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ודברת בם
המקום שלי המנהרה...

מהסרטים,  חיובי:  וממש  מרתק  טוב,  כמשהו  בזיכרוני  צרובה  מנהרה 
תהיתי  לכן  שלנו.  מההיסטוריה  וכמובן  ילדות  ממשחקי  מהספרים, 
למעורר  זה  מושג  הפך  קיץ  במחי  איך  האחרונה  התקופה  במהלך 

תחושות לא נעימות ואף מחרידות.

וקסומה  טובה  במנהרה  ובביקור  לירושלים  הקודם  בטיולי  נזכרתי 
שנחצבה  זו,  מנהרה  השילוח(.  נקבת  )או  השילוח  מנהרת  במיוחד: 
מפולשת  מנהרה  והיא  חזקיהו,  נקבת  מכונה  המלך,  חזקיהו  בתקופת 
עיר  בתי  תחת  הגיחון  מעיין  מי  את  שהעבירה  צידיה(,  משני  )פתוחה 
נחצבה  המנהרה  קילומטר.  מחצי  יותר  לאורך  למערב,  ממזרח  דוד 
הייחודיות  דוד.  עיר  הלאומי  הגן  בתחומי  ושוכנת   )!( שנה   2700 לפני 
ההיסטורית של הנקבה היא היותה הראשונה בתולדות ירושלים שיצרה 
מקור מים בתוך החומות עבור תושבי העיר, עניין בעל חשיבות מכרעת 

בימי מלחמה.
מטרים,   533 אורכה  מורכב.  הנדסי  פרויקט  הייתה  המנהרה  חציבת 
הנקבה  מטרים.  ל-5   1.1 בין  נע  וגובהה  ס”מ   80-70 הממוצע  רוחבה 

חצובה כולה בסלע גיר-דולומיט קשה וצפוף. 

מים  העברת  שמטרתה  ומורכבת,  רצינית  שמדובר בעבודה  ספק  אין 
לנצורים בעיר, מים שהם חיים ולא שום איום, נשק, הפחדה וכל השאר.

כשהיוותה  יותר  מאוחרים  בימים  גם  אותנו  שימשה  השילוח  מנהרת 
השראה במלחמת העצמאות 

צינור  נהרס  לירושלים. בעקבות המצור הערבי  מים  למבצע אספקת 
מים  שהוליך  חלופי  מים  צינור  הניחה  “מקורות”  וחברת  לעיר,  המים 

מאזור חולדה לתחנת שאיבה בשער הגיא ומשם לירושלים.

דוד  בעיר  וטיול  ביקור  של  הנפלאה  לחוויה  מעבר  אישית,  ובנימה 
ובמנהרה קסומה, שההליכה בה מעט רטובה )גובה המים עד לברכיים 
או פחות( והאוויר לח ומיוחד והיא נותנת הרגשה של הליכה במין תעלת 
בהתאם  הכול  מנהרה”,  ויש  מנהרה  ש”יש  להכרה  חשיבות  יש  לידה, 
למטרה שלשמה נחפרה. ואם לבחור זיכרון, אני מעדיפה להישאר עם 

חוויית המטרה הטובה של המלך חזקיהו.
שובל נחמד שר-שלום

תודעת  עם  אפ  בסטארט  עבדתי  ב-2005 
מקרים  בצירוף  מפותחת.  “אינדי”  )מוזיקת( 
“השרת  מאושיות  כמה  בחברה  עבדו  נדיר 
אינטרנטי  שוליים  מוזיקת  )מגזין  ז”ל  העיוור” 
לכך  ובנוסף  בשיאו(,  היה  תקופה  שבאותה 
מערכת  הייתה  הבכירות  העובדות  לאחת 
עם  נגמרת  ובלתי  פתורה  בלתי  יחסים 
גיטריסט של אחת הלהקות המצליחות בארץ 
)את פסגות האושר ותהומות הייאוש של אותו 
שתבינו  כדי  רק  עובדי החברה(.  כל  חוו  רומן 
בכל  היו  העובדים  רוב  המצב,  חומרת  את 
לוין- ולהדרה  “גוטל-בוטל”,  של  ההופעות 

ארדי הם קראו פשוט הדרה.

