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הדמות שלי אהרון מגד  
במקרה  לגמרי  שבע-עשרה,  בת  כשהייתי 
קראתי את “הגמל המעופף ודבשת הזהב” 
ונפגעתי, והמשכתי  של אהרון מגד. הצצתי 
של  נוספים  ספרים  זה  אחר  בזה  לקרוא 
וגם  לדמויות  ִקרבה  חמלה,  רגשות  מגד. 
הקריאה.  בעת  אותי  הציפו  וסרקזם  צחוק 
כשחיפשתי מישהו לדבר אתו על כך )משהו 
גרוסמן?”(  של  האחרון  את  “קראת  בסגנון, 

לא מצאתי בסביבתי מישהו שקרא.
2012 הוציאה פרופ’ נורית גוברין ביוגרפיה של  הכול השתנה כשבשנת 
מגד וקראה לספרה “אהרון מגד: חסד החיים, דיוקנו של בן הארץ כסופר 
עברי”. רק הכותרת מילאה אותי התרגשות ועניין וכשראיתי פרסום לערב 
השקת הספר - ידעתי שאהיה שם. בערב גשום ומקפיא הגענו, צחי ואני, 
חמשת  )כולל  התאספו  איש  וחמישה  כעשרים  בירושלים.  עגנון”  ל”בית 
הדוברים( ונראה היה שכולם מכירים אלה את אלה, חוץ מאיתנו. תחושת 
הזרות התעצמה גם בשל העובדה שהיינו היחידים מתחת לגיל שבעים. 
יצאה מבין דפיו של אחד מספרי מגד עצמו. אך ברגע  הסיטואציה כמו 
אינטימיות  חיבור,  בתחושת  התחלפה  הזרות  תחושת  לדבר,  שהתחילו 

ואהדה לסופר, שאותה חלקו כל המשתתפים. סוף סוף לא הייתי לבד...
מגד,  הסופר.  של  ודמותו  חייו  על  רבים  לפרטים  התוודעתי  אחד  בערב 
הסופר  למעשה  הוא  תש”ח,  סופרי  לדור  המשתייך  ישראל,  פרס  חתן 
הוותיק ביותר במדינה שעדיין פעיל. הוא נולד בשנת 1920 והחל לפרסם 
בשנת 1938. חלוף השנים והזקנה לא פגעו בפוריותו, ובשנים האחרונות 

הוא מפרסם ספר ִמדי שנה שנתיים )למעלה 
אלה(.  שורות  כתיבת  עד  ספרים  משלושים 
ארצה  משפחתו  עם  ועלה  בפולין  נולד  הוא 
לרעננה בגיל שש; היה חבר קיבוץ שדות ים, 
)נפוצו  ובים  בנמל  העבודה  כיבוש  מחלוצי 
שמועות על קשר רומנטי בינו לבין חנה סנש, 
על  ושמעו  אותה  שהכירו  באנשים  שמקורן 
היה  אביב,  לתל  עבר  הוא  כלפיו(.  רגשותיה 
פובליציסט  הברית,  בארצות  התנועה  שליח 
)תקצר  ועוד  “דבר”  העיתון  של  ספרותי  עורך  השעה,  ענייני  על 
היריעה...(. בעודו נתון כל כולו בחיי הקיבוץ ובענייני התנועה, הוא חי 
בעוצמה את הזוועה המתרחשת באותם ימים באירופה, וליבו יצא אל 
העם היהודי. הממד היהודי העמוק מאפיין את יצירתו לכל אורכה - 

הזיקה ליידיש, לגולה, לשואה ולרצף הדורות.
על אף היותו חלוץ, איש התנועה, פעיל ומעורב, ביצירתו הספרותית 
נראה  והלוחם.  החלוצי  הקולקטיב  עם  תמימה  הזדהות  עולה  לא 
שהדמויות החביבות עליו הן דווקא דמויות אנטי-גיבור, אנשי שוליים, 

שלומיאלים, אנשים אחוזי אשמה, שהחיים רומסים אותם.
מגד:  של  קסמו  סוד  על  גלסנר  אריק  המבקר  בדברי  אסיים 
“האינטימיות הכמעט מידית שנוצרת בין הקורא לגיבורי ספריו היא 
הסגולה המובהקת של הכתיבה האהרון מגדית. הגיבורים של מגד 
ולא לאיים  הם ּכֹֹל-אדמים מספיק על מנת לעורר בקורא אמפתיה 

