
 "שפת מקום" – נילי

 היוצרת משמעות של שייכותייחודי סיפור 

כל . זמן ומקום הם תחומים שבלעדיהם אין לאדם קיום והינם הצירים שבהם נעה הזהות שלנו"

הזהות שלנו היא נגזרת של . מחפש אותה בין הזמן לבין המקום, אדם המנסה לברר את זהותו

הזהות המיידית של האדם היא זהותו המקומית והיא בנויה  .בה אנו חייםששל הסביבה , מקום

זהות זו מבוססת על . מדינה, עיר, שכונה, בית ומשפחה, הסביבה הקרובה: במעגלים מתרחבים

  (.בלפור חקק)" החוויה המקומית של האדם והיא היוצרת את השייכות שלו למקום

עלינו לעצום עיניים ולראות בדמיוננו ', שייכות'כדי להבין את מלוא עומקו ועצמתו של המושג והערך 

אשר בו חיה קהילה , ישוב קהילתי מוקף גדר השוכן מעבר לקו הירוק: שבחבל בנימין' נילי'את הישוב 

איכות חיים ולרצון לחיות חיים מלאים ל, חינוךל, הנעה סביב רעיונות משותפים הקשורים להתיישבות

ב המאופיין בקווים כאלה יהיה בדרך הטבע בעל רכיבים בולטים ישו. ועשירים הרחק מן העיר הסואנת

 . יותר מאשר שכונה בעיר עמוקמהותי ו – נגמרים-של שייכות על כל מעגליה הבלתי מאוד ועמוקים

חזון , ים לא רק חלומותזהוא הלב הפועם שלה ואליו מתנק, ההנטוע בלב הקהיל' נילי'ספר -בית

לקיים מרחב המעניק משמעות : מקום-ימוש הייעוד של קהילתאלא גם תקווה גדולה למ, וציפיות

שייכות יוצרת  –שפת מקום ", הספר-ובמילים של בית, חברתית ותרבותית לכל קהילתו, היסטורית

 ".משמעות

 ָאָדם ַהַשָיְך ְלָמקֹום ְוַהָמקֹום ָבנּוי ְסִביבֹו

ה ַחָייו, ִיָשֵאר  .ִכי ֵאלֶּ

 ֵיֵלְך, םְיַצלֵ , ַהַתָיר ָיבֹוא

ת ֱאמֶּ  (.רועי לירן" / כאן גר דייג") ּוְלעֹוָלם לֹא ִיְהיֶּה ָכאן בֶּ

 

: הספר-אך היא מחייבת יצירת הקשרים לחיי בית, חינוכיתאומרת המימרה ה" אין זהות ללא שייכות"

, מכובדים, תחושת השייכות מתורגמת כמידת ההרגשה האישית של התלמידים לגבי היותם מקובלים

לתחושת השייכות ישנה השפעה חיובית וקריטית מבחינה . ונתמכים בסביבה החברתית מוכלים

את תחושת ולהרחיב לטפח הספר היא -ומטרתו של בית, חברתית ורגשית על עתידם וזהותם

בה הם  הפיסית והאנושית לחברה ולסביבה, לקהילה, לארץ, לתרבות, למורשתיכות שלהם יהש

היא קשר חזק של בעבורנו שייכות  .רב הקשרי השייכות והזהותכדי להעמיק ולהקיף את מ ,חיים

סוג כזה של שייכות מתבטא בתחושה . קהילתנובין כל פרט במת התקרבות אמיתית שקיי, קרבה

ההשתייכות  .חש שייך ורוצה להשתייך - במילים אחרותו, נחוץ ומסוגל, שהפרט חש אהוב ללא תנאי

ועשייה זאת מזינה מחדש את , הספר רוצים להיות מעורבים בעשייה-באי בית ,צדדית-היא דינמית ודו

פועל יוצא של  הספר בקהילה היא-מרכזיותו של בית. הנחיצות והמסוגלות, תחושות האהבה

עצמת הסובב הוא לא רק מקבל את , זהההשתייכות ההוא חלק ממעגל  תלמידכאשר , ההשתייכות

הקהילה פועלת ושות השייכות מתבססות ומעמיקות תחוכאשר . ואותאלא גם תורם ומעצים האנושי 

 . מתפתחת גאוות יחידה שמחזקת ומעצימה את ההשתייכות, מטרות משותפותלמען 



-בעושר גדול של תכניות לימודים פורמאליות ובלתי' נילי'מלאכת הטמעת השייכות מגולמת ב

והפעילויות הערכיות ההתנסויות , הפעילויות, המוצרים המארגיים, הליבה הערכית. פורמאליות

, שפה הייחודיתמנכיחים כולם היבטים שונים של הבניית שייכות וזהות ומרמזים על כך ב, והחברתיות

 .שייכות יוצרת משמעות – מקוםשפת היא 

ית ַוַעד ַלֲחָכִמים, יֹוֵסי ֶבן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵרָדה אֹוֵמר ֵ ֲעַפר , ְיִהי ֵביְתָך ב  ַ ק ב  ֵ , ַרְגֵליֶהםֶוֱהֵוי ִמְתַאב 

ְבֵריֶהם  ָמא ֶאת ד ִ בית "מורים לנו להיות לפרקי אבות  .('ד ,'א ,מסכת אבות, שנהמ)ֶוֱהֵוי ׁשֹוֶתה ַבצ ָ

מתוך אותה תחושת השתייכות שאנו  בדעת ובחכמה כת הקהילהשבו מתחכמרכזי למקום , "ועד

דומה  ,זהכסביר שכל הנכנס לבית פרש משניה זו ומרבי עובדיה מברטנורא מ. מבקשים להעמיק

את הריח הטוב בדמות הדעת  .דבק בו ריח טוב, אפילו שלא קנה דבר - מיםלאדם הנכנס לחנות בש  

בעיקר , מתוך הבנה שאנו מהווים את המוקד שלהאנו מפיצים לכל הקהילה הסובבת , והחכמה

 .שהרי אנו תמונת ההשתקפות שלה בזמנים של קושי ומחלוקת

ן עקרו. כעם התורה לישראל המיוחד החיים-אורח ביטוי לידי בא שבה החברה צורת היא הקהילה"

 ישראל ַעם עליו שקיבל ומרגע, בתורה מקורו, אדמתו על שבתו בימי עוד מקורו העם בחיי הקהילה

 קרוןע. ולעם לשבטים משפחות שליכדה הראשונה המבנית יחידהתה הקהילה ליה, מצוותיה את

 – העם אחדות ושל, ביותר הקטן החברתי שהיא התא, המשפחה אחדות של קרוןהע גם הוא הקהילה

 בין ריתב, אנשים בין ברית, ברית של לעקרון כוונה היאה. ביותר הגדולה החברתית היחידה

 (.אליעזר שבייד) "עמיםת ברי - לבוא ולעתיד, שבטים ובין עדות בין ברית, משפחות

לייצר שפת מקום הקושרת את האדם , בהבניית זהותו של התלמיד שלנוהייחודי הסיפור  וזה

להניח את ערך השייכות ואת העיסוק בהשתייכות במרכז מלאכת החינוך , ספרו ולקהילתו-לבית

כדי לאפוף את התלמיד במעגלי שייכות הקושרים אותו בעבותות של אהבה ורצון ככזה הממשיך 

 .ישראלי של כולנו-את הסיפור היהודי


