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הקדמה
אברה! שפירא )פצ'י( הוא חבר קיבו 1יזרעאל מש 2כששי! שנה .בד בבד ע!
עבודתו בדיר ובמטעי! ביזרעאל ייסד פצ'י את הרבעו שדמות וער 2אותו עשר שני!
רצופות .הוא היה הרוח החיה ,יחד ע! עמוס עוז שהיה אז חבר קיבו 1חולדה,
בחבורה שיזמה את "שיח לוחמי!" ,והיה העור 2של קוב 1זה .מאז ראשית שנות
השבעי! היה אדריכל הקשרי! בי איחוד הקבוצות והקיבוצי! לבי היהדות
הקונסרבטיבית בצפו אמריקה ,על מוסדות ההשכלה והחינו 2שלה .כמו כ היה חבר
מערכת ספריית "אופקי!" בהוצאת ע! עובד מאז ייסודה בשנת .1968
פצ'י פעל ועדיי פועל נמרצות בתחומי רוח ויצירה מגווני! זה למעלה משלושי!
וחמש שני! .הוא היה אחד משלושת המייסדי! של המדרשה ללימודי יהדות
באורני! – המכללה האקדמית לחינו 2של התנועה הקיבוצית ואוניברסיטת חיפה.
מדרשה זו ,שנוסדה בֿ 1975ביוזמת פצ'י יחד ע! מאיר איילי ,מבטאת את עקרונות
השקפת עולמו המנחי! את פעילותו הציבורית והחינוכית הענפה עד עצ! היו! הזה.
יסוד! בהבנה ,שמורשת היהדות ,שהייתה בעבר בבחינת גירסא דינקותא של אבות
המעשה והתרבות של הציונות החילונית ,שוב איננה כ 2ביחס לילדיה! .בני התרבות
הישראלית החילונית איבדו את הקשר ע! מקורות היהדות שפעמו והזינו את התרבות
היהודית החילונית בערש לידתה .תעודתו הגדולה של פצ'י הייתה לחדש קשר
תרבותי ורעיוני רב חשיבות ,וכ 2להביא להכרת המורשת היהודית ולקיי! עמה
דיאלוג פורה ומפרה .הנתק ממקורות המורשת היהודית הביא לדעתו להתדלדלות
התרבות הישראלית ה מצד התכני! שבה! היא עוסקת וה מצד המרחב והאופק
הרוחני שבה! היא פועלת .זאת ועוד ,הריחוק מהטקסטי! ומההגות של המסורת
היהודית הוביל בעקבותיו לניכור מהיהדות המסורתית ה באר 1וה בתפוצות.
ג! מפעלותיו האחרי! של פצ'י באו לתק ולשנות מצב זה .את ההוראה שלו
באוניברסיטת תלֿאביב ,כפרופסור למחשבת ישראל ולהיסטוריה יהודית ,הנחתה
תחושה עמוקה של שליחות להאיר ולגלות לבני הדור החדש את מיגוו אוצרותיה
ופשר משמעויותיה של התרבות היהודית .זאת ועוד ,כמורה ,כעורֿ2מיילד וכסוכ
תרבות שא> פצ'י להפגיש את הציבור הישראלי ג! ע! פרי עט! של הוגי! יהודי!
חשובי! בני זמננו .הוא כינס וער ,2בי השאר ,כתבי! של גרש! שלו! ,עוד בחייו,
ולאחר מותו בֿ 1982הוטלה עליו האחריות ל"מפעל כתבי גרש! שלו!" בהוצאת ע!
עובד .הוא ייסד את ספריית "ארו ספרי! יהודי" בֿ ,1991א> הוא בהוצאת ע! עובד,
ובמערכת הספרייה עבדו לצדו אישי! מרכזיי! במדעי היהדות בישראל
9
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ובארצותֿהברית .כמו כ הוא היה ועדיי חבר פעיל במערכת הסדרה על ש! הילל ב
חיי! בהוצאת הקיבו 1המאוחד.
פצ'י עצמו חיבר ספרי! ומחקרי! רבי! וחשובי! ,א 2בדר 2כלל נהג להצניע עצמו
מאחורי חוקרי! ,הוגי! ,סופרי! ומשוררי! ,שעודד אות! וסייע לה! ללא לאות
להביא את דבריה! לדפוס.
