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פרשת “בהר” פרשת השבוע למשפחה
מה ענין שמיטה...?

ֵלאמֹר:”  ִסיַני  ְּבַהר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’  “ַוְיַדֵּבר 
שמיטה  עניין  מה  שואל:  רש”י  א(,  כה  )ויקרא 
אצל הר סיני? הרי כל המצוות נאמרו מסיני. 
שמצוות  שכשם  היא  הניתנת  והתשובה 
גם  כך  בסיני,  ניתנו  שלה  והפירוט  השמיטה 
נדמית  בתורה  הופעתן  אם  גם  המצוות,  יתר 

כמאוחרת יותר )ב-ויקרא, במדבר ודברים(.
ָלֶכם,  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  “ִּכי 
פסוק  )שם  ַלה’”  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ  ְוָׁשְבָתה 
הבטחת  כי  ללמד  בא  זה  מיוחד  ב(. ניסוח 
המצוות  בקיום  מותנית  ישראל  לעם  הארץ 
מאוד  שקשה  השמיטה  מצוות  ובראשן 
לביצוע, בעיקר בתקופה הקדומה,שבה עיקר 

פרנסתם של בני ישראל הייתה מן האדמה. 
במניין  השביעית  שהיא  השמיטה,  שנת 
לאמונה  ביותר  העמוק  הביטוי  היא  השנים, 
באלוהים: ההכרה בעובדה שזכות הקניין של 
האדם על הקרקע היא זכות על תנאי, והארץ 

יש  כולה שייכת לה’. בנוסף, לשנת השמיטה 
פערים  צמצום  של  חברתית  משמעות  גם 
כלכליים: “ְוָהְיָתה ַׁשַּבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכָלה, 
ּוְלתֹוָׁשְבָך  ְוִלְׂשִכיְרָך  ְוַלֲאָמֶתָך  ּוְלַעְבְּדָך  ְלָך 
משמעות  גם  ויש  ו(,  )פסוק  ִעָּמְך”  ַהָּגִרים 
בחומרים  הקרקע  השבחת  סביבתית: 

אורגניים ובמינרלים. 
במאה  שאירע  מקרה  על  מסופר  בתלמוד 
ארץ  החורבן.  לאחר  לספירה  השלישית 
רומי  שלטון  תחת  נתונה  הייתה  ישראל 
כבדים.  מיסים  לשלם  נאלצו  ותושביה 
השלטון, שנטה חסד ליהודים, הקל בדרישות 
השנים,  באחת  השמיטה.  בשנת  המיסים 
עקב חילופי הנציבים, בוטלו ההנחות שניתנו 
והיהודים נדרשו לשלם את מלוא הסכום, על 
אף השדות הנטושים. מי שלא עמד בתשלום 
אל  החקלאים  פנו  לעבדות.  נמכר  המיסים 
בשביעית  וזרעו  צאו  הייתה:  ותשובתו  ינאי  ר’ 
לעקוף  שלא  בחר  ינאי  ר’  ארנונה.  משום 

מסירה  כגון  התחכמות  ידי  על  האיסור  את 
פסק  אלא  לגויים,  האדמות  של  פיקטיבית 
מצוות  קיום  את  מאפשרים  אינם  שהתנאים 

השמיטה ועל כן אין לקיימה. 
לקיים  שנהגו  השמיטה  למצוות  בניגוד 
היובל  מצוות  בימינו,  ואף  קדם  בימי  בארץ 
ָׁשָנה  ים  ַהֲחִמּׁשִ ְׁשַנת  ֵאת  “ְוִקַּדְׁשֶּתם   -
יֹוֵבל  ֹיְׁשֶביָה.  ְלָכל  ָּבָאֶרץ  ְּדרֹור  ּוְקָראֶתם 
ֲאֻחָּזתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוַׁשְבֶּתם  ָלֶכם  ִּתְהֶיה  ִהיא 
היא   - י(  )פסוק  ָּתֻׁשבּו”  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ֶאל  ְוִאיׁש 
מצווה אוטופית שכנראה מעולם לא הוגשמה 
לבעליהן  קרקעות  השבת  תכליתה  בפועל. 
צדק  שפירושם  עבדים,  ושחרור  המקוריים 
העמוקה  לאמונה  והוכחה  אמיתי  חברתי 

