
היהליהדותאות׳שמשכוהדבריםאחד

למגווןקוהרנטיתהתייחסותשמצאתי
כללאורךעקביותזיהיתיתחומים.

בשבילירציניחידושהיהוזההרמות,
08׳1111לביא,אריאלאהרן

האמ־החירותפסלשלשהלפידטענהישנהההלוואות.

ריקני

$TS1$האמריקני$TS1$

$DN2$האמריקני$DN2$היהשאדריאנוםאלאלפיד.אותושלהעתקהוא

מלוויםשלדקהאוליגרכיההתפתחהואחריוהאחרון,

נמכרוחובותיהםאתשילמושלאאזרחיםעשירים.

שכבהביןפערנוצרוגדלו.שהלכובהיקפיםלעבדות

דבר,להשאיןענקיתלשכבהההוןבעלישלזעירה
החובות,שמיטתאתלשחזרביקשהקיסריםוכשאחד

טועניםכלכלייםהיסטוריוניםאותו.רצחוההוןבעלי

הרו־האימפריהלהתפוררותהסיבותאחתהייתהשזו

מית.

$TS1$.הרומית$TS1$

$DN2$.הרומית$DN2$,שמיטתאתמשמריםהיוהרומאיםאםלדבריהם

הנוראהחברתילמצבמגיעהיהלאהעולםהחובות,

הביניים.בימיששרר

כיציאהכולקודםנתפסהחירותהעתיק"בעולם

שבההיום,שלנומהתפיסההפוךבדיוקהחובות,מעול

הק־עללשמורהזכותהקנייןזכותעםמזוההחירות

ניין

$TS1$הקניין$TS1$

$DN2$הקניין$DN2$גםשהלוויתי.הכספיםכוללשלי,ההשקעותועל

מצוותובבסיסהרעיונותעלתדעובספר

לביאאריאלאהרןמבקשהשמיטה,

לרפאנדיהחובותשמיטתברעיוןלהשתמש

שיאריךמודלולתכנןבמערבהכלכלותאת
השבת,שכמומאמיןהואהפרישה.גילאת

העםשלבשורהלהיותעשויההשמיטהגם

לעולםהיהודי

יפרנו//׳הודה
מולדובןליווןצילום:

נפרדבלתיחלקהםוהלוואותאשראיחובות,

—Iניתןלאלמעשה,המודרנית.החייםמשגרת

ומסחרחובותללאהמודרניתהכלכלהאתלדמיין

שמאפשרתזמן""מכונתמעיןיוצרהאשראיבחובות.

במ־בהווהלהשתמשמדינות,ואפילוחברותליחידים,

שאבים

$TS1$במשאבים$TS1$

$DN2$במשאבים$DN2$לוותרלחילופיןאובעתיד,רקברשותםשיהיו

רביםמשאביםלקבלכדיבהווהבמשאביםשימושעל

אפשרותבריבית(.הלוואה)באמצעותבעתידיותר

שונות:למטרותלהשקעות,הבסיסהיאהזוהגישור

במקוםצעיר.לזוגדירהרכישתועדחברות,מהקמת
הדירהאתויקבלשניםעשרותיחסוךהממוצעשהזוג

בביתלגורלומאפשרההוןשוקהפנסיה,לקראתרק

מעכשיו.כבר

לחובותמסוכן.גםהואחיוני,שהחובמידהבאותה

ובמקריםעצמם,משלחייםולייצרלתפוחנטייהיש
למער־נכנסיםמדינות,ואפילועסקיםמשפחות,רבים
בולת

$TS1$למערבולת$TS1$
$DN2$למערבולת$DN2$.מובילהכלשהוראשוניבהחזראי־עמידההרסנית

חדלותקדם,בימיפירעון.חדלותכדיעדהחוב,לגלגול

נמנעת:בלתיקשהלתוצאהמובילההייתההפירעון

החובאתכיסהלאשוויהואםהלווה,שלאדמתומכירת

משבר,בתקופותלעבדות.עצמוהלווהשלמכירה
מגיעותהיושלמותאוכלוסיותממושכת,בצורתכמו

שהייתהמציאותלחם,לפתומידרדרותפירעוןלחדלות

שמיטתמצוותביהדות,חריף.חברתילמשברמובילה

אמורהשמיטה,שנתכלשלבסופההחלההכספים,

המבנהאתולהחזירמבוקרבאופןהמערכתאתלאפס

לאיזון.החברתי
יהודית",המצאהאיננהרוחביתחובות"שמיטת

הספראתאלובימיםשמשיקלביא,אריאלאהרןטוען

התורה(,פיעללכלכלהכת"רמכון)בהוצאת"שבע"

הש־מצוותשלוהחברתיותהכלכליותהמשמעויותעל

מיטה.

