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ודברת בם
המקום שלי

הפוליטיקה של שירי הילדים
לכאורה, מה יותר תמים משיר ילדים? מספר 
שיזומזם  שיר  לכם  והרי  פשוט  לחן  מילים, 
כמעט  לָפעֹוטֹוֵתיֶהם,  הורים  רבבות  ידי  על 
בלי משים. טוב, לפחות כך המצב כשמילות 
בלי,  בלי,  בלי,  חגיגה;  אין  אין,  “אין,  הן  השיר 
העוגה?”.  איפה  איפה...  איפה,  עוגה.  בלי  
התרבות  עיצוב  בעת  האמת,  למען  אבל 
העברית החדשה, זו שביקשה להצמיח יהודי 
ישראלי מודרני, מבית היוצר של הציונות של 
המאה  ותחילת  התשע-עשרה  המאה  סוף 
העשרים, השירים לא היו תמימים כל כך. לא 

כולם, לפחות. 
חשבתם פעם על המילים המוזרות של השיר 
“יש לנו תיש”? מה הסיפור הזה על מקל ועל 

סרגל? 
ֵחייֶדר”.  “שירי  ז’אנר שנקרא  נולד  ובכן, פעם 
 - הֵחייֶדר  את  להלל  שירים  מחברים  היו 
המקום אליו נשלחו הבנים מגיל טרום חובה 
על  מעלים  היו  וכתוב.  קרוא  ללמוד  מנת  על 
נס דרך שירים את הלימוד ואת המלמד. אלא 
מבין  מוצלחים  הפחות  היו  המלמדים  שרוב 
אפשר  אם  חינוכית,  גישה  ובעלי  המורים  כל 
יצחק  את  מקפיצה  שהייתה  כך,  זאת  לכנות 

קדמן בן רגע. 

המבקשות  התנועות  התפתחות  עם  וכך, 
להתנער מהעולם הישן, צמח ז’אנר נגדי של 
ללעג  לשים  המבקשים  אנטי-חיידר”,  “שירי 
נולד  כנראה,  זו,  בתקופה  זה.  מוסד  ולקלס 
השיר. זה היה בערך: “יש לנו רבי, לרבי יש זקן, 
שבא  מה  בסרגל,  במקל,  מצליף,  מכה,  והוא 
ליד”. לא ברור כיצד ברבות השנים הפך הרבי 

לתיש.
נוגעת  אלו,  לימים  רלוונטית  נוספת,  דוגמה 
כל  איבד  כי  שנראה  בטבת,  עשרה  לצום 
החילונית.  הציונית  החברה  עבור  משמעות 
מנת  על  יום  לאותו  חלופי  תוכן  חיפשו  לכן 
העברי.  בלוח  משמעותיים  תאריכים  לשמר 

יום  את  בו  יציינו  הספר  שבתי  הוחלט  וכך 
על  כאן  נתעכב  לא  ביאליק.  של  הולדתו 

מה  זה.  פרויקט  של  בגורלו  שעלה  מה 
את  לחשוף  הוא  לעשות  מבקש  שאני 

ילדים  שיר  של  תמים  הלא  היסוד 
ביאליק.  של  עטו  פרי  מפורסם, 

הוא  הנדנדה.  לשיר  הכוונה 
הפעולה  בתיאור  נפתח 

הילדים  עסוקים  בה 
עלה  “רד  המתקן:  על 

בא  אז  או  ורד”.  עלה 

רק  למטה,  מה  למעלה  “מה  הבא:  המשפט 
אני, אני ואתה”. משפט פשוט, אין מה להגיד. 