בבורא עולם.
שופר  היא  “יובל”  המילה  של  משמעותה 
יֹוְבִלים  ׁשֹוְפרֹות  כאותם  איל,  מקרן  העשוי 
שמופיעים בספר יהושע בסיפור הקפת העיר 
היובל  שנת  כי  ונראה  כיבושה.  טרם  יריחו 

הדמות שלי שי פירון  
למדור  לכתוב  נתבקשתי   - חששתי  מזה 
את  קוראת  אני  שבוע  מדי  שלי”.  “הדמות 
שלי?  הדמות  מיהי  לעצמי:  וחושבת  המדור 
זה  מה  דמות?  למצוא  לי  קשה  כך  כל  למה 
אומר עליי? נשמע כמו בעיה שאצטרך לפתור 
ביום מן הימים על ספת הפסיכולוג. אבל אולי 
בעידן  חיים  אנחנו  הרי  שלי.  בעיה  רק  לא  זו 
רגע  כשבכל  מתפרצת  מודרניות  פוסט  של 
לכן  עינינו.  לנגד  נוסף  מיתוס  לו  נתון מתנפץ 
נעלמים  “הגיבורים”,  הנערצות,  הדמויות  גם 
אט אט. אז החלטתי שאולי טיפסתי גבוה מדי 
על העץ. אולי “הדמות שלי” לא צריכה להיות 
אפילו  היא  אולי  אוטופית,  נערצת,  נשגבת, 

יכולה להיות שנויה במחלוקת. 
החינוך  שר  היא  לבסוף  שבחרתי  הדמות 
הנוכחי - הרב שי פירון. שי פירון בשבילי הוא 
קודם כול המנהל שלי בתיכון – הרב שי. הוא 
הרב  וגם  הראשון  מהתואר  שלי  מרצה  גם 
הוא  פוליטיקאי  בתור  מיקי.  ואת  אותי  שחיתן 
לא  אם  במחלוקת,  שנוי  להיות  מיד  הופך 
כל  את  לבטל  נטייה  לנו  יש  חשוד.  בחזקת 
הפוליטיקאים שלנו ולהגיד שכולם מושחתים 

או סתם בטלנים. אמנם ניתנו לשר כמה ימים 
של חסד בהם היה ניתן לראות שהוא מקבל 
על  והערכה  מהתקשורת  אהדה  גבית,  רוח 
מתחום  שבא  חינוך  שר  יש  סוף  שסוף  כך 
החינוך. אך הימים היו ספורים ומיד לאחריהם 
הקוטלים  הקולות  את  לשמוע  היה  ניתן  כבר 
שאני  העיקרית  הביקורת  ומשמאל.  מימין 
נחשפתי אליה היא שהוא לא מפסיק לעשות, 
ולהציע רפורמות.  לא מפסיק לזרוק רעיונות 

ממתי זו נהייתה מגרעת של פוליטיקאים? 
אין בכוונתי לעסוק כאן בפולחן אישיות )בכל 

אמנה  אך  התקופה(  לרוח  כבוד  קצת  זאת 
זכיתי  שאני  כפי  האיש  של  מזכויותיו  כמה 
קודם  הוא  בשבילי  שי  הרב  כאמור,  להכירו. 
זו  שי  מהרב  קיבלתי  שאני  מה  מחנך.  כול 
השראה. האדם לא נח לרגע, עובר מפרויקט 
לפרויקט והוגה במקביל עוד עשרים רעיונות 
לפרויקטים עתידיים, ושולט בכולם ביד רמה. 
חולל  הוא  למדתי  בה  “ישורון”  באולפנת 
מהפיכת  החל  משמעותיים,  שינויים  כמה 
לבנות  גמרא  לימוד  דרך  לאולפנה,  התיכון 
מוגבלויות  בעלי  לילדים  גן  בהקמת  וכלה 
נרתע  לא  הדרך  כל  לאורך  האולפנה.  בתוך 
נוכח התנגדויות וביקורות על כך שאינו הולך 
בתלם. ומה שהכי מרשים אותי אצלו זו יכולתו 
יוצאת הדופן לעסוק רק בדברים שמעניינים 

