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הדמות שלי אהרון קרוב  

פרשת “ויקהל”פרשת השבוע למשפחה

אני כותב על אהרון קרוב כשאני עדיין תחת הרושם 
של המפגש שנערך עימו לפני שבועות מספר כאן 
האנושה,  פציעתו  של  הסיפור  בתיה.  במזכרת 
ההחלמה  חתונתו,  לאחר  יום  לקרב  היציאה 
לשני  אב  היום  שהוא  למצב  עד  הארוך  והשיקום 
יכול  היה  לאחרים,  ומרצה  לומד  עצמאי,  ילדים, 
כל  את  לצופים  סוחט  שהיה  לסרט  תסריט  להוות 
מספקת  שהמציאות  מסתבר  אבל  הרגש,  בלוטות 

לנו דרמות גדולות לא פחות.
אהרון קרוב היה קצין חי”ר צעיר שעמד לפני חתונתו כשהתחיל מבצע 
“עופרת יצוקה”. ביום חתונתו היו הכוחות ערוכים ליציאה לקרב, וברגע 
היה  כבר  למחרת  אך  לחתונה,  לצאת  האפשרות  לו  ניתנה  האחרון 
עליו לחזור ליחידה. אהרון ורעייתו הטרייה עשו זאת בצער רב אך ללא 
התלבטות. במהלך הקרבות ברצועת עזה נפצע פציעה אנושה בראשו 
ממטען. הוא שרד את הפציעה והתחיל תהליך ארוך של שיקום, שבו 

למד מחדש לבצע דברים בסיסיים כמו הליכה ודיבור. 

בתוכו  מכיל  אהרון  של  שיקומו  סיפור  למעשה 
והתמודדות  הקרבה  גבורה,  של  נוספים  סיפורים 
של משפחתו, של הרעיה הצעירה שחייה השתנו ִּבן-

לילה, של הצוות הרפואי שנלחם על חייו ושל אותם 
אותה  כמו  ולתמוך,  לעזור  שבאו  אלמונים  אנשים 
אישה שבאה מקצה הארץ והציעה לתרום את עורה 

לפצוע.
אמונה  של  מסר  להעביר  אהרון  ניסה  בהרצאתו 
להתמודד.  כוח  לו  נתנה  זו  אמונה  כמה  ועד  ובאלוהים,  האדם  ברוח 
לתת  כדי  פציעתו  על  מרצה  שהוא  ממנו  לשמוע  מדהים  היה  בעיניי 
טובה לחברה  ובכך להחזיר  תקווה לאנשים שמתמודדים עם קשיים 

הישראלית שתמכה בו. 
בתקופה שבה דמויות המופת הם כוכבי תוכניות ריאליטי אהרון קרוב 
לעמו  חברתית  מחויבות  עם  ערכים  בעל  אדם  דופן,  יוצא  סמל  הוא 

ולארצו. אני מאחל לו רפואה שלמה בכלל פצועי כוחות הביטחון. 
עדי טפליה

“ַוַּיְקֵהל”  ופרשת  מעוברת  שנה  היא  השנה 
זאת  “ְפקּוֵדי”.  מפרשת  בנפרד  נקראת 
השנה  לוח  על  מעט  להרחיב  הזדמנות 
בפרט.  המעוברות  השנים  ועל  בכלל  העברי 
שאורכם  חודשים  על  מבוסס  העברי  הלוח 
וחצי  )כ-29  הירח  מחזור  אורך  את  תואם 
כך  ימים,  כ-365  יש  השמש  בשנת  יממות(. 
העבריים  הירח  חודשי   12 פשוט  שבחשבון 
“יפגרו” אחרי שנת השמש ב-11 ימים בערך. 
העברי  הלוח  בין  הקשר  על  לשמור  מנת  על 
סתיו(,   – קיץ   – אביב   – )חורף  השנה  לעונות 
ובעיקר כדי לשמור על “חודש האביב” – ניסן, 
 - נוסף  “לעבר” את השנה בחודש  צורך  היה 
אדר ב’. במחזור של 19 שנים יש שבע שנים 
ידי  על  תוקן  הקבוע  העברי  הלוח  מעוברות. 
הלל השני )הלל נשיאה( בשנת 359 לספירה 
גם  בהרבה.  קדומים  מקורותיו  אך  הנוצרית 
השנה הלועזית לא תואמת במדויק את שנת 
החמה  שנת  של  אורכה  המדויקת.  החמה 
הוא 365 ימים, 5 שעות, 48 דקות ו-46 שניות. 
אסטרונומים  של  מחקר  עבודת  בעקבות 
יוליוס קיסר על קביעת שנים  בני זמנו, הורה 
שנה  בכל  ימים(   366 של  )שנים  מעוברות 
“יוליאני”.  שמו  על  שנקרא  בלוח  רביעית, 
את  ה-13  גרגוריוס  האפיפיור  קבע  ב-1582 
פער  תיקן  החדש  הלוח  הגרגוריאני.  הלוח 
של 10 יממות שנוצר בין הלוח היוליאני לשנה 

