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האנתרופוסופית בארץ

 2011 במאי  האחד  ראשון  ביום 
לוי, מחלוצות  חוה  הסף  את  חצתה 
בישראל.  האנתרופוסופית  העשייה 

בת 87 הייתה במותה. 
הידידים  במעגל  (אווה  חוה 
והמשפחה) נולדה במאי 1924 בווינה. 
ילדותה המאושרת נקטעה באחת עם 
במרץ  לאוסטריה  הנאצים  פלישת 
1938. תוך זמן קצר היא גורשה מבית 
הספר וסבלה מאימת השלטון. מזלה 
האיר לה, והיא יצאה מווינה תוך כדי 
המלחמה בקבוצת בני נוער, והגיעה 
לקיבוץ קריית ענבים שבהרי ירושלים. 
ואחיה)  (הוריה  הקרובה  משפחתה 
ניצלו גם הם בדרכי ניסים. לחלקים 
הגורל  חיכה  המשפחה  של  אחרים 

שזומן לרוב יהודי אירופה.
חוה  התערתה  ענבים  בקריית 
בחברה ובנוף הארץ-ישראלי, ושם גם 

הכירה את בן זוגה לחיים, מיכאל (מרטין) לוי. 
בקיבוץ נולד בנה הבכור שמעון. הזוג הצעיר 
כל  את  חוה  חוותה  וכאן  לירושלים,  עבר 

מוראות המצור והרעב של מלחמת 1948.
המפגש הראשון של חוה עם האנתרופוסופיה 
אמּה,  ילדותה.  בתקופת  בווינה,  עוד  היה 
הווינאי  בענף  חברה  הייתה  רוזנברג,  דורה 
של התנועה האנתרופוסופית. בירושלים של 
שנות החמישים החלה חוה את מסעה האישי 
באישיותה  מסתייעת  האנתרופוסופיה,  אל 
המיוחדת של הציירת אנה ריכטר-מאי. מתוך 
פעילותה של קבוצת הלימוד בירושלים נבט 
הרצון להביא אל המציאות הישראלית עשייה 
לכך,  נרתמו  ומיכאל  חוה  אנתרופוסופית. 
והקדישו שנים רבות מחייהם להקמה, תמיכה 

הראשון  האתרופוסופי  המוסד  של  וליווי 
בישראל – "בית אליהו" בבאר שבע. לימים, 
כשילדי בית אליהו התחילו להתבגר, היו חוה 
ומיכאל מהפעילים המרכזיים ליצירת התשתית 
להקמת כפר רפאל, אשר קלט את ילדי בית 
אליהו. בנה השני, אודי, היה ממקימי הכפר 

ועבד בו 21 שנה.
חוה  שקדה  שנה  משלושים  למעלה 
בין הפעילות האנתרופוסופית  על הקשר 
והמרכז העולמי בדורנך, שווייץ.  בישראל 
היא אירחה קבוצות רבות מחו"ל, והייתה 
האנתרופוסופית  הפעילות  של  הנציגה 

הישראלית בעולם.
ביוגרפיה, אותה  2006 כתבה חוה  בשנת 
פרסמו בניה בחוברת הנושאת את השם "מוינה 

לירושלים". בין היתר, כתבה שם את 
הדברים הבאים:

כעבור שנתיים [בקריית ענבים] 
ללכת  החליטה  שלי  הקבוצה 
לקיבוץ אחר, להכנה של היווסדות 
קיבוץ חדש. לי היה מהר מאוד ברור 
רציתי  בשבילי.  אינם  קיבוץ  שחיי 
למה?  מפגרים.  ילדים  עם  לעבוד 
אני חושבת, שהסיבה היחידה יכולה 
של  האוזר"  "קספר  הספר  להיות 
יעקב וסרמן, שקראתי עוד בווינה. 
שהייתה  פראייר,  לֶרָחה  הלכתי 
המנהלת של עליית הנוער ואישה 
מה  לה  ואמרתי  במינה,  מיוחדת 
שהייתי רוצה. היא הביטה בי ואמרה: 
לך,  מתאים  שזה  חושבת  אני  "כן, 

ואני אסדר לך מקום". 
בעל  עברי]  [שומר  הגפיר 
שמע  החומות  הגדולות  העיניים 
שאני רוצה לעזוב את המשק, והוא הזמין אותי 
לנסוע איתו לירושלים. הלכנו להר הצופים, 
ושם הוא אמר לי, שהוא רוצה להתחתן איתי. 
הייתי די מופתעת, אבל עוד יותר מאושרת. 
זו בעצם הייתה השיחה הראשונה שלנו. אני 
הייתי בת שבע עשרה וחצי, ורציתי להסביר לו 
שאני מחפשת משהו שעדיין לי קשה להסביר, 
ושאינני רוצה לחיות בקיבוץ. אבל הוא ביקש, 
שתהיה לי סבלנות ואחר כך נראה. מיכאל אמר 
לי גם, שהוא יודע מה זה אנתרופוסופיה, כי 

הוא הכיר מישהו בגיסן [עיר בגרמניה]. 
של  הראשונים  ימיה  על  מורחב  מאמר 
מבטה  מנקודת  בישראל  האנתרופוסופיה 
של חוה לוי יתפרסם בגיליון הבא של "אדם 

עולם". 
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