אותו ושבהם הוא באמת תורם ומשפיע. 
דמויות  שלנו  החינוך  במערכת  שיהיו  חשוב 
מעוררות השראה. וחשוב שנשכיל לקחת את 
נהפוך  כך  הביקורת.  לצד  אחד,  מכל  הטוב 

אנשים רבים סביבנו ל”דמויות שלנו”. 
אורית קרנובסקי



מאה שנים של בדידות

האיל  בקרן  התקיעה  שום  על  כך  נקראת 
ַּבֹחֶדׁש  ְּתרּוָעה  ׁשֹוַפר  “ְוַהֲעַבְרָּת  זה:  במועד 
ַהִּכֻּפִרים  ְּביֹום  ַלֹחֶדׁש.  ֶּבָעׂשֹור  ִבִעי  ַהּׁשְ

ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם” )פסוק ט(. 
נוספות  מצוות  מופיעות  הפרשה  בהמשך 
לחברו:  אדם  שבין  ליחסים  לכאורה  הנוגעות 
ְוֶהֱחַזְקָּת  ִעָּמְך,  ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  “ְוִכי 
ּבֹו ֵּגר ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמְך. ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁשְך 
ִתְרֶּדה  “ֹלא  וגם  לה-לו(;  )פסוקים  ְוַתְרִּבית” 
בֹו ְּבָפֶרְך” )פסוק מג(. אך לפי דברי הרמב”ם, 
שעבוד  אלא  העניין,  מרכז  אינו  חברתי  צדק 

ִלי  “ִּכי  האלוהים:  לעבודת  האדם  של  יצריו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם, ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי 
ֱאֹלֵהיֶכם”  ה’  ִמְצָרִים. ֲאִני  ֵמֶאֶרץ  אֹוָתם 
ומאונו  מהונו  לתת  האדם  יתרגל  נה(.  )פסוק 
יימנע מלהיות  ידי כך  לאחרים הנצרכים, ועל 

שבוי בידי יצר הקניין. 
ירמיהו מנבא חורבן לאלה הְמֵפרים את מצוות 
השביעית:  בשנה  העבדים  ושחרור  השמיטה 
ֵאַלי  ְׁשַמְעֶּתם  ֹלא  ַאֶּתם  ה’:  ָאַמר  ֹּכה  “ָלֵכן 
ְלֵרֵעהּו.  ְוִאיׁש  ְלָאִחיו  ִאיׁש  ְדרֹור  ִלְקרֹא 
ַהֶחֶרב,  ֶאל  ה’,  ְנֻאם  ְּדרֹור,  ָלֶכם  ֹקֵרא  ִהְנִני 

הקולונל  כשיעמוד  לאחר-כך,  רבות  “שנים 
ייזכר  כיתת-היורים,  מול  בּוֶאנִדָיה  ַאאּורליאנֹו 
לראות  אביו  אותו  שלקח  רחוק  ערב  באותו 

קרח”.
גרסיה  גבריאל  הסופר  פתח  הללו  במילים 

“מאה  ספרו  את  מארֶקס 
שנים של בדידות” ובאבחה 
להמשיך  קוראיו  את  לכד 
של  קורותיה  על  ולקרוא 
קטן  בכפר  אחת  משפחה 
שבעה  לאורך  בקולומביה 
הראשון  “מהעמוד  דורות. 
אני צריך לתפוס את הקורא 
לשחרר,”  ולא  בצוואר 
בריאיון  מארקס  פעם  אמר 
גרונו  את  תופס  שהוא  תוך 
חזק,  ולוחץ  ידיו  בשתי 
הוורידים מתנפחים ופרצופו 
את  שהבהיל  באופן  מאדים 
עושה  “כשקורא  המראיין. 
טעות ופותח ספר שלי,” הוא 
שלא  מנסה  “אני  המשיך, 