השנים  מספר  את  והפחית  האסטרונומית 
ב-100  שמתחלקות  השנים  )כל  המעוברות 
שנות  למשל  כמו  ב-400,  מתחלקות  ולא 
זה  מעוברות(.  שאינן  ו-2300,   2200  ,2100

הלוח שמשמש אותנו גם היום. 
ירד  ׂא(  ִתשָּ י  )ִכּ הקודמת  הפרשה  בסוף 
נוספים  יום  ארבעים  אחרי  סיני  מהר  משה 
“ויקהל”  פרשת  השניים.  הברית  לוחות  עם 
לשתי  משתמעת  שאינה  מתזכורת  מתחילה 
ּוַבּיֹום  ְמָלאָכה,  ֵּתָעֶׂשה  ָיִמים  “ֵׁשֶׁשת  פנים: 
ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ֹקֶדׁש,  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ִביִעי  ַהּׁשְ
)שמות  יּוָמת”  ְמָלאָכה  בֹו  ָהֹעֶׂשה  ָּכל  ַלה’, 
חדים  מסרים  להעברת  מופת  זהו  ב(.  לה 
משה  מתחיל  הפרשה  בהמשך  וברורים. 
המשכן.  הקמת   – הלאומי  הפרויקט  בביצוע 
ההר  על  קיבל  הוא  המדויקות  ההוראות  את 
“תרומה”  הקודמות,  בפרשות  מפורטות  והן 
ו”תצווה”. בניגוד לתשלום מס שוויוני של חצי 
תישא”(,  )“כי  ה”פקודים”  כל  על  שחל  שקל 
הדרישה לתרומה מופנית הפעם ל”ָּכל ִאיׁש 
ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו” )שמות כה ב( ומשה מקפיד 
למקור”.  “נאמן  המילולי  הדיוק  על  לשמור 
צירופי המילים “חוכמת הלב” ו”נדיבות הלב” 
ֵמִאְּתֶכם  “ְקחּו  ושוב:  חוזרים על עצמם שוב 
ֵאת  ְיִביֶאָה  ִלּבֹו  ְנִדיב  ּכֹל  ַלה’,  ְּתרּוָמה, 

ְּתרּוַמת ה’”. 
ְוֹכל ֲאֶׁשר  “ַוָּיבֹאּו ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ְנָׂשאֹו ִלּבֹו, 

ה’  ְּתרּוַמת  ֶאת  ֵהִביאּו  ֹאתֹו  רּוחֹו  ָנְדָבה 
פסוקים  לה,  )שמות  מֹוֵעד”  ֹאֶהל  ִלְמֶלאֶכת 
פרקים  כמה  לפני  רק  בהתאמה(.  וכא  ה 
”ַוִּיְתָּפְרקּו  העגל:  לבניית  זהב  אהרון  אסף 
ְּבָאְזֵניֶהם”  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ָּכל 
כל  לא  העגל  לפרשת  בניגוד  ג(.  לב  )שמות 
אלה  המשכן.  לבניית  לתרום  התנדב  העם 
משה  הלב”.  ב”חוכמת  הצטיינו  שתרמו 
האמנים  רבי  לשני  הגיוס”  “צו  את  מוסר 
ֶּבן-ֲאִחיָסָמְך  וָאֳהִליָאב  ֶּבן-אּוִרי  ְּבַצְלֵאל 
בליבם  גם  המיזם.  את  להגשים  שנקראים 
נתן הקב”ה את אותה תכונה, “חוכמת הלב”. 
כ”יראת  הלב”  “חוכמת  את  פירשו  חכמים 
מודרני  לאדם  חוכמה”.  ראשית   – השמיים 
ל”תבונה  מילולית  מתקשרת  הלב”  “חוכמת 
יכולת  )אינטליגנציה( רגשית”, מושג שמתאר 
וידע  חוכמה  שום  שבלעדיה  שכלית-רגשית 
המושג  האדם.  בני  בחברת  הרבה  שווים  לא 
EQ – מדד שבא להשלים את ה-IQ - הומצא 
כבר  אבל  וסאלוביי(,  )מאייר  ב-1989  רק 
באדם  הרגשות  “ביטוי  דארווין  של  בספרו 
ובחיות” מ-1872, אפשר ללמוד על חשיבותה 
את  ולהבין  לבטא  היכולת  של  ההישרדותית 
היכולת  הייתה  הלב  חכמי  לאותם  הרגשות. 
ולהירתם  ממשה  הקורן  האור  את  לראות 

