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במאי 2011 נפטרה חוה לוי, מאימהות האנתרופוסופיה בישראל. בריאיון שהתקיים עמה בשנת 
2000, ומתפרסם כאן לראשונה, מספרת חוה על האנשים וההתחלות שהפכו את הפריחה של 

האנתרופוסופיה בישראל לאפשרית

י.  לו די  לום באדיבות או ן. הצי די, חוה, שמעו : מיכאל, או ן י. מימי לו משפחת 



>>>

תחילת שנת 2000 פניתי לחוה לוי וביקשתי ב
הצטרפתי  לכן  קודם  שנה  אותה.  לראיין 
לענף אליהו )מרכז ללימוד אנתרופוסופיה 
הפועל בירושלים(, והרגשתי צורך להכיר 
מעניין  שיהיה  הרגשתי  בכלל,  שלו.  ההיסטוריה  את 
לתעד את ההיסטוריה של האנתרופוסופיה בישראל. 
היה לי ברור שחוה היא האדם שבו אני רוצה להתחיל 
– משום תפקידה המרכזי בהתפתחות האנתרופוסופיה 
בירושלים. חוה ניאותה בשמחה, וקבענו להיפגש בביתה 
סיפורה  את  לשמוע  חשוב  לי  היה  הנשיא.  בשדרות 
האישי, אך חוה לא אוותה לדבר על עצמה, ובמקום 

זה בחרה לסקור את האירועים שנראו לה מרכזיים.
חוה סיפרה את הדברים, ואני רשמתי מילה במילה. 
אחר כך הדפסתי, ערכתי קלות והחזרתי לעיונה. היא 
הייתה שבעת רצון מהתוצר, אך לשאלתי, אם תרצה 
שנפיץ אותו בצורה זו או אחרת, ענתה תשובה שלילית. 
נדמה לי שחשבה שהטקסט פשוט מדי, שונה במהותו 
אך  הצטערתי,  מלומדים.  אנשים  שכותבים  מאלה 

כיבדתי את רצונה, והכנסתי את הטקסט למגירה.
ביום ראשון, האחד במאי 2011, חצתה חוה את הסף. 
מותה החזיר אותי לריאיון ששוכב במגירה אחת-עשרה 
שנה. לא נראה נכון עוד להמשיך להחזיק את החומר 
במגירה, ובהסכמת בניה הוא מתפרסם כאן לראשונה. 
הטקסט הוא אכן פשוט, חף מתחכום או גאווה, ובזה 
יופיו. ייתכן שהוא לוקה באי-דיוקים, יתכן שנעדרים 
ממנו אירועים או אנשים חשובים. אין לי דרך לבדוק 
וגם איני רוצה, כי לא ביקשתי מחוה  זאת או לתקן, 
נהפוך הוא. ביקשתי לראות את  תיאור אובייקטיבי. 
תחילתה של האנתרופוסופיה במקומותינו דרך העיניים 
שלה. מתוך האופן שבו בחרה לספר את הסיפור – אנו 

למדים גם משהו חשוב מאוד עליה.

זרעים ראשונים
האנתרופוסוף הראשון שהגיע לכאן – בתחילת המאה – היה יהודי 
בשם ארנסט מילר. מילר הכיר את רודולף שטיינר אישית, וזה הציע 
לו להתקרב אל הקבלה. בעקבות זאת מילר כתב ספר בגרמנית בשם 
הזוהר. בארץ מילר לימד בגימנסיה הרצליה, ואחר כך עבר לאנגליה, 