$TS1$.השמיטה$TS1$

$DN2$.השמיטה$DN2$ותרבויותאשורמסופוטמיה,מבבל,עדויות"יש

של־למשבריםחובותשביןהקשרעלנוספות,קדומות

טוניים.

$TS1$.שלטוניים$TS1$

$DN2$.שלטוניים$DN2$מוכ־היורעבלסףוהגיעוחובותשצברואנשים

רים

$TS1$מוכרים$TS1$

$DN2$מוכרים$DN2$לעבדות,בנותיהםואתאימהותיהםאתעצמם,את
אזר־לגייסצריךהיהוכשהשליטמינית,עבדותכולל

חים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$נתקלהיההואציבורייםלפרויקטיםאולמלחמה
כתוצאהלהפסיד.מהלהםשאיןמישלבהתקוממות

ההולדתביוםחובותמחיקתיוזמיםהיושליטיםמכך

הייתההכלכלהוכךלשלטון,עלושבוביוםאושלהם

מתאזנת.

הרו־באימפריהגםמקובלתהייתההזו"הפרקטיקה

מית.

$TS1$.הרומית$TS1$

$DN2$.הרומית$DN2$אוחזשלו,דמותועםמטבעטבעקיסראדריאנוס

שטרינשמרושבורומאשלהארכיוןאתהשורףבלפיד

הערה




מחובותלשחרורקשורה'דרור'מושגבתורה,

היובלבפרשתגםהעבדות,אתשמכוננות

הגדולהיהודיהחידושישעיהו.בנבואותוגם

שלבגחמהתלויהאיננהבתורהשהחירותהוא

וידועקבועחוקתיבסיסלהישאלאשליט,

לו".כפוףשליטשכלמראש,

יקרוסהלאומיכשהביטוח
וחוקינפתרה,העבדותבעייתלכאורה

הומניסטיתאבולוציהעברוהפירעוןחדלות

מכניסיםלאכברהיוםהמערבי.העולםבכל

יללמזונותחובות(למעטחובותבעלילכלא

רישלילתהןהמקסימליותוהסנקציותדים),

שיקוליהארץ.מןיציאהאיסוראונהיגהשיון

פירעוןחדלותחוקבכותרתמתנוססיםשיקום

פעםמאייותרקלכרונייםולחייביםהחדש,

ר.פטבהֶלזכות

מלאההחברההפרטי.לחובביחסנכון"זה

כלאתשאיבדואנשיםעלטרגייםבסיפורים

בגיבהםמטפלתאכןהמערכתאבלעולמם,

ולהעבודהלשוקאותםלהחזירשמבקשתשה

המרכזיתהבעיההרגליים.עלעצמאיתעמידה

עלכשמדבריםהציבורי.החובהיאהיוםשלנו

סימניאתלזהותאפשרציוויליזציותקריסת

שתופחציבוריחובהואמהםואחדהאזהרה,

מדינותרובשלהחובההחזר.ליכולתמעבר

מהתוואחוזים001לפחותהואהיוםהמערב

שהמשמדמיוניים,סכומיםאלוהשנתי.צר

לעבודצריכיםהאזרחיםשכלהיאשלהםעות

אתלהחזירכדיצריכהאפסעםשלמהשנה

החוברקזהוכללקרות.יכולשלאמההחוב,

הפרטייםהחובותאתכשמוסיפיםהממשלתי.

אסטרויותרעודלאומיחובלממדימגיעים

נומיים".

