
הבשורה על–פי מארק: האיש שנולד מחדש

הרב מרדכי גפני היה הרוק–סטאר של היהדות בסוף 
שנות ה–90, עם תוכנית טלוויזיה פופולרית בערוץ 

2 וטונות של כריזמה. אבל אז הגיעו טענות על ניצול 
מיני, שבעקבותיהן נסע לארצות הברית, ירד למחתרת 

ובנה את עצמו מחדש הפעם כגורו ניו–אייג'. עכשיו, 
אחרי שצבר כוח ועדת מעריצים, הקהילה היהודית 

האמריקאית יוצאת למאבק נגדו < ורד קלנר, ניו יורק

"הקמפיין שכרגע 
מתנהל נגדי 
הוא מאורגן, 

ממומן ומתוכנן 
היטב", אומר 

גפני בתגובה. 
"הוא מאוד מעציב 

אותי ואת ילדיי 
ומשפחתי. תמיד 

הייתי ותמיד אהיה 
פתוח להיפגש עם 
אנשים מתקופות 

שונות בחיי, 
כדי ליצור שלום 

עמוק יותר 
וטרנספורמציה"

שהרב  מאז  עבר  עשור  כמעט 
הכריזמה  את  ארז  גפני  מרדכי 
ונעלם  שלו  הבלורית  ואת 
דרכו  הייתה  זו  מהארץ. 
עדויות  שורת  עם  להתמודד 
איש  של  לגלימתו  מתחת  כי  שטענו  נשים  של 
בדבר  הסוגיה  "בירור  הוא  עיסוקו  שעיקר  הרוח, 
לסימפוניית  היהודי  הכלי  של  ותרומתו  מקומו 
)כך במילותיו, בראיון ל"הארץ"  הרוח העולמית" 
גבולות.  חסר  שמלות  רודף  מסתתר  מ–2004(, 
בעקבות בריחתו התפורר ונסגר מרכז "בית חדש" 
העונה  את  ביטל   2 ערוץ  בראשו,  עמד  שגפני 
גפנו",  "תחת  הפופולרית  תוכניתו  של  השנייה 
בארצות  מושבו  ממקום  מכתב  שלח  עצמו  וגפני 
שהוא  והודה  למעשים  אחריות  לקח  ובו  הברית, 
"חולה" )מאז, אגב, חזר מהתנצלותו, וטען שעשה 
זאת רק כדי להרגיע את המהומה(. רוב הישראלים 
בארכיון  תמונתו  ואת  שמו  את  לאפסן  הצליחו 

הרבנים שנפלו ולשכוח ממנו. 
לעקוב  המשיכו  שם  לאוקיינוס.  מעבר  כך  לא 
אחרי מעלליו וראו כיצד מי שהיה רב אורתודוקסי, 
התנועה  של  הרוחני  לזרם  התגלגל  כך  ואחר 
עצמו  את  להמציא  ממשיך  יהודית,  להתחדשות 
נעשה  הזמן  רוב  אייג'.  הניו  בזירת  הפעם  מחדש, 
המעקב הזה מתחת לרדאר, אבל לפני חודש הושק 
את  להזהיר  שמטרתו  משמעותי,  ציבורי  קמפיין 
גפני,  מארק  העולה  הכוח  מפני  אייג'  הניו  קהילת 

כפי שהוא קורא לעצמו בארצות הברית. 
שתיאר  טיימס  יורק  בניו  במאמר  התחיל  זה 
במעגל  לעצמו  רכש  ה–55  בן  שגפני  המעמד  את 
שרקם  והקשרים  אייג',  הניו  קהילת  של  הפנימי 
המאמר  מזכיר  נשימה  באותה  קודקודיה.  בקרב 
רק  לא   - מהעבר  איתו  סוחב  שגפני  השלדים  את 
סיפורים  גם  אלא  בישראל,  הנשים  של  התלונות 
ואורתודוקסי  צעיר  רב  היה  יותר, כשעדיין  ישנים 

בארצות הברית, לפני שעלה לארץ.