שמכבדת  ישראלית  הייטק  חברת  בכל  כמו 
של  המידע  ִאחסון  משאבי  עיקר  עצמה,  את 
החברה הוקדשו לסרטים, למוזיקה ולתוכנות 
ההשכלה  התרחבה  תקופה  באותה  פרוצות. 
בארץ  אזוטריים  למחוזות  שלי  המוזיקלית 
ונגן המוזיקה שלי היה עמוס תמידית  ובחו”ל 

מכל טוב. 

בהופעה  הייתי  בשבועיים  פעם  לפחות 
שהתקיימה באסם או רפת לשעבר של מושב 
בתל-אביב.  וצפוף  קטן  בבר  או  מוכר,  לא 

הופעת יחיד שהיה נותן פעם בשבוע במועדון 
ה-Roots הסמוך. לא ראיתי אותו מאז, אבל 
אחרי  לעקוב  הקפדתי  שעברו  השנים  בכל 
האיטית  והתזוזה  שלו,  המופלאה  היצירה 
אחד  למרכז.  מהשוליים  שלו  העקבית  אך 
הוא  שלו  ביצירה  הבולטים  המאפיינים 
שהוא  למוזיקה  מתפשרת  הבלתי  הנאמנות 
בחמש-עשרה  וסיזיפית  קשה  עבודה  עושה; 
השנים האחרונות שהביאה אותו להיות אחד 

האמנים המוערכים והמצליחים בארץ.
והפולק-רוק  הפולק  עם  גבע  של  החיבור 
חסמים  באנגלית  שלו  ביצירה  אין  מָידי.  הוא 
חוזי  כך  על  ויעידו  ניגון,  או  של שפה, תרבות 
אמריקניות,  חברות  עם  לו  שהיו  ההקלטה 
הברית.  בארצות  שלו  היחסית  וההצלחה 
במזרח  אותנטית  אמריקנה  לעשות  קשה 
אסף  )“רוקפור”,  מעט  מתי  יש  אבל  התיכון, 
שלמרות  אלון(,  וגבע  כהן-שֵלו  טל  אבידן, 

הריחוק התרבותי והמבטא זה מצליח להם.
ההפתעה  את  להבין  נקל  זאת,  כל  לאור 
את  שמכיר  מי  בכל  שאחזו  וההתרגשות 
כמה  לפני  כשהודיע  גבע  של  המוזיקה 
חודשים על אלבום חדש שהוא הולך להוציא 
מעט  לא  שר  הוא  השנים  לאורך  בעברית. 
פעולה  שיתופי  במסגרת  בעיקר  בעברית, 

המסע של גבע אלון

במבנה  עצמי  את  מצאתי  הלילות  באחד 
צופה  חיפה,  של  התחתית  בעיר  עתיק  אבן 
בהופעה של ה-Flying Baby. את ה”פליינג” 
שלהם  השני  )התקליט  ואהבתי  הכרתי  כבר 
ברצף(,  אצלי  הסתובב   -  Inner World  -
שראיתי  הראשונה  הפעם  הייתה  זאת  אבל 
אותם מופיעים )זה היה הגלגול השני שלהם, 
התופים(.  על  האהוב  טננבאום  איסר  עם 
במיוחד השפיעה עליי הנגינה של הגיטריסט 
בכלי  אבסולוטית  שליטה  אלון.  גבע  והסולן 
פעור  אותי  הותירו  אינסופיים  סולו  וקטעי 
עם  ישבתי  הלילה,  בסוף  שנה,  כעבור  פה. 
)כבר  לילינבלום  ברחוב  קטן  בבר  וגבע  מור 
עם  איתנו  התיישבה  והברמנית  מאוחר  היה 
היה  הוא  קטנה(.  זכוכית  בכוס  וקפה  סיגריה 
אחרי  מקום,  באותו  תמיד  הלילה,  את  סוגר 