שהתופעההטענהאתבספרמזכיראתה

שלרעיונותיואימוץבעקבותהתפתחההזו

טעןקיינסקיינס.מיינרדג'וןהבריטיהכלכלן

מלמיקרו־כלשונהחוקיותשלמקרו־כלכלה

להוציאאמורהשלאלמשפחהובניגודכלה,

ליצורצריכההממשלהמכניסה,שהיאממה

יושאלההלוואות.נטילתבאמצעותגירעון

צמיחהויחוללוביקושיםיגבירובמשק,קעו

החובות.שלהחזרשתאפשר

הכלכלניםביןויכוחישכיאםנכון,"זה

אינפליותראוצמיחהיותרמייצרזההאם

שרובנוסף,דבראמרקיינספנים,כלעלציה.

לאאוממנומתעלמיםבמדיניותוהתומכים

למנכוןאכןמלכתחילה.אותוללמודטרחו

לפתחכדימיתוןבתקופותחובותליטולדינה

ולייצרהתעסוקהגלגליאתלהניעתשתיות,

בשניםאםרקלהחזיקיכולזהאבלביקושים.

כפיחובות,ותחזירחגורהתהדקהיאהטובות

במצרים.יוסףשעשה

לראשממכר.שהחובזהבפועלשקורה"מה

עלאישיתערבותאיןהאוצרולשרהממשלה

קריירה,יסיימוהםמנפיקים.שהםהחובאגרות

גדובחלקתמקוםלהםויישמרספריכתבו

הנפיקהישראלהקורונהבתקופתהאומה.לי

למאהחובאגרותבהיסטוריההראשונהבפעם

אנישלמו.עודשלנושהניניםחובשזהשנה,

חשובחשבונם.עלוחייםאותםמשעבדיםחנו

שמשמשחובביןההבדלעללעמודגםמאוד

בתשלהשקעהשמשמשחובוביןלצריכה,

המבעולםאבלבעתיד.צמיחהשתיצורתיות

מימוןלצורךלחובהתמכרוהממשלותערבי

שימתקתקתבפצצהשמדוברושכחושוטף,

מדינות".לפרקכולה

המדינהשלהחובהרלמשל,בארה"ב

הקטןהאזרחאבלדולר,טריליוןל־71מגיע

הצריפתוחים,הקניוניםזה.אתמרגישלא

מתקתק.והכולמשגשגתכה

ניתניםובלתינתפסיםבלתיסכומים"אלו

לפשיטתיובילוהםדברשלובסופולהחזר.

באימפריהשקרהכפיהמונית,להגירהאורגל

הביטוחשלהמאזניםאתכשבוחניםהרומית.

המשבההשנהעללהצביעאפשרהלאומי

עצמו,לתוךיקרוסהזההענקהגירעוניערך

שנה,מעשריםושלושיםיותרלאשלענייןוזה

גםהיסטוריים.במונחיםבבוקר''מחרכלומר

מבויבפניעומדתהרווחהמערכתבארה"ב

שרובמלמדיםשםשנערכיםוסקריםסתום,

סילהםשישמאמיניםהאמריקניםהצעירים

שהמערכותמאשרחייזריםלפגושיותררבכוי

לגמלאות.יצאוכשהםאותםיחזיקוהללו

מתמרץלאהפוליטישהמבנההיא"הבעיה

פוליטיהחוב.אתלהקטיןהפוליטיקאיםאת

בשירותיםלקצץיעזלאלהיבחרשרוצהקאי

יודעהואומנגדבחינם,לקבלהתרגלשהאזרח

מאוד.קטןחובנטילתשלהפוליטישהמחיר

הקהלבדעתנקודותמאבדלאציבורנבחר

זההמיידיבטווחכיחוב,אגרותהנפקתבגלל

הקטן".האזרחעלמשפיעלא

המאתשיחייבחוקלחוקקמציעאתה

בכלאחוזיםבחמישההחובאתלהקטיןדינה

החובות.שמיטתמצוותבהשראתשנה,

בהלכההלכתי.ספראיננושלי"הספר

באמצעותהכספיםשמיטתבעייתאת'פתרו'

העיעללדבררוצהאניזאתובכלפרוזבול,

הואהחובותשמיטתמצוותשלהעיקרוןקרון.