יברח”. 
פעם  אמר  שֵלו  מאיר 
אנשים  הם  שסופרים 

המתפרנסים מבדיות וכזבים. אם כך, מארקס 
מכולם.  ביותר  והמעודן  המיומן  הגוזמאי  היה 
בערבוביה  אצלו  שימשו  ומציאות  דמיון 
ובנדיבותם אפשרו למשל לצועני נודד לחזור 
בבדידות,  לעמוד  עוד  יכול  לא  כי  המתים  מן 
לָמָטר של פרחים צהובים ליפול מן השמיים 
סבו  הלוויית  בעת  הבתים  גגות  את  ולכסות 
להתפשט  שינה  נדודי  ולמגפת  האהוב, 
הגיע   1982 בשנת  בכפר.  לבית  מבית 
נוּבל,  פרס  לקבל  כדי  לשטוקהולם  מארקס 
ורקדנים  נגנים  שישים  של  בלהקה  מלווה 

קולומביאנים.
“החיים אינם מה שחיית אלא מה שאתה זוכר 
והדרך שבה אתה בוחר לספר את מה שאתה 
האוטוביוגרפיה  בפתח  מארקס  כתב  זוכר,” 

הייתי  שרוע  שנים,  כעשור  לפני  והינה  שלו. 
על מיטתי במעונות הסטודנטים, מוקף ספרי 
שרקד  מהקיץ  להתעלם  ומשתדל  לימוד 
בחלון. השעה הייתה שתיים בלילה כששותפי 
“ההורים  חדרי:  בפתח  מחייך  נעמד  לדירה 

איזה  יש  ערב,  לארוחת  אותך  הזמינו  שלי 
לאחרונה”.  בו  התמחו  שהם  נהדר  תבשיל 
בקולומביה  גרים  שלו  שההורים  לו  הזכרתי 
והוא אמר, “אז מה? בכל מקרה אין בישראל 
תפוחי אדמה מתאימים לתבשיל הזה”. היום 
ואילו  חבל,  כמה  מוזר,  נשמע  שזה  יודע  אני 
אמת  זו  “אין  לחלוטין.  הגיוני  נשמע  זה  אז 
שאנשים מפסיקים לחלום ולהתאהב כשהם 
שהפסיקו  מכיוון  מזדקנים  אנשים  מזדקנים, 

לחלום ולהתאהב,” הבחין מארקס. 
היה  אז  בתוכי  שמצאתי  היחיד  ההיסוס 
שנים  “מאה  את  במזוודה  עימי  לקחת  אם 
את  להמשיך  או  הקולומביאני  בדידות”  של 
מסעותיו  אודות  בשעתו  שקראתי  הספר 
היה  שוודאי  הנלעג,  האביר  קיחוטה.  דון  של 
לריטאלין  מרשם  מקבל  או   OCD-ב מאובחן 

בגוונים  אנושית  חמלה  אז  בי  שהציף  בימינו, 
את  קיחוטה  קיבל  לבסוף  הכרתי.  שלא 
שבוע  וכעבור  בחיפה,  ונשאר  באבירות  הדין 
לארצו  לראשונה  והתוודעתי  מטוס  על  עלינו 

המופלאה של מארקס.
לי  סיפר  לא  הטוב  חברי 
שהוריו גרים על הר גבוה. 
שתקפה  הסחרחורת 
השינוי  בשל  אותי 
החמצן  ברמת  הפתאומי 
אותי  ליוותה  באוויר 
תמימים;  ימים  שלושה 
ימים בהם ישנתי  שלושה 
הרבה,  וחלמתי  מעט 
הזיתי  וצחקתי,  בכיתי 
לכריכה  מכריכה  וקראתי 
של  שנים  “מאה  את 
ידעתי  ובתוכי  בדידות” 
ארצו- על  הכול  כבר 

מארקס  של  אהובתו 
הווילון  את  להסיט  מבלי 
ביום  בה.  ולהתבונן 
במדף  הבחנתי  הרביעי 
עליו  האח,  מעל  גבוה 
זה  לצד  זה  מונחים  היו 
במהדורות יפהפיות “מאה שנים של בדידות” 
כששאלתי  מאנצ’ה”.  לה  דה  קיחוטה  ו-”דון 
שני  שאלו  האב  לי  הסביר  הדבר  לפשר 
היום,  עד  שנכתבו  ביותר  הטובים  הספרים 
לדעתו, וליבי החסיר פעימה במגירה רחוקה. 
במעגלים,”  מסתובב  הוא  חולף,  אינו  “הזמן 