שיתופים  לנחשול  האות  היה  המאמר  פרסום 
המשך  למאמרי  גם  כמו  החברתיות,  ברשתות 
עיקר  אבל  הברית;  בארצות  היהודית  בעיתונות 
דיוויד  הרב  שיזם  לעצומה  הופנה  הלב  תשומת 
בניו  "רוממו"  המשגשגת  הקהילה  רב  אינגבר, 
תחת  יהודית.  להתחדשות  לתנועה  השייכת  יורק, 
ולפגוע",  מלחזור  גפני  מארק  את  "עצרו  הכותרת 
הצליח אינגבר לאחד רבנים ורבות, מנהיגי קהילות 
הברית,  ומארצות  מישראל  הזרמים,  מכל  יהודיות 

ולצאת באמירה חריפה:
מונעים  אנחנו  דתיות,  קהילות  של  "כמנהיגים 
על–ידי החובה הטמונה באמונה שלפיה כל המציל 
גפני  מארק  ומלואו.  עולם  הציל  כאילו  אחת  נפש 
ושל  סבל  של  כאב,  של  שובל  מאחוריו  השאיר 
מבטחן.  את  בו  ששמו  הקהילות  בקרב  טראומה 
הכישורים  ואת  הכריזמה  את  לרעה  ניצל  הוא 
האינטלקטואליים הנדירים שלו כדי לפגוע ברבים 
שפנו אליו בחפשם אחרי הדרכה רוחנית... כתוצאה 

מכך, הפנתה הקהילה היהודית עורף לגפני".
הכתובת לעצומה הייתה חמישה אנשים וגופים, 
ועוד  לעוד  להגיע  לו  מאפשרת  בגפני  שתמיכתם 
העצומה  מארגני  אייג'.  הניו  בזירת  ונשים  אנשים 
מכון  על  לחץ  להפעיל  הצליחו  עליה  והחתומים 
גבוה,  בפרופיל  אייג'  ניו  כנסי  המקיים   ,Esalen
ולבטל את הסדנה שגפני אמור להעביר שם בתחילת 
חודש פברואר. כמו כן הם האיצו בקן וילבר, המייסד 
גפני  התברג  שלתוכה  האינטגרלית  התנועה  של 
מגפני.  להתנער  בהמשך(,  לגביה  נרחיב  )ושעוד 
חנויות  רשת  של  לבעלים  העצומה  כוונה  ובעיקר 
בוועד  שיושב  מקיי,  ג'ון  הולפודס,  הבריא  המזון 
שהקים  אינטגרלית"  לחוכמה  "המרכז  של  המנהל 

גפני. לפי שעה, הלחץ על וילבר ומקיי לא צלח.
>
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המייקאובר
של הרב גפני



"גפני הוא מומחה בלבנות אימפריות, להרוס אותן 
במו ידיו ואחרי זה לקום כמו עוף החול ולהקים 

עוד אימפריות", אומר ד"ר תומר פרסיקו, חוקר דת 
ורוחניות עכשווית. "הוא מבריק ומצליח לשכנע כמעט 

את כל מי שהוא פוגש שהוא בעצם בסדר"

"אני חושב שמורה לא יכול לנהוג כפי שנהג", 
אומר הרב דיוויד אינגבר מקהילת רוממו, ומי 

שעומד מאחורי הקמפיין נגד גפני. "אנשים בטחו 
בו, האמינו בו, חשבו שהוא מלמד חוכמה אמיתית 

ותורה, והוא הציג עצמו באופן שקרי"

מסתכמת  אינה  אדם  בני  כלפי  שלי  "האחריות 
 .G עם  בשיחה  אינגבר  מסביר  יהודים",  בלהזהיר 
"אני מזהיר את חבריי למין האנושי שיש פה איש 
וכמורה  כרב  פעילות  של  עשורים  שלושה  שאחרי 
ומה  ממנו.  להתנער  החליט  היהודי  העולם  רוחני, 
ולכן  כשר,  לא  אכל  זה שהוא  היה  לא  לזה  שהביא 
אין  אז  כשרות,  בשמירת  מתהדר  לא  הוא  עוד  כל 
לנו טענה כלפיו. לא. סוג העבירות שהוא עשה אינו 
קשור לערכים יהודיים. הוא קשור לאתיקה אנושית 
אוניברסלית.  מבחינה  בעייתי  הוא  אוניברסלית. 
בהודו  בטיבט,  בעייתי  שהוא  כמו  פה  בעייתי  הוא 

או בקנדה".