לבניית המשכן בו תשרה השכינה. 
אלכס גורי
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הביקור בתל-חי

 ֲעֵלי ִּגְבָעה ָׁשם ַּבָּגִליל
יֹוֵׁשב ׁשֹוֵמר ּוְבִפיו ָחִליל* 

אצבע הגליל. אני כל כך אוהב את האזור הזה. 
כל  יפה  בנוף  כאן  כתובה  הציונות  היסטורית 
כך, וכשאנחנו מגיעים לקראת ערב של אמצע 
החום  אחרי  נושבת  נעימה  בריזה  אוגוסט, 
שפקד את היום ושמן הסתם עדיין מוחץ את 
מזכרת בתיה בשעות אלה. זאת לא החופשה 
מרגיש  עדיין  ואני  כאן  שלנו  הראשונה 
מהרכב.  יוצאים  כשאנחנו  קלה  התרגשות 
מה נעשה במעט הימים שעומדים לרשותנו? 
אני מגלה שיש סיור לילה בחצר תל-חי, כולל 
שיאפשר  בגיל  כבר  הילדים  עששיות.  טיול 
ואנחנו  כזו,  מפעילות  ליהנות  ולנו  להם 
וכשאנחנו  בערב.  למחרת  ליום  נרשמים 
עם  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  לחצר  מגיעים 
כשלושים  גילנו,  בנות  משפחות  של  קבוצה 
איש בסך הכול. ומיד פרט אחד צד את עיני: 
לרפואה.  אחד  חילוני  אף  אין  דתיים.  כולם 
אחרי הכול, לא כל טיול משפחות חייב להיות 
חולפת  מה  משום  אבל  “קשתית”.  במתכונת 
בי המחשבה שאין זה מקרי שרק דתיים באים 
את  לברר  חייב  שאני  מחליט  ואני  פה  לבקר 
העניין. בינתיים הסיור מתחיל. אנחנו נכנסים 
לכל חדרי חצר תל-חי בזה אחר זה. באחד - 
המחזה, באחר - סרט. מדריכה מסבירה לנו 

מה אנחנו רואים ומהו סיפור המקום. 
 ֵיׁש ַמְנִּגינֹות ְּבִפי ָחִליל,
ֵיׁש ַאָּגדֹות ּפֹה ַּבָּגִליל.

המפורטת  ההדרכה  אחרי  הפסקה,  עכשיו 
מגישים לנו תה בחצר ומכינים את העששיות. 
אנחנו תיכף נצא איתן לאורך שביל הפצועים 
על  וחבריו  טרומפלדור  את  הובילו  בה 
אלונקות, עד אנדרטת הארי השואג בכניסה 
ניגש  אני  בינתיים  גלעדי.  כפר  לקיבוץ 

למדריכה.
המבקרים  של  הקלאסי  ההרכב  זה  “תגידי, 

כאן?”
 “למה אתה מתכוון?”

“רק במקרה יש רק דתיים או שזה אופייני?”
היא חושבת לרגע ואומרת לי:

ספר  בתי  ומכמה  צה”ל  מטעם  קבוצות  “יש 
שבאים  סתם  אנשים  אבל  לכאן,  שבאות 
לסיור? עכשיו שאתה שואל נראה לי שעלית 
על משהו, לא ממש שמתי לב עד היום אבל 

מדובר כמעט אך ורק בדתיים”.
התשובה.  תהיה  שזו  שחשדתי  אמרתי  כבר 
לי  אין  אבל  מאליו.  מובן  הדבר  היה  כאילו 
תל-חי  הכול  אחרי  לתופעה.  מספק  הסבר 
צעירים  מובהק.  חילוני  ציוני  מיתוס  הוא 
בדרך  גבורה  סיפורי  ובנות,  בנים  בקיבוץ, 

מת  ק ה ל
כל  מדינה, 
מרכיבים  אלה 
של  מובהקים 
הציוני.  האתוס 
ה”יזכור”  אפילו 
מחלוקת  שעורר 
לנוסח  באשר 
על  נכתב  שלו 
כצנלסון  ברל  ידי 

אחרי הקרב בתל-חי. אז למה האתר והסיור 
מעניינים בעיקר דתיים? 