שם נפטר.
האנתרופוסופית הבאה שהגיעה ארצה הייתה אנה מאי-ריכטר. היא 
הגיעה לכאן ב-1924 עם בעלה, טדאוש פון-ריכטר, ישר לירושלים. שניהם 
היו נוצרים. היא הייתה גרמנייה, והוא רוזן פולני. שניהם למדו במרכז של 
ציירים גדולים במינכן, ושם היא ציירה תמונה על פי הנחיותיו של שטיינר. 
זו הייתה תמונת קיר ענקית בשלושה חלקים, שנקראה "טריפטיכון 
הגביע הקדוש" )Holy Grail(. כל זה היה עוד לפני שהתפתח הציור 
האנתרופוסופי. ציור הקיר הזה נהרס במלחמת העולם השנייה, ובת 
דודתה, ד"ר האושקה, עשתה בעזרת שקופיות רפרודוקציה על נייר. 
גברת ריכטר ובעלה הספיקו לצייר גם בַקֵּפלות של הגתאנום הראשון, 
לפני שנהרס. הם התיישבו בארץ בגלל האור והצבע המיוחדים כאן, 

ובגלל שרצו לצייר את המקומות הקדושים.
כאשר הגיעו ארצה, ניסו להיכנס למסגרות של אמנים ישראלים, 
אך לא כל כך הצליחו. באותה תקופה היו מעט ציירים בארץ והמצב 

הכלכלי היה קשה מאוד. ב-1939 בעלה של גברת ריכטר קיבל הזמנה 
לצייר בכנסייה בפולין, נסע לשם, ונעלם אחרי פרוץ המלחמה. כאשר 
הגרמנים פלשו לפולין הם הרגו הרבה מאוד פולנים נוצרים, וכנראה גם 
אותו. היא חיפשה אותו דרך הצלב האדום ודרך ארגונים בינלאומיים 

שונים, אך לא קיבלה שום מידע עליו. הוא פשוט נעלם.
אנה ריכטר-מאי התחילה מוקדם מאוד לאסוף כמה אנשים בביתה 
– בית ערבי ברחוב אגרון בירושלים, עם חדר אחד גדול בעל קימורים 
– על מנת לקרוא יחד איתה טקסטים של שטיינר באופן קבוע. היא 
הביאה לארץ ספרים שלו בשפה הגרמנית. נוצר חוג והאנשים נפגשו 
כל שבוע. מר בן ציון )ֶבננֹו( וולקוביץ )2000-1908(, שקידם רבות את 
גם השתתף בחוג הזה.  האנתרופוסופיה בישראל בימיה הראשונים, 
)כתבה נרחבת על אודותיה של אנה מאי-ריכטר התפרסמה בגיליון 

השני של מגזין אדם עולם(. 
מאוחר יותר היה בחיפה זוג אנתרופוסופים נוסף בשם ויילר. הוא היה 
יהודי, והיא הייתה גרמנייה לא יהודייה. גם הם ניסו – יחד עם קבוצה 
קטנה של אנשים – לקרוא את שטיינר בצוותא. מובן שהכול התנהל 
בגרמנית, כי אז עוד לא היה ולו תרגום אחד של שטיינר לעברית. היה 
אנתרופוסוף נוסף באותה תקופה, יואל נש )2006-1907(, חבר גבעת-
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ם. יר את המקומות הקדושי ר. הגיעה לישראל לצי ט כ י ר י  א ה מ נ א
לף.  וו זכריה  לום באדיבות  הצי
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נים דעת העולמות  "כיצד קו עטיפת המהדורה המקורית של 
נים", בתרגומו של נחמן בר שלום. ו העלי
  . ברית ן בע ספר האנתרופוסופיה הראשו

כיצד קונים                               
הגרסה הלא מצונזרת

1960 התפרסם ספר האנתרופוסופיה  בשנת 
העברי הראשון – תרגומו של נחמן בר שלום לספר 
כיצד קונים דעת העולמות העליונים. את הספר 
ערך פרופסור שמואל הוגו ברגמן, ולצד הקדמת 
העורך הוסיף המתרגם הקדמה ארוכה משלו. 
כשראה פרופ' ברגמן את ההקדמה הוא נחרד 
והורה להדביק את דפי המבוא של בר שלום לפני 
שהספר הופץ מחדש. על כך כתב ביומנו בשישי 