המרכז לאמנות הפיתוי
חמישים  לרשימת  נבחר  שב–2013   ,46 אינגבר, 
הרבנים המשפיעים של השבועון ניוזוויק, פגש את 
של  הגדולה  התנופה  ימי  היו  אלה  ב–2003.  גפני 
גפני. בשנת 2000 הוא הקים את "בית חדש" ביפו, 
שרקח:  התבשיל  על  שהתרפקו  רבים  אליו  ומשך 
יהדות פתוחה, פוסט–אורתודוקסית, בתיבול חסידי, 
עם לא מעט פסיכולוגיזם ומבטא אנגלו–סקסי כובש. 
אחרי  טובה.  כל–כך  לא  בתקופה  אז  היה  אינגבר 
האמריקאית,  המודרנית  באורתודוקסיה  ילדות 
ועוד חמש שנים בישיבות חרדיות, התרחק אינגבר 
מהיהדות, למד בודהיזם ויוגה, לימד פילאטיס ביום 

ומלצר בלילה, התגלגל לישראל ובחזרה. 
שהוא  למסקנה  אינגבר  הגיע  התהליך  בסוף 
לתנועה  חבר  הוא  לא.  כבר  והאורתודוקסיה 
של  מיסודו   ,Jewish Renewal יהודית  להתחדשות 
במרכז  והשתלב  המנוח,  שלומי  שחטר  זלמן  הרב 
שם  חיים",  "אלת  בשם  התנועה,  של  יורקי  הניו 
לפגוש  צריך  'אתה  אמר,  מישהו  "ואז  לרב.  הוסמך 
בדיוק  גפני  מספר.  הוא  גפני'",  הזה  הבחור  את 
הגיע מישראל לביקור ב"אלת חיים" וגם שם צבר 
מהם.  אחד  היה  לא  אינגבר  נלהבים.  אוהדים  לו 
זו  גפני,  של  הסינתזה  את שפת  העריך  אמנם  הוא 
שמדלגת בנוחות בין התלמוד לבודהה ובחזרה, אבל 

משהו, הוא טוען, צרם לו. 
עדיין  שלומי  שחטר  זלמן  הרב  ימים,  באותם 
בין  וייחס את הצרימה  גפני,  אוהדיו של  נמנה עם 
שניהם.  הדומיננטית של  לאישיות  לגפני,  אינגבר 
רק  יהלום.  ואתה  יהלום  'הוא  לי,  אמר  זלמן  "הרב 
יהלום חותך יהלום'", משחזר אינגבר, אך לטענתו 
הוא לא השתכנע: "היה בו משהו קריפי. מלא קסם 
אישי, אבל באופן לא ממש אותנטי או פגיע. מלא 
פוזה. אני הייתי יכול לשתף אותו במחשבה בארבע 
כאילו  קהל  מול  זה  על  חוזר  היה  הוא  ואז  עיניים, 
עשה  שהוא  הבנתי  כך  שאחר  משהו  וזה  שלו.  זה 

לאחרים".
זלמן  שהרב  מספר  אינגבר  אזהרותיו,  למרות 
כל־כך  שמושך  לכוכב  להתכחש  התקשו  ואחרים 

הנישואים  בחיי  ממשבר  שנבעה  טעות  הייתה  זו 
שלו. הוא גם זרק את האחריות על מינצר, שלדבריו 

היה להתנהגותה "אופי יוזם". 
הכתבה עוררה הד, אבל ההד הזה התקשה להגיע 
של  מחצר  נהנה  עדיין  גפני  שבה  ישראל,  עד 
אנשים  לגפני  היו  הברית  בארצות  גם  מעריצים. 
בממסד  בולטות  דמויות  חלקם  להגנתו,  שיצאו 
האורתודוקסי, כמו גם בתנועה להתחדשות יהודית, 

וזה כולל את הרב זלמן שחטר שלומי בעצמו. 
"אני חושב שהרב זלמן עשה טעות גדולה, והוא 
"הוא  אינגבר.  אומר  והלאה",  מ–2007  בזה  הודה 
התנצל על זה שלא עשה את שיעורי הבית כראוי. 