 ָהיֹה ָהָיה ִּגּבֹור ַעִּתיק
צּוִרים ָּבַקע, ְסָלִעים ֶהְעִּתיק.

על  שירים  מלמדים  עדיין  ילדים  בגני 
כבדה  באחריות  שנושא  בריון  בר-כוכבא, 
הגדול.  המרד  בזמן  היהודי  היישוב  לחורבן 
לדתיים  תיירות  לאתר  הפך  תל-חי  אבל 

לכך  לב  לשים  מעניין  כך,  מתוך  בלבד. 
נושא עוד סממן של הקיטוב  שהמאורע הזה 
בין דתיים לחילונים. זוכרים את התאריך של 
עברי.  תאריך  באדר.  י”א  נכון,  תל-חי?  קרב 
זה היה בתקופה בה הציונות ראתה חשיבות 
גדולה לציון התאריכים העבריים מתוך ניסיון 
בלעדי  היכר  סימן  עוד  חדשה,  זהות  ליצור 
של הדתיים היום. ייאוש רגעי אוחז בי כשאני 
חושב על כל הדרך שעלינו לעשות כדי להגיע 
יהיה  התרבותי  המשותף  המכנה  בו  למקום 

גדול מהמפריד באורח חיינו.
 ָהיֹה ָהָיה ִּגּבֹור ִחיָדה,

לֹו ְזרֹוַע ְיִחיָדה.
ובעוד אנו צועדים על שביל הפצועים, תקווה 
קטנה ניצתת בי שוב. 
במאמר  נזכר  אני 
שפרסמה בעיתון הכי 
חשוב במזרח התיכון 
יוספסברג  ליאת 
סבה  על  בן-יהושע 
ממגיני  שהיה 
תנברו  אם  תל-חי. 
תמצאו  בארכיון 
 95 מספר  גיליון  את 
ובו  בם”  “ודברת  של 
תוכלו לקרוא על קורותיו של חיים בן-יהושע. 
הלילי  הסיור  פחות  לא  ומומלץ  מומלץ. 

הקסום בחצר תל-חי. 
בן לנדאו

מילים  “בגליל”,  השיר  מתוך  הציטוטים  כל   *
אברהם ברוידס; מנגינה נחום נרדי
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אתם בטח תשמחו לשמוע שנבחרת “קשת” בליגת “מאמאנט”,  
בהדרכתה של אסתי אלנקוה, נצחה בכל המשחקים עד כה!! 

)מחזור שני(. מי שלא מכיר, ליגת “מאמאנט” הינה ליגה ארצית 
בכדורשת, של אמהות לילדים בבתי ספר )דומה מאוד לכדורעף(. 
הליגה הוקמה ב-2005 ושמה לה למטרה להנחיל את תרבות הספורט בקרב אמהות 

ודרכן להשפיע על הילדים והמשפחות. קבוצות רבות מרחיבות את הפעילות 
הספורטיבית גם לפעילות קהילתית.

החל מהשנה גם המושבה שלנו הצטרפה לליגה. המשחקים מתנהלים בין קבוצות 
בתי הספר שבמושבה ובקרית עקרון. האווירה במשחקים ובאימונים נהדרת 

והילדים באים לעודד ונהנים.
בהצלחה בהמשך הליגה!



קצת תרבות
דברים שאין להם שיעור

הפעם נמשיך לדון במסכת שבת, אך נעבור להביט בתוספתא. התוספתא 
היא קובץ משניות שנערך לאחר המשנה, ובו נאספו משניות שלא נכנסו 
המשנה,  של  מסכתות  אותן  פי  על  ערוכה  התוספתא  עצמה.  למשנה 
והיא בדרך כלל מבארת ומרחיבה את המופיע במשנה, ומייצגת יותר את 