קרסשעולמולמיהומניטרימענהגםכפול:

הפנמהלחובלהתמכרלאחינוךוגםעליו,

קבוהפעלהשיטתולאזמניפתרוןהואשחוב

ופואינפלציהגוררמבוקרלאלאומיחובעה.

להכריזכךסתםאפשראיהלאומי.בחוסןגע

להולהתכחשחדוצדדיתחובותשמיטתעל

למלחמתלהוביליכולזהקודמות.תחייבויות

שמקטיןמצבלייצרבהחלטאפשראבלעולם.

שעגמילהתהליךמעיןזמן,לאורךהחובאת

מאוחר".מאשרמוקדםלהתחילדיף

משהיאכיצדהיובל?מצוותלגבימה

בעניין?תלבת

מצוותעלהרבהכתבוהציונות"גדולי

בןודב.שבתיועדוז'בוטינסקימהרצלהיובל,

רעיונותמיניכלהעלוהאחרונהבתקופהגם

תבטלשהמדינהההלכה:שלמודרניליישום

אתמחדשתחלקשהיאהיוצרים,זכויותאת

בירושהכספיםהעברתתמנעשהיאהאדמות,

העבירושהםהואלכולםהמשותףהמכנהועוד.

לאקריאהשזוטועןאנילמדינה.המצווהאת

איננופההמוקדכיהמקראי,הטקסטשלנכונה

האזרח.אלאהמדינה

האדמותוהשבתעבדיםשחרור"מצוות

קרסאדםשבהםמצביםלתקןבאהביובל

הםשמשבריםמניחהיובלשלו.החובותבגלל

לדאוגיכוליםאנחנואבלהחיים,ממעגלחלק

כלאתלאדםתהרוסלאחדופעמיתששגיאה

ולההמערכתאתלאפסאפשרותישהחיים.

מתקדמתחברהחוזרת.הזדמנותלחייבעניק

משברים.עםלהתמודדדרכיםלמצואצריכה

נימהשומעאתהמהפרשניםחלק"אצל

כתאצלםנתפסיםוהיובלהשמיטהאוטופית.

בתלמודאבלושוויון.וחירותחופששלקופה

קיימואנשיםשבובמקוםשנכתבהירושלמי,

באופןנחוותההשמיטהשנתהשמיטה,את

הערה




זליגריוסיצילום:2015ברקבניבשמיטה,השובתיםבחקלאיםתמיכהתהלוכת

גמובגיע

מהםואהזהאזהרה,סימניאתלזהותאפשרציוויליזציותקריסתעלנשמרנרים

הואהיוםהמערבמריבותרובשלהתובההחזר.ליכולתמעברשתופחציבוריחובהוא

היאשלהםשהמשמעותרמיונ"ם,סכומיםאלוהשנתי.מהתוצראחוזים100לפחות

התובאתלהתזירכריצריכהאפסעםשלמהשנהלעבורצריכיםהאזרחיםשכל

אתהואזאפילו.טראומתיכלכלית,מבחינהקשהמאוד

נעם,דרכישדרכיהשהתורה,למהעצמך,אתשואל

קשה?"כהאירועבמערכתתטמיע
תשבת.עלגםשאלושהרומאיםתשאלהזו

מבחינתםנתפסעבודהללאיוםשלרעיון"נכון,

להכיל.שאפשרקושיהואאחדיוםאבלעוועים.כרעיון

לגמ־אחראירועהיאשלמהלשנההקרקעהשבתת

רי.

$TS1$.לגמרי$TS1$

$DN2$.לגמרי$DN2$מהשמיטה,להיפטרכדילסוריהשירדויהודיםהיו
תיעזב.לאישראלשארץכדיסוריהעלגםגזרווחז"ל

באמצ־הכספיםשמיטתאתביטלהזקןשהללאחרי

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$,למצואשקלהנשיאיהודהר׳נכדוהפרוזבול

בןפנחסשרביאלאהשמיטה,הלכותלכלדומהפתרון
מתמודדתשהתורההיאשליהסברהאותו.בלםיאיר

במש־שרואהתפיסהבאמצעותהאופטימיותעודףעם

בר

$TS1$במשבר$TS1$

$DN2$במשבר$DN2$עלינושייפוללמשברלחכותבמקוםמהחיים.חלק
נבניתכךמתוכנן.למשברנכנסיםאנחנוכקטסטרופה,

