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איורים מתוך הספר: ליאורה גרוסמן

דב אלבוים אמנם חזר בשאלה, אך מעולם לא נטש את 
ארון הספרים היהודי. בראיון למוצש לרגל צאת ספר 
הילדים החדש שלו, "ינוקא באי הנשרים", הוא מדבר 

על האהבה לרבי נחמן, על חידוש הקשר עם המשפחה 
שעזב ועל האתגר הלא פשוט של חינוך הדור הבא 

כשדב אלבוים היה ילד קטן, לא היה הארי 
פוטר. גם אם היה, רק קסם היה מכניס אותו 

לתוככי שכונת סנהדריה החרדית שבה נולד אלבוים. בהעדר ג'יי.קיי 
רולינג נאלץ אלבוים להסתפק במעשיות רבי נחמן מברסלב שסיפר לו 

אביו, עירוב של מלכים ונסיכות, טירות מכושפות, מסעות מרתקים בים 
וביבשה והרבה פנטזיה. אחד הסיפורים האהובים עליו כילד היה "מעשה 
בשבעה קבצנים". למעלה מ–40 שנה הסתובב כשהסיפור בראשו, מבלי 

שירד למשמעויות הנסתרות שבו. כשסיפר אותו בגרסה מחודשת לבתו 
גפן, הציף אותו הגעגוע לילדותו, לרבי נחמן, לעולם שהיה ואיננו עוד 

עבורו, והוא ישב וכתב את "ינוקא באי הנשרים" )עם עובד(. הספר, 
שמוגדר אמנם כספר ילדים אך גם מבוגרים ימצאו בו רבדים נסתרים, 

עוסק באי קטן, שבו גרים רק נשרים. כשהם מנסים לבחור מלך הם 
מחפשים את הנשר בעל הזיכרון הארוך ביותר. בעלילה חל טוויסט 

כשמתברר שדווקא הנשר הקטן ביותר )ינוקא( הוא זה שעומד בדרישה. 
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"רבי נחמן היה יוצר"
אלבוים, 44, סופר, מנחה טלוויזיה ומרצה לפילוסופיה יהודית, הוא 

יוצא בשאלה מזן מיוחד — הוא אמנם עזב את העולם החרדי שבו גדל, 
אך בניגוד לחרדים לשעבר שנטשו לחלוטין את הדת, אלבוים עדיין 
מנהל איתה דיאלוג עמוק. "אתה בעצם דתל"ש אבל חרדל"ש", אני 

קובעת, ואלבוים מחייך ומהנהן. את הספר הוא רואה כחלק משליחותו 
בתור מתווך של התרבות היהודית לדור הבא. "במשך הרבה שנים 

חלמתי לכתוב קבלה לילדים. אני עוסק בקבלה כבר הרבה שנים ומלמד 
אותה, ואני רואה חובה להעביר אותה הלאה לילדים כחלק מעבודת 

התיווך התרבותית שלקחתי על עצמי. תמיד תיווכתי ספרות מקור 
יהודית למבוגרים והפעם אני מנסה לעשות את זה לילדים". רבי נחמן 
שלו הוא לא רבי נחמן ששרים את שמו ברחובות העיר על גג מסחרית 
לבנה, וגם לא זה שנוסעים להשתטח על קברו בראש השנה, אלא לפני 

הכל יוצר. "רבי נחמן היה אדם יוצר. אני לא יודע אם הוא היה צדיק 

או לא צדיק, אבל הוא היה יוצר מהחשובים ביותר שהיו לנו. פרופ' דן 
מירון הגדיר את פועלו כראשית התרבות העברית החדשה. הוא היה 

יוצר בספרות ויוצר רוחני–קבלי, אדם שלא דיבר על דברים באופן 
מופשט אלא מתוך הכאבים וההתנסויות שלו, ולכן אני מושפע ממנו 

ומשתדל ללמוד ממנו".

"עדיף להיות תמים"
החיבור לרבי נחמן הביא אותו לכתוב 

דווקא סיפור קבלי. "התפיסה הקבלית 
מנסה בעצם לשנות את האופן שבו אנו 

רואים את העולם. בחרתי בדמות של 
ינוקא כי הוא ילד קטן שגמיש בתפיסת 

עולמו והוא שבה את לבי. נסחפתי 
אחריו כי בהסתכלות הזאת אפשר 
לפתור הרבה בעיות". כבן זקונים 

במשפחה בת תשעה ילדים, אלבוים 
תמיד מסתכל על העולם בתור ינוקא. 

"זה לא משנה בן כמה אתה. אני כבר לא 
ילד קטן ומאידך גם לא זקן, ותמיד אני 
מרגיש שאני הילד הקטן. להיות הילד 

"דוד של אמא היה אומר: 'ויכוחים 
אידיאולוגיים עד חתונות ולוויות'. למדנו 

כמשפחה לחיות עם השונות שבתוכנו"
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 הקטן אחרי שורה של אחים קיבע אצלי את דרך ההסתכלות על העולם".
בתמימות? בנאיביות?