עליו, ומוטרפים מספיק על מנת לעורר בו עניין”.
אלישבע

מכות  שלוש  מתוארות  הפרשה  בתחילת 
פונים  ואהרון  משה  האחרונות.  מצרים 
ישראל על  בני  לפרעה בבקשה לשחרר את 
במדבר.  אלוהיהם  את  לעבוד  שיוכלו  מנת 
פרעה מסרב גם לנוכח האיום במכת הארבה. 
יועציו החוששים מפני הידלדלות המשאבים 
בו להיכנע לדרישת  בארץ מצרים, מפצירים 
משה  ישראל.  בני  את  ולשלוח  ואהרון  משה 
ואהרון מוחזרים לארמון והמשא ומתן נמשך. 
בני  של  המונית  יציאה  דורשים  ואהרון  משה 
הגברים  ליציאת  מסכים  פרעה  ואילו  ישראל 
בלבד. המשא ומתן “מתפוצץ” ומכת הארבה 
נכנע  הרב  הנזק  לנוכח  מצרים.  על  ניחתת 

פרעה לדרישות, אך אלוהים מחזק את ליבו.
היא  מצרים  ארץ  על  הניחתת  הבאה  המכה 
ְנֵטה  ֹמֶׁשה:  ֶאל  ה’  “ַוּיֹאֶמר  החושך:  מכת 
ַמִים, ִויִהי ֹחֶׁשְך ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים,  ָיְדָך ַעל ַהּׁשָ
ָמִים,  ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך. ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהּׁשָ

ַוְיִהי ֹחֶׁשְך-ֲאֵפָלה ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת 
ָיִמים” )שמות י יא-יב(. 

החושך אינו רק היעדר אור אלא חומר “סמיך” 
מתאר  וכך  בידיים.  למששו  שאפשר  כך  כל 

אותו נתן אלתרמן בשירו “מכות מצרים”:
ָאז ֹחֶשְך ָּגח, ָאמֹון. ְּבִלי ֵצל ְוִדְמּדּוִמים

ָקם ֵמִרְבצֹו ַוַּיְך ְּבֵשֶבט ַהּסּוִמים.
ֹקְרעּו ֵאָליו ֵעיַנִיְך. ִלְרָוָחה ֹקְרעּו,

ַוֶיְחְשכּו ָיַמִיְך. ַּכְּשָוִרים ָּכְרעּו.
לדרישה  פרעה  נכנע  החושך  מכת  בעקבות 
מעלה  משה  אך  ישראל,  בני  את  לשחרר 
תביעה חדשה: “ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה: ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן 
ֱאֹלֵהינּו”  ַלה’  ְוָעִׂשינּו  ְועֹֹלת,  ְזָבִחים  ְּבָיֵדנּו 
)שמות י כה(. אלוהים מחזק לב פרעה והוא 

מסרב.
בארץ  משפחה  בכל  שפגעה  הבאה,  המכה 
הפרשנויות  אחת  בכורות.  מכת  היא  מצרים, 
המוסרי  הצדק  אי  עם  להתמודד  המנסה 

קשר  ללא  כולם  הבכורים  שבהענשת 
בני  ובניצול  עבוד  בשִִ ולחלקם  למעשיהם 
כי הבכורים המתים  זו הגורסת,  היא  ישראל, 
אינם בכורים במובן המילולי של המילה, אלא 
בכירים המנהיגים את הסדר החברתי הנצלני 

של ארץ מצרים. 
במקביל למכה האנושה הניחתת על מצרים, 
לאירוע  בהכנות  להתחיל  האלוהים  מצווה 
יציאת  ישראל,  עם  בתולדות  ביותר  החשוב 
ישראל  בני  את  שהפך  מכונן  אירוע  מצרים, 

מעם עבדים לאומה. 
להגדרה  החובה  מוטלת  ובראשונה  בראש 
השנה  לוח  קביעת   - הזמן  של  מחודשת 
חופשי:  אדם  הוא  לזמנו  שאדון  מי  העברי. 
ִראׁשֹון  ֳחָדִׁשים,  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה  “ַהֹחֶדׁש 
ב(.  יב  )שמות  ָנה”  ַהּׁשָ ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא 
מעבדות  היציאה  את  מסמלת  הזמן  קביעת 
לחירות ואת שליטתם של בני ישראל בגורלם.
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וכסף  זהב  כלי  “לשאול”  מצווים  ישראל   בני 
את  מניחה  זו  “שאילה”  המצרים.  משכניהם 
של  האישי  ולהון  הלאומי  לעושר  התשתית 
שִאפשרו  הם  אלה  נכסים  המתהווה.  העם 
בהמשך את הקמת המשכן. הצידוק המוסרי 
העבודה  על  הפיצוי  אולי  הוא  זו  לגזילה 
ואולי  במצרים,  ישראל  בני  של  השנים  רבת 
הייתה זו דרך למנוע שוד וביזה שעלולים היו 
רפורמה  לחופשי.  היציאה  ברגע  להתרחש 
עבדים  שחרור  של  משמעותית  חברתית 
והפיכתם לאומה, ראוי שתלּוֶוה גם ברפורמה 

כלכלית.

