
 גן העדןפתחו של 

 שגן העדן נמצא בחצר ביתו בשיכון ד' בעירייה.מזכר הקורא לתושבים לדעת יעיש אוחנה הפיץ 

בית שאן ו נכתב כי גן העדן נמצא בארץ ישראל בתלמודנתמכת מחומרים תרבותיים מוכרים.  תפיסתו

עמוסת הקשיים  החיבור שנעשה בין העבר המיתי המפואר לעיירת הפיתוח החדשה ,זהו פתחו. הוא 

 .םהכלכלי והחברתיי

היבט שהשפיע על הקמת גן העדן בפתח  )אולאד מנצור(  רה עם אופי  חקלאי,ייעיש נולד במרוקו בעי

לוקח הוא זוכר כי אביו היה יעיש במרוקו,  של בזיכרונותיו אתר קדוש ובית כנסת בחצר ביתו. ביתו.

 אותו לקברי צדיקים.

יעיש ניסה לרפא  גן עדן, הוא מתאר את הפירות ללא ריסוס שאכל. שלחיים יעיש ראה בחייו במרוקו 

  צלקות ילדות שונות באמצעות האתר שהקים בחצר ביתו.

נסיבות הקמתו של 'פתחו של גן העדן' נראות כקשורות להתחזקות הטבעית של התערות במקום 

 המגורים.

לא היה עולה  הוא הרגיש כי אםו תחושת החמצה בבית שאן, הוא הפסיק את לימודיו. הייתהליעיש 

 קו.ולבית שאן הוא היה רב גדול במר

יש ניסה יותר מכל סוכן יעלכן אר כמהפך שמחק את זהותו הקודמת את המעבר לארץ יעיש מת

 קדושים אחר, להחיות בחצר את העבר שנשכח ולפצות על פצעי העלייה.

לה כגמול ראוי על כך יובזעזוע מוח הוא קיבל את הנפ בגולגולתועיש ולקה בסדק יבזמן העבודה נפל 

 שחילל את השבת .

 ש לאחר העלייה אפיינה גם סוכני קדושים אחרים.התרופפות מוסרות הדת אצל יעי

 ש הגיע מרקע משפחתי של אהבה לטבע.יעאברהם בדומה לי

ן של הגדלת הופעתו של אליהו והקמת 'פתחו של גן העדן' אירעו לאחר שהסתיימה תקופת הפריו

רבי משה דוד מבקש לבוא אליו שחלם, כי המשפחה. חווית הביקור הותירה את רישומה בחלום 

ם עם צדיק אחר ועם צדיק נוסף חוני המעגל. הישנות החל כך חלם את החלום שוב הביתה. ואחר

יקים צד  של רוע פתאומי ובלתי צפוי. ההתגלות ם הגילוי של פתח גן העדן לא היה איומרמזת כי חל

 דומה גם עבר על אברהם. לאליהו הנביא ולגן העדן. תהליך  עד שהגיעבחלומותיו 

כאון כבד . יוג אברהם סבל מד ה להגיע לבית כנסת ולעלות לתורה.יליעיש היו מצוקות של פחד ופוב

ים קרובות מאובדנים תלעי תעל רקע הטענה הכללית שהתגלויות דתיות וחוויות מיסטיות צומחו

   וממשברים.

בדמו אישה המנסה לפתות אותו. הסימטריה שבין השטן לצדיקים  הופיע שטןש בחזיונותיו של יעי

ביום . כמערכות השלכה תרבותיות של דחפים אסורים מזה ומוסריות דתית קפדנית מזה ניכרת בעליל

 ביטל את העזיבה.גלה לו חיזיון גן העדן ולכן ש לעזוב את בית שאן התיעישהחליט 

 לול, זמן סליחותש התרחשו במשך שלושה שבועות בחודש אהמתוארים במכתבו של יעיהאירועים 

 יעיש מציג את עצמו ככלי להעברת מסרים. לו זהות המקום הקדוש בחצרו.שבמהלכם התחוורה 

 הופעתו של אליהו הנביא ברורה לאור המסורות .

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צעיר ורענן. שורה עליו. הוא תמיד רענן ולא עייף והוא נראה  םש עצמו הרגיש כי ברכת המקויעי

 ש לאנרגיות השופעות מהמקום.שינויים אלו יחס יעי



ע בגן העדן, בנוכחותו של דוד המלך בחלום איננה מפתיעה לנוכח המסורת המציבה אותו כתושב ק

 כמלך המשיח המיועד או כאב קדמון שלו.

 תה נטועה עוד מילדותו.יהיעדן,  של יעיש בגן התחושת ייעדו ותפקידו 

גילוי סוד הפתח בחלום האחרון מרמז על מהפך חיים שלם, מעין 'לידה מחדש' סמלית בא חלום 

 מאוחר יותר.

 

 

ח את קהילת מצדו עשה כל מאמץ לטפ בקרב תושבי בית שאן. יעישיש זכו להד גדול חלומותיו של יע

 ת כל החלומות במחברת מיוחדת. אהוא קיבץ החולמים )ובעיקר החולמות( שצמחה במקום. 

שפעלה לפתח את המקום  וידידיםסביב פתחו של גן העדן התגבשה חבורה קטנה של שכנים 

 ה להתפלל בבית הכנס שנבנה במקום.. והחללגיטימציהקנות לו הול

כדי לשכנע את ותמיכה ממקובלים ומרבנים ידועים  הפעילים עשו מאמצים ניכרים להשיג אישור

    שויות העיריה ובמיוחד את רב העיר להעניק הכרה רשמית לאתר ולסייע בתוכנית הפיתוח שלו.ר

 גם דוד לוי ביקר במקום.