איתו.להתמודדויכולתלמשברמוכנותשלתודעהלנו

בכלכלהביותרהגדולותהאבולוציוניות"הקפיצות

והדגול־הפיננסייםהמוסדותשלייסודםהמודרנית

טוריים

$TS1$והדגולטוריים$TS1$

$DN2$והדגולטוריים$DN2$שי־פרופסוריםשלבמוחםנוצרולאהגדולים

שבו

$TS1$שישבו$TS1$

$DN2$שישבו$DN2$משברלמצביכתגובהצמחואלאמאמרים,וכתבו

ההיגיון.אתלהביןאפשרהעולם.אתשטלטלוחריפים
זהירהיותרהרבהתהיהרגלפשיטתשעברהמשפחה

יותרהרבהיקפידתאונהשעבראדםהלוואות,בנטילת

גורמתהאוירבחילמטוסשלתאונההתנועה,חוקיעל

השמיטהשלהיזוםהמשברנהלים.עליתרהלהקפדה

יותרהואדברשלשבסופוובמחירדומה,אפקטיוצר

התחדשות".מאפשרהואנמוך.

הגנזואלקסמיהאנוניזםמסמלי

מארבעהשניבןבטבעון,נולדלביאאריאלאהרן

בישראלההייטקתעשייתמראשונישהיהלאבאחים,

נורמטיבית,חילונית"משפחהבהוראה.שעסקהואם
אנרכיס־לשמאלפוליטיתנטייהפיתחתיאיכשהואבל

טי־רדיקלי.
$TS1$.אנרכיסטירדיקלי$TS1$

$DN2$.אנרכיסטירדיקלי$DN2$כימנים",בעיניינתפסועכשיושלוםאפילו
משרבטכבד,רוקבמועדונימבלה"הייתימספר.הוא

לשאולהתחלתי.0בתוךהאנרכיסטיהסמלאת

בפילוסו־התעניינתיצעירמגילוכךמסמל,הואמה

פיה

$TS1$בפילוסופיה$TS1$

$DN2$בפילוסופיה$DN2$.16בגילקראתימרקסשל'הקפיטל׳אתפוליטית,

שדומהאנרכיסט,מודלשהציעובהוגיםהתעניינתי

למיני־הממשלהצמצוםהליברטריאניותלתפיסות

מום

$TS1$למינימום$TS1$

$DN2$למינימום$DN2$בתחוםגםלחפשהתחלתיקהילות.עלוהתבססות

האנגליתהפריווילגי,הרקעבזכותהמזרחית.הרוחניות

ברא־כברלאינטרנטמחובריםשהיינווהעובדההטובה

שיתו,

$TS1$,בראשיתו$TS1$

$DN2$,בראשיתו$DN2$נטיותבעליצעיריםעםקשריםליצורהצלחתי

בעולם.שוניםממקומותדומות
שונותבפרקטיקותשהתענייןאמריקניחברלי"היה

בימקנאשהואליכותבהואאחדויוםזרה,עבודהשל

רוצה,הואמההבנתילאעברית.לקרואיודעאניכי
המקור.בשפתוזוהרקבלהלקרואיכולשאניטעןוהוא
שאםלעצמיאמרתיאבלמוזר,נוראלינשמעהיהזה

צריךאניגםאולישלנו,מהמקורותכךמוקסםהוא

אותיהביאזהספרים.לחפשהתחלתיבהם.להתעניין

לספר.הובילספרשבהןשנים,שבעשארךלתהליך

שלספרנחמן,ר׳עלהרמב"ם,עלמיניכלקראתי

הולדתליוםביקשתי17בגילועוד.ברקוביץאליעזר

אחרידףלבד,ללמודוהתחלתישטיינזלץ,גמראסט

הש"ם".אתשסיימתיעדחלפושניםהרבהדף.