דרמטי  מהפך  בפני  העומדים  ישראל  לבני 
ניתנות הוראות מדויקות להתנהלות  בחייהם 
בלילה האחרון בארץ מצרים: הבשר שיאכלו: 
ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָׁשָנה...  ֶּבן  ָזָכר  ָתִמים  “ֶׂשה 
סימון  ה(,  יב  “)שמות  ִּתָּקחּו  ָהִעִּזים  ּוִמן 
בישול(,  )ולא  הבשר  צליית  בדם,  המשקופים 
ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים,  “ָמְתֵניֶכם  האכילה:  אופן 
אֹתֹו  ַוֲאַכְלֶּתם  ְּבֶיְדֶכם,  ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם 
ִאיׁש  ֵתְצאּו  ֹלא  “ְוַאֶּתם  יא(,  )שם  ְּבִחָּפזֹון” 
כב(. אלוהים  )שם  ֹּבֶקר”  ַעד  ֵּביתֹו  ִמֶּפַתח 
יודע את המתחולל בנפשו של עבד הקם כל 
שוט  למלקות  ומפרכת,  קשה  לעבודה  בוקר 

פתאומי  באופן  וזוכה  השוטרים,  ולנזיפות 
והמסגרת  המפורטות  ההוראות  בֵחירות. 
האופייניים  ונקמה  רצח  מנעו  הנוקשה 
לנקום  המבקשים  משוחררים  לעבדים 

במשעבדיהם. 
מהפכה  של  זיכרון  היא  מצרים  יציאת 
כלכלית-חברתית שנדרשה מחברה שהפכה 
הברורות  ההוראות  ומנצלת.  מושחתת 
אותה לסמל של  והמסגרת שהותוותה הפכו 
בעולם  דמים  שפיכות  ללא  ושחרור  חירות 
כולו, וכמובן למוטיב מרכזי בחייו של כל יהודי.
קרן מחלב-גורי

הרב אביה רוזן עומד בראש המדרשה 
במושב נטור שברמת-הגולן. המדרשה 
מפעילה תוכנית “הסדר” לצעירים לפני 

גיוס המיועדת לדתיים ולחילונים. 
עולם  בהשקפת  מחזיק  רוזן  הרב 
בחברה  התהליכים  לגבי  מעניינת 
החברה  עתיד  על  ובחזון  הישראלית 

הישראלית.

ספר על עצמך ועל המדרשה
עברתי את המסלול הרגיל בחברה הדתית-

וחינכתי  לרב  הוסמכתי  שבמהלכו  לאומית, 
תלמידים בישיבה בחיספין. לאחר מכן הייתי 
ראש  קדם-צבאית,  מכינה  ראש  שנים  עשר 
בעין  המדרשה  וראש  באוסטרליה  “כולל” 
שמשהו  להבנה  אותי  הביאו  אלו  כל  הנציב. 
ויותר  הישראלית,  בחברה  מתעורר  דרמטי 
היהודית  לזהות  ההתעוררות  הפעם   – מכך 
מגדרים  של  גבולות  חוצה  המתחדשת 

ומגזרים.
בראשה  עומד  שאני  המשלבת  המדרשה 
המדינה  בתולדות  לראשונה  מפעילה 
מיועדת  שאיננה  הסדר”  “ישיבת  ובחסותה 
קודש  לימודי  הלומדים  בלבד  לגברים 
וחילונים  דתיים  ובנות  לבנים  אלא  בלבד, 
הלומדים במשך שנתיים לפני הגיוס תוכנית 
גמרא,  לימודי  הכוללת  רחבה,  לימודים 
היסטוריה  ספרות,  פילוסופיה,  מקרא, 
את  ולבסס  להעמיק  התוכנית  מטרת  ועוד. 
בסיס  על  התלמידים  של  היהודית  הזהות 
היהודי-ישראלי,  הספרים  בארון  התעמקות 
המציאות  לכלל  רלוונטיות  שיוצר  באופן 
התלמידים  המודרנית.  בחברה  והאנשים 
הם  שבאמצעו  מלא,  צבאי  שירות  משרתים 
חוזרים למדרשה לחצי שנה של לימוד נוסף. 
במחזור הראשון, שהחל דרכו לפני שנתיים, 
היו ארבעים תלמידים שהתגייסו השנה, וכבר 
אני מקבל דיווחים מהמפקדים שלהם, שלא 
ראו חיילים שמקדישים כל דקה פנויה שלהם 

ללימוד ולעיון. השנה מתחיל הרישום למחזור 
מאות  כשש  כבר  נרשמו  שאליו  השלישי 

מועמדים.
מה המניע שלך להקים מדרשה לחילונים 

ודתיים?
דרמטית  דרכים  פרשת  על  נמצאים  אנו 
ִמגזרים  חוצה  חיפוש  ישנו  היהודי.  העם  של 
המכיל  משותף  בסיס  ולבניית  רוחני  לעומק 
ואינו מקפח, ומבוסס על “יחד גדול” שמעבר 
ישנה תחושה של  למפריד. גם במגזר הדתי 
מודע  ונהיה  שהולך  העולם  בין  התנגשות 
ושואל שאלות לבין העולם ההלכתי. המפגש 
בין העולמות מותיר שלוש ברירות: להיעלם, 