הוא הוקסם על־ידי גפני, והייתה לו חמלה כלפיו".
היו  עמדתו  את  לשנות  זלמן  לרב  שעזר  מה 
נשים,  ועוד  עוד  בישראל.  לצוף  שהחלו  העדויות 
תלמידות בבית חדש, טענו שגפני - שהיה אז נשוי 
לאשתו השלישית והתיימר להיות מונוגמי - שכב 
לארצות  חזרה  ברח  גפני  המהומה,  בעקבות  איתן. 
להתחזות  ניסה  לא  הוא  ביוטה.  והתמקם  הברית 

לאדם אחר, או לטשטש את עברו.
התחבא  הוא  איך  ראיתי  שנים  תשע  "במשך 
אייג'",  הניו  בעולם  לצוף  החל  ולאט־לאט  ביוטה, 
שמי  קרוב  מעגל  שכנע  "הוא  אינגבר.  מוסיף 
נקמה שנובע  הם חלק ממסע  שמשמיצים את שמו 
מקנאה. הוא אסף קבוצה קרובה שהגנה עליו. אחת 
מהן, מורה בודהיסטית ידועה, הגיעה לניו יורק כדי 

לאיים עליי".
לאיים?

"שאם לא אפסיק לדבר עליו היא תרדוף אותי". 

תפסת מרובה לא תפסת
על  מהוויכוח  לרגע  להתרחק  שמצליחים  מי 
להתפעל  שלא  יכולים  לא  גפני  של  התנהגותו 
להמציא  מסגרות,  ולפשוט  ללבוש  שלו  מהיכולת 
סולם  במעלה  ושוב  שוב  ולטפס  מחדש,  עצמו  את 
דרך  אורתודוקס–מודרני,  מרב  ההשפעה.  עמדות 
בעשור  פנייתו  ועד  יהודית,  להתחדשות  התנועה 

האחרון לעולם הרוחניות הלא יהודי. 
להרוס  אימפריות,  בלבנות  מומחה  הוא  "גפני 
אותן במו ידיו ואחרי זה לקום כמו עוף החול ולהקים 
עוד אימפריות", אומר ד"ר תומר פרסיקו, חוקר דת 
הרטמן.  במכון  מחקר  ועמית  עכשווית  ורוחניות 
"הוא עשה את זה בארצות הברית, ואז הוא עשה את 
זה בארץ, ואז חזר לארצות הברית כדי לעשות את 
יש  מבריק,  כול  קודם  הוא  אדם  הבן  פעם.  עוד  זה 
לו כנראה לשון חלקות שאיתה הוא מצליח לשכנע 
בסדר,  בעצם  שהוא  פוגש  שהוא  מי  כל  את  כמעט 

ובסוף עושה את זה שוב ושוב".
הפעולה  לזירת  הקשר  מעט  מנדב  גם  פרסיקו 
מאוד  האינטגרלית  "התנועה  גפני:  של  האחרונה 
במערב.  העכשווית  הרוחניות  בשדה  משמעותית 
היא נחשבת לחוד החנית האינטלקטואלי של הניו 
אייג'. יש בה כמה הוגים בולטים, כשאחד העיקריים 
שבהם, ואולי הבכיר שבהם, הוא קן וילבר, שנחשב 
עד לפני שנים ספורות לאחד ההוגים המשמעותיים 
בארצות הברית. עד כדי כך, שביל קלינטון ציטט 
כמה  כתב  וילבר  אותו.  קורא  שהוא  ואמר  אותו 
האחרונות  בשנים  אבל  מעניינים,  חלקם  ספרים, 
מאוד  האינטגרלית  התנועה  ושל  שלו  המעגלים 

מכרו  רבים  ולדעת  התמסחרו, 

הרבה תלמידים - גם נוכח היחס של גפני לנשים: 
"ראיתי איך הוא מפתה ידידה שלי, שהייתה אז בת 
טענו  ואחרות  היא   .46 או   45 בן  אז  היה  הוא   .23
היא  בהמשך  רבות.  נשים  עם  שכב  שהוא  בפניי 
ובכך  מעשיו  על  שהעידה  הנשים  לאחת  הפכה 

סייעה לחיסול 'בית חדש'". 
פתיינים יש לא מעט. זה פלילי?