פרשת  “וישלח” פרשת השבוע למשפחה

ועמיר  זוהר  עלמה  כגון  אחרים  זמרים  עם 
- זמר ענק  ואכן אין מתאים מעמיר לב  לב. 
שכבר עשרים שנה מספר את סיפור הארץ 
הזאת בשירים קטנים וחזקים - להיות אמון 
על הפקת האלבום של גבע. גבע מספר על 
העבודה עם עמיר: “כל יום ראשון עליתי על 
עם  ישבתי  המערבי.  הגליל  לכיוון   85 כביש 
עמיר על המרפסת שלו והוא הכין לנו קפה. 
ניגנתי לו איזה שיר לא גמור והתחלנו לדבר 
עליו. סיפרתי לו מאיפה באתי ומה אני זוכר 
ואיך הייתי רוצה לשיר כמו שאני מדבר. כמו 
אל חבר. זה היה חורף מדהים. בכל פגישה 
עשינו עוד צעד; ועוד אחד, ואז חזרנו אחורה 
עשיתי  לא  פעם  אף  פעם.  ושוב  להתחלה 

עכשיו  אחרת.  זה  בעברית  כזה.  אלבום 
אני מרגיש רגוע. שאין לי צורך לנסוע יותר. 

שהגעתי הביתה”.
עושה  שגבע  מה  כי  מתרגשים,  אנשים 
מחזק אצלם את הידיעה הפנימית שעברית 
היא מי שאנחנו, היא החלומות שלנו, הבית. 
וגבע נסע עם המוזיקה שלו לצד השני של 
הביתה.  ובוגר,  שלם  לחזור,  כדי  העולם 
ההתרגשות באה לידי ביטוי מדהים בקמפיין 
כסף  לגייס  כדי  השיק  שגבע  הד-סטארט 
להפקת האלבום החדש בעברית. תוך ימים 
כ-130,000  איש   1100 מימנו מעל  ספורים 

שקלים מן ההפקה!

שירים  שלושה  גבע  ִשחרר  היום  עד 
ואחד  לרדיו  )שניים  החדש  מהאלבום 
במיקסטייפ מיוחד של עיתון “הארץ” לכבוד 
שלו  האחרון  הסינגל  את  השנה(.  ראש 
“אבא”  בעברית.  רק  לעשות  אפשר  “אבא” 
הוא לכאורה עוד סיפור על ילדות מאושרת 
בקיבוץ בעמק חפר, עם אבא שמתרפק על 
לבנו.  מספר  הוא  אותם  המלחמה,  סיפורי 
גבע מקשיב לאבא שלו “כדי שישמח”, אבל 
בלב מחלחל הכאב על העובדה שהוא ואבא 
עובר  גבע  פעם.  אף  באמת  דיברו  לא  שלו 
במעלה  גרים  ואשתו  )הוא  ההר  על  לגור 
להתרגש  שוב  שיוכל  כדי  בגולן(,  גמלא 

ולהיזכר.
משה ריבל

“צדק צדק תרדוף” )דברים טז כ(
להציג  היססו  לא  מעולם  התנ”ך  כותבי 
ושחיתויות  תאוות  רגשות,  אנוש,  חולשות 
וישירה.  של גיבורי התנ”ך בצורה הכי בוטה 
באבות  כשמדובר  גם  מכך  נמנעים  לא  הם 
אחרות  גישות  יש  בימינו  וילדיהם.  האומה 
החרדים  היהודית.  המסורת  להבנת 
התנ”ך  לגיבורי  קודש  בחרדת  מתייחסים 
להצדיק  בכדי  פרשנויות  מיני  כל  ומוצאים 
המתוארים.  מוסריים  הלא  מעשיהם  את 
שאנו  וככל  ופוחת,  הולך  הדור  לדעתם, 
הולכת  כך  אבינו,  מאברהם  מתרחקים 
לה  מתפוגגת  גם  וכך  ונעלמת,  הקדושה 
זו  שתפיסה  היא  הבעיה  הדורות.  גדולת 
מוסריות.  חוסר  להצדקת  להוביל  עלולה 
מודרנית  תופעה  היא  שהחרדיות  למרות 
את  למצוא  ניתן  הרפורמיות,  כמו  בדיוק 

