעה.
***

הבאבים, כפי שמכונים בחיבה חגי, איילת ושני ילדיהם בפי אנשי 
המחנה, ארוגים עמוקות בהווי המחנה. הם הכירו במחנה השני, ומאז 
התחתנו והביאו לעולם את עדן )5( ומתן )2(. מדי שנה הם מגיעים לכאן, 

למעט השנה בה נולד מתן, אז באו לביקור קצר.
חגי וידלנסקי, 34, עוסק בפנסיה וביטוח, נזכר בפגישה עם איילת: 
“הגעתי למחנה השני בעקבות חברתי לשעבר. בהתחלה זה לא נראה 
לי – אוהלים, מדבר. אבל כשהיא אמרה שיש יותר בחורות מבחורים, 
השתכנעתי. זה היה  זמן שחיפשתי זוגיות. לראשונה שמתי לב אל איילת 
בסדנת פחד, היא סיפרה על דברים אמיצים שעשתה. חשבתי ‘בחורה 
כזאת תוכל להכניס לי ריגוש לחיים’. אחרי כמה ימים הזמנתי אותה 

לשבת לידי במדורה ותוך ארבעה חודשים הצעתי לה נישואים”.
הם  שבה  והזרימה  בקלות  השראה  מעורר  הבאבים  עם  המפגש 
מתנהלים עם ילדיהם ובחופש האישי של כל אחד מהם. בזמן שאני 
זולה  באוהל  עדן  משחקת  המשפחתי,  במאהל  איתם  משוחחת 

בהשגחתם של חברים.
מה מחזיר אתכם לכאן מדי שנה?

מטפלת   ,37 וידלנסקי,  איילת  מסבירה  אותי”,  ממגנט  “המחנה 
שיאצו. היא אחת מהמעטים שנותרו מהמחנה הראשון. “אני מאוד 
נהנית מהעשייה והאנשים, יש לנו הרבה חברים מכאן. השנה ולפני שנה 
הבאנו את הילדים רק בחצי השני של המחנה. זה מאפשר לנו לתדלק, 
כדי שאחר כך נוכל לתת. בשלושת הימים שהילדים לא כאן, כל אחד 
עושה את שלו ובסוף היום נפגשים ומספרים אחד לשני מה עבר עלינו”. 

מדובר בקהילה מבחינתכם?
יוצא לאדם בגילנו לפגוש בשנה? פה,  חגי: “כמה חברים חדשים 
המחנה עושה את הסינון הראשוני. מי שמגיע לפה יש לו את הזיקוק, 
יגיע לכאן  קיים מכנה משותף של פתיחות. מי שאין לו פתיחות לא 

מלכתחילה”.
איילת: “יש אירועים לאורך כל השנה – מסיבת יום העצמאות, ל”ג 
בעומר, ימי הולדת. בשנים הראשונות עשינו יותר פעילויות התנדבותיות 
לקהילה: טיולים לניקוי נחלים, צבענו ושיפצנו מועדונית של קשישים, 

נדב גופר: “זה היה לקראת שנת 2000, היינו 
שלושה סטודנטים, חברי ילדות. כולם דיברו 

על מסיבות המילניום והחלטנו לעשות 
מסיבה של מאתיים איש במדבר יהודה. הגענו 
ארבעה ימים קודם לשטח והקמנו אוהל זולה, 

מקלחות ושירותים. בסופו של דבר נהנינו יותר 
מההקמה מאשר מהמסיבה
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הייתה פעילות עם נפגעי נפש. לפני שלוש שנים הבאנו למחנה קבוצה 
לחלקנו  יש  היום  הפעלות.  של  יום  להם  ועשינו  פיגור  עם  נוער  של 

משפחות ופחות זמן פנוי”.
איך אתם חוזרים לעבודה אחרי השבוע הזה. מה אתם מביאים אתכם?