"זה לא מקומי לטעון טענה משפטית. אני חושב, 
וזו עמדתי, שמורה לא יכול לנהוג כפי שנהג. אני 
לא חושב שהרף בנוגע למה ראוי או לא ראוי צריך 
חשבו  בו,  האמינו  בו,  בטחו  אנשים  פלילי.  להיות 
הציג  והוא  ותורה,  אמתית  חוכמה  מלמד  שהוא 

עצמו באופן שקרי".
תלונה  גפני  נגד  הגישו  אגב,  נשים,  שלוש 
במשטרה, אולם גפני עזב לארצות הברית והעניין 
סיכוי  שיש  למשטרה  אמרנו  אז  "אנחנו  התאדה. 
שהוא יברח, אבל המשטרה לא עשתה מספיק כדי 
לעצור אותו", אומרת עו"ד תמי אולמן, שייצגה את 

המתלוננות.
התלונות עומדות כנגדו?

"אין לי מושג".
ניסיון להבין מה עלה בגורל התלונות באמצעות 

דוברות המשטרה - עלה בתוהו.

ירד למחתרת וצף מחדש
ב–2004 התפרסם בשבועון Jewish Week תחקיר 
של גארי רוזנבלט, שחשף שני מקרים שכבר חלה 
גפני.  של  הקריירה  מתחילת  התיישנות,  עליהם 
קשר  ניהל  ה–19  בן  שגפני  נטען  הראשון  במקרה 
שיעורים  לה  נתן  כאשר   ,13 בת  ילדה  עם  מיני 
פרטיים בתלמוד. בשבוע שעבר, בעקבות תנופת 

הקמפיין, פרסמה אותה ילדה, שכיום היא כבר 
זיכרונותיה  את  הארבעים שלה,  בסוף שנות 
שרה  שמה:  תחת  לראשונה  תקופה,  מאותה 

קבקוב.
אירע  בכתבה,  נטען  כך  השני,  המקרה 
שכבר  מינצר,  )ג'ודי   16 בת  נערה  עם 
היא  בשמה(.  להיחשף  החליטה  שנים  לפני 
התארחה בביתם של גפני ואשתו הראשונה 
נכנס  גפני  שבו  אחד  לילה  על  וסיפרה 
עירום למיטתה. גפני לא ממש הכחיש את 
שבמקרה  להסביר  ניסה  אלא  הסיפורים, 
הראשון זה היה סיפור אהבה ובמקרה השני 
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"התנועה האינטגרלית מאוד משמעותית בשדה הרוחניות 
העכשווית במערב", אומר פרסיקו, "אבל בשנים האחרונות 

המעגלים שלו ושל התנועה האינטגרלית מאוד התמסחרו, ולדעת 
רבים מכרו את נשמתם לסדנאות מז'אנר העזרה העצמית. התנועה 

שמחה לקבל את היהודי הרוחני שמביא להם קבלה וחסידות"

את נשמתם לסדנאות מז'אנר העזרה העצמית. יש 
לזה הילה של תחכום אינטלקטואלי, אבל זה נהיה 

די שטוח".
 כשפרסיקו מסביר את עיקרי תורתה של החוכמה 
האינטגרלית, זה די ברור מדוע גפני מצא שם מקום: 
"וילבר מנסה לעשות אינטגרציה של הכול. גם של 
מדע, אבל גם של הרוח. הוא מנסה להתאים מודלים 
חוויות מיסטיות לתוך  ושל  רוחנית  של התפתחות 
הקוונטית  מהפיזיקה  המוכרים:  המדעיים  השדות 
הקוסמולוגיה  ועד  והכימיה,  הביולוגיה  דרך 
התפתחות  מנעד  על  מצביע  הוא  והאסטרונומיה. 
החיים מהחיידק ועד האדם המואר בשלמות. יש פה 
לכאורה תבנית אבולוציונית שלפיה כולנו בתהליך 
וחיים  מלאה  הארה  שבסופו  התפתחות,  של  ארוך 