לסייע בפיתוח המקום ובאחזקתו, אך זאת בתנאי  תהמקומיות נכונו הרשויותבסופו של דבר גילו 

 להיגזל מימנו סירב לכף בתוקף.ש שחש כי מפעל חייו עומד לו יועבר לידי המועצה הדתית. יעישניהו

 אתר ריפוי מקומי.כבאמצע שנות השמונים תיפקד 'פתחו של גן העדן ' בעיקר כבית כנסת ו

בכושר מנהיגות  (החזקה והנחישות שפיעמו בויעוד למרות תחושת ה)ש המופנם והתמים לא ניחן יעי

 ולהכפיף את הרשויות לרצונו.כום כדי לסחוף אחריו קהל מאמינים ובתח

 צה ממפעלו ומהשינוי שחולל בחייו.לממש את התקוות שתלה ביוזמתו. היה יעיש מרואף שלא הצליח 

שבו למדו ילדים שנפלטו  ,במיוחד היה גאה בתלמוד תורה שהקים בבית הכנסת על שם אליהו הנביא

 ממערכת החינוך. מימוש תוכנית זו היא מרפא את פצעיו ילדותו שמקורם במעבר הטראומתי ממרוקו

 לישראל.

 139חולמים בגן העדן עמ' 

ודש וקושר קשר עם ש שבמהלכם נכנס החולם לתחום מקכריזמטיים מהסוג שחווה יעי חלומות

והכוחות היצירתיים של המוסרות התרבותיות שלו. מקנים ליחיד אמונה  הישויות הטרנסצנדנטיות

 חווייתימטען עמ"נ שת. אולם השראה לפעולותיו ובסיס לזהותו העצמי בייעודו תחושת ביטחון עצמי,

לשם כך ידי הקהילה.  עליו להיות מאומץ על ,בר קיימא במישור הבין אישי והחברתי אירועזה יהפוך 

 יש צורך בדיאלוג מתמשך בין החולם לקהילה וחברה.

רוע תוך יהאירוע בבית שאן מחזק את העובדה כי החלום בתפיסה הפסיכולוגית המודרנית מוצג כא

 נפשי עמוק.



נות של הקהילה לאתר נבעה מן הצורך של חבריה בחידוש הזיקה שלהם לצדיקים היעדומה כי ה

והכלכליות הקשות שנכפו צורך שהועצם ע"י נסיבות הסוציו פוליטיות  –באמצעות מוקד פיזי ברור 

 פתחו של גן העדן הופך לאתר שמספק מענה ומזור לבעיות. ות ההגירה לישראל.בעליהם בעק

 מצטייר כמתווך תרבותי, המחדש מסורת ומתאימן להקשר המקומי הנוכחי.ש יעי

 וניבים תרבותיים משותפים. אינדיבידואליםהחלומות משלבים מניעים פסיכולוגים 

למצב והיא חלמה  להסתגליש היה באירוח המבקרים. חנה מהירה תפקידה של חנה אשתו של יע

היא הופכת את האתר לקברו של דוד  144עמ'   .חלום שהפכה את אליהו הנביא לפטרונו של האחר

חת שלה ואת נחלומותיה מסגירים את חוסר ה המלך. ובחלום אחר היא מכנה אותו קודש הקודשים.

 פקפוקיה בנוגע לפתחו של גן העדן.

ש . משמעות החלום נטועה עמוק בנוף המקומי ובמילון נים נוספים חולמים על המקום של יעישכ

 149פולחן הקדושים. חלום זוהרה עמ'  הסמלים התרבותי של

 שנות נישואין. 16בעקבות ביקורה של זוהרה באתר הרתה בתה בפעם הראשונה לאחר 

רחל הפכה למרפאה בכוחות של אליהו הנביא. חלומותיה היו לה מקור להשראה והכוונה בהפיכתה 

 לרבנית רחל.  דמות כריזמטית המושכת לדירתה בני אדם במצוקה.

שמשים לרחל מענה הולם לצרכיה הרי זה משום  שבמרוקו האמונה בהם הונחלה להם הצדיקים מ

למשל נתינה אוראלית של מגיל צעיר , עד שהפכו אבן יסוד בהבניה התרבותית של מציאות חייה. 

 אוכל של צדיק היא דפוס חוזר בחלומות.

. חלומותיו הפכו יששל הקהילה היו נחווים בלעדי ההודעה לציבור של יע שהחלומותקשה להניח 

 פרטית למסר ציבורי. המשמש לגיוס מאמינים.  מפנטזיה

הזהירות המתבקשת בדיון בסוגת החלימה הקשורה בפולחני הקדושים היא כפולה, מצד אחד אל לנו 

לם מהדקדוק התרבותי ואל לנו להתע האינדיבידואליתמתחום הפסיכולוגיה  החלומותלהפקיע  את 

הערצת קדושים הייתה רכיב מרכזי בזהות המסורתית של יהודי מרוקו.  הנסמך על מסורת משותפת.

סוגה תרבותית מוכרת בין היהודים. ומוסלמים  . זוביקור של צדיקים תבמרוקו היו חלומו החלומות

יזוק הקשר בינם לבין מילאו תפקיד מרכזי בגילוי מקומות קבורתם של צדיקים נעלמים ובחחד וכא

 זה נמשך בישראל בתקופת ההילולה שלהם.דפוס תרבותי המאמינים. 