כתב מארקס.
הידיעה על מותו של גבריאל גרסיה מארקס 
שהתיישבתי  בעת  אותי  תפסה   87 בגיל 
ושחררה  בם”  ל-”ודברת  מאמר  לכתוב 
באחת נצרה של רגשות וזיכרונות. “איש אינו 
מסתלק מן העולם כשהוא צריך למות, אלא 

כשהוא יכול”, כתב.
גיל עטר

ְלַזֲעָוה  ְוָנַתִּתי ֶאְתֶכם  ְוֶאל ָהָרָעב,  ֶאל ַהֶּדֶבר 
אבל  יז(.  לד  )ירמיהו  ָהָאֶרץ”  ַמְמְלכֹות  ְלכֹל 
החברתי,  הצדק  חוסר  על  מתרעם  אינו  הוא 
על המצוקה והעוול שנגרמים לעבד, אלא על 
גישה  לפי  לאלוהיו.  אדם  שבין  הברית  הפרת 
המתקדמים  הסוציאליסטיים  החוקים  זו 
שבתורה לא נכתבו על מנת לשפר את תנאי 
לשעבדו  מנת  על  אלא  האדם,  של  קיומו 

לאלוהים.
קרן מחלב-גורי 

הסופר הקולומביאני גבריאל גרסיה מארקס: “אמנות מספרי 
הסיפורים הומצאה ביום שיונה חזר הביתה לאשתו וסיפר לה שנעדר 

במשך שלושה ימים ולילות כי לווייתן בלע אותו”.



על שיר שאבד

מהם עשרת ימי תודה?

יהודה עמיחי/ פתוח סגור פתוח
פתוח סגור פתוח. לפני שאדם נולד

הכול פתוח ביקום בלעדיו. 
כשהוא חי הכול סגור

בו בחייו. וכשהוא מת הכול שוב פתוח
פתוח סגור פתוח. זה כל האדם.

אמן  של  בהרצאה  חודש  לפני  הייתי 
ישבתי  להפליא.  משעמם  אמריקני  זכוכית 
וייחלתי  המבוזבז  הערב  על  והתבאסתי 
במצגת  רוח  חיים  קצת  שיפיח  סרטון  לאיזה 
צפוי  ובלתי  מופלא  דבר  קרה  ואז  ההיא. 
לחלוטין. הוא דיבר על שיר של יהודה עמיחי 
שהזמינו  עבודה  לאיזו  השראה  לו  שנתן 
ממנו. הזדקפתי בכיסא הפלסטיק והקשבתי. 
מה  על  סיפר  רק  את השיר,  לא הקריא  הוא 
הוא מדבר, ואני הבנתי שזה זה, השיר שאני 

מחפשת כבר כמעט שנתיים. 
בדרך  באוטו  שישי  יום   - אחורה  שנתיים 
זנדברג מסיים  הביתה, חמישה לחמש, מודי 
את תוכנית  הרדיו “שומעים חיפושיות” בשיר 
לכבוד שבת, שיר של יהודה עמיחי, שהותיר 
אותי יושבת במכונית בצד הכביש לאיזה רבע 
עליו  סיפרתי  הזה.  השיר  אותי  הרס  שעה. 
לכל מי שפגשתי באותו יום וכמה ימים אחרי, 

המילים  השיר,  של  הזיכרון  דעך  לאט  ולאט 
נעלמו, רק התחושה שלו נשארה. גם המקצב 

איכשהו המשיך להתנגן לי ללא מילים.
כל  בין  חיפוש  של  לאובססיה  הפך  זה  מאז 
השירים של יהודה - איך לעזאזל אפשר ליצור 
הייתה  זו  בהתחלה  עמיחי.   - הרבה  כך  כל 
חיפוש  רק  הכרה,  בלי  שירים  של  בליעה 
הוספתי  כך  אחר  מוכר,  משהו  של  מעורפל 
כל  עמיחי  יהודה  של  אחד  ספר  כללים:  לזה 
פעם שהולכים לספרייה, רפרוף על כל הספר 
כמה  של  מתונה  קריאה  ואז  ערב  באותו  עוד 