כאתגרנתפסתהגמרארבותתיכוניותכישיבות

תפםמהאליה.מתחבריםלארכיםותלמידיםמורכב,

כנער?עודהזהבטקסטאותך
שהגמראלמרותכימאוד,ענייןדווקאזה"אותי

בהישישיר,באופןפילוסופיותבתיאוריותעוסקתלא

תפיסותעומדותשמאחוריהןמעניינותמחלוקותהרבה

פרטי,רכושמהואותי:שהעסיקוסוגיותעלמגובשות
לשורשים".ירידההרבהבהישקניין.מהובעלות,מהי

קהילהחבריםכמהעםלביאהקים16בןבהיותו
והלו־העובדלנוערהצטרףמכןלאחרנטוש.במבנה

מד,

$TS1$,והלומד$TS1$

$DN2$,והלומד$DN2$שירות,שנתמדריך,בתנועה:המסלולכלאתועבר
בהיאחזותכחובששירתהוא.2002באוגוסטלנח"לגיוס

ובסוףהאחרונה,הנח"להיאחזותהייתה׳לועידון.נח"ל
מציין.הואאילן",למצפהוהפכההתאזרחההיאגם

בפינויהיהמתנחליםעםלביאשלהראשוןהמפגש

למעגלחייליםלשלוחצריךהיה"הצבאגלעד.חוות

והחלי־הפינוי,אתשביצעומג"בכוחותסביבאבטחה

טו

$TS1$והחליטו$TS1$

$DN2$והחליטו$DN2$ששםהנחהמתוךשמאלנים,נחלאוויםלשםלשלוח

מטע־זקןעםהתגייסתיאניסרבנות.בעייתתהיהלא

מי

$TS1$מטעמי$TS1$

$DN2$מטעמי$DN2$,עומדיםשאנחנוכדיתוךאיתו.ונשארתיעצלנות

שאניבטעותשחשבונערים,שורתמוליהתייצבהשם

הרבאיךאותנו,לפנותמעזאתהאיךוצעקו:בני"ש,

לך?מרשהשלך
קשהאלימותשםראיתיפשוטה.לאחוויההייתה"זו

וזור־ופאותבזקניםאנשיםמושכיםהמג"בניקים.של

קים

$TS1$וזורקים$TS1$

$DN2$וזורקים$DN2$.רתכתהביאוהםשהתבצרה,משפחההייתהאותם

אגוז.כמואותוופירקולשנייםהקרווןאתחתכווריסק,

תינוק.עםעומדתאישהשםראיתיירדוכשהקירות
אומהמפקדיםאחדשאףלבושמתילהתקפל,התחלנו

מיםכוסלהלתתחשבלאשליההומניסטיםהחברים

בע־דוגליםאנחנוזה.עםקשהליהיהלעזור.ולנסות

רכים

$TS1$בערכים$TS1$

$DN2$בערכים$DN2$,משהוהמציאותלקרקעכשיורדיםאבלנעלים

מחלחל".לא

החליטהואלביא,שלהצבאיהשירותבמהלך

היהודייםהמקורותמלימודולעבורקדימהצעדללכת

ביןתפר,בתקופתבתשובה"חזרתיבחייו.ליישומם
לעו־קשרכלשניתקותשובהבעלישלהקודםהדור
לם

$TS1$לעולם$TS1$
$DN2$לעולם$DN2$,להיטמעוניסומההוריםהתרחקושם,החליפוהישן
שהמאבקשהביןיותרהצעירהדורוביןההררי,בעולם
התשובהבעלילכישלון.נדוןהחרדיבעולםלהשתלב

אותם,דחוהחרדיםקשות.טראומותחווהראשוןמהדור
המשפ־בניאתראווכשהםבעוני,גדלושלהםהילדים

חה

$TS1$המשפחה$TS1$

$DN2$המשפחה$DN2$הפנימיבסיפורמשהוברווחהחייםשלהםהמורחבת

שינוי.פהשנדרששהבינהחבורההייתהנסדק.שלהם

המ־הכנסאתהפיקו׳אדרבה',העתכתבאתהוציאוהם

פורסם

$TS1$המפורסם$TS1$

$DN2$המפורסם$DN2$שלו,והקהילהניצניעודדהרבעםבבית־מאיר
למעלות".עברהיותרומאוחרבביתר־עיליתשהתחילה