להיפרד או לצמוח ביחד.
ישנו מדרש שמדבר על כך, שארבע פעמים 
עמד עם ישראל לפני כליה: בתקופת חנניה, 
ואסתר;  מרדכי  בתקופת  ועזריה;  מישאל 
בתקופת החשמונאים; ולעתיד לבוא בשיבת 

ציון. 
ואחרים  כאלו  משברים  ההיסטוריה  בכל 
הולידו שינוי, שהוביל בסופו של דבר לצמיחה 
לצמיחת  הוביל  הבית  חורבן  ורעננה.  חדשה 
הובילו  והרדיפות  הגלות  המדרש;  בית 
לכתיבת התורה שבעל-פה ולעיגון ההלכות; 
החסידות,  את  הצמיחה  והבורות  הנבערות 
שחיברה את היהודי הפשוט ליהדות; ועכשיו 
יהודית במגזר  בורות  יחד עם  החזרה ארצה 
של  הדוגמאטיות  גיסא  ומאידך  החילוני 
העולם ההלכתי, צריכים להצמיח את השינוי 
שבו ימצא האדם המודרני באיזה אופן עולם 

התוכן היהודי רלוונטי לחייו. 
שאתה  ההתחדשות  בתהליך  אין  האם 
כרב  תפקידך  עם  התנגשות  עליו  מדבר 

אורתודוקסי?
עשויות להיות כאן שתי אפשרויות הסתכלות. 
ועיגולי  ויתורים  כאן  יש  לכאורה,   – האחת 
להיות  שנוכל  בכדי  הלכתיים(  )בעיקר  פינות 
יחד. האפשרות השנייה היא להבין שעוצמת 
בית  קירות  את  פורצת  היהודי  הרוח  עולם 

אין  לאיש  הכלל.  לנחלת  והופכת  המדרש 
צו  האלוהים.  על  או  היהדות  על  מונופול 
הציבורית  היהודית,  הרוח  בניין  של  השעה 
אינה התנגשות עם  זו  והאישית שייך לכולם. 
פי  על  זו.  תפקידי כרב אלא בא מתוך מהות 
גישה זו החבר’ה הדתיים שמגיעים למדרשה 
שמודעים  כאלו  אלא  “דתיים-לייט”  אינם 
לקונפליקטים ומנסים למצוא תשובות: מה זה 
דתי? מה זו הלכה? מדוע יש הלכות הרחקה 
זה בא  – על מה  בין המינים  מגויים? הפרדה 

להגן?
ואין  חדשות  פנים  לובש  ההלכתי  העול  גם 
והכלה  שינויים  דורשת  שהתקופה  ספק 
יש  רב  להיותי  ולכן  לשלם.  שיש  מחירים  של 

תפקיד משמעותי בהכוונה של התלמידים.
החילונית  היהדות  של  תפקידה  מה 

במפגש זה?
את  האדם,  את  שמה  החילונית  היהדות 
הסמכות  אם  במרכז.  האינדיבידואליזם 
והנביא,  הכוהן  של  הייתה  המקדש  בבית 
העולם  הרי  הרב,  של  הדתי  המדרש  ובבית 
החילוני מציע את האדם כסמכות. וזה מביא 
גם להשקפה דתית חדשה, בה “הישן מחדש 

והחדש מתקדש”, כדבריו של הרב קוק.
אם לא יהיה כבוד להשקפה זו לא יהיה מקום 
לא לאדם ולא לאל. עלינו למצוא את המקום 
כדבריו  או  כאחד.  לשניהם  מקום  יש  בו 
וקל  אתה,  אין  אני,  אין  “אם  קוק:  הרב  של 
וחומר שאין הוא”. כלומר, אם אין מקום לאני 
הפרטי לא יהיה כבוד לאחר ואז גם אין מקום 

לאלוהות. 
של  המתחדשות  העוצמות  זו  בגישה 
הזרמים  לכלל  שייכות  היהודי  הרוח  עולם 
ומגדר.  מגזר  הבדלי  אין  כאן  היהודי.  בעם 
יסברו  אלו  היישום.  בדרכי  יהיו  המחלוקות 
שזה יקרה דווקא על ידי קיום מצוות מסוימות 
ואחרים יחלקו עליהם, אך בבניית בסיס הרוח 

של היהודי – כולם שותפים.
תודה.