לכל אחד ואחד יש פצ'י משלו ,רע וידיד רוחני חשוב ,אשר הפרה את יצירתו וסייע לו
רבות .ג! לכל אחד מאיתנו ,עורכי הספר הזה ,יש פצ'י שלו .פול פגש את פצ'י מיד
לאחר עלייתו ארצה ותחילת עבודתו באוניברסיטה העברית ,וכמו במקרי! רבי!
אחרי! כשמדובר בפצ'י ,נרק! במהרה קשר רוחני עמוק ופורה בי השניי! ,והוא
מתמיד ועומד עד עצ! היו! הזה .הוא הדי ביחס לאביהו זכאי ,אשר החל לפרס! את
ראשית דבריו בחוברות שדמות ,בעת שפצ'י העור 2חיפש קולות צעירי! ומקוריי!
מבני התנועה הקיבוצית עבור במה זו .שנינו כאחד אסירי תודה לו על שהביא אותנו
בקהל שותפיו הרוחניי! וסייע רבות ליצירתנו ולעבודתנו המדעית והחינוכית .מתו2
רגש עמוק של תודה והוקרה אנו מתכבדי! להגיש לפצ'י את ספר היובל לכבודו.
אמנ! לכל אחד יש פצ'י "שלו" ,א 2לכלל חוג חבריו ,מוקיריו וידידיו ,יש ג! פצ'י
משות> אחד ,כפי שנית לראות משורת התורמי! הנכבדה – מבוגרי! וצעירי!,
אמני! ,סופרי! ומלומדי! – לספר היובל המוגש בזאת .דומה שלא היה מפעל רוחני
כה חובק עולמות ורב אופקי! כמו מפעל זה של פצ'י ,אשר חבורה זו ועוד רבי!
אחרי! מעידי! עליו .שעה שערכנו את הספר שאלנו את עצמנו מה הניע את האד!
הצעיר יליד חיפה וחבר קיבו 1יזרעאל ,להקדיש את כולו וללא כל מתו! לטיפוח
הקריירות של כה רבי! ,לצד טיפוח קריירה אישית מפוארת משל עצמו .צרי 2רק
לציי את הנסיעות הרבות והשעות האינסופיות שבילה בכבישי! ,אשר הובילו אותו
לפגישות בכל רחבי האר ,1לא רק בעקבות ענייניו שלו אלא ג! ,ואולי בעיקר ,בכדי
ללמד ,להדרי 2ולסייע לאחרי! .אלטרואיז! ודאי יש בכ 2ללא כל ספק ,א 2אולי יותר
מכל דבר אחר נמצאת כא תודעת שליחות חברתית גדולה ותעודה רוחנית עמוקה.
מהו המעיי הרוחני שמפכה בו זה עשרות בשני! ,מהי השליחות הגדולה שנטל
והעמיס כמעט לבדו על עצמו? אלה ה שאלות שרק פצ'י עצמו יוכל להשיב עליה.
א 2דומה שהדברי! הכלולי! בספר זה מלמדי! רבות על אופק הציפיות ומרחב
הניסיו הרוחני שלו.
עריכת הספר הייתה קלה להפליא ונעשתה בנוע! רב .לא קשה היה לאתר את
הכותבי! – כול! כאחד חבי! רבות לפצ'י בביוגרפיה הרוחנית והאינטלקטואלית
שלה! – שנענו בשמחה לתרו! דברי! לספר .ככל שהשמועה הלכה והתפשטה ,כ2
ג! עלה מספר האנשי! שביקשו א> ה! לתרו! מיצירת! .לצערנו לא יכולנו לכלול
את כול! מחמת מסגרת תקציבית קשוחה ,ולכ נאלצנו לעמוד בפר .1הנה שוב עדות
ברורה למיגוו הקשרי! הרוחניי! הגדול והמסוע> שפצ'י קיי! ,מקיי! ,ובוודאי עוד
ימשי 2לקיי! בעתיד.