ליוני באותה שנה:
הנורא  המבוא  את  קראתי  בערב,  "עכשיו, 
הייתה  זאת  שטיינר.  של  לספרו  שלום  בר  של 
בחברה  מופיע  שאני  איומה,  עובדה  בשבילי 
הזאת כסנגור של שטיינר. והנורא מכל: גורלה 

של האנתרופוסופיה בישראל". 
של  עותק  הגיע  עולם  אדם  מערכת  לידי 
מביאים  אנו  מתוכה  המקורית,  המהדורה 

קטעים נבחרים. 
[...] עלינו לדעת ולזכור היטב היטב את עברנו 
דתם  אשר  לגויים,  אור  לשמש  החייב  המזהיר, 
נעשה איפה  לא  יונקת מדתנו הקדושה. מדוע 
מאמץ לתפוס את מקומנו כבימים קדמונים. – איך 
נעשה זאת? נעשה זאת, על ידי לימוד תורת המדע 
הספרים  יתר  שיתורגמו  לאחר  לפרטיו,  הרוחי 
האנתרופוסופיים, ועל ידי התאמנות אזוטרית של 
אלה אשר הגיעו בהתפתחותם השכלית-מוסרית 
לשלב מסוים המאפשר להם את הדבר; ואז לא 

יאמרו מדענינו כי אין דרך להגדיר את מהותה של 
היהדות [...]

הנשיאים,  המלכים,  אילו  וכלל  כלל  מזיק  היה  לא  אגב, 
ראשי הממשלה של כל מדינות העולם, על כל חברי הפרלמנט 
והבתים העליונים, (לרבות מדינת ישראל עם ראש ממשלתנו, 
היהודי המוכשר של המאה העשרים), היו כן משתייכים לתנועה 
אנתרופוסופית בין-לאומית; כי, בוודאי ובוודאי שזה היה משתקף 
ומקדם בצעדי ענק את  כולה,  ברמה האנושית של האנושות 

התפתחותו של היקום כולו. 
[...] לפני שנים נזדמן לי לקרוא ספר באנגלית, הדן בתורת 
האנתרופוסופיה ומצאתיה כי טובה היא, ומנחילה אושר עילאי 
למקיימיה; וברכתי לכל אדם ואדם, באשר הוא, כי יזכה לקיימה 
ולהגיע על ידי כך לאושר העילאי, לתועלת הכלל ולתועלתו 

הוא, אמן! 
[...] ועתה, נקרא ביחד את דבריו של מחבר הספר הזה, הטוב 
והמטיב, גאון הגאונים, איש המדע האמיתי, המורה הגדול של 

האנושות, הד"ר רודולף שטיינר המבורך! 

לפני שנים נזדמן לי לקרוא 
ספר באנגלית, הדן בתורת 

האנתרופוסופיה ומצאתיה כי 
טובה היא, ומנחילה אושר עילאי 

למקיימיה; וברכתי לכל אדם ואדם, 
באשר הוא, כי יזכה לקיימה ולהגיע 
על ידי כך לאושר העילאי, לתועלת 

הכלל ולתועלתו הוא, אמן!



חיים ולאחר מכן בקיבוץ גת, אבל הוא היה די מבודד בקיבוץ. רק 
בשנות חייו האחרונות הוא התחיל להגיע למפגשים אנתרופוסופיים. 
ידוע),  אינו  (שמו  בצפון  קיבוץ  חבר  היה  בתחילת שנות השלושים 
האווירה  ההיא  ביו-דינמית. בתקופה  שניסה להתחיל עם חקלאות 
בארץ לא הייתה מתאימה להתחיל פעילויות מסוג זה, גם לא בתוך 
החברה הקיבוצית. אנתרופוסוף נוסף שחי אז בארץ הוא וולטר הרץ. 
הוא היה עולה מגרמניה, ועבד במוסד לילדים מפגרים באזור תל-אביב. 