עדי טפליה

שיחה עם הרב אביה רוזן



קצת תרבות
על ההצגה “ארץ חדשה”

צופה  אני  עבודתי  במסגרת 
תיאטרון.  בהצגות  מעט  לא 
שהשאירה  ההצגות  אחת 

מאת   - חדשה”  “ארץ  היא  עז  רושם  עליי 
חודש  מדי  שעולה  ובבימויו,  פיטובסקי  שי 
והאינטימי  הקטן  באולם  “הבימה”  בתיאטרון 
אחד  אלינו  הצטרף  השנה  “הבימרתף”. 
חולין  בשיחת  מלווה.  כהורה  ההורים 
צועקים  שהתלמידים  )בזמן  באוטובוס 
ששנינו  גילינו  האחורי(,  בספסל  גרון  מלוא 
מהרה  עד  “קשת”.  במסגרת  לילדים  הורים 
אנחנו  האם  לשאלות  השיחה  התגלגלה 
ביום  נרות  מדליקים  מסורתיים?  חילונים? 
וכדומה,  מסוימת  כשרות  שומרים  שישי? 
ילדינו  את  שלחנו  למה  הגדולה  ולשאלה 
ובמקרה שלי  ולא למסגרת אחרת,  ל”קשת” 
גם למה אני רואה את הילדים שלי ממשיכים 
בית הספר שמוגדר  סיום  גם אחרי  ב”קשת” 
דבר  של  בסיכומו  שלי  התשובה  כ”יסודי”. 
ילדים  ילמדו בחברת  לי שילדיי  היא שחשוב 
וכאן  שהם,  כפי  אותם  ויקבלו  מהם,  שונים 
אני שוב מתחברת להצגה שעוסקת בבעיית 
עם  הגבול  דרך  לארצנו  שחדרו  הפליטים 
)ההורה  אדמון  מאיתן  ביקשתי  מצרים. 
המלווה( שיכתוב את רשמיו על ההצגה ואני 
להוסיף  רציתי  לסיום  אותם בפניכם.  מביאה 
הגבול  על  טיילנו  חנוכה  חופשת  שבמהלך 
המערבי עם מצרים. בנו שם גדר כזאת שאף 
יוכל לעבור, כך שנראה שהבעיה  מסתנן לא 
בשלבי טיפול )לפחות בכל הנוגע למסתננים 

חדשים(. 
ההיענות  על  לאיתן  ותודה  מהנה  קריאה 

המהירה. 
ההזמנה הלא צפויה

ההצגה.  מועד  לפי  כשבועיים  התחיל  זה 
התיאטרון  במגמת  שלומדת  בתי,  עדן 
ברצינות  ספק  שאלה  “רבין”,  הספר  בבית 
איתי  ללכת  לך  בא  “אבא,  בהלצה,  ספק 
אביב?” בתל  התיאטרון  מגמת  עם   להצגה 

מנויים  ואנו  הצגות,  אוהב  שאני  יודעת  היא 
 כבר שנים על הצגות התיאטרון ב”מפגשים”.

ואני - )שבראשי פועמת סערה ואני תוהה ביני 
לבין עצמי: “הילדה שלי לא התבלבלה? היא 
רוצה שאני אבוא איתה להצגה? או אולי היא 
פשוט התבגרה? הכול בסדר איתה או שתיכף 
שואל   - משהו?(  ממני  רוצה  שהיא  יתברר 
ההצגה?”   שם  “מה  האדישות:  בשיא   אותה 
בתיאטרון  חדשה’”  “‘ארץ  עונה:  והיא 
פליטים”. בנושא  משהו   ‘הבימה’. 

נלך  “בכיף.  עונה:  אני  האדישות  בשיא  ושוב 
יחד,” )למרות שאני מבין שזה בא על חשבון 
לא  מאוד  שאני  שני,  יום  של  הספינינג  אימון 

תתחרט. לא  שהיא  ומתפלל  להפסיד(   אוהב 
“אבא,  לי:  מזכירה  היא  ההצגה  לפני  יומיים 
אתה זוכר? ביום שני אנחנו הולכים להצגה...?!” 
כנראה  היא  רציני.  זה  “וואו,  לעצמי:  אומר  ואני 
כלום!” ממני  ביקשה  לא  ועדיין   התבגרה 

ללא  “הבימה”,  לתיאטרון  באוטובוס  הגענו 
פקקים ובעיות חניה – כבר אז התחילה הנאתי.

מלא  קטן,  אולם   – “ברטונוב”  לאולם  נכנסנו 
כמעט עד אפס מקום. בקהל ישבו מבוגרים, 
תיאטרון  מגמת  של  קבוצה  עוד  אלינו  ופרט 

מהעיר כפר סבא.
האולם הקטן הדומה לאמפיתיאטרון, משרה 
במה  של  והיעדרה  אינטימיות,  של  אווירה 
מוגבהת והִקרבה לשחקנים עוד מחזקים את 
התחושה. מלכתחילה הייתה הרגשה שהינה 
אתה רואה את הלבן בעיניים של השחקנים. 
את  לך  לתת  מחויבים  זאת,  שיודעים  והם 

מלוא ההנאה.