מיטביים, גם בחומר וגם ברוח". 
לתורה  גפני רלבנטי  היהודי של  משהו ברקע 

האינטגרלית?
"התנועה האינטגרלית שמחה לקבל את היהודי 
שגם  מובן  וחסידות.  קבלה  להם  שמביא  הרוחני 
היהדות מתאימה למפות האינטגרליות האלה, כמו 

כל דבר בעולם". 
ב־2010 כתבת בבלוג שלך "לולאת האל" על 
כינוס שבו גפני טען שהביקורת על יחסי מין בין 
החוכמה  עם  מתיישבת  אינה  לתלמידות  מורה 

האינטגרלית.
שהיא  מאחר  הזו.  בתורה  מפוקפק  פן  עוד  "זה 
בפרט,  אדם  כל  וגם  בכלל,  האנושות  את  מחלקת 
לכל־כך הרבה שלבים ומדרגות, יש אפשרות להציג 
מסוימת,  מדרגה  מתוך  נעשית  היא  כאילו  פעולה 
זה  אחרת.  במדרגה  את  כי  אותה  מבינה  לא  ואת 
התחבר לגפני עם ביקורת על הפמיניזם הליברלי: 
אינטגרלית,  מבחינה  יותר,  גבוהה  מבט  מנקודת 

להיות  צריכים  שגברים  מבינים  לכאורה  אנחנו 
נשיות,  יותר  להיות  צריכות  ונשים  גבריים,  יותר 
ולכן יחסי מרות כאלה הם איכשהו כשרים. אני לא 
אבל  זה,  את  טוענת  האינטגרלית  שהתנועה  אומר 
אפשר לעוות את הדברים שלה כדי לטעון את זה". 

כריזמה לא פותרת הכול
גפני  הסביר  טיימס  יורק  בניו  שפרסם  במאמר 
כי  בו  דבקו  מהשערוריות  שחלק  להיות  שיכול 
בעבר הוא חי בהכחשה לטבע הפוליאמורי שלו - זה 
המאפשר לו בו זמנית לאהוב מספר בנות זוג. הוא 
לחיות  שנאלץ  ה–50,  בשנות  להומו  עצמו  השווה 

בנתק מזהותו.
יכול  "כן,  בזלזול:  הזו  לטענה  מתייחס  אינגבר 
שהוא  נראה  אבל  בסדר.  פוליאמורי.  שהוא  להיות 
ההתנהגות  על  להגן  ככלי  בפוליאמוריה  משתמש 
שלו. עם כל התלונות שצצו לגביו, כולל שני מקרים 
לשלוט  מסוגל  היה  שלא  הודה  עצמו  הוא  שבהם 
בפוליאמוריה  להשתמש  ואז  קטינות,  עם  בעצמו 
כדי להתחמק מאחריות - בעיניי זה אי–צדק כלפי 

השקפת העולם הפוליאמורית".
לו דברים  כשאנחנו עוסקים באדם שאולי יש 
חשובים וראויים לומר, אבל מצד שני המעשים 
הנכון  הדבר  הוא  לדעתך  מה  בעייתיים,  שלו 

לעשות?
בסרט  צפיתי  אתמול  בדיוק  עתיקה.  שאלה  "זו 
על סטיב ג'ובס, וגם הוא היה אדם בעייתי, והסרט 
ללכת  חייבים  מוסרי  ועיוורון  גאונות  האם  שואל 
וגם  טובים  גם  אנשים  מספיק  לפגוש  לי  יצא  יחד. 
הציפיות  רף  להיות  צריך  זה  ולדעתי  מבריקים, 
אשר  בארץ  צדיק  ש'אין  נכון  זה  מעצמנו.  שלנו 
יעשה טוב ולא יחטא', גם משה רבנו, כמו כל דמות 