בין שנות העשרים והשלושים היו עוד שניים-
שלושה שהתעסקו עם האנתרופוסופיה, אבל 
לא באופן כל כך רציני. בשנות השלושים לא היה 

כמעט קשר בין כל האנשים האלה.
ב-1933 הגיעה לתל-אביב רעיה קרן, וגם היא 
התחילה לקרוא ולהיפגש פעם בשבוע עם קבוצה 
קטנה של אנשים. היא הייתה אנתרופוסופית 
לירושלים,  עברה  היא  ב-1958  בגרמניה.  כבר 
שאיתם  אנשים,  כמה  סביבה  אספה  כאן  וגם 
התחילה להיפגש כל שבוע. המפגשים האלה 

התנהלו בדירתה הקטנה, ואצלה נקראו באינטנסיביות ספרים רבים 
של שטיינר.

נבטים מזדקפים
לכבוד יום ההולדת המאה של שטיינר, בשנת 1961, פרופסור שמואל 
הוגו ברגמן (1975-1883) העביר באוניברסיטה העברית סמינר על הספר 
הפילוסופיה של החרות. באותה תקופה הייתה גם סדרת הרצאות ברדיו 
שבה אישים שונים התבקשו לדבר על האדם שהשאיר עליהם את הרושם 
החזק ביותר. תחת הכותרת הזאת ברגמן דיבר על שטיינר. גם ברגמן – 
כמו ארנסט מילר – הכיר את שטיינר אישית. חמותו של ברגמן התגוררה 
בפראג, ושטיינר היה נותן הרצאות אצלה בבית. כך הם הכירו. שטיינר 

אפילו הזמין את ברגמן להשתתף בהרצאות מאוד אזוטריות בפראג. 
באותה שנה פרופסור ברגמן הגיע פעם לביתה של רעיה קרן וסיפר 
לנו באופן אישי, במסגרת הקבוצה, על המפגשים שהיו לו עם שטיינר. 
סיפור  סודות  על  הרצה  שטיינר  האלה.  מהסיפורים  כמה  הנה  אז 
הבריאה התנ"כי, ודיבר על המילים שבהן פותחת התורה: "בראשית 
ברא אלוהים". לצורך הבנת הטקסט התנ"כי בשפת המקור, שטיינר 
למד עברית אצל ברגמן. ברגמן היה גם בהצגות הראשונות של דרמות 

המסתורין במינכן בשנים 1911-1910, כשעדיין שיחקו בהן חובבים תחת 
השגחתו של שטיינר, ולא שחקנים מקצועיים. כאשר פרצה מלחמת 
העולם הראשונה, ברגמן גויס ליחידה קרבית, ושטיינר נעזר באנשים 
שהכיר על מנת להוציא אותו משם. מאוחר יותר כל היחידה הזו נכחדה, 

וברגמן אמר ששטיינר הציל את חייו.
הספרים  את  אסף  ברגמן  השנייה  העולם  מלחמת  אחרי 
אותם  והביא  אחרות  ובארצות  בגרמניה  שנשארו  האנתרופוסופיים 
ספרים  הרבה  היום  יש  לברגמן  הודות  ארצה. 
אנתרופוסופיים בגרמנית, בצרפתית, באנגלית 
ברגמן  הלאומית.  בספרייה  סלאביות  ובשפות 

מת פה בירושלים.
שטיינר  על  מאמרים  כתב  ברגמן  פרופסור 
הפילוסופיה של החרות בפרסומים בעלי  ועל 
כמעט  היו  לא  שבה  בתקופה  אקדמי.  אופי 
אנתרופוסופים בארץ, הוא היה אדם שתרם הרבה 
מאוד לאנתרופוסופיה, גם בתוך האקדמיה. הוא 
אפילו אמר קבל עם ועדה ששטיינר הוא האדם 