סיפורה של נאת’ק
במקביל  כיסאות,  בתנועת  מתחילה  ההצגה 
לסיפורה של הילדה נאת’ק. תנועת השחקנים 
עם הכיסאות משמעה מעבר ממקום מגורים 
מעבר  בין  השילוב  אחר.  למקום  מסוים 
את  ממחיש  המעברים  ופירוט  הכיסאות 
המשמעות. כל מעבר כולל הקשה רועמת של 

הכיסאות, שחודרת לאוזן, לעין ואף ללב.
השחקנים  ידי  על  נכתבה   - מיוחדת  ההצגה 
צעירים  שחקנים  של  אוסף  בעצמם.  והבמאי 
- שמציגים  בין דמויות של פליטים  מחליפים 
את מצוקתם החל מסודן, דרך הגעתם ארצה, 
דתם  העבודה,  אחר  החיפוש  בארץ,  המעצר 
ישראלים  של  לדמויות   - ועוד  המוסלמית 
 - ה”ערס”  בדמות  וכלה  העיר  בראש  החל   –

ארחי פרחי המניח מראה מול החברה.
אלפי  עשרות  עוד  עם  ארצנו  תיראה  איך 
כיצד  ומראה?  דת  תרבות,  שוֵני  פליטים 

ישפיעו הפליטים על ארצנו הקטנה שגם כך 
מקוטבת ובעלת שונויות רבות?

ישראלי,  והן  סודני  פליט  הן  שיחק  שחקן  כל 
והניגודיות הצינית בין השניים באה לידי ביטוי. 
שתים- בת  ילדה  על  הוא  העיקרי  הסיפור 

לאה  השחקנית  מגלמת  שאותה  עשרה, 
גלפנשטיין )שראויה לכל שבח על משחקה(, 
בתלאותיה  וכלה  בסודן  מגוריה  בעיר  החל 

בארץ. 
הסיפור האישי שלנו

ההצגה מסתיימת בסיפור אישי אמיתי של כל 
וסבותיו,  סביו  או  הוריו  על  מהשחקנים  אחד 
באוריינטציה של פליט - היכן היו ומאין באו עד 

שהגיעו לארצנו.
צודק,  מי  הכרעה  אין  פתוח,  סיום  להצגה 
בבעיה. לטפל  איך  איתם,  לעשות  צריך   מה 

אינני אוהב הצגות עם סיום פתוח, אך במקרה 
זה, מכיוון שאין סוף טוב לאף אחד מהצדדים, 
לצופים להחליט מה  בוחרים הכותבים לתת 
הסוף שהם היו רוצים לראות, מי צודק ומי לא, 
מה נכון ומה לא נכון. כל זאת בהצגה מוגזמת 
רצח,   - בסודן  רגשיות  סיטואציות  של  מעט 
חשש  דחייה,   - ובישראל   - ועוד  התנכלויות 

ועוד.
הבכור  בני  נוסף.  מכיוון  בי  נגעה  ההצגה 
הדרומי,  בגבול  “רימון”  בסיירת  משרת  אופק 
שאחד מיעדיה הוא הטיפול במסתננים מגבול 
כשהוא  שבת  בערב  בבית  בשיחות  מצרים. 
יוצא, אני מזכיר לו שלא ישכח שהוא בן אדם 
לפני שהוא חייל, והוא עונה: “אבא, אל תדאג, 

אני יודע”.
שמרגע  למסקנה,  הגעתי  ההצגה,  מתוך 
במדינתנו,  דרכה  הפליטים  של  רגלם  שכף 
איננו  אם  ָלַרע.  או  ַלטֹוב  מאיתנו  חלק  הם 
לא  שהם  לדאוג  עלינו  במסתננים  חפצים 
יגיעו )וכך אמנם נעשה בסופו של דבר(. ברגע 
שהגיעו, עלינו לדאוג לכל מחסורם כבני אדם. 
המאמצים  מירב  את  לעשות  עלינו  במקביל 
תמורה  עם  כבוד,  של  לחיים  לשכנעם 
אחרת. למדינה  מעבר  תוך  הולמת,   כספית 

אך  התיאטרון,  בתחום  מקצוע  איש  אינני 
דופן  יוצא  היה  הבימוי  מבין,  שאני  מהמעט 
בדיוק  התאימה  והכוריאוגרפיה  באיכותו 
המוזיקה  שנאמרו.  ולתכנים  למילים 
המתנגנת לאורך כל ההצגה, רכה, משתלבת 
כואבים  הטקסטים  להפליא.  ומתוזמנת 
קצת  מסר  מעבירים  שלפעמים  אף  וחדים, 
אינו  חסרונה  אך  דלה  התפאורה  מוגזם. 
מוכשרים  הצעירים  השחקנים  מורגש. 