האּומנם?
א  משנה  ב,  פרק  חגיגה,  במסכת   - המשנה 
“כל המסתכל בארבע דברים  כי  - פוסקת 
ראוי לו כאילו לא בא לעולם: מה למעלה 
אל  לאחור”.  ומה  לפנים  מה  למטה  מה 
לא לאדם, על פי תפיסת משנה זו, להתעסק 
בנסתרות. עליו למלא את תפקידו בעולם בלי 
שנמצאים  המסתוריים  הכוחות  אחרי  לתור 
למעלה או למטה מן העולם המוחשי. משנה 
זו משמשת פתח למיסטיקה היהודית, משום 
ולמטה  למעלה  יש  שדווקא  רומזת  שהיא 
אינו  בהם  שהעיסוק  אלא  הזה,  מהעולם 
האדם  בני  נחלת  להיות  צריך 
זאת,  בכל   - וביאליק  בהמוניהם. 
גם  מכיר   - וולוז’ין  ישיבת  בוגר 
ותוך  הזאת.  המשנה  את  מכיר 
שעליו  ילדים  שיר  כתיבת  כדי 
החדשים,  העברים  הילדים  יגדלו 
לשאלות  לו  שנראה  מה  את  עונה 
“מה  מעלה.  זו  שמשנה  המטפיזיות 
אני  אני,  רק  למטה?  מה  למעלה? 
מה  אין  אחר.  דבר  שום  ולא  ואתה”, 

א. המקום שלי הוא היכן שהלב שלי נמצא...
קלישאות כמו מים. קלישאות לכל דורש. קלישאות זה כל מה שיש לי 

להציע. 
ב. אם המקום שלי נמצא היכן שלבי נוכח. האם המקום שלי יכול להיות 

במספר מקומות בו זמנית? 
תהיות כמו חול. תהיות לכל פועל. תהיות הן כל מה שיש לי לתת. 

ג. אם המקום שלי נמצא היכן שהלב שלי ורסיסי לבי מונחים במספר 
מקומות,

האם לעולם לא אהייה מוגנת ושלמה במקום אחד עם לב שלם? 
התחבטויות כמו כוכבים. התחבטויות לכל מאן דבעי. התחבטויות הן 

כל שאוכל להעניק. 
ד. אהבנו בנינו גדלנו דברנו הולדנו וגידלנו. זכינו חפשנו טעמנו ידענו 
ראינו  ציפינו  פינינו  עזבנו  סחבנו  נטשנו  מאסנו  למדנו  כשלנו  אושר. 

שמחנו תהינו. 
ה. המקום שלנו היה ברור כל כך בבית שבנינו עוד כשהיינו ילדים כל 
לנו רחם חם  והבית הזה שהיה  כך. תוכניות הבניה הוכיחו את עצמן 

ומחבק הכיל אותנו, את הילדים והשינויים.  
זכרון, רק  פינה בבית היה טעם אחר של  ; לכל  געגועים משתקים  ו. 

חברה  במקרה  לפגוש  רק   לרקוד בסלון,  שוב  רק  את הדלת,  לפתוח 
ההוא  הפיצה,  מוכר  את  כולם;  את  להכיר  לפשוט  געגוע  ברחוב. 
ממשהו  חלק  להיות  געגוע  הספרנית.  המועצה,  מזכירות  מהמכולת, 
מוכר; גיבוב רחובות ומוסדות שהכרנו בעיניים עצומות, שכנים שתמיד 

היו שם בשבילנו, לאהבה טהורה של חברים. געגועים. 
את  להכיר  הנוחות.  מאזור  לצאת  הרפתקאות.  על  חלמתי  תמיד  ז. 
פשוט  זה  אחד  ויום  אחרים.  טעמים  לטעום  אחרת.  בתפאורה  עצמינו 

קרה. היעד: מזכרת בתיה. סיבה מוצדקת: חינוך הילדים. 
להרפתקה  וטפינו  גברינו  נשינו  ונרתמנו  הנוחות  מאזור  יצאנו  אם  ח. 
והלב שלנו ביחד ושל כל אחד לחוד שמח בה, האם זה מעמיד בסימן 

שאלה את השמחה שהיתה שלנו אי שם לפני אך מספר חודשים? 
ואתלט  צמחוני  לכל  חפירות  לב.  בר  בשכונת  שב”חים  כמו  חפירות 

בקהילת קשת. חפירות הן כל מה שיש לי לכתוב. 
ט.  מסקנה קלישאתית, התחבטותית, תהייתית וחפירתית: 