שהטביע בו את החותם החזק ביותר בחייו.
הרוח  מדע  בתולדות  דרך  ציון  שמהווה  נוסף,  דבר  קרה  ב-1961 
בישראל: גברת קרן העלתה את הרעיון לייסד בירושלים את הענף 
הראשון בארץ, ולקרוא לו ענף אליהו – בגלל האינקרנציות (גלגולים) 
השונות של אליהו הנביא (על פי שטיינר, גלגוליו של אליהו הנביא הם 
פנחס הכהן [התגשמות קודמת לאליהו], יוחנן המטביל, יוחנן השליח, 
הצייר רפאל והמשורר נובאליס). אז כבר היינו קבוצה של שישה-שבעה 
איש, ולמדנו הרבה את הנושא הזה בפגישות שלנו. קרן לקחה מאוד 
להנהלת החברה  כתבה  היא  ראשית,  הענף.  היווסדות  את  ברצינות 
האנתרופוסופית העולמית בדורנאך, שווייץ, ושאלה האם זה אפשרי 
לייסד ענף עם קבוצה כל כך קטנה, והם ענו לה שזה אפשרי. ואז אנחנו 

עשינו חגיגה גדולה, מאוד רצינית ויפה. 

גבעולים פורצים
אחרי מלחמת השחרור וולקוביץ עבר מירושלים לתל-אביב, ושם הוא 
התחיל לארגן קבוצות של אנשים שרצו לקרוא אנתרופוסופיה. בנוסף, 
הוא ייסד הוצאת ספרים בשם "מיכאל", שהחלה להוציא לאור ספרים 
של שטיינר מתורגמים לעברית. גם נחמן בר-שלום – יליד ירושלים – 
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אנה ריכטר-מאי התחילה מוקדם 
מאוד לאסוף כמה אנשים בביתה על 
מנת לקרוא יחד איתה טקסטים של 

שטיינר באופן קבוע. היא הביאה לארץ 
ספרים שלו בשפה הגרמנית. נוצר חוג 
והאנשים נפגשו כל שבוע. מר בן ציון 

וולקוביץ גם השתתף בחוג הזה

לר י ט מ ס נ ר א
ע  האנתרופוסוף הראשון שהגי

לישראל.
ן בן צדוק. לום באדיבות בנימי הצי
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ם.  מקימת ענף אליהו בירושלי

לום באדיבות נכדה, הצי
ס.  מתי הו

ו ברגמן שמואל הוג
נר על  ניברסיטה סמי ביר באו הע

לוסופיה של החירות". "הפי
קיפדיה.  י ו לום באדיבות  הצי



התחיל לעסוק בתרגום שטיינר לעברית. הוא התלהב מהספר כיצד 
קונים דעת העולמות העליונים, ותרגם אותו מאנגלית. תרגום זה יצא 

לאור עם הקדמה שכתב פרופסור הוגו ברגמן.
הגיע  העליונים  העולמות  קונים דעת  כיצד  של  התרגום העברי 
להרבה מקומות, וביניהם לקיבוץ גבעת-חיים. שם הוא הגיע לידיים 
של שני בני קיבוץ מאוד צעירים, צבי מדר וצבי דביר, שהתחילו לקרוא 
את הספר עם קבוצה של חבר'ה צעירים. מהקבוצה הזאת יצאו הרבה 
אנתרופוסופים פעילים המפוזרים היום בכל הארץ. ביניהם היה ישעיהו 

בן-אהרון, שפעל רבות להקמת קיבוץ הרדוף.

לאט לאט הלך והתגבש אצל גברת קרן הרעיון שצריך להקים בארץ 
מוסד לילדים מפגרים. רעיון זה נולד בעקבות פנייתה של אם מתל-אביב, 
שידעה שבחו"ל יש מוסדות אנתרופוסופיים לילדים מפגרים ושהם 