ואמיתיים.
בתיאטרון!  ותקווה  הנאה  שיש  לנו  כיף  איזה 

ההצגה מומלצת.
לה  ואמרתי  ההזמנה,  על  בתי  לעדן  הודיתי 

שאשמח להזמנה הבאה.
איתן אדמון 
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משולחן ועד העמותה
הוועד  לקראת סוף השנה האזרחית, עוסק 
נעשית  העבודה  הכספים.  שנת  בסיכום 
עובדת  שהעמותה  חשבון  רואי  משרד  מול 
איתו. סיכום זה גם מובא לאשרור האסיפה 

הכללית. 
הוועד  שולחן  על  מתקיימים  לכך  בנוסף 
שנת  של  ביניים  סיכום  הכוללים  דיונים 
וכן חשיבה קדימה בנוגע  הכספים תשע”ד, 
ובעתיד  זו  שנה  סוף  עד  הקהילה  לתוכניות 
הרחוק יותר. אחד הנושאים המהותיים יותר 
2020”. הסוגיות  ‘קשת’ בשנת  “קהילת  הוא 
הרחבת  הן  הפרק  על  העומדות  השונות 
 – הגבוהות  לשכבות  הן  החינוך  מסגרות 

לבחינת  צוות  הוקם  )ולעניין  תיכון  ספר  בית 
הגיל  לשכבת  והן   - והצרכים(  המשמעויות 
יחל בקרוב דיון  גיל שלוש. כמו כן   – הצעירה 
על  שמירה  תוך  הקהילה  הרחבת  אופן  על 
להיות  עשוי  התוצרים  אחד  וצביונה.  אופייה 
לשכבות  שלישית  כיתה  להוסיף  החלטה 

הקיימות בבית הספר.

זרקור על... צוות גיוס
נצר-וייס  אפרת  את  הכולל  גיוס,  צוות 
רוזנברג- אפרת  את  לאחרונה  )שהחליפה 

המשפחות  מספר  בהגדלת  עוסק  שפירא(, 
הצוות  של  המרכזיות  הפעילויות  בקהילה. 

המתעניינות  למשפחות  מידע  מתן  הן 
הסברה  כנסי  ארגון  לקהילה,  בהצטרפות 
עם  צמודה  עבודה  וכן  בקהילה,  וסיורים 
הילדים  לקליטת  בנוגע  החינוך  מחלקת 
הפניות  כמות  “קשת”.  של  במסגרות 
המגיעה לצוות עומדת על ממוצע של 2-3 
המידע,  למסירת  מעבר  בשבוע.  פניות 
מבצע הצוות לעתים מעקב אחר השלב בו 

נמצאים המתעניינים.
הצוות ישמח לקבל מתנדבים נוספים.

לכתובת  לנו  לכתוב  מוזמנים  תמיד  אתם 
. geshermb@gmail.com :העמותה

 

מ”הגדתי  קורא  כתפו  על  הסל  עודהו 
עד  ג(  כו  )דברים  אלוהיך”  לה’  היום 
שהוא גומר את כל הפרשה. רבי יהודה 
כו  )דברים  “ארמי אובד אבי”  אומר עד 
ה(. הגיע ל”ארמי אובד אבי” מוריד הסל 
מכתפו ואוחז בשפתותיו וכוהן מניח את 
אובד  מ”ארמי  וקורא  ומניף  תחתיו  ידו 
הפרשה.  כל  את  גומר  שהוא  עד  אבי” 

הניחו בצד המזבח והשתחווה ויצא.
לקרות  יודע  שהוא  מי  כל  בראשונה, 
קורא. וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין 
שיהו  התקינו  מלהביא,  נמנעו  אותו. 
מקרין את מי שהוא יודע ואת מי שאינו 

יודע.
)ביכורים פרק ג, משניות ו-ז(

המשנה במסכת ביכורים פרק ג מתארת את 
המקדש,  לבית  הביכורים  הבאת  טקס  כל 
)הראשונים  כֹורים  הְבּ הפירות  בסימון  החל 
הכפר  בני  של  בתהלוכה  וכלה  שהבשילו( 
המעלים את ביכוריהם לירושלים ברוב טקס. 
לבית  הפירות  הבאת  הוא  הסופי  השלב 
המקדש, מסירתם לכוהן, וקריאה מתוך ספר 

דברים.
בתקופת חז”ל הייתה תופעת האנאלפביתיות 
נפוצה והרבה אנשים לא ידעו לקרוא. המשנה 
לבית  אנשים  הגיעו  שבו  מצב  מתארת 
לקרוא  יכלו  ולא  ביכורים,  להביא  המקדש 
לא  כלומר,  מהתורה.  המתאים  הקטע  את 
יכלו להשלים את הטקס. לכן התקינו שיהיה 
עבור  להקריא  האחראי  המקדש  בבית  כוהן 
אותם שלא יודעים לקרוא. אבל אז נוצר מצב 