שורשיה בימים עברו. 

של  השמינית  הפרשה  היא  “וישלח”  פרשת 
יעקב  בפגישת  מתחילה  בראשית,  ספר 
וֵעָׂשו, ממשיכה במעשה דינה, הנסיעה לבית 
יצחק  מות  ראובן,  מעשה  רחל,  פטירת  אל, 
במאמר  ואדום.  ֵעָׂשו  בתולדות  ומסתיימת 
יעקב  בת  דינה  דינה.  במעשה  אתמקד  זה 
נחטפת ומחוללת על ידי שכם, בנו של חמור 

הִחיווי, המתואר במקרא כ”נשיא הארץ”.

בני  הסכמת  את  מבקשים  בנו  ושכם  חמור 
יעקב לנישואי שכם עם דינה. אלו מתנים את 
הסכמתם במילה של כל תושבי העיר. ביום 
שמעון  העיר,  אנשי  מילת  לאחר  השלישי 
“ִּבְהיֹוָתם  העיר,  תושבי  כל  את  הורגים  ולוי 
את  מחלצים  המילה,  מברית  עדיין  ֹּכֲאִבים” 

את  ובוזזים  שכם,  מבית  דינה 
ביקורת  מותח  יעקב  העיר. 

חריפה על מעשה שמעון ולוי. 

התייחסות חז”ל
הבה נבחן כיצד התייחסו פרשנים למעשה 
המוסרית/בלתי  למהותו  ובעיקר  דינה 
יעקב. הרמב”ם ב”הלכות  מוסרית מצד בני 
שהגויים  כתב  שופטים,  שבספר  מלכים” 
פלך  בכל  ושופטים  דיינין  להושיב  “חייבין 
נוח  ובן  העם;  את  ולהזהיר   ... לדון  ופלך 
ייהרג  אלו,  מצוות  משבע  אחת  על  שעבר 
ולוי  שמעון  מעשי  את  מצדיק  והוא  בסיף”; 
שכם  בעלי  כל  נתחייבו  זה  “ומפני  באומרו: 
הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו, וידעו, ולא 

דנוהו” )י”ט(.

הרמב”ן היה אמיץ דיו לא לקבל את ההסבר 
יעקב  בני  שאם  האמין  הוא  הרמב”ם.  של 
“הם  כי  לקבוע  היה  ניתן  במעשיהם  צדקו 
יעקב,  סבר  כן  לא  אבל  מצווה”.  ועשו  זכו 
“ָארּור  צאצאיהם:  על  אחר  במקום  שגזר 
ֵקם  ֲאַחְלּ ָתה  ָקָשׁ י  ִכּ ְוֶעְבָרָתם  ָעז  י  ִכּ ם  ַאָפּ
מט  )בראשית  ִיְשָׂרֵאל”  ְבּ ַוֲאִפיֵצם  ַיֲעֹקב  בְּ
ז(. הרמב”ן כתב “שאין הדבר מסור ליעקב 

ובניו לעשות בהם ]בתושבי שכם[ הדין”.