כאופציהנתפסהלאהדתיתהציונותמדוע

הללו?לחבר׳ה

אנשיהיוהכירושהםהדתייםמהציוניםחלק"כי

נתפסוהםכיפה.עםרקשלי,אבאכמורגילים,הייטק

רו־מתחבליהמערביתהבורגנותאתשחייםכאנשים

חני

$TS1$רוחני$TS1$

$DN2$רוחני$DN2$נכון,שזהאומרלאאנימשמעותי.רוחניתוכןאו
תשובהבעליהאחרונותהשניםב־51נתפס.זהכךאבל

לעצמי,אמרתילגמרי.אחרבכיווןברובםהולכיםכבר
אתעושההיההואכהררישאוולדרוצההיההקב"האם

הס־מהתנועהחלקהייתי,16מגילטבעוניאניזה.

ביבתית

$TS1$הסביבתית$TS1$

$DN2$הסביבתית$DN2$וגיאוגרפיהכלכלהלמדתיהתשעים,בשנות

התו־עולמותאתלהביארציתיהעברית.באוניברסיטה

כן

$TS1$התוכן$TS1$

$DN2$התוכן$DN2$אחדשמצדבקהילהלחיותרציתיהתשובה.אלשלי

פתוחהשניומצדמשמעותי,רוחנימתחעלשומרת

בהם.שגדלנוהדעתעולמותשלולמגווןלעושר

שמצאתיהיהביהדותאותישמשכוהדברים"אחד

עולםבאמצעותתחומיםלמגווןקוהרנטיתהתייחסות
יכולאתהבקבלה.בולטמאודזההיהודי.המושגים

נפשלהבנתבוולהשתמשהספירותמודלאתלקחת

לכלכ־לקהילה,לזוגיות,גםאופןבאותואבלהאדם,

לה

$TS1$לכלכלה$TS1$

$DN2$לכלכלה$DN2$.זהוהגמרא.מההלכהמושגיםלגביגםכךוכדומה

תקופה,באותהשלמדתימהמרקסיזםמהותיתשונההיה

עללומראינטליגנטייםדבריםלויששאולילדוגמה,
אבלוכולמכולעליהםחולקשאנילמרותהכלכלה

ערך.בעלותתובנותבותמצאלאוזוגיותמשפחהעל

תוכלאחרותרוחניותובשיטותבבודהיזםההפוך,בכיוון

גםואוליהאדםנפשעלאינטליגנטיותתובנותלמצוא

משברעלבודהיסטתשאלאםאבלוקהילה,משפחהעל

האינפלציה,שיעוראוהפיסקאליהצוקהלאומי,החוב
ביהדותזה.עללומרחכםבודהיסטימשהולויהיהלא

רציניחידושהיהוזההרמות,כללאורךעקביותזיהיתי

בשבילי".

בארה"בוליהודיםתשובהלבעליקהילות
וחמשתליאתרעייתועם(39)לביאמתגוררכיום

אחדשהואבנגב,שובהבמושבהדתיבגרעיןילדיהם

הערה




למהפךאחת,קהילהבהקמתשלוהעיסוקממקימיו.

לים.ומעברבארץנוספות,לגזרותשהתרחבחייםפעל

מהשונות.בצורותבקהילותעוסקאניהיוםועד"מאז

אתוהקמנוניצניהרבשללקהילהחברתיבשובהגרעין

התוהגרעיניםשללרשתותדומהשהיאנטיעות,רשת

ב־1102תשובה.בעלישלקהילותכוללתאבלרניים,

הקבוצותמועצת'מקום'שלבהקמהשותפיםהיינו

ארגוןלמעשהשהיאבישראל,המשימתיותוהקהילות

מחמקיבוציבישראל,והקהילותהגרעיניםכלשלהגג

דתיות,לקהילותועדוהלומדהעובדהנוערשלנכים

דרוזיות.קהילותואפילואתיופיהיוצאישלקהילות

עלחרםהכריזווהלומדהעובדהנועררביןרצחאחרי

מהעוינותלהשתחררשניםכמהלהםלקחעקיבא,בני

המבחיבורמתווךלהיותשזכיתישמחואניוהאיבה,

חודש".