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הביוגרפיה האינטלקטואלית המרשימה והמיוחדת של פצ'י היא למעשה ביוגרפיה
רוחנית של דור של! אשר הבשיל לבגרות לאחר מלחמת ששת הימי! .עדות ישירה
וגלויה לשלל המפעלי! הרוחניי! החשובי! שפצ'י נטל ונוטל בה! חלק ,נית לראות
בקורות חייו המצורפות כא .האיש הצעיר ,אשר יצא בשנת  1955ע! גרעי "כנרות"
של התנועה המאוחדת להגשמה בקבוצת יזרעאל ,יצר מפעל רוחני גדול אשר החל
בעריכת כתב העת שדמות ונמש 2עד עצ! היו! הזה .זו הסיבה שנתנו לספר יובל זה
את הש! "שדמות ורוח" ,ברוח מאמרו הנודע של א"ד גורדו "האד! והטבע" ,הוגה
דעות אשר השפיע רבות על פצ'י ואשר לו הקדיש מחקר חשוב .ש! זה מבטא אולי
יותר מכל את הקשר הסגולי והמיוחד בחייו ובהגותו של פצ'י בי הטבע לרוח ,בי
קיבו 1והגות .א 2פצ'י לא היה לבד בכל המפעלי! הללו .לידו הייתה ונמצאת תמיד
איריס" ,חברה ושותפת חיי! מאירה" כדבריו.
א 2לא נית לו לפצ'י ,וא> הוא לא יכול היה להרשות לעצמו ,לעסוק בענייני רוח
בלבד .השקפתו המדינית והחברתית מוצקה ומבוססת .בדבריו לרגל קבלת תואר
דוקטור לש! כבוד מטע! בית המדרש לרבני! והמכו למדעי היהדות של ההיברו
יוניו קולג' ,התנועה ליהדות מתקדמת ,בירושלי! בשנת  ,2013התייחס "לחברתנו
המדורדרת" ו"לאופק הסתו! של ]אלה[ הקרויי! מנהיגינו ,אלה שליד הגה
השלטו" .היות איש רוח ,כ 2מאמי פצ'י ,אי פירושו להיות אֿפוליטי ואֿחברתי.
ההיפ 2הוא הנכו .היות אד! איש רוח מחייב מניה וביה להיות מעורב מדינית
וחברתית בחברה שבה הוא חי .וכ 2הוא הוכיח בשער ובגלוי בנאומו זה את המציאות
באר ,1מציאות של למעלה מארבעי! שנה שבה נמצאת מדינת ישראל ב"הוויית ַע!
כובש וצבא כובש על השלוחות הסרטניות שבתו 2תוכ!" .ובהתייחסו ישירות
וגלויות לאכסניה המכובדת שבה דיבר ,העלה פצ'י על נס את "התנועה ליהדות
מתקדמת" כמופת "לפלורליז! דתי ,לסובלנות ,להומניז! דתיֿמוסרי ,למאבק בהדרת
נשי! ולמע מת זכות שווה לכל נברא ונבראת בצל!".
בדברי! אלה מהדהדת הרוח של הקוב 1שיח לוחמי  ,הכולל שיחות המבטאות את
לבטי וייסורי מצפונ! של לוחמי! חברי קיבו 1צעירי! בעקבות מלחמת ששת הימי!.
בהקדמה לקוב 1זה מצטט פצ'י את יוס> חיי! ברנר" :שאל ,ב אד! ,שאל לנתיבות
עול! ,אי הדר ,2אי?" שאלה זו היא לוז השליחות הגדולה והתעודה החשובה שפצ'י
נטל על עצמו והמורשת הרוחניתֿמוסרית שלו.
הרשו לנו לציי בסו> את עבודתה המסורה של שלומית אביאס> בעריכת! של
המאמרי! .עבודה חשובה שהיא נטלה על עצמה ועסקה בה במסירות וללא לאות.
הרשו לנו לציי ג! את תרומתו החשובה ביותר של חזי ועקני מהוצאת כרמל ,איש
מקצוע אמיתי ,אשר הבי את חשיבותו ,ייחודו ומשמעותו של ספר הוקרה זה .לא רק
שחזי נטל על עצמו ברצו את הפקת הספר והשקיע בו את כל מאודו ,אלא שאנו א>
חבי! לו רבות ,גדולות ונצורות ,על התוצאה המרשימה ועל המהירות שבה הביא
לפרסו! הספר.