טוען,  חב”ד,  מנהיג  מלובביץ’,  הרבי  מנגד, 
קדושים”  מ”מניעים  נבע  המעשה  שעצם 
הרמב”ם  דברי  לאור  מוצדק  למעשה  והיה 
חב”ד  מנהיג  מנסה  לרמב”ן,  בניגוד  הנ”ל. 
להצדיק את הגישה התמוהה של הרמב”ם 
וקובע )ללא שום סימוכין בטקסט המקראי(, 
שהיה  הייתה,  כנגדם  יעקב  של  שטענתו 
אב,  כיבוד  מצוות  מצד  בו,  להיוועץ  עליהם 
וכן שלא הביאו בחשבון שמעשה כזה עלול 
לעורר את רוגזם של “יושבי הארץ”. כך גם 
ליקח  “מותרים  כי  האמין  מפראג  המהר”ל 
נקמתם מהם”. הוא טען שאמנם 
לעם  עם  בין  במלחמות  כי  נכון 
שלום,  לדרכי  תחילה  לפנות  יש 

נבלה”.  “מעשה  לכך  קדם  כאשר  לא  אבל 
מוסריות  חוסר  והצדקת  השנאה  תהלוכת 
מגיעה לשיאה אצל “אור החיים הקדוש” )ר’ 
ַהְרגּו  חיים בן עטר(, ששואל למה כתוב “... ַויַּ
ל ָזָכר?” )שם לד כה(. למה יהרגו מי שלא  ָכּ
למות  התנגדו  העיר  שבני  עונה  הוא  חטא? 
נשיאם ולכן “הרגום מדין רודף”. כמו כן, הם 
גם סייעו בגזל דינה, ועל גזל בני נח חייבים 
מיתה. פירוש זה מצדיק, לטענתו, את ביזת 
דמי  גבו  הם  שהרי  יעקב,  בני  ידי  על  העיר 

בושה על מה שנעשה למשפחתם.
אכן  המקראי  בטקסט  פשט  של  קריאה 
מראה שיעקב לא היה מוטרד מהצד הבלתי 
דאג  רק  אלא  הרצח,  מעשה  של  מוסרי 
יעקב  בני  גיסא,  מאידך  הגויים.  יגיבו  כיצד 
המשפחה,  בכבוד  מהפגיעה  מוטרדים  היו 
על  או  מוסר  על  מילה  אף  באזורנו.  כנהוג 

אי-מוסר.

מבני יעקב לחינוך בן זמננו
שיפוטי  להיות  לדעתי,  חייב,  בימינו  חינוך 
המקרא  פרשני  שבו  לאופן  ולהתייחס 
ממלאים את הפערים של הטקסט המקראי. 
אם הגויים הללו הסכימו לעבור ברית מילה, 
)גיור  ליהודים  להיהפך  כך  ידי  על  ואולי 
שבטים ועמים שלמים ליהדות לא היה דבר 
נדיר בעת העתיקה(, הרי שהיה פה מקרה 
המאוחרים  הפרשנים  מכל  ֵגרים.  רצח  של 
דיו  אמיץ  היה  הרמב”ן  רק  המקרא,  לזמן 
הפרשנים  שאר  כל  הרצח.  את  לגנות 
שונים  בתירוצים  עסוקים  היו  שהבאתי 
ביקורתית  קריאה  להצדיקו.  בכדי  ומשונים 
בכדי  הכרחית  היא  המקראי  הטקסט  של 
לגדל נוער מוסרי, דתי וחילוני משכיל ואמון 
צדק  “צדק  לערך  נאמן  גם  אך  התורה,  על 