המקום שלי היכן שהלב שלי. הלב שלי מסוגל לשאת כל מקום חדש 
שעושה לו טוב בלב. חלקים מהלב שלי כנראה יישארו במספר מקומות 

שלי ובכל זאת הוא שלם.
ענבל פויר כנעני

עשרה בטבת



פרשת  “ויגש” פרשת השבוע למשפחה

להתעסק בזה, ודי להתנדנד בגן המשחקים 
אם  אז  הביתה.  ולחזור  הצהריים  אחר 
ביקש  שהמשורר  המסר  את  הפנמתם 
של  הנדנדה  את  תדחפו  אל  לכם,  להנחיל 
הצאצאים שלכם ביד רפה ומשועממת תוך 

כדי שאתם מזמזמים את “נד-נד” בלי משים 
אלא שאו תפילה לביאליק: “יהי רצון שיעלו 
נדנוד זה ואמירת שיר זה כאילו כיוונתי לכל 
המסרים הסמויים המבקשים לחנך את דור 
שאתם  הילדים  לשירי  וִחזרו  אמן”.  העתיד, 

“ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר: ִּבי ֲאֹדִני, ְיַדֶּבר 
ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני, ְוַאל ִיַחר ַאְּפָך 

ָכמֹוָך  ִּכי  ְּבַעְבֶּדָך, 
)בראשית  ְּכַפְרעֹה” 

מד יח(. 
מתחילה  הפרשה 
הדרמטי  במפגש 
בין יוסף לאחיו. יוסף 
רחל,  של  בנה  הוא 
האהובה  אשתו 
ויעקב  יעקב,  של 
את  הסתיר  לא 
הברורה  העדפתו 
של יוסף על פני בניו 
במפגש  האחרים. 
לאחיו  יעקב  בין 
יעקב  הקפיד  ֵעָׂשו, 
רחל  את  להציב 

המוגן  במקום  הבנים  שאר  מאחורי  ויוסף 
ביותר; יעקב גם מעניק ליוסף כתונת פסים 
כצפוי,  יוסף,  המיוחדת.  חיבתו  להדגשת 
ֶאָחיו  על  להלשין  שנהג  מפונק,  לנער  הפך 
ָרָעה  ִּדָּבָתם  ֶאת  יֹוֵסף  “ַוָּיֵבא  יעקב:  בפני 
ליבה  יוסף  ב(.  לז  )בראשית  ֲאִביֶהם”  ֶאל 
את שנאת האחים אליו בעזרת דיווח מפורט 
ֶאָחיו  אלומות  שלו:  הגדולה  חלומות  על 
ואחד  הירח  השמש  לאלומתו;  משתחוות 

בני  עשר הכוכבים, המסמלים את 
האחים  לו.  משתחווים  משפחתו, 
אותו.  להרוג  וזממו  לו  התנכלו 
שפיכת  את  מונע  הבכור  ראובן 
לבור,  אותו  להשליך  ומציע  הדם 
אך יהודה מציל אותו גם מגורל זה 

ומציע למכור אותו לעבדות.
התהפכו.  והנסיבות  חלפו  השנים 
ובדרכי  לשליט,  הופך  העבד 
להגשים  לאחיו  יוסף  גורם  מרמה 
“ַוָּיבֹא  ילדותו:  חלומות  את 
ְוהּוא  יֹוֵסף  ֵּביָתה  ְוֶאָחיו  ְיהּוָדה 
ָאְרָצה”  ְלָפָניו  ַוִּיְּפלּו  ָׁשם,  עֹוֶדּנּו 
ניצח  לכאורה,  יד(.  מד  )בראשית 
יכול  והוא  אחיו  עם  בעימות  יוסף 
ולנקום,  הסיטואציה  על  להתענג 
לפגמים  שלו  המודעות  אך 
לו.  מפריעה  במעשיו  המוסריים 
אליו  פונה  האחים,  מנהיג  יהודה, 
במחוות לשוניות וגופניות המעידות 
ואת  עצמו  את  )מכנה  כניעה  על 
יוסף  ואת  עבדים  משפחתו  בני 