"אני מסתכל על החיים ואני לא רואה שלאנשים שהם לא תמימים יש 
חיים יותר טובים מאלה שהם תמימים. עדיף להיות תמים. אני לא רואה 
את היתרון הגדול באובדן התמימות. יש בראייה הילדותית משהו שיכול 

לגאול אותנו, לתת לנו אופציות חדשות. כל המורים המשמעותיים 
בחיי, כולם היו בעלי נשמה ילדותית. בעיניי, מי שמאבד את הילדותיות 
שלו מצוי בבעיה. אבא שלי היה אומר ביידיש: "ַאן אלטער מענטש זָאל 

נישט געבוירן ווערן" — אדם זקן עדיף היה לו שלא ייוולד בכלל. 
התפיסה שלו הייתה שאם אתה זקן מבפנים אז מה שווה כל הסיפור?"

"הרב הגאון דב אלבוים"
בן 17 היה אלבוים כשהחליט לעזוב את היהדות החרדית שעליה גדל 
ואת ישיבת חברון שבה למד. התזכורת הרשמית היחידה שנותרה לו 

מהישיבה הליטאית היוקרתית היא הזמנה המגיעה מדי שנה מעמותת 
בוגרי הישיבה לערב התרמה. המעטפה היא המקום היחיד שבו 

עדיין קוראים לו "הרב הגאון דב אלבוים". הוא השלים את לימודיו 
התיכוניים ב"רנה קאסין". אחר כך התגייס לצה"ל ושירת ב"במחנה". 

 בהמשך עבד כעיתונאי ב"חדשות" וב"ידיעות אחרונות".

בשנים הראשונות לאחר יציאתו בשאלה היה אלבוים מלא אנטגוניזם 
כלפי החברה החרדית. עם הזמן התרכך. גם הנתק הגדול בינו לבין 

אביו התחלף ביחסים טובים ומכבדים. "בהתחלה הייתי מאוד לוחמני 
מול החברה החרדית", אומר אלבוים, "כשאדם עושה שינוי גדול בחיים 
שלו הוא עסוק בלהצדיק את זה. לשמחתי לא נשארתי תקוע שם. דווקא 

הלכתי לכיוון של להעמיק וללמוד יותר, ללמוד דברים שלא למדתי 
בעבר. זנחתי את העולם ההלכתי ועברתי לזוהר, לקבלה ולחסידות. 

 מצאתי את המקומות היותר קרובים אליי". 
אלבוים הוא בעל תואר מוסמך ממדור קבלה וחסידות בחוג לפילוסופיה 

יהודית באוניברסיטת תל אביב. במשך עשר שנים לא דיבר עם אביו, 
עד שאחד מגיסיו תיווך ביניהם. עם אמו היה בקשר טוב כל השנים עד 

שנפטרה השנה. "ר' עמרם בלוי )מייסד נטורי קרתא. ר.ר(, דוד של אמא 
שלי, היה אומר: 'ויכוחים אידיאולוגיים עד חתונות ולוויות', ואנחנו 

 באמת למדנו להיות משפחה שחיה עם השונות שבתוכה בשלום". 
ויש לא מעט שונות אצל משפחת אלבוים — אח אחד הוא חזונישניק, 

אח אחר הוא חסיד סאטמר אנטי ציוני, גיס אחד הוא ליטאי מובהק, 
אחות אחת נשואה לחסיד גור ויש גם אח מתנחל. "אני חושב שאותו 

אבא שלי הכי אוהב, כי הוא עצמו מתנחל בנפשו. מעל המיטה שלו יש 
תמונה של הר הבית". אלבוים מאמין כי אין מריבות משפחתיות על 

רקע דתי, אלא על רקע אישי. "אם אתם רואים משפחות שמתפרקות 
בגלל שהבן חזר בתשובה או בשאלה אז הגורם הוא בעיות במשפחה. 

אל תתלו את הבעיות המשפחתיות שלכם בכל מיני גורמים של דתיים 
או לא דתיים. אל תנסו לזרוק על היהדות את הבעיות הנפשיות או 

המשפחתיות שלכם. כשמבינים את זה, הדרך לפתרון ולתיקון הרבה 
יותר קלה".

"אני לא קומיסר של תרבות"
לאבא שלו, שנטע בו את האהבה לרבי נחמן, לא הראה את הספר 

החדש. "בעולם החרדי ספרות ילדים זה לא משהו נחשב. אדם רציני לא 
אמור לכתוב ספרי ילדים. אני דווקא חושב שרק אנשים רציניים 

צריכים לכתוב ספרות ילדים, כי בספרות הזאת נמצאות השאלות 
המוסריות הכי גדולות שיש. צריך לטבול במקווה לפני שיושבים לכתוב 
 ספר ילדים כי יש לזה השפעה עצומה. ילד קורא ספר גם עשרים פעם".