שאנשים נמנעו מלהגיע לבית המקדש להביא 
שהם  שיידעו  התביישו  הם  כי  ביכוריהם,  את 
אינם יודעים לקרוא. בתגובה התקינו שהכוהן 
הוא  אם  בין  שמגיע,  מי  לכל  יקריא  המקריא 
יודע לקרוא ובין אם הוא אינו יודע לקרוא. כך 
אף אחד לא מתבייש, וקלונו של מי שלא יודע 

לקרוא לא נודע ברבים.
יש לתקנה זו של הקראה לכולם השלכות גם 

לגבי ימינו.
ספר התורה כתוב ללא סימני פיסוק או ניקוד. 
בשבתות,  הכנסת  בבית  התורה  בקריאת 
מקפידים  וחמישי,  שני  ובימי  במועדים 
נכון,  המילים  כל  את  יקרא  בתורה  שהקורא 
מבחינה  הנכונה.  ובהגייה  הנכון,  בפיסוק 
יותר לקרוא את המילים נכון  הלכתית חשוב 
מאשר לשיר את טעמי המקרא )המנגינה של 

הקריאה(.
בעבר הרחוק היה נהוג שלכל קטע בקריאה 
ולקרוא.  לתורה”  “לעלות  מישהו  מזמינים 
הפרשה  את  מכינים  שכולם  הייתה  ההנחה 
ויודעים לקרוא, ויכולים לקוראה בציבור. אבל 
ונוצר  והשקעה,  זמן  דורשת  הקריאה  הכנת 
מצב בו הרבה אנשים לא יודעים לקרוא כמו 
שצריך מתוך ספר התורה, ללא ניקוד ופיסוק. 
לכן ממנים “בעל קורא” שיקריא לאלו שאינם 
יודעים לקרוא כראוי. ברבות השנים, כדי לא 
כראוי,  לקרוא  יודעים  שאינם  אלו  את  לבייש 

התקינו שיהיו מקריאים לכולם.
מעלים  כאשר  היום.  כנסת  בבתי  המנהג  זה 
זה  להיות  אמור  בעצם  הוא  לתורה,  מישהו 
האנשים  שרוב  כיוון  לציבור.  בה  שקורא 
מישהו  יש  הקריאה,  את  מראש  מכינים  לא 
עומד  רק  והעולה  בקול,  לקרוא  שתפקידו 
לידו וקורא בשקט אחריו. אבל במקור, העולה 

עצמו הוא הקורא האמיתי, וה”בעל קורא” הוא 
רק זה שמקריא לו.

לשם  תחרותיות  בין  קונפליקט  יש  תמיד 
התחשבות  לבין  להצטיינות,  דחיפה 
הצלחה  של  תחושה  והענקת  יותר  בחלשים 
בולטים.  או  מוכשרים  שפחות  לאלה  גם 
שילדי  הוא  יהודיות  בקהילות  נפוץ  מנהג 
בשבת  בציבור  בתורה  קוראים  בר-מצווה 
הראשונה לאחר גיל שלוש-עשרה. בקהילות 
וחלק  יותר,  לתחרותי  המנהג  הופך  מסוימות 
מהילדים קוראים לא רק את החלק האחרון 
אני  כולה.  הפרשה  את  אלא   - ה”מפטיר”   -
כך  עשו  בר-מצווה  ילדי  שהרבה  כילד,  זוכר 
נוצרה ציפייה מילדי  בבית הכנסת של הוריי. 
אבל  הפרשה.  כל  את  שיקראו  בר-המצווה 
מאוד  במשימה  מדובר  מהילדים  חלק  לגבי 
למצוא  במקום  אפשרית.  בלתי  עד  קשה, 
כישרונם,  את  לבטא  יכולים  הם  שבו  מקום 
אווירה הדורשת מהם לעמוד באתגר  נוצרת 
שלהם  בר-המצווה  את  שהופך  מאוד,  קשה 
לחוויה קשה, וגורם להם תחושה של כישלון. 

ובתחושה זו הם פותחים את חייהם כבוגרים.
הבושה  למניעת  תקנה  להתקין  שראוי  ייתכן 
הסטנדרט  אם  מתקשים.  ילדים  מאותם  הזו 
קריאת  כמו  יותר,  מינימאלי  משהו  יהיה 
ההפטרה בלבד, תימנע מהרבה ילדים אותה 
בפרט,  וקהילה  חברה,  נעימה.  לא  חוויה 
להביא  לחבריה  לסייע  ביכולתה  גם  נמדדת 
את  לחשוף  מבלי  יכולותיהם,  את  ביטוי  לידי 

חולשותיהם בפני הקהילה.
אריאל ידין

דברים שאין להם שיעור