המנהג הקדום בארץ ישראל.
באמצע מסכת שבת מופיעים שני פרקים בתוספתא, שאין להם מקבילים 
של  מהתוספתא  הנ”ל  הפרקים  האמורי”.  ב”דרכי  העוסקים  במשנה, 
שהם  האמורי,  לדרכי  שנחשבים  הדברים  מהם  מבארים  שבת  מסכת 
מאוד  הרבה  של  באוסף  מדובר  בהן.  ללכת  איסור  שחל  העמים,  מנהגי 
עץ,  על  הקשה  להיות:  יכולות  היו  מודרניות  מקבילות  טפלות.  אמונות 

חתול שחור, אמירת “מלח-מים”, וכדומה.
“איזהו מנחש? האומר נפלה מקלי מידי, נפלה ִּפתי מפי, קרא לי איש 
בי כלב, עבר נחש מימיני ושועל  נבח  לי עורב,  פלוני מאחרי, קרא 
משמאלי ופסק צבי את הדרך לפני אל תתחיל בי שהרי שחרית הוא 

ור”ח הוא ומוצאי שבת הוא.” )תוספתא, שבת, ז-ח(
לו  שנפלה  או  מידו  מקלו  שנפל  בזה  רע  למזל  סימן  שרואה  מי  כלומר, 
פרוסת לחם מפיו, או שעורב מצווח עליו, או כלב נובח עליו, או נחש עובר 

מימינו, או שועל משמאלו...

השבת הייתה יום שהִשכבה העממית קשרה אותו לקדושה ויחד עם זה 
לאמונות טפלות ולמאגיה. לכן יש היגיון לשלב פרקים על דרכי האמורי 

במסכת שבת.
“בשבת לוחשין על העין ועל הנחש ועל העקרב ואין לוחשין בדבר 

שדים. ר’ יוסי אומר אף בחול אין לוחשין בדבר שדים.” )שם(
מותר בשבת לבצע פעולה הנקראת “לוחש” אבל לא על שדים. מה זה 

ללחוש? במקום אחר אנחנו מוצאים:
חלק  לו  אין  ורוקק,  וכו’  המחלה  כל  ואומר  המכה  על  “הלוחש 

לעולם.” )תוספתא סנהדרין, יב(
טבעי  פסוק  פציעות.  על  “מרפאים”  פסוקים  ללחוש  נפוץ  מנהג  היה 
ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר  “...ָּכל  לצורך מאגי כזה הוא הפסוק מספר שמות טו כו: 
ַׂשְמִּתי ְבִמְצַרִים ֹלא ָאִׂשים ָעֶליָך, ִּכי ֲאִני ה’ ֹרְפֶאָך”. אבל נהגו לקרוא גם 
פסוקים אחרים או להשתמש בספרי תורה ותפילין לצורך ריפוי. העדות 

המובהקת ביותר לשימושים הללו היא מהלכות עבודה זרה של הרמב”ם.
“הלוחש על המכה וקורא פסוק מן התורה, וכן הקורא על התינוק 
שלא ייבעת, המניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שיישן, 
לא די להן שהן בכלל חוברים ומנחשים: אלא שהן בכלל הכופרים 
רפאות  אלא  ואינן  גוף,  רפאות  תורה  דברי  עושין  שהן  בתורה, 
הבריא  אבל  כב(.  ג  )משלי  ְלַנְפֶׁשָך”  ַחִּיים  “ְוִיְהיּו  שנאמר  נפשות, 
קריאתן,  זכות  עליו  שתגן  כדי  מתהילים,  מזמור  או  פסוקין  שקרא 
עבודה  תורה, הלכות  )משנה  זה מותר.”  - הרי  ונזקים  ויינצל מצרות 

זרה יא יג(
פסוקים  לקרוא  שמותר  פוסק  ה-21,  מהמאה  הגדול  הפוסק  הרמב”ם, 
או מזמור מתהילים לאנשים בריאים “כדי שתגן עליו זכות קריאתן” אבל 
אסור לקרוא את אותם פסוקים או תהילים לצורך ריפוי חולים. האם אי 
פי  על  מדובר  פלוני”?  “לרפואת  תהילים  לקרוא  הזמנה  קיבלתם  פעם 

הרמב”ם באיסור של עבודה זרה.
עוד הרבה  “דרכי האמורי” של התוספתא במסכת שבת  יש בשני פרקי 
למשל,  רק,  אזכיר  מהשתרע.  היריעה  קצרה  אך  מעניינים,  דברים 
מלכים  של  גופותיהם  את  לשרוף  ממליצה  ואף  מתירה  שהתוספתא 
לפירוק  גורם  היה  היום  אותו  מציעים  רק  היו  שאילו  דבר  ונשיאים, 
מאוד  להחמיר  נוהג  יש  ימינו  של  ביהדות  אלימות.  ולהפגנות  קואליציות 
בעניינים כמו שבת או בשר וחלב או יחסים בין המינים, אבל בנושאים כמו 