מאוד טובים. היא ביקשה מגברת קרן שתקים מוסד כזה בארץ. 
באותו זמן האנתרופוסופים בארץ היו מפוזרים בכמה מקומות. רופא 
ילדים מחיפה בשם פרופסור נסאו שלח את אילנה שנל – שאז הייתה גננת 
צעירה – לשנה במוסד אנתרופוסופי באנגליה. שם אילנה הכירה את רות 
מוסימן – שווייצרית לא יהודייה שעבדה באותו מוסד – והציעה לה לבוא 
ארצה כדי לפתוח יחד מוסד כזה כאן. במשך ארבע השנים הראשונות 
שלה בארץ מוסימן עבדה במוסד גדול בשער מנשה. היא הייתה למעשה 
הראשונה שהצליחה לעשות בארץ עבודה אנתרופוסופית עם מפגרים 
במוסד שלא היה אנתרופוסופי בכלל. בתקופה הזאת אנחנו התארגנו, 
וב-1968 התקבלה תרומה גדולה מאנתרופוסוף בחו"ל. הקמנו אגודה, 
חיפשנו בית למוסד, ושאלנו את מוסימן אם היא מוכנה לנהל אותו. היא 
אמרה שכן, וב-1969 נולד "בית אליהו" בבאר-שבע. הכסף לא הספיק. 

קיבלנו עוד תרומה מחו"ל ויצאנו לדרך. 
בהתחלה לא היה קל לקבל את ההכרה הרשמית לבית אליהו מצד 

די דתי. בכל מקרה, המון  דרגים מסוימים במשרד הסעד, שאז היה 
אנשים – גם אנשי מקצוע שהיו בקשר עם החינוך המרפא – באו לראות 
אותו ואמרו שזה המוסד הכי טוב בארץ, וכך התפרסם כאן בית אליהו. 
כמעט באותו זמן אנתרופוסופית בשם דבורה שיק פתחה את "בית 
אורי" בעפולה. גם היא עבדה קשה מאוד כדי להקים את המעון הזה 

בכוחות עצמה, והצליחה.
בירושלים,  אנשים  קבוצת  סביבו  אסף  בר-שלום  נחמן  במקביל, 
ועבד איתה על לימודי אנתרופוסופיה. הם למדו לא רק את 
הספר כיצד קונים דעת העולמות העליונים. הוא גם העביר 
להם בעל-פה הרצאות מספרים אחרים של שטיינר, באנגלית, 
ובתחילת שנות השבעים נוצר מפגש בינינו לבין החוג הזה. 
כלומר, ענף אליהו, שהיה דובר רק גרמנית – הרי כל הספרות 
הייתה בגרמנית – נפגש עם הקבוצה הזו, שהייתה דוברת עברית, 
והחלטנו להתאחד. ואז התחילו עוד אנשים לתרגם לעברית. 
הראשון שהתחיל לתרגם באופן שוטף היה דב וירושבסקי, 
שהיה מהקבוצה של בר-שלום, ובעקבותיו עלי אלון מקיבוץ 
צרעה, שכבר איננו בחיים. את הספרים שוירשובסקי תרגם 
אנחנו שכפלנו בענף, בסטנסיל, ואחר כך הדפים הודבקו בצורת 

חוברת. אלה היו בעצם ההתחלות. 
בסוף שנות השבעים קיבלנו כסף מגרמניה לקניית הדירה 
שבה נמצא הענף היום. זה היה די נחוץ, כי רעיה קרן עברה 
להתגורר בבית-הורים, כך שכבר לא יכולנו להיפגש אצלה, 

ק י ה ש ר ו ב ד
דיה. י הקימה את בית אורי במו 

וסי שחר.  י לום באדיבות  הצי

ן מ י ס ו ת מ ו ר
המנהלת הראשונה של בית אליהו.
ן טלקר.   לום באדיבות כריסטי הצי
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ן לאומי  ד הספרים הבי ד דוכן ספרות אנתרופוסופית בירי העמי

ן בקר.   ו לום באדיבות עצי במשך שמונה עשרה שנה. הצי

במשך ארבע השנים הראשונות שלה בארץ, רות מוסימן 
עבדה במוסד גדול בשער מנשה, והייתה למעשה הראשונה 
שהצליחה לעשות בארץ עבודה אנתרופוסופית עם מפגרים 
במוסד שלא היה אנתרופוסופי בכלל. בתקופה הזאת אנחנו 
התארגנו, וב-1969 נולד "בית אליהו" בבאר-שבע, בניהולה  

של מוסימן
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ונזקקנו למקום אחר. הספרייה שיש לנו בענף נבנתה לאט-לאט. הרבה 
מהספרים התקבלו מקרן בגרמניה שאוספת ספרים אנתרופוסופיים 