שירים כל יום. לוודא שלא פספסתי כלום. 
מההרצאה,  באוטו  חוזרת   - קדימה  קפיצה 
הפיצוח  לקראת  ואדרנלין  ריגוש  מלאה 
שייחלתי לו. נמתי לא נמתי כל הלילה ובבוקר 

הלכתי לספרייה. 
שהמסע  הבנתי  פתאום  כי  כבדים.  בצעדים 
לא  תקופה  כבר  אותי  שמלווה  הזה  המוזר 
כרויות  מבוטלת, שמשאיר את האוזניים שלי 
כל הזמן למשמע אזכור של איזה שיר, מסע 
הולך  עליי,  להתחבב  ממש  התחיל  שכבר 
הפחד  ההוא,  העניין  את  גם  ויש  להסתיים. 
שאני אמצא אותו והוא יהיה די, אתם יודעים, 
מעפן. אולי בניתי על השיר הזה הרים וגבעות 
כך שלא  כדי  עד  בזיכרון שלי  אותו  והאדרתי 

ספרים  כמו  אותי?  לאכזב  אלא  לו  נותר 
שמונה-עשרה  בת  כשהייתי  להם  שסגדתי 
כבר  אני  כי  לקרוא,  מסוגלת  לא  אני  ועכשיו 
לא  כבר  אז  נגע  כך  שכל  ומה  אחר  במקום 
עם  מחודש  מפגש  זה  שנשאר  ומה  מפעים, 
פסקאות ששיננתי פעם בעל פה מרוב הנאה 
יותר  עליהם  מתעכבת  הייתי  לא  שהיום   -

מרגע.
העניין  את  לפתור  חייבת  הייתי  כך,  או  כך 
ההיא  הנחבאת  לפינה  ישר  נגשתי  אז  הזה. 
וחיפשתי את  של השירה, ישבתי על השטיח 
הספר בתנוחה שנראתה לי ענוגה עד בלי די, 
והוא היה שם. נחבא מעט, הספר הקטן הזה, 
בעמוד  פתחתי  עמיחי.  של  שירים  אסופת 
לא  הזה  בשלב  הכבוד,  כל  עם  כי  האחורי, 
בין  חיפוש  של  רומנטיות  מחוות  אותי  עניינו 
השירים ומצאתי את השיר באינדקס. הגעתי 

לעמוד וקראתי אותו. 
אחלה שיר. לא השיר שחיפשתי. 

אז לקחתי את הספר הביתה, לראות אם בין 
דפיו חבוי השיר האבוד, ואתם יודעים מה, לא 
התאכזבתי בכלל שהוא לא היה שם. המסע 
ממשיך. ובשבוע הבא אני מחזירה את “פתוח 
יש  סגור פתוח” לספרייה אם מישהו מעוניין. 

שם כמה שירים ממש טובים.
 ליאת אקרמן

בימים שלפני יום העצמאות התוודענו 
ליוזמה חדשה פרי ארגון הבוגרים של 
נשלח  במסגרתם  פרת  עין  מדרשת 
במייל בכל יום שיר תודה שנבחר ע”י 

חבר קהילה.
הרעיון  על  הסבר  מילות  כמה  להלן 

מאחורי היוזמה.

תרבותי  נסיון  הוא  תודה  ימי  עשרת  פרויקט 
להציע  ישראלים  וצעירות  צעירים  מאות  של 
ומלאת  אותנטית  שפה  הישראלית  לחברה 
חיים לחגיגת הפלא הציוני. הצלחת הפרויקט 
יותר  לעשיר  שלנו  השנה  לוח  את  תהפוך 

ובעיקר למאוזן יותר. 
לוח השנה העברי מכיל את הימים היהודיים 
ביותר שלו – עשרת ימי תשובה – ובימים אלו 
ביותר  הישראליים  הימים  גם  בו  משורטטים 
חטא”  “על  וידוי  אם  תודה.  ימי  עשרת   – שלו 
היהודיים,  הימים  עשרת  של  בבסיסם  ניצב 
עשרת  של  בבסיסם  ניצבת  בפלא  ההכרה 
של  הנוראים”  “הימים  הישראליים.  הימים 
העתיקה,  המסורת  פי  על  עוסקים,  היהדות 