עבודה זרה נהגו להקפיד קצת פחות.
אריאל ידין

“כשתיאלם תרועת הפסטיגלים”
לילד  קלטת  ׂשם  עצמו  את  מוצא  לא  מאיתנו  מי 
ואז  שקט,  של  דקות  כמה  לעצמו  לפנות  כדי 
הילד  את  “תקע”  שהוא  המחשבה  עם  מתייסר 

שלו מול המסך, בדיוק מה שהוא הבטיח לעצמו שלא יעשה? אביב 
גפן סיפר באיזה ריאיון שהבן שלו נעלב אם נותנים לו לצפות ב”יובל 
המבולבל”, אז בואו לא נגזים, גם למבולבל יש חן, אבל כן אפשר 
רצו  “אצו  אני באופן אישי ממליצה על שתי קלטות:  ולבחור.  לסנן 

גמדים” ו”שורום זורום”, על פי שיריה של מרים ילן שטקליס. 
והינה המלצה של סיון לקלטת שמע ומופע שמהוות תחליף עם ערך 

.DVD-מוסף לקלטות ה
אסנת פרל

שנים  הרבה  די  לפני  היה  זה  בפסטיגל...  אחת  פעם  ביקרתי 
הייתה  רבה  מה  מצוקה.  ממשפחות  לילדים  בפנימייה  כשעבדתי 
האומה,  בנייני  המיוחל!  לבילוי  תקציב  כשהושג  הילדים  שמחת 
אפקטים,  חימום,  כמופע  המבולבל  יובל  צווחים,  אנשים  מאות 
תלבושות ראוותניות או חושפניות... בשביל מישהי כמוני הסובלת 
זו הייתה חוויה לא פשוטה כלל. ועוד היה עליי  מָאגֹוָרפֹוְּבָיה קלה, 
להרגיע את שני הילדים הצעירים שישבו מצדדיי ודי נבהלו אף הם 
מכל העניין. החלטתי שכשיהיו לי ילדים משלי לא אעביר אותם את 

החוויה המרנינה הזו. 
מאז נולדו שתי בנותינו המקסימות אוזננו מחפשת כל הזמן תרבות 
איכותית עבורן. כך בזמן נהיגה שמעתי ב-FM 88 את השדרן אומר 
בילדותם, משהו  ‘הכבש השישה-עשר’  חובבי  “לכל  משהו בסגנון 
חדש מאותו הז’אנר”, והשמיע מיד אחריו שני שירים מהדיסק “ענן 
על מקל”. נהניתי מאוד ומכאן הדרך לקניית הדיסק הייתה קצרה. 
סיפורים  ומספרים  שרים  ואחרים  בר-כוכבא  ירדן  אלתרמן,  עידן 
קצרים המתארים חוויות בעולם מזווית הראייה של ילדה מיוחדת 
בשם עמלי; עיבודים מוזיקליים מורכבים ומושקעים ומילים בעלות 
משמעות. כל בני הבית מגדול ועד קטנה התאהבו בעמלי. אגב, יכול 
להיות שעמלי של כל אחד מאיתנו היא קצת שונה. כיוון שזהו דיסק 
שמע ולא די.וי.די, הוא משמר את היכולת לדמיין את הדמויות מתוך 

השירים ולא לקבל אותן מוכנות על גבי מסך מרצד... 
בהמשך שמענו שיש גם מופע, אך בכל פעם שתרתי אחריו ברשת 
הפייסבוק  בדף  כך  על  להם  כתבתי  בשבת.  יוצא  שהוא  גיליתי 
ולאחר זמן מה עידן אלתרמן בכבודו הודיע לי על מופע קרוב בתל-

אביב ביום חול. הכרטיסים היו קצת יקרים והחל הוויכוח מי מאיתנו 
יילך למופע עם הבת הגדולה ומי יישאר לשמור על הקטנה. בסופו 

של דבר לא הכרענו והמופע הפך לבילוי משפחתי.
שום דבר במופע הזה לא הזכיר את זיכרונותיי מהפסטיגל! הזמרים 
והנגנים עומדים על הבמה בפשטות ושרים )יחד עם הקהל( את שירי 
הדיסק; אביזרים ותלבושות מינימליסטיות ונעימות; אפקטים פשוטים 
הספיקו  קופסה  מתוך  נצנצים  זריקת  או  מנייר  גדולה  אונייה  כמו 
עם  רבים  מוצרים  למכירת  דוכן  במקום  החוצה,  כשיצאנו  בהחלט. 
המותג הנחשק, חיכה לנו אדם שחילק בחינם “ענן על מקל” )צמר גפן 