מאנשים זקנים.
לצד כל זה, במשך שמונה עשרה שנה מר וולקוביץ היה מעמיד 
דוכן ביריד הספרים הבינלאומי. הוא היה מזמין ספרים אנתרופוסופיים 
מחו"ל, בכמה שפות, ומציג אותם כל שנה בבנייני האומה בירושלים. 
כנראה שהרבה אנשים קנו את הספרים האלה ואנחנו לא ידענו על 
הרבה  תרמו  לעברית,  שתורגמו  הספרים  עם  יחד  אלה,  בכלל.  זה 

להכרת האנתרופוסופיה בארץ.  במשך שלוש עשרה שנה וולקוביץ 
נסע גם לחיפה, פעם בשלושה שבועות, כדי לעבוד באנתרופוסופיה 
יחד עם אילנה ומנחם שנל, שגרו בקריית טבעון, ועם אנשים אחרים. 
זו בעצם הייתה ההתחלה של קבוצת האנתרופוסופים הגדולה שיש 

היום בטבעון.
האנתרופוסופית  הפעילות  שנים  הרבה  שבמשך  לראות  אפשר 
בישראל התרכזה בעיקר בחוגי קריאה ולימוד, ובכל השנים האלה היו 
לנו רק שני מוסדות אנתרופוסופיים: בית אורי בעפולה ובית אליהו 
בבאר שבע. וכאשר הילדים בבית אליהו הגיעו לגיל ההתבגרות, רות 
מוסימן התחילה ללחוץ שנחפש מסגרת אחרת בשבילם. לא מוסד, 
אלא מסגרת שבה יוכלו גם לעבוד. אז התחלנו לחפש מקום, אבל זה 
היה קשה מפני שבתקופה ההיא – תחילת שנות השבעים – לאנשים 
רבים הייתה רתיעה ממפגרים. אף אחד לא ממש רצה שזה יהיה על ידו. 
אחרי חיפושים רבים מצאנו שטח כמה קילומטרים מחוץ לבאר שבע. 
שוב שיחק לנו המזל, וקיבלנו תרומה גדולה מהולנד על מנת להתחיל 
בבנייה. בסוף שנות השבעים התחלנו לבנות והגענו לבית וחצי, כי בחצי 

השני של הבית השני נגמר הכסף. 
בתחילת שנות השמונים הילדים הראשונים של בית אליהו שהגיעו 
לגיל שמונה עשרה עברו לכפר רפאל. כפר רפאל נקרא כך על שם 
המלאך רפאל, הרופא, המרפא. היום לכפר רפאל יש חמישים חוסים, 

והוא מנוהל על ידי שבע משפחות ישראליות ביחד.
כל אחת מהקהילות הקיימות היום בישראל – הרדוף, טבעון, ירושלים, 
כפר רפאל ותל-אביב – היא בעלת היסטוריה עשירה משלה, שצריך 
לתעד בנפרד. רק המייסדים של כל קהילה יכולים לספר את הסיפור 
שלה. ודבר דומה קורה עם היוזמות. בהווה (שנת 2000) יש עשרות יוזמות 
אנתרופוסופיות ברחבי הארץ, ורק המייסדים של כל יוזמה יכולים לספר 
איך היא התחילה והתפתחה. לדוגמה, היום יש כבר שלושה בתי-ספר 
ולדורף: בהרדוף, בטבעון ובירושלים, כל בית ספר וההיסטוריה שלו, ובכל 
הארץ יש יותר מעשרה גנים. אפשר ללמוד חינוך ולדורף גם בהרדוף וגם 
במכללת דוד ילין בירושלים. במעט מאוד ארצות בעולם ניתן ללמוד 
את חינוך ולדורף במכללה ציבורית. ובבית זית – אקדמיה לאוריתמיה. 
יש כמה רופאים אנתרופוסופים, חוגי ציור, סדנאות ביוגרפיה ועוד כל 
מיני פעילויות. המצב כל כך שונה היום. אם מסתכלים אחורה, לתחילת 
שנות השישים, כאשר ייסדנו את הענף הראשון בארץ – אפשר היה אז 

לספור את האנתרופוסופים בעשר אצבעות כמעט. 