ביהדות ובמיתולוגיה. אבל אם מישהו פועל בצורה 
פוגענית, האם ערך הלימוד שלו כל–כך גבוה שזה 

שווה את הפגיעה באנשים? לא.
על  הרחבה  לשאלה  להתייחס  לא  מעדיף  "אני 
מה עלינו לעשות עם הפילוסופיה של היידיגר, או 
במפלגה  חבר  היה  )הראשון  וגנר  של  המוזיקה  עם 
הנאצית; השני היה אנטישמי ידוע; שניהם נחשבים 
שפוגע  אדם  יש  פה  ק'(.  ו'  בתחומם,  לגדולים 
מקום  לו  אין  לכן  תיאורטי;  באופן  ולא  באנשים, 
ועל  יכול לכתוב ספרים על דת  כמורה. אולי הוא 
רוחניות - הרחק מתלמידים. זה מקומו של הציבור 

להחליט אם יש לזה מקום".
למה בחרתם להרים קול דווקא עכשיו?

קרוב  והוא  ציבורית,  לפרסונה  הפך  הוא  "כי 
זה  ואז  בהרבה,  גדולה  השפעה  בעל  לאדם  להפוך 

יהיה הרבה יותר קשה לספר לעולם מיהו".
איך הוא צבר כוח כזה, לדעתך?

"הוא מסוגל לתפקד באופן מרשים בשיחה כמו 
זו שאנחנו מנהלים עכשיו. הוא יודע איך להתנהג 
עם אנשים. הוא פיקח. הוא בעל קסם אישי רב. הוא 
יודע מה לומר כדי לגרום לך להרגיש טוב. הוא גם 
מאוד משכיל. אילו לא היית יודעת שום דבר מעבר 
לזה, היית חושבת שהוא מורה מבריק וכריזמטי". ¿

 גפני בתגובה:
"אין אמת בטענות"

עניתי  "כבר  בתגובה:  מסר  גפני  מארק 
רבות,  פעמים  בעבר  האלו  ההאשמות  על 
כפי  הטענות  גרעין  פשוטות,  ובמילים 
המקרים  בכל  בתקשורת,  שהתפרסמו 

שתיארת, הוא לא נכון באופן קטגורי.
הטענות  תחילה,  נושאים:  שני  פה  "יש 
אינן  הן   - בישראל  שדווחו  מיניות  להטרדות 
שאנחנו  פעם  בכל  ושנית,  קטגורי.  באופן  אמת 
לכן  להתנצל.  צריכים  אנחנו  במישהו,  פוגעים 
חלקי  שהיה  שחשבתי  למה  התנצלות  פרסמתי 
לפני  בישראל  לפיצוץ  שהביא  המצב,  ביצירת 
וליצור  להיפגש  לגמרי  פתוח  הייתי  גם  כעשור. 
להיפגש,  מאמציי  כל  ושלום.  טרנספורמציה 
התקבלו  פיוס  ולקדם  העובדות  את  לבדוק 
ההתנצלות  מכתב  על  חתמתי  אני  בסירוב. 
הכאב  הבגידה,  תחושת  חרבי.  על  ליפול  כדרך 
שבקושי  אינטנסיביים,  כל–כך  היו  בגופי, 
שתיקנתי  טעות  היה  המכתב  לנשום.  יכולתי 
מאוחר יותר, ב–2008, כשפרסמתי הצהרה לפיה 
הטענות שפורסמו שנתיים קודם לכן אינן אמת.