אדון(, אך למעשה מנהל עימו שיח סמכותי 
ואינטימי בנושאי המשפחה ומוכיח אותו על 

חוסר הצדק שבמעשיו.
גילוי הסוד לאחיו

הצודקת  המוסרית  עמדתו 
כי  העובדה  יהודה,  של 
האחים זוכרים את יוסף ואת 
העובדה  לו,  שעשו  העוול 
ולא  בנימין  לצד  שעמדו 
הגילוי  וכן  אותו  הפקירו 
בנו  אחר  חיפש  לא  שיעקב 
ניסה  ולא  לעבד  שנמכר 
שהאמין  מכיוון  אותו  לפדות 
ליבו  אל  חודרים  שנטרף, 
על  מחליט  והוא  יוסף  של 
סיום משחק העמדת הפנים. 
מתקבלת  אינה  ההחלטה 
רגשות,אלא  סערת  מתוך 
הוא  דעת.  ושיקול  עצמית  שליטה  מתוך 
לבדו  ונשאר  המצרים  את  מעליו  מוציא 
בפניהם  עצמו  את  מציג  הוא  אחיו.  מול 
להם  מוחל  ולכאורה,  לעבד,  שמכרו  כיוסף 
אלוהית:  הצדקה  להם  ונותן  מעשיהם  על 
ְּבֵעיֵניֶכם  ִיַחר  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל  “ְוַעָּתה 
ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה  ִּכי  ֵהָּנה,  ֹאִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי 
הוא  ה(.  מה  )בראשית  ִלְפֵניֶכם”  ֱאֹלִהים 
מכל  מצוידים  כנען  ארץ  אל  אותם  שולח 
מצַרים  טוב 
את  שיביאו  כדי 
שאר  ואת  אביהם 
המשפחה  בני 
במצרים  לגור 
הרעב.  בשנות 
מעניק  הוא 
אחיו,  לכל  מתנות 
מה  כל  ולמרות 
אינו  עליו  שעבר 
להפלות  חושש 
בנימין  אחיו  את 
האחים  לטובה. 
אל  חוזרים 
ומספרים  אביהם 
החדשות.  את  לו 
מסרב  יעקב 
להם  להאמין 
משתמשים  והם 
ששלח  בעגלות 
להוכחת  יוסף 
אמיתות דבריהם.

המפגש המרגש בין יעקב לבנו האובד
הראשוני  ההלם  את  בפנינו  מציג  המספר 
של יעקב: “ַוָּיָפג ִלּבֹו” )מה כו(, ואת שמחתו: 
אך  כז(,  )מה  ֲאִביֶהם”  ַיֲעֹקב  רּוַח  “ַוְּתִחי 
של  יותר  העמוק  לרובד  מלהתייחס  נמנע 
הגילוי המפתיע. האם יעקב כועס על בניו? 
הנורא  העוול  על  אותם  מוכיח  הוא  האם 
שעשו לו וליוסף? האם הוא נמנע מכך בשל 
ההבנה כי התנהגותו המפלה היא שהביאה 
יעקב חושש  את האחים למעשה הקיצוני? 
בארץ  להתיישבות  האלוהי  הצו  מהפרת 
שבע  לבאר  המשפחה  נוסעת  ולכן  כנען, 
לזבוח לאלוהים. אלוהים מתגלה בפני יעקב 
ומעניק לו אישור למעשה ההגירה. בהמשך 
הפרשה מובא פירוט של בני משפחת יעקב 
שירדו מצרימה ומתוארת הפגישה הנרגשת 