תרדוף”. 
אביאור ביירון

שיר: צדק צדק תרדוף
 כתב: מאיר אריאל



כשהיינו קטנות, נהגו הוריי לנסוע מדי פעם 
להעביר  הבנות,  אותנו,  ולהשאיר  לחו”ל 
וסבתא  סבא  אצל  הקיץ  מחופשת  חלק 
לוקחת  הייתה  שואה,  ניצולת  סבתי,  שלי. 
חיכתה  צהריים  וכל  האתגר  את  ברצינות 
כל  עמוסה  ענקית  צלחת  השולחן  על  לנו 
בהתמדה  שלמה.  לפלוגה  שמתאימה  טוב, 
עד  הכול  שנסיים  עד  לידנו  יושבת  הייתה 
אחותי  הפעמים,  באחת  תירוצים.  בלי  תום, 
עקשנית  יותר  הרבה  שהייתה  הקטנה, 
מסבתא, שכנעה אותה ללכת לישון צהריים, 
שתקום.  עד  הכול  תסיים  שהיא  בהבטחה 
ואחותי  הסכימה,  מטבעה,  חשדנית  סבתא, 
אותו  והעיפה  הפּולֶקה  את  קל  חיש  תפסה 
מהחלון, סידרה את שאר האפונים בתפזורת 
התנומה  בתום  וחיכתה.  האמינות,  לחיזוק 
קמה סבתי, הביטה בצלחת הריקה ושאלה: 
ענתה  הכול,”  “סיימתי  העוף?”  “איפה 

הנועזת. “אז איפה העצמות, שיינלה?”

לומדים  כשהם  לשקר  מתחילים  ילדים 
לדבר, פחות או יותר, כלומר בגילאי שנתיים 
הם  לעולם.  מפסיקים  לא  והם  ארבע,  עד 
אמנם ילמדו לשכלל את השקרים, להמעיט 
יותר  אך  בתבונה,  בהם  ולהשתמש  בהם 
השקר  של  הכואב  מחירו  את  ילמדו  מכול 
הכושל. ישנו מחקר ידוע ומוכר בשם “דפוס 
הפחות  בשמו  או  לפיתוי”,  ההתנגדות 
הולך  זה  ההצצות”.  “משחק  פורמאלי 
ככה: חוקר משחק עם ילד במשחק בו הוא 
ולזהות  לקיר  פניו  עם  לשבת  ממנו  מבקש 
צלילים של צעצועים מסוימים בלי להסתכל. 
צליל  לילד  משמיע  הוא  שלב  באיזשהו 
במפתיע  ואז  הילד,  את  שמבלבל  מסובך 
אומר שעליו לעזוב את החדר לרגע. בצאתו 
יציץ בזמן שהוא  הוא מזהיר את הילד שלא 
בחוץ. אף אחד מהילדים אינו מצליח לציית 
כמה  מסתובבים  וכולם  הזאת,  להוראה 
לדעת  בלי  נסגרת,  שהדלת  אחרי  שניות 
חוזר  מה  זמן  כעבור  אותם.  שמצלמים 
חזרה  בדרכו  רעש  ומשמיע  לחדר  החוקר 
כך שהילד ֵידע שהוא בא ויהיה לו זמן לסובב 
את ראשו אל הקיר. כשהילד מכריז בניצחון 
את התשובה הנכונה, החוקר שואל אם הוא 
הציץ. האם הוא אומר את האמת או משקר? 

בני  רוב  מיד.  מתוודים  שלוש  בני  ילדים 
ישקרו  שש  בגיל  משקרים.  כבר  הארבע 
הגמילה  אחרי  איפשהו  מהילדים.  אחוז   95

ממוצץ מאבדים ילדינו את תמימותם.

מנטאליות  יכולות  מפגין  משקר  ילד 
שקרים   - יצירתי  אינטלקט  בהן  חשובות, 
בדמיון  חריג  שימוש  דורשים  מאוד  פשוטים 
סמך  על  מסקנות  הסקת  יכולת  וכן   -

בראש  להריץ  יש  לשקר  כדי  הנולד:  ראיית 
האמת,  חלופת  מול  השקרי  הסיפור  את 
ולהצליח לראות עתיד טוב יותר, לדעתו של 
להחמיא  צריך  שלא  מובן  פשוט.  לא  הילד. 
לילדים שמשקרים, אבל בל נשכח, לדוגמה, 
באוטיזם  או  באספרגר  הלוקים  שילדים 
הוא  השקר  כלל.  לשקר  מסוגלים  אינם 
עם  התמודדות  של  בריאה  מיומנות  אפוא 

מצבים קשים.