חגי: “בשבילי זה שבוע עצירה שבו אני חושב גם על העבודה שלי. 
זה מאפשר לי להעיז ולהבין שגם דברים שנראים בלתי אפשריים יכולים 

להיות אפשריים. למשל, מה שעשיתי 
עכשיו עם הרכב, או רשת הכדורעף 
פה באמצע המדבר. כשאומרים לי ‘זה 
מה יש’, אני לא מקבל את זה. אני יודע 
שאפשר לייצר את המציאות ולא רק 

להגיב אליה”.
איילת: “גם אני יוצאת מכאן עם 
הרגשה שאין דבר בלתי אפשרי, זה רק 
עניין של איך מסתכלים ומתמקדים 
ליכולת.  גבולות  אין  הדברים,  על 
שינויים,  לעשיית  מניע  המחנה 
המקובעות,  מהתבניות  ליציאה 
מאזור הנוחות. אני לומדת פה להיות 
יותר רגישה. רמת ההקשבה והרוגע 
גם  אני  עולה.  המחנה  אחרי  שלי 
לומדת הרבה ממטפלים אחרים שאני 
שאני  הוא  חשוב  והכי  פה.  פוגשת 
עובר  וזה  אנרגיה  ומקבלת  נטענת 
לכל מי שסביבי, לא רק למטופלים”. 
בשנים  גם  לבוא  תמשיכו  אז 

הבאות?
“אני שואל את עצמי אם אני מגיע מכוח ההרגל, אם אני באמת רוצה 
להמשיך ולבוא”, מהרהר חגי, “קשה לי שאוטומטית בפסח אנחנו כאן. 

לפעמים אני חושב אולי לעשות משהו חדש שאני לא מכיר”.
לאיילת אין ספק: “כל עוד יהיה מחנה, אני באה. אני מאוד אוהבת 

את מה שקורה כאן ומקבלת את השינוי שהמחנה עובר”.

ג’ בחול המועד יום שישי, 
כל הבוקר מוקדש לפורום “המחנה לאן?”. שאלת ההתבגרות והעתיד 
המבקש שינוי חיה גם כאן. הרצון לשמר את האידיליה נתקל בכוחות 
הטבעיים של השינוי והגדילה ונוצרים קונפליקטים. ההדים הורגשו כבר 

לפני המחנה בדיונים ערים, במיילים שהופצו לכל החברים. 
אנחנו מתכנסים ביחד ומתבקשים להירגע ולהעלות בדמיוננו תמונה 
של המחנה האידיאלי ולכתוב או לצייר מה שראינו. הדיונים מתבצעים 
בקבוצות קטנות והדברים נרשמים. הסוגיות הבוערות הן בנוגע לקצב 
גידול המחנה, היחס המספרי בין רווקים למשפחות )הגבלת כניסת 
משפחות חדשות(, טבעיות ושקט מול קידמה וטכנולוגיה )מחלוקת 

סביב שימוש במערכת הגברה(.
בפועל, ההחלטות ייפלו בשנה הבאה ומי שיעצב את עתיד המחנה 
ובוועדות לפני  יהיה מי שישים את כוחותיו בהכנות האינטנסיביות 

המחנה.
וידלנסקי אינו מופתע מהחיכוכים שעולים, בעיניו זו תמימות לצפות 
שתהיה רק אוטופיה. התהליך שהמחנה עובר מזכיר לו את ההפרטה 
הקיבוצית: “פעם לא היו רשתות צל ומאהלים פרטיים, כל מי שרצה 

צל בא לזולה המרכזית. היום יש מאהל משפחות שמכינים את האוכל 
בנפרד, זולות פרטיות. זה קשור גם להתבגרות של האנשים. פעם, כל 
אחד היה מביא משהו, היום יש כבר ציוד שרכשנו. ההתחלה היתה כמו 
התקופה החלוצית של המדינה, כולם נרתמו. עם ההתבגרות יש יותר 

התנהלות של שגרה”.
“בעצם כל שנה, עד המחנה הרביעי, החמישי, היינו בספק אם המחנה 
דבריו,  את  איילת  מחזקת  יתקיים”, 
“עכשיו הדברים כבר מובנים מאליהם 
וזה פחות מניע לפעולה. צריך פחות 

להתאמץ כי הכל קיים ונגיש”.
מה עמדתכם בשאלת המשפחות?