"הטענות שלפיהן אני מייחס לעצמי רעיונות 
ספרים,  עשרה  כתבתי  אמת.  אינן  אחרים  של 
כשאני  ספרים.  סדרת  עוד  כיום  כותב  ואני 
כותב,  כל  כמו  אחרים,  של  מרעיונות  שואב 
לטיעוני  התייחסתי  אותם.  לצטט  אני משתדל 

הכזב האלו באתר שלי.
"הטענות לגבי ניצול מעמדי לקשרים מיניים 
עיוות  זה  נכונות.  אינן  צעירות  תלמידות  עם 
בכתב  רבות  עדויות  ויש  המציאות.  של  גדול 
שסותרות זאת. מעולם לא הייתי בקשר מהסוג 

שאת מתארת.
מאורגן,  הוא  נגדי,  מתנהל  שכרגע  "הקמפיין 
אותי  מעציב  מאוד  הוא  היטב.  ומתוכנן  ממומן 
הן  לעתיד  תוכניותיי  ומשפחתי.  ילדיי  ואת 
מלא  יכול,  שאני  ביותר  הטוב  אדם  בן  להיות 
ותמיד  הייתי  תמיד  ויושרה.  לב  טוב  באהבה, 
מתקופות  אנשים  עם  להיפגש  פתוח  אהיה 
יותר  עמוק  שלום  ליצור  כדי  בחיי,  שונות 
רק  שלום  ליצור  יכולים  אנחנו  וטרנספורמציה. 
על–ידי שיחה זה עם זה, ועל–ידי שכולנו, לא רק 
וניצור  על טעויות,  ניקח אחריות  אחד מאיתנו, 
עתיד טוב יותר ביחד. לעולם לא נצליח להביא 

שלום על–ידי דמוניזציה ותקיפה של האחר".

הפילוסופיה האינטגרלית 
 על קצה המזלג

ה"אני". מאגד את ה"פנים הפרטי", 
כלומר ערכים אישיים, מחשבות 
ורגשות. ההתקדמות בציר זה 

נעה לפי צבעים - מבז' )חשיבה 
אינסטנקטיבית(, דרך אדום 

)חשיבה אגוצנטרית(, עבור 
בכתום )עצמי הישגי(, ירוק 
)עצמי רגיש( ועד לטורקיז 

)עצמי שלם, הוליסטי(

ה"זה" )it(. מאגד את ה"חוץ הפרטי", כלומר 
ההתנהגות והפעילות המוחית )שפת גוף, 

הופעה, סגנון דיבור וכו'(. ההתקדמות 
בציר זה דומה להתפתחות 

האבולוציונית - אטומים, מולקולות, 
אורגניזמים פרימיטיביים, מוחות 
פרימיטיביים, מוחות מורכבים 
)למשל, כמו של בני אדם( 

ה"זה" ברבים )its(. מאגד את 
ה"חוץ הקולקטיבי", כלומר 
סביבה ומערכת חברתית 
)נורמות, חוקים, מבנה חברתי, 
אינטראקציה עם אחרים(. 

ההתקדמות בציר זה נעה על 
בסיס חברתי–היסטורי, מהתקופה 

הפרימיטיבית )התקבצות לצורכי 
הישרדות(, דרך התקופה החקלאית 

)אימפריות פאודליות(, דרך התקופה 
התעשייתית )"מדינות–תאגיד"( ועד 

לחברות–מבוססות–מידע )קהילות–ערכיות, 
ורשתות הוליסטיות - הדרגה הגבוהה ביותר(

ה"אנחנו". מאגד את ה"פנים 
הקולקטיבי", כלומר תרבות 

והשקפת עולם. מתייחסת 
לערכי קהילה, מוסר ואתיקה, 

תרבות ואמנות. ההתקדמות בציר 
זה נעה מנקודה 1 )ארכאית(, דרך 
אמונה בכוח האל )נקודה 3(, עבור 
בחשיבה מדעית–רציונלית )נקודה 5( 

ועד להוליסטיות )נקודה 8, והגבוהה ביותר(

1
3

5
8

"הפילוסופיה של קן וילבר מנסה להתאים מודלים של התפתחות 
רוחנית ושל חוויות מיסטיות לתוך השדות המדעיים המוכרים", 

מסביר פרסיקו. היא מחלקת את האנושות, וגם כל אדם בפרט, לכל–כך 
הרבה שלבים ומדרגות, כך שאפשר להציג פעולה כאילו היא נעשית 
מתוך מדרגה מסוימת, ואת לא מבינה אותה כי את במדרגה אחרת" 
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