המוכר  הראשון  השקרן 
הוא  המקורות  מן  לנו 
נחש ולא אדם, אך האדם 
השקר  את  שהפך  הוא 
ממש.  של  למיומנות 
בסיפורי  השקרים  מכל 
האדים  שהכי  זה  התורה, 
את אוזניי, היה השקר של 
מול  עומד  יעקב  יעקב. 
יצחק, הבל פיו עליו, והוא 
נחושה,  במצח  לו  אומר 
ֵעָׂשו”  ְבֹכְרָך  ִּבְנָך  “ֲאִני 
)בראשית כז לב(. הקרבה 
המשקר  של  הפיזית 

יד  אימו,  של  הפעולה  שיתוף  וגם  לקורבנו, 
אחת מול יצחק האב, מחמירים את השקר 
ומכמירים את ליבי על הזקן הכה-עיוור הזה.

יש  נאיבית.  קצת  שאלה  לשקר?  לנו  למה 
שקרים  יש  טובות.  סיבות  וכמה  כמה  לנו 
סיפור  כדי לפשט  קטנים שאנחנו מספרים 
ויש  שלנו,  הפרטיות  על  להגן  או  מורכב 
שקרים שאנו מספרים כדי להיחלץ ממצב 
חמורים  שקרים  יש  אולם  רצוי.  לא  חברתי 

לכסות  כדי  מספרים  שאנחנו  אלה  יותר: 
את  לקבל  כדי  או  הקלוקלים  מעשינו  על 
שאנשים  שקרים  יש  רוצים.  שאנחנו  מה 
ושקרים  אותם,  שיעריצו  כדי  מספרים 
או  עצמם  על  להגן  כדי  מספרים  שאנשים 
על מישהו אחר מפגיעה גופנית או נפשית. 
הארבע־עשרה  בן  הגיבור  קולפילד,  הולדן 
“אני  אומר:  השיפון”,  בשדה  “התפסן  של 
בחיים  שראיתם  ביותר  הגדול  השקרן 
הולך  כשאני  אפילו  שלכם. 
שואל  ומישהו  עיתון,  לקנות 
אותי לאן אני הולך, אני מסוגל 
לומר שאני הולך לאופרה. זה 
שבני  שקרים  גם  יש  נורא”. 
בשביל  סתם  מספרים  אדם 

הכיף.

לעצמי”  ה”לשקר  את  גם  ויש 
הידוע, להגיד משהו בקול רם, 
כשבפנים  באמת,  בו  להאמין 
אך  קטן  פנימי  קול  נשמע 
ההפך.  את  שלוחש  מדויק 
“היה לי מדהים בחגים” מכסה 
שזה  “חיכיתי  על  לעתים 
את  מסתיר  אוָתְך”  לראות  “נפלא  ייגמר”. 
“את עושה לי רע”. “הכי טוב לי במקום שאני 

עכשיו” הוא רק כיסוי ל”אין לי שקט”. 

נסיבות  לפעמים השקר הכרח, תולדה של 
להתמודד  יכולת  על  ומצביע  מסוימות 
הפנימי  כשהקול  לעתים,  אך  המצב.  עם 
להכרה  מטרידה  מרָאה  רק  זו  וברור,  חזק 
המסכות  כמות  מול  שלנו  המפותחת 

שאנחנו נאלצים לתחזק.
מיכל חלמיש

סדקים ושריטות     שקרים

ארוע פתיחת שנה
פתחנו את השנה

באיחור אופנתי

נישנשנו, קישקשנו, הקשבנו, השתעשנו
ונתנו את המילה האחרונה
לעירית לינור וקובי אריאלי 

תודה לכולם!
 



הדף האחורי ִטיּול ְלַעינֹות ִגיְּבתֹון

פיוס

תערוכת בריאה בגן רימון