מתוק( לכל מי שנפשו חפצה.
את  תקנו  תתאהבו,  ביו-טיוב,  השירים  את  מלשמוע  תתחילו  אז 
הדיסק, אל תתפלאו אם תמצאו את עצמכם שומעים אותו גם לבד 
באוטו בלי הילדים... ואז תלכו למופע. זה כמו להצביע בעד יצירה 
SMS(. כך אולי מופעים כאלו יזכו  איכותית לילדים )מבלי לשלוח 
הגדולים  המופעים  מפיקי  אם  גם  הקהל”,  “חביבי  בתואר  לפחות 

דווקא כן מעדיפים את תרועת הפסטיגלים...
סיון הרטמן



הירהורים 
מחדר המורים

 - הבל”  ו”תפילת  קין”  “תפילת 
אתגר  על  יחדיו?  שתיהן  הילכו 

התפילה בבית הספר
לשאול  צריכים  שאנחנו  הגדולה  השאלה 
החינוך  בנושא  לעסוק  בבואנו  עצמנו  את 
משמעות  מה  היעד?  מה   - היא  לתפילה 
התפילה שאליה אנו שואפים לחנך את ילדינו 

ותלמידינו?
ניתן  בלתי  פער  יש  רבות  שפעמים  נראה 
אנו  אותו  הקול  בין  פעורה,  תהום  לגישור, 
משמיעים בנושא זה לתלמידינו לבין המעשה 
בוקר,  בכל  ושונים  חוזרים  אנו  אותו  עצמו 
ֵעָׂשו”.  ידי  והידיים  יעקב  קול  “הקול  בבחינת 
בעל  כדבר  כחוויה,  תפילה  על  מדברים  אנו 
שבפועל  בעוד  ופרטית,  אישית  משמעות 
יחד  בוקר  בכל  הילדים  את  מכנסים  אנחנו 
אותן  על  ושוב  שוב  לחזור  אותם  ומושיבים 
גיסא  מחד  נושנות.  ומנגינות  עתיקות  מילים 
אנו מספרים את הסיפור המפורסם על הילד 
שלו,  החליל  בקול  הכיפורים  יום  את  שחילל 
לא מאפשרים לתלמיד  אנו  גיסא  אך מאידך 
בכיתה לפנות אל אלוהים בדרכו שלו, לחלל 
את התפילה המשותפת שלנו, ולהשמיע את 

קול החליל המיוחד רק לו. 
בדומה לכך, ניתן לראות את המתח שבין קין 
והבל כמתח הקיים בין “תפילת קין” ל”תפילת 
תפילה  קין,  של  תפילתו  הראשונה  הבל”. 
ביתו  כמו  ויציבה,  קבועה  במקומה  שעומדת 
של עובד האדמה. והשנייה תפילתו של הבל, 
עולה  ויוצאת,  נכנסת  ונודדת,  שמתנועעת 
ויורדת כנווד, יושב אוהלים. הראשונה מלאת 
מדורות  ומתמשכת  הולכת  כבוד,  הדרת 
כורעת  לא  ויציבה,  קבועה  עומדת  עברו, 
חברתה  ואילו  האדם.  רוח  בפני  ומשתחווה 
נעלמת בחשכה,  לילה  ובן  רגע  בן  מתנוצצת 
בלב  כקיקיון  נובלת  ולמחרת  ועולה,  קמה 

מחום  ומתפרצת  בוקעת  מדבר, 
התפילות  ושתי  האדם.  של  ליבו 
הללו, תפילת קין ותפילת הבל, זו 
הקבועה הקונה לה אחוזת קרקע 
ובאה  החולפת  האישית,  וזו  בזמן, 
זו  ומתחרות  נאבקות  רוח,  כהבל 
ליבו  על  אלוהים,  ליבו של  על  בזו 