בין יעקב לבנו יוסף.
ההתיישבות בגושן

מרועי  המצרים  בסלידת  משתמש  יוסף 
צאן )מטעמים דתיים או בשל היותם עובדי 
ומקבל מפרעה אישור להושיב את  אדמה( 
משפחתו בארץ גושן. יעקב מוזמן לפגישה 
אומללותו  על  למדים  אנו  ושם  פרעה  עם 
“ְמַעט  מיוסף:  הפרידה  שנות  במהלך 
ֶאת  יגּו  ִהּשִׂ ְוֹלא  ַחַּיי,  ְׁשֵני  ְיֵמי  ָהיּו  ְוָרִעים 
)מז  ְמגּוֵריֶהם”  ִּביֵמי  ֲאֹבַתי  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי 
וביד  באכזריות  לשלוט  מוסיף  ט(..יוסף 
שאגר  במזון  משתמש  הוא  במצרים:  רמה 
רכוש  כל  כדי להעביר לשליטת פרעה את 
התושבים  את  עוקר  הוא  ואדמתה;  מצרים 
שהם  להם  להמחיש  מנת  על  מאדמתם 
אינם עוד בעלי הקרקע: “ְוֶאת ָהָעם ֶהֱעִביר 
ְוַעד  ִמְצַרִים  ְגבּול  ִמְקֵצה  ֶלָעִרים,  אֹתֹו 
וקובע  זרעים  מספק  הוא  כא(.  )מז  ָקֵצהּו” 
מיסים לתושבי מצרים ובכך משעבד אותם 
)מז  ְלַפְרֹעה”  ֲעָבִדים  “...ְוָהִיינּו  לפרעה: 
אך  מצרים,  שליט  אמנם  הוא  יוסף  כה(. 
מתגשם,  לא  המשפחה  הנהגת  על  חלומו 
בפרשה  לבניו  יעקב  בברכת  שניווכח  כפי 

הבאה. 
דרמה אוניברסאלית?

בפרט  יוסף  וסיפורי  בכלל  התורה  סיפורי 
הלאומית.  בזהותנו  חשוב  נדבך  מהווים 
גרסה אחרת לסיפורי יוסף מופיעה בקוראן 
זהותם  מורכבת  ממה  ה-12.  בסורה 
הלאומית של העמים סביבנו? האם רב כל 

כך המפריד על המאחד? 
קרן מחלב-גורי 

שיר שמתחבר לי לפרשה: 
 זמר נוגה )התשמע קולי(

 ביצוע מקורי: “החלונות הגבוהים” 
 מילים: רחל המשוררת

לחן: שמוליק קראוס

 ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ְרחֹוִקי ֶׁשִּלי, 
 ֲהִתְׁשַמע קֹוִלי, ַּבֲאֶׁשר ִהְּנָך – 

 קֹול קֹוֵרא ְּבעֹז, קֹול ּבֹוֶכה ִּבְדִמי 
 ּוֵמַעל ַלְּזַמן ְמַצֶּוה ְּבָרָכה? 

 ֵּתֵבל זֹו ַרָּבה ּוְדָרִכים ָּבה ָרב. 
 ִנְפָּגׁשֹות ְלַדק, ִנְפָרדֹות ָלַעד. 

 ְמַבֵּקׁש ָאָדם, ַאְך ּכֹוְׁשלֹות ַרְגָליו, 
 ֹלא יּוַכל ִלְמֹצא ֶאת ֲאֶׁשר ָאַבד. 

 ַאֲחרֹון ָיַמי ְּכָבר ָקרֹוב אּוַלי, 
 ְּכָבר ָקרֹוב ַהּיֹום ֶׁשל ִּדְמעֹות ְּפִריָדה, 

 ֲאַחֶּכה ְלָך ַעד ִיְכּבּו ַחַּיי, 
 ְּכַחּכֹות ָרֵחל ְלדֹוָדּה.