“לי לא טוב שיש יותר משפחות, 
רוצה שהדברים יהיו במינון”. מפתיע 
חגי, “האווירה משתנה בצורה מדהימה 
הופך  הכל  בסביבה.  ילדים  כשאין 
להיות יותר חופשי ומשוחרר, אנשים 
מרשים לעצמם לדבר ולהתנהג אחרת, 
משפחות  ילדים.  בעצמם  להיות 
עסוקות יותר בעצמן פיזית ורגשית, 
המחנה,  של  לזרימה  פנויות  פחות 
וצריכות  ביחד  כלל  בדרך  יושבות 

להיות בתשומת לב על הילדים”.
זוג  עוד  אסתרמן,  ודנה  לניר 
זו השנה  היוצר של המחנה,  מבית 
הראשונה  בשנה  כאן.  השלישית 
לילדם  מצפים  הם  כעת  הכירו, 
בין  הראשון. השנה החליטו להיות 
מובילי צוות הרוח, שאחראי על מפגשי המהות, הסדנאות, הבידור 
והפן האמנותי. הצוות אחראי גם על ארגון הערבים שהפכו למסורת: 
ומסיבת  השבת  קבלת  בציבור,  שירה  ערב  צעירים,  כישרונות  ערב 
סוף המחנה. הנושא המרכזי של כל מחנה נבחר בסופשבוע התנעה, 
שמתרחש שלושה-ארבעה חודשים לפני המחנה עצמו. אז גם מתחילה 

החלוקה הראשונית לצוותים.
כל  מגיעה  מאין  אהבה”.  של  “עשור  הוא  השנה  המחנה  נושא 

האהבה הזאת?
“המחנה מושך אליו אנשים עם לב גדול, נתינה, אחריות אישית, 
עשייה והתנדבות”, מסבירה דנה ליבוביץ”- אסתרמן, 35, מטפלת בנשים 
בהריון. “מצטרפים חדשים הם כאלה שיכולים להתאים לרוח המחנה. 
זה שבוע של אהבה. אם מישהו לא מרגיש טוב, עוד לפני שהוא יודע 
שהוא לא מרגיש טוב הסביבה כאן מבחינה ומטפלת בו. יש משהו חזק 

של אכפתיות, עזרה וקהילתיות”.
ניר אסתרמן, 33, מדריך בשיטת גרינברג, מצביע על הנוף האנושי 
עם  או  וההוראה  החינוך  מתחומי  אנשים  הרבה  כאן  “יש  המגוון: 
אוריינטציה לטיפול, אבל גם מידה לא מבוטלת של אנשי היי-טק. שמתי 
לב שכמעט לכל אחד כאן יש שניים-שלושה תחומי עניין נבדלים זה 
מזה משמעותית: איש מחשבים ומוסיקאי, מדריך טיולים וסטודנט 
לתואר שני בפילוסופיה ודתות. אנשים עם עושר פנימי ומאגר כישרונות 
עצום. אפשר לפגוש כאן הרבה אנשים לא מהמיינסטרים, רבים גם 
שונים מאוד ממני, אבל כולם חיים ביחד בשלום. בשנה שעברה ראיתי 
ילדים קטנים מטפסים לבד על גבעת חול. בעולם שלי, לא רק שזו לא 
אפשרות, אי אפשר בכלל לדמיין את זה. מתוך המפגש והשיחה עם 

חגי וידלנסקי: “כמה חברים חדשים יוצא לאדם 
בגילנו לפגוש בשנה? פה, המחנה עושה את הסינון 

הראשוני. מי שמגיע לפה יש לו את הזיקוק, קיים 
מכנה משותף של פתיחות. מי שאין לו פתיחות לא 

יגיע לכאן מלכתחילה”
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אנשים שונים ממני, מתאפשר לי לבחור בין אפשרויות שלא הכרתי, אני 
מקבל פרופורציה רחבה בהרבה ממה שיש לי בדרך כלל. נפגשים כאן 

גם עם הרבה מערכות יחסים וזוגיות יפות”.
ניר מציין את הנתינה האינסופית כבסיס לאהבה. “בכל מצב נתון אתה 
יכול לראות מישהו עושה מסאז’ למישהו, מנגן, מטפל בילד של מישהו, 
מפנק בארוחת בוקר. אנשים פותחים את הלב במהלך שהותם כאן. המפגש 
האנושי בחוץ הוא בדרך כלל הרבה יותר מוגבל ומצומצם. אם אתה פוגש 

מישהו מהמחנה בחוץ זה מיד חיבוק ארוך והברק חוזר לעיניים”.
לא עלה בדעתכם להרחיב את השבוע הזה לקהילה של ממש?