בשנת 1961 פרופסור ברגמן הגיע פעם לביתה של רעיה קרן 
וסיפר לנו באופן אישי על המפגשים שהיו לו עם שטיינר. 

שטיינר הרצה על סודות סיפור הבריאה התנ"כי, ולצורך הבנת 
הטקסט התנ"כי בשפת המקור, הוא למד עברית אצל ברגמן

הדרת מלכות אצילה
דברים שנשא פרופ' שמעון לוי על קברה של חוה לוי

אמא, סבתא וסבתא רבה היקרה שלנו,
נדהמים  היינו תמיד  הזיכרון  ואתו  הגוף  לך  גם כשנחלש 
מעומק ומדיוק התבונה הרגשית שלך, מיכולתך לחתוך ישר 
לעיקר, מההבנה שלך למה שאנשים משדרים לעצמם, בינם לבין 
עצמם ואלייך. אהבנו וצחקנו על הישירות הבלתי מתפשרת שלך, 
התפעלנו מההתגייסות, מהמעורבות ומהמחויבות שלך למען 
התנועה האנתרופוסופית בכלל ולמען אנשים נזקקים בפרט, 
מימי הפעילות האינטנסיבית שלך למען בית אליהו וכפר רפאל, 

וכיבדנו את אמונתך הלוהטת בחיי הרוח.
וההיסטוריה,  הגורל  לך  שזימנו  הקשה  מהביוגרפיה 
כשמשפחתך פוזרה בארבע יבשות ובמחנות הסגר ובמלחמות, 
הצלחת לעצב לעצמך ולסובבים אותך תמונת עולם אופטימית, 
ועשית את זה בענייניות תמה ולא רגשנית. התבוננת בחיים 
שלך ושל קרובייך בהומור, בתבונה, בונה לך ולהם עולם חיובי. 
חייך הם סיפור הישרדות לא רק של משפחתך המקורית אלא 
של הישרדות נפשית ורוחנית, ניסיון מתמשך למצוא ולהקנות 

משמעות ולתרגם ראיות רוחניות לחיי המעשה, ליום-יום. 
מחברים  אהבה  המון  מוקפת  היית  האחרון  שישי  ביום 
ומקרובים שלך ושלנו, עטופה הערכה גם מאלה שראו אותך 
לראשונה ונתקלו באישיותך הקורנת, לזוהר בעינייך, עם בני 
אדם שקלטו מהר את יחסך לאדם שניצב לפנייך. כמובן, כל 
אחד ואחת מאתנו חווה אותך קצת או הרבה אחרת. אנשים 
חום  ועל  הומור  המון  על  אצילה.  מלכות  הדרת  על  דברו 
ופתיחות משוחררת ומשחררת. וגם על פגיעות ועדנה אין קץ. 
לי היית ונשארת אמא צעירה מזיכרונותיי הראשונים במצור על 
ירושלים כשתרגמת וקראת לי ממעשיות האחים גרים שברובן 
הסוף הוא טוב, דרך טיולינו בעמק המצלבה והאהבה לטבע 
שלמדתי ממך ודרך כתבי שטיינר, שעליהם התווכחנו עשרות 
שנים. עד הרגע האחרון ממש אמא וחברה רגישה מאין כמותה, 

נאמנה ונדיבה. 
ביום ראשון אכלת ארוחת בוקר, עישנת לך שוב אירופה 
כנראה לא במקרה, או שתיים או יותר, קראת לרופא ובאמצע 
הבדיקה נישק אותך מלאך והלכת. בשמי ובשם כולנו אני מאחל 
לך מסע מוצלח בעולם שהלכת אליו ותמסרי ד"ש חמה לאבא. 

בדרכך תזכרי כמה גם אנחנו אוהבים אותך.
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