 כשהספר שלך עומד על המדף מול "קפטן תחתונים" ו"יומנו של 
 חנון", יש לו בכלל סיכוי אצל הילדים?

"דווקא בדור שלנו, שנראה לנו שהוא הכי שטחי מאז ומעולם, יש 
פריחה עצומה של ממדי עומק. לא ייאמן כמה לימוד וכמה תרבות וכמה 
השכלה ויצירתיות יש. אני לא פסימי בכלל לגבי התרבות העברית. היא 

נמצאת בפריצה אדירה שרק תמשיך הלאה. אם יש ילדים שמגיעים 
לקריאה בגלל 'יומנו של חנון', אז שיקנו את הספר. אני לא קומיסר של 

תרבות. העיקר שהילדים יקראו ובסוף הם יגיעו לדברים הטובים. אני 

"בהתחלה הייתי מאוד לוחמני מול החברה 
החרדית. כשאדם עושה שינוי גדול 

בחיים שלו הוא עסוק בלהצדיק את זה. 
לשמחתי לא נשארתי תקוע שם"

עליזה גינזבורג
ומשמחים  ייחודים  בגדים 

לכבוד החג,
הסטודיו מגיע

קרוב
אליכן!

הסטודיו פתוח בימים שני, 

רביעי  וחמישי  18:00 � 10:00  

וכן מדי יום בתיאום מראש

| רביעי 16.5, סגור |

והפעם, ברחובות. ביום רביעי, 

כ"ד אייר )16.5( 19:00�22:30 
בבית משפחת שטרנקלר, 

רח� חפץ חיים 7.  מוזמנות!

ירושלים  7 ישרים  מסילת 
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לא מודאג. יש מקום גם לספר שלי. זה לא ספר להתנמנם איתו, זה ספר 
מאתגר. אני בא לאתגר אותך, לא לנמנם אותך, לערער אותך, לגרום 

לך לפלונטרים בתודעה כדי שאולי בעזרתה תפרוץ למקומות חדשים".

להוריש לדור הבא
אנחנו נפגשים במשרדו של אלבוים במרכז "בינה" של התנועה 

הקיבוצית בסמינר אפעל. הוא מלמד כאן שיעורי קבלה וחסידות כבר 
שבע שנים. לפני שש שנים הגה ביחד עם שותפיו למרכז את "הישיבה 
החילונית", הממוקמת בדרום תל אביב. בישיבה לומדים צעירים לפני 

שירות בצבא ולאחריו את ארון הספרים היהודי, בלי קשר להשקפת 
עולמם. אלבוים מגדיר את עצמו כחי בין העולם הדתי לחילוני, באמצע. 

הוא מעצב לעצמו תרבות יהודית על פי אמונתו, שאותה הוא שואף 

צילום: מרים צחי, איי.פי

"מצאתי את המקומות היותר קרובים אליי". בילדותו"לא רבי נחמן ששרים ברחובות". חסידי ברסלב

"בספרות ילדים יש את השאלות המוסריות הכי גדולות". אלבוים
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 להעביר הלאה לדור הבא, וקודם כל לארבע בנותיו.
 מה מכל זה יישאר לדור הבא? את הבנות שלך באמת תעניין התרבות 

 היהודית בעוד עשר שנים?
"אני לא יודע. זו שאלה רצינית מאוד. שאלת ההורשה היא השאלה 

היהודית הכי גדולה בזמננו. החרדים פתרו אותה בכך שהם אומרים 
'בגלל שאנחנו רוצים להוריש את עצמנו כמו שאנחנו לדורות הבאים, 

אז אנחנו סוגרים את כל החלונות כדי שהילדים שלנו יהיו כמה שיותר 
כמונו'. זה הניסיון שלהם. הם אומרים לעצמם שהם ישקיעו בחינוך והם 

מקווים שהילדים שלהם יהיו חזקים ולא יושפעו יותר מדי מהתרבות 
החיצונית השולטת. אני לעומת זאת החלטתי להצטרף לפרויקט 
החילוני הלאומי. אני מאמין שאנחנו צריכים לבנות את התרבות 

היהודית מחדש, וזה לא בהכרח להיות שומר הלכה לפי קריטריונים של 
אורתודוכסיה. כמדען במעבדה היהודית החשובה בימינו אני מנסה 

למצוא איך יוצרים תרבות בעלת יכולת הורשה. אני חושב על זה המון, 
 אני עובד בזה המון, ומנסה להעביר לילדות שלי כל מה שאני יכול".
במסגרת ההורשה לדור הבא כותב אלבוים ספרים וסיפורים, ובעיקר 