של  הימים  עשרת  ואלוהיו.  האדם  ביחסי 
ישראלים  שבין  ביחסים  יעסק  הציונות 
ישראל  שבין  היחסים  מערכת  לישראל. 
עלולה  יחסים,  מערכת  כל  כמו  לישראלים, 
לכל  ובדומה  שגרה,  בזמני  ולהפגע  להשחק 
ימים  כמה  צריכה  היא  גם  יחסים,  מערכת 
בכל שנה בהם הישראלים ירעננו ויחדשו את 
היחסים שלהם עם ישראל. עשרת ימי תודה 
ישראלים  שבין  היחסים  להתחדשות  נועדו 
הם  נאיביים,  יחסים  אינם  אלו  אך   לישראל, 
והבעיות  הפגמים  מהדחקת  נובעים  לא 
שלהם.  מלאה  מהכלה  אלא  כאן,  שבקיומנו 
זיכרונות  עם  שלנו  היחסים  היא  לכך  דוגמא 
איך  החמישים.  שנות  של  העלייה  קליטת 
מדינה חלשה, עניה ופצועה, שזה עתה קמה, 
מבלי  גדול  כך  כל  עליה  גל  לקלוט  הצליחה 
להתרסק? שילוב בלתי רגיל של רצון לאומי, 
עשו  יהודית,  ויצירתיות  ישראלית  תושייה 
וישראל לא  ייאמן – העלייה נקלטה  את הלא 

התמוטטה.
להיזכר  היא  תודה  ימי  עשרת  של  מטרתם 
של  בלא-נורמאליות  בודדים  ימים  לכמה 
הפלא  את  מחדש  ולחוש  כאן  שלנו  הקיום 

מול  אל  אדם  בני  מתודעתנו.  שהתפוגג 
מול  ואל  באשמה,  מתמלאים  טעויותיהם 
הכוחות  שני  בהשראה.  מתמלאים  פלאים 
הללו, אשמה והשראה, מרכיבים את מערכת 
ימי  עשרת  שלנו.  העבר  עם  שלנו  היחסים 
הללו,  הימים  מאשמה.  חפים  לא  תודה 
ימים  הם  העברי,  השנה  לוח  את  המאזנים 
שמעצבים  והצעירים  הצעירות  מאוזנים. 
כולה:  בחבילה  מעוניינים  הזה  הפרויקט  את 
את  תכלול  התודה  שהכרת  רוצים  לא  הם 
המודעות   - להיפך  אלא  הפגמים  הסתרת 
מהכרת  חלק  היא  שבישראליות  לחולשות 

התודה על הסיפור הישראלי כולו.
אשמה  בין  לבחור  עלינו  אם  זאת,  עם  ויחד 
לפעולה  אותנו  שיניע  כרגש  השראה,  לבין 
המאה  בפתח  ברורה.  הבחירה  תיקון,  של 
העשרים ואחת, בה מתגלות אנרגיות ברוכות 
החברה  של  ולרוחבה  לאורכה  יוזמה  של 
מאשמה  אפקטיבית  השראה  הישראלית, 
ימי תודה צעירים  בימי עשרת  עשרת מונים. 
היחסים  את  מחדשים  ישראלים  וצעירות 
לפגמים,  מודעים  כשהם  ישראל  עם  שלהם 

מכירים בפלא, ומודים על הכול.