איךבתפוצות.יהודיותבקהילותעוסקאתההיום

לזה?הגעת

תוכניתבמסגרתלשנה,לניו־יורקיצאתי"ב־3102

כהןאריקלמנכ"לבאתיהיציאהלקראתתקווה.קרןשל

לעשותרוצהאניבארץשעשיתימהאתלו,ואמרתי

סיכוי.לךואיןאמריקנילאאתהלי,אמרהואבתפוצות.

ובהמשךהפרויקטאתלתכנןהתחלתיהתייאשתי.לא

הגהיהודיהאקולוגיהארגוןשזה'חזון',לארגוןהגעתי

ניו־מפדרצייתכסףומקבלבארה"בשפועלבעולם,דול

בעולם.הגדולהמקומיהפילנתרופיהארגוןשהיאיורק,

הקמתילשנתיים.מימוןליוהציעומהרעיוןהתלהבוהם

קהילותעשרעםלעבודוהתחלתיקהילה,לבינויחממה

מחו"ל.יהודיםשל

קבעתיב־6102התרחב.והעסקהצלחנועבד."זה

והואכהנא,דבירהתפוצותמשרדמנכ"לעםפגישה

שנים.לחמשדולרמיליוןשלחוזהעלאיתנוחתם

041עםעובדיםאנחנווהיום'הקהל',נקראיםאנחנו

ועדאירופה,ובמזרחממערבמדינות:ב־03קהילות

וארה"ב".הלטיניתאמריקה

הללו?לקהילותמציעיםאתםמההתוכן,מה

כלאתלהולתתמתהווהקהילהלקחתהוא"הרעיון

סמינריםעובריםהקהילהמנהלילהצליח.כדיהכלים

איךמשאבים,לגייסאיךקהילה,לבנותאיךולומדים

עללחזורלאאיךוגםצעירים,שימשכואירועיםלהפיק

בהם".נפלושאחריםטעויות

מושבביןהקועלזה,כלאתמנהלאתהאיך

לגלובוס?מסביבלקהילותבנגבשובה

וכן,בזום.מהביתעובדאניאבלבניו־יורק,"המטה

בפאהשמיטהעלסשןמפיקיםכשאנחנופשוטלאזה

הקורונהעדבבוקר.בחמשלדברצריךואנילו־אלטו

עברהמהפעילותשחלקתקופההייתההמון.נוסעהייתי

פיזית.לפעילותחזרנולאטלאטאבלמקוון,למרחב

בקוסטה־ריקה,סמינריםלנוהיוהאחרוניםבחודשיים

לקדםמנסיםואנחנוומלבורן,פריזטביליסי,ניו־יורק,

הבא".לסגרעדשאפשרמה

76מקווילצאת
הראחלקונתכנסנו.שלשמההמטרהאלבחזרה

מצוותשלבסיסיתסקירהכולל"שבע"הספרשלשון

ומחזורהאישיהעבדותמחזורהקהל,היובל,השמיטה,

גלגוליהאתהמחברסוקרבהמשךהלאומי.המעשרות

ובחלקהיהודית,ההיסטוריהלאורךהשמיטהשנתשל

מכאן"השמיטההכותרתתחתרעיונותמפתחהואהשני

ולאן".

להמהשמיטההשראהלקחתבספרמציעאתה

במשק.נוספיםלענפיםהשבתוןשנתמושגרחבת

העשלנוההוריםאםפניו.אתשינההעבודה"שוק

מחליפיםהצעיריםעבודה,מקוםבאותושנים54בירו

דינההיצעגםמסחרר.בקצבמקצועותואףמעסיקים

להיעלם,וימשיכונעלמיםותיקיםמקצועותמאוד.מי

שניםכמהובעודכנהגים,היוםשעובדיםמילמשלכמו

אוטונומיים.רכביםידיעלמוחלפיםעצמםאתימצאו

להתכהזדמנותהטכנולוגיהאתלצייראוהביםכולם

עלנפלתאםמגניברעיוןבאמתוזהאינסופית,פתחות

לרסק.גםיכוליםכאלהשינוייםאבלהחמאה.שלהצד
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