של האדם. 
נפגשות,  ששתיהן  ברגע  והינה 
שחות בשדה ומשוחחות, המאבק 
עד  ומחריף,  הולך  וגובר,  הולך 
העליונה,  על  האחת  של  ידה  רבות  שפעמים 
בעקב  ובקושי  בדוחק  אוחזת  רק  ואחותה 
את  שאיבד  לאדם  שנותר  מה  וכל  אחותה. 
אחת התפילות התאומות הוא לזעוק ולחפש 
איה האחות האובדת: “ֵאי הבל אחיך?” - איה 
התחנונים, כזעקת רבי אליעזר לנוכח תפילת 
הקבע, או “ֵאי קין אחיך?”- איה המסורת ואיה 

היציבות לנוכח התפילה האישית.
החינוכית  בגישה  ובכלל  שלנו,  הספר  בבית 
על  היא  קין  של  ידו  כי  נראה  לתפילה, 
מרבית  מחנכים  אליה  והתפילה  העליונה, 
האדמה  מן  אבל  קין”.  “תפילת  היא  הזמן 
אחיך?”  הבל  “אי  אלינו  זועקים  השמיים  ומן 

מהלב,  הנובעת  האישית,  התפילה  היא  היכן 
של  במסמרות  קבועה  שאינה  תפילה  אותה 
תפילה  אלא  בזמן,  קפואה  שאינה  מילים, 
של  מליבו  האדם,  של  מליבו  היוצאת  חמה 

התלמיד? 
בין  מקום  הבל  של  לתפילתו  לתת  בכדי 
בתהליך  השנה  התחלנו  הספר,  בית  כותלי 
את  לעורר  שנועד  ד’-ו’,  בכיתות  שהתרחש 
בין  לחבר  הדרך  את  ולמצוא  הלב,  רגשות 
בשבוע  יומיים  והתלמיד.  הסידור  התפילה, 
אלא  שגרתי,  באופן  התפללו  לא  התלמידים 
בתפילה אישית יותר שכללה בין היתר תפילה 
בחוץ, בחצר בית הספר ולא בד’ אמותיה של 

הכיתה. 

של  רחב  למגוון  התלמידים  נחשפו  בתהליך 
בשירים  וכלה  תהילים  מפרקי  החל  מקורות, 
להוות תוספת משמעותית  עבריים, העשויים 
למקום  מענה  לתת  שבכוחה  כזו  לתפילה, 
הרגשי של התלמיד בתפילה, במקומות בהם 
לעשות  מצליחה  אינה  המסורתית  התפילה 
על  רבים  סיפורים  שמעו  התלמידים  זאת. 
התפילה  את  חיזקו  חלקם  אשר  התפילה 
המשותפת, את התפילה המסורתית, וחלקם 
הספונטנית,  האישית  התפילה  את  חיזקו 
תפילות  לכתוב  גם  נדרשו  ובעקבותיהם 
אישיות ולנסח אותן באופן משמעותי. כל זאת 
התפילה  של  בערכה  להפחית  מבלי  כמובן, 

המסורתית המשותפת. 
התפילה  אתגר  אודות  המלא  המאמר  *את 

בבית הספר, ניתן לקרוא באתר: 
www.ravsak.org/tel-orsternberg#.UuimrvnA7IU

אליסף תל-אור

שהוא  כפי  התהליך,  של  תיאור  לפניכם 
משתקף מבעד לעיניהן של שתי תלמידות 

כיתה ו’, נטע הירשפלד ודנה פריימרק: 
האנשים  רוב  בשביל  תפילה?  “מהי 
הם  האם  אך  המסורתית,  התפילה  זוהי 

מבינים את משמעותה? 
חיפשנו  ו’  בכיתה  התפילה  בקבוצת 
להבין  כדי  התפילה,  של  משמעותה  את 
בימי  מהלב.  ולהתפלל  המשמעות  את 
בקטעים  פעם  בכל  עסקנו  ו-ד’  ג’ 
כגון:  התפילה,  אל  המחברים  אחרים 
שאינם  תפילה  קטעי  עבריים,  שירים 
קטעים  או  השגרתית,  מהתפילה  חלק 
קטעים  לבחור  ונתבקשנו  מהתנ”ך, 
המחברים אותנו לתפילה מתוך הסידור. 
לכתיבת  הקדשנו  מהזמן  חלק  בנוסף 

תפילה אישית מרגשותינו.
שצריך  דבר  היא  התפילה  דעתנו  לפי 
תהליך  ואחרי  הלב,  מכל  להיות 
התפילה  את  למצוא  הצלחנו  זה 

המשמעותית עבורנו. 
התהליך  את  שעבר  לאליסף  מודות  אנו 

הזה והוביל אותו”. 