דנה מחייכת, “יש פנטזיה כזאת, אבל זה לא פרקטי. כל אחד מגיע 
מאזור אחר עם משפחה ועבודה”.

ניר רואה הבדל גדול בין חיים ביחד לשבוע, לבין התנהלות קהילתית 
לאורך זמן: “בשבוע הזה, כל אחד עושה השהיה של חייו ומאפשר לרוח 
המחנה להיכנס ולהחליף דפוסים וסדר עדיפויות. אנחנו שמים בצד 
הרבה דברים שביומיום יהיה קשה להתעלם מהם. אם, למשל, ייכנס 
כסף לסיפור, הדברים ייראו אחרת. לא בטוח שכולם יהיו נדיבים בכסף 

כמו שהם נדיבים בזמן.
“בשבוע הזה”, הוא ממשיך, “לאנשים אין כמעט רכוש ואין רצונות 
מנוגדים – אם אני מגדיל את שטח המאהל זה לא על חשבון מישהו. 
נרגיש  אפשר להחליק דברים. אם נהיה במקומות האלה כל השנה, 
לפעמים פראיירים, שרק אנחנו רוחצים כלים או מתנדבים במטבח. זה 

יהפוך הכל למורכב יותר, ייכנסו עוד שיקולים וגורמים רגשיים”.

יום ראשון, ה’ בחול המועד
אתמול היה חמסין קשה, כולם שכבו מעולפים במאהלים. המדבר 
גבה את מחירו ונרשמו כמה התייבשויות. היום כולם שוב מחייכים ומלאי 
מרץ ועסוקים בהכנות למסיבת העשור שתיערך הערב – לכבוד החג 

השני ועשר שנות אהבה. מגיעים גם חברים מהמחנות הקודמים. הערב 
חגיגי ומרגש,  נפגשים בחושך וכולם מקבלים נרות. כמה נרות מודלקים 
ואט אט האור מתפשט, כשאנשים עוברים בין יקיריהם ומאחדים להבות 
ולבבות. הנרות הדולקים נאספים בארגז חול וכולם יושבים סביבם מוארים 
באור הרך והחמים. אני מתבוננת באנשים סביבי והם יפים וקורנים. אני 

נוכחת שהאהבה דבקה גם בי וכולם יקרים ללבי מאוד.
ומקריאים  רוח  מצוות  אנשים  זה  אחר  בזה  קמים  הקהל  מתוך 

פרפראזה על “מה נשתנה?”
    מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

    שבכל הלילות אנו יושבים ומדברים עם חברינו בטלפון, באימייל, 
בפייסבוק או מעלים אותם במחשבותינו.

    הלילה הזה אנו מוקפים באנשים אוהבים ואהובים ויש בנו את היכולת, 
הרצון והחופש לחבק אותם, להרגיש את חומם ולהתעטף בקרבתם”.

ב’, שביעי של פסח  יום 
ראשונים נעלמים האוהלים ורשתות הצל הפרטיות, חניית הרכבים 
מידלדלת. חוגגי מסיבת אמש מתעוררים לאטם ומתכנסים בעצלתיים 
לבנייה  בניגוד  אחרונה.  משותפת  בוקר  לארוחת  המטבח  באוהל 
שהתנהלה מתוך שמחה ופרצי אנרגיה, שורר כאן שקט ודוק של עצב 

על השבוע שתם.
בשביל חגי וידלנסקי, הפירוק הוא סימן שנגמרה החופשה ומחר 
חוזרים לעבודה, “כמו שמפרקים תפאורה של הצגה. נפרדים מחברים 
טובים שכמעט לא פוגשים ביומיום ובראש מנקרת המחשבה שצריך 

לחכות עוד שנה. זמן לעצור ולסכם את התובנות”.
הכל מפורק ומוחזר אל המכולות, האנשים מתפזרים איש איש לדרכו 
והמדבר שהכיל את שיגיונותינו בסבלנות אין קץ, חוזר אל עצמו. כשאני 

עומדת מול הערוץ הריק אני תוהה: ההיינו, או חלמתי חלום?

ה? ה הז ל י ל ה ה תנ ה נש מ
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