מלמד את המורים לתנ"ך של בנותיו איך ללמד תנ"ך בדרך שהיא לא 
היסטוריה, אלא כסיפור ספרותי. "התנ"ך בעיניי לא בא לספר לי כמה 
צדיק היה אברהם וכמה מושלם היה יצחק וכמה מתוק היה יעקב", הוא 
אומר, "אלא הוא מלמד אותי שאף על פי שאברהם, יצחק ויעקב סבלו 

מלא מעט בעיות, הם הצליחו לשנות את המצב שלהם ולהפוך את 
החולשה שלהם לחוזקה. אלו דברים שיוצרים הזדהות עמוקה עם 

התלמוד. כשמספרים את זה ככה הילדים מקשיבים. זה לא שהמורה 
 סתם חופרת להם עם ההיסטוריה".

 ואיפה אלוקים בסיפור הזה?
"אלוקים קיים אצלי בתמונה, בתודעה. בבית שלי אנחנו אנשים 

מתפללים, מאמינים, אבל אלוקים רוצה שאני אחיה טוב. אחיה נכון, 

 אעשה את הישר, וזה לא בא לידי ביטוי בשמירה על קוד כזה או אחר".
 בקיצור, אתה לוקח מהדת רק את הדברים היפים והנעימים?

"לא. אני לא לוקח את הדברים הקלים, אלא דווקא את הקשים. אני 
מחמיר בכל הדברים שההלכה המציאה לעצמה כל מיני פתרונות קלים 

בהם. אין אצלי מכירת חמץ לנוכרי או היתר עבודה בשמיטה. בעיניי זה 
מעשה הונאה. הסיפור הוא לא איך אני עושה לעצמי חיים קלים יותר, 

אלא איך אני חי את התרבות שלי בצורה אמיתית ומלאה יותר. לגבי 
הדור הבא, אין לי ערבויות שמבטחות אותי שלילדות שלי תהיה אותה 

התרבות. אני מנסה לעשות מה שאני יכול, והשאלה מה יהיה בסוף היא 
שאלה פתוחה. העניין הוא שאנחנו לא צריכים לפחד משאלות פתוחות. 

לפעמים הן טובות יותר מהתשובות".

"אני אופטימי"
דרך נוספת של אלבוים להנחיל תרבות יהודית אחרת היא התוכנית 

"מקבלים שבת" בערוץ הראשון, שבה הוא משוחח בכל פעם עם אורח 
אחר על פרשת השבוע והם מציגים פרשנות קצת אחרת. בעבר הנחה 
את "חוצה ישראל" ותוכניות תרבות נוספות. "לעשות תוכנית בערוץ 
הראשון זה קשה. התנאים הטכניים קשים, התקציב נמוך, אבל להגיש 
תוכנית פרשת שבוע זה דבר שאשמח לעשות עד יומי האחרון. אנחנו 

חיים בתקופה מדהימה. יש אנרגיה של שינוי ושל חיפוש, והדבר שהכי 
משמח אותי הוא שהרבה משפחות חילוניות ששנים חיפשו איך להכריז 

כלפי עצמן על השבת, עושות זאת באמצעות התוכנית שלי. זה חלק 
 מטקס קבלת השבת שלהן, זה ה'לכה דודי' שלהן".

כשהוא נע בין התרבות הדתית ליהודית, בין ההלכה של בית אבא 
לאורח חייו העכשווי, בין הירושלמיות של הילדות לשלווה של כוכב 
יאיר, שם הוא מתגורר, בסופו של דבר דב אלבוים הוא בעיקר אדם 

אופטימי: "אני אופטימי. אני חושב שדווקא העובדה שיש בארץ קיפאון 
מוחלט בנושאים של שלום וביטחון מפנה המון אנרגיה לפעילות של 

חידוש הזהות היהודית, שאין לי ספק שתביא את מדינת ישראל למקום 
הרבה יותר טוב ותעזור לפתור את בעיות הקיום הקשות כאן. אחת 
הסיבות שאין התקדמות בתהליכים המדיניים למיניהם, לא משנה 

מאיזה צד ולאיזה כיוון, היא בגלל שהחברה הישראלית לא החליטה 
עדיין מי היא בעצם. כשחברה לא יודעת מי היא אין לה אפשרות לקבל 

שום החלטה משמעותית. הדרך שבה אנחנו מבררים כיום את הזהות 
שלנו תתרום בטווח הארוך לפתרון בעיות הקיום, ולכן אני אופטימי". 

"אם אתם רואים משפחות שמתפרקות 
בגלל שהבן חזר בשאלה אז הגורם הוא 
בעיות במשפחה. אל תזרקו על היהדות 

את הבעיות המשפחתיות שלכם"
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