https://www.youtube.com/
watch?v=H807-uJUvP4 

בשבילכם  הצפינו  הם  גם  אולי  מכירים: 
עוד פנינים המבקשות לשאת את הזרמים 

התת-קרקעיים שביסוד תרבותנו.
בן לנדאו



שוליית הקוסם 
פתיחה

זה  טור  של  ביסודו  העומדת  ההנחה 
עולם  בין  ממשי  חיבור  לחבר  ניתן  כי  היא 
ועולם  והמחשבה  הרוח  עולם  היהדות, 
“דיסני”.  בסרטי  בעיקר   - לילדים  היצירה 
“ספרות  בין  הדדית  הפריה  של  הרעיון 
לבין   - ופילוסופיה  קודש  כתבי   - גבוהה” 
אך  הזוי.  לכאורה,  נראה,  ילדים,  ספרות 
לאחר שבאים בשעריו ניתן להיווכח כי אכן 
את  להסביר  הילדים  ספרי  של  בכוחם  יש 
הדברים העמוקים ביותר, ובכוחם של כתבי 
הפילוסופיים,  הטקסטים  של  או  הקודש 
כפי  הילדים,  שבספרי  העמקות  את  להאיר 
“הטאו  ספרו  בראשית  הוף  בנג’מין  שכותב 

של פו”:
מסוים  רעיון  החל  ימים,  “באותם 
שמסביר  ספר  לכתוב  במוחי:  להתגבש 
פו  דרך  הטאואיזם  של  העקרונות  את 
של  העקרונות  דרך  הדוב  פו  ואת  הדוב 
כוונותי,  על  כשסיפרתי  הטאואיזם. 
ודברים  ‘מגוחך!’  המלומד:  הזדעק 
הרעיון  שזה  אמרו  אחרים  דומים. 
אי-פעם  שמעו  שהם  מטומטם  הכי 
שזה  אמרו  חלק  הוזה.  בטח  ושאני 
‘מאיפה  מדי.  מסובך  אבל  נחמד  רעיון 
אימרה  ובכן,  שאלו.  תתחיל?’  בכלל 
מנסחת  יומין  עתיקת  טאואיסטית 
מתחיל  מילין  אלף  בן  ‘מסע  כך:  זאת 
שנתחיל  חושב  אני  אז  אחד’.  בצעד 
מההתחלה…” )“הטאו של פו”, בנג’מין הוף, 

פתח דבר, עמ’ 12(

יעל, יהודית, מולאן ומה שביניהן
תמיד  נסיכות  או  נשים  על  ילדים  סיפורי 
בסרטם  כבר  “דיסני”.  אולפני  את  עניינו 
 ,1937 בשנת  לאקרנים  שיצא  הראשון 
סובבת  שסביבה  הראשית  הדמות  הייתה 
לומר  יהיה  נכון  כי  נראה  שלגייה.  העלילה 
הדמות  בהם  יותר  רבים  סרטים  שישנם 
בהם  סרטים  מאשר  אישה  היא  הראשית 
הדמות הראשית היא גבר. אל דאגה! אינני 
פמיניסטית  מזווית  בנושא  לעסוק  מתכוון 
וודאי שלא מזווית שוביניסטית, כל שאמרתי 
הוא עובדה קיימת… בוודאי אם אנו משווים 
כוכב  בהן  “דיסני”,  של  העלילות  כמות  את 
התורה  סיפורי  לעומת  אישה,  הוא  הסרט 
כי הם  יש להסביר  כמובן,  חז”ל.  או מדרשי 
גם  אבל  וכו’…  וכו’  התקופה  מרוח  הושפעו 
זה לא העיקר… מה שיוצא לנו מהשוואה זו, 
הוא שעל אף הפער התרבותי והיחס לאישה 

התורה  של  יחסם  לבין  “דיסני”  אולפני  בין 
וחז”ל, ישנם סיפורים מקבילים! וזו הנקודה 

המשמעותית…
 )1998( “מולאן”  בסרט  מולאן  על  הסיפור 
כובשים  ההונים  הרחוק.  במזרח  מתחיל 
להילחם  כדי  לגבר  מתחזה  ומולאן  סין  את 
בדמותה  מופיעה  היא  הסרט  בסוף  בהם. 
להילחם  כדי  תחפושת,  כל  ללא  הנשית, 
כולה.  סין  את  מידו  ולהציל  ההונים  במנהיג 
הסצנה בה מולאן מנצחת את שן-יו הפוכה 
כל  לאורך  בסרט