יש לי וידוי קטן: פרסומות וטרנדים עובדים עליי. אני חייבת לנסות 
וכך טרנד  ולטעום מכל דבר חדש שאני רואה או שומעת עליו. 
להן  צצות  לאחרונה  שלי.  המטבח  על  גם  פוסח  לא  הבריאות 
בכל פינה חנויות “טבע” וברשתות הגדולות מוקצה מקום מכובד 
בין  ולעבור  לטייל  אוהבת  אני  עשיר.  במגוון  “ירוקים”  למוצרים 
המדפים ולהכיר וללמוד על מוצרים וחומרי גלם חדשים. כך יצא 
והוא  שהתוודעתי לקמח הכוסמין. זהו סוג של דגן שאינו חיטה 
טעימות  יצאו  והן  זה  מקמח  לחמניות  אפיתי  מיוחד.  טעם  בעל 
שאינם  ילדיי  גם  הספר.  לבית  לכריכים  מאוד  ומתאימות  ורכות 
אוהבים בדרך כלל לחם מחיטה מלאה, אהבו אותן מאוד. הכנתן 
בבית  שהוכנו  וטריות  בריאות  לחמניות  לאכול  וההנאה  קלה 

גדולה. 
משך הכנה – 3 שעות, כולל זמן ההתפחה.

דרגת קושי - 2.
12 לחמניות קטנות. 

חומרים 
500 גר’ קמח כוסמין אורגני. 

1 כף שמרים יבשים. 
1 כף דבש. 

2 כפות שמן זית. 
1 כפית מלח.

300 מ”ל מים.
1 ביצה טרופה.

שומשום.
אופן ההכנה

מכניסים את הקמח והשמרים לקערת המיקסר ומערבבים בכף.
לישה  וו  עם  ולשים  והמלח  המים  השמן,  הדבש,  את  מוסיפים 

במשך 8 דקות. 
מוציאים את הבצק לקערה משומנת ומכסים בניילון נצמד )לא 

הדוק(. מחכים כשעה וחצי עד להכפלת נפח הבצק.
יוצרים 12 לחמניות עגולות בגודל אחיד )למקפידים כדאי לשקול 
- כ-65 גר’ ללחמנייה( ומניחים בתבנית ברווחים. מכסים במגבת 

ומחכים כשעה עד הכפלת נפחן. 
מברישים את הלחמניות בביצה ומפזרים עליהן מעט שומשום. 

אופים בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות כ-15 דקות. 
מוציאים את הלחמניות מהתנור כשהן זהובות מכל הצדדים )גם 

בתחתית(. 
בכדי לשמור על הלחות, מכסים את הלחמניות החמות במגבת. 

בתיאבון! 
אפי בלה

ממטבחה של אימא

לחמניות מקמח כוסמין
הגענו, אפילו מצאנו חניה, שתי דקות לצלצול, רק לחצות את הכביש, 

ואנחנו מול השער, זהו!
והוא אומר, “אבל אני אוהב את השער השני”.

הגענו,  השער,  הינה  מולנו!  שלך  הכיתה  הינה  תביט,  שני??  “שער 
היכנס!”

“לא, אני לא אוהב את השער הזה! אני אוהב רק את השער השני!”
את  מגלגל  הרחוק,  השער  אל  המדרכה  במורד  לרוץ  מתחיל  והוא 

הילקוט אחריו.
תיק  “אימא,  משם,  צועק  הוא  ואז  בשלום,  שנכנס  לראות  נשארנו 

האמנות”.
נכון, אני עדיין מחזיקה את תיק האמנות.

מישהו פונה אלי, “גברת, אולי השארתם נעל במעבר הֲחָצָיה?”
משמרות הבטיחות עדיין לא שחררו את התנועה מאז שעברנו, טור 
ארוך של מכוניות מגיע רחוק עד כמה שאפשר לראות, נעל ה”קרוקס” 
אומר,  לידי,  יאיר,  החציה.  במעבר  בודדה  מונחת  יאיר  של  הירוקה 

“אימא, הנעל”, ומרחוק מגיעות צעקות: “אימא, תיק האמנות!”
העולם נעצר וכולם מביטים בי וממתינים לראות אם אשחרר אותם.

טוב, בסוף שחררתי אותם. חזרנו למעבר החציה, לקחנו את הנעל, 
חזרנו לשער הקרוב שכבר ננעל, והעברנו את תיק האמנות דרכו. נכון 

לעכשיו, העולם שוב מסתובב.
עינת מלניק

נעל בודדה במעבר הֲחָצָיה

ת
ש

ק
ר 

פ
ס

ת 
בי

 ב
ת

או
מ

צ
ע

ה
ם 

יו
ת 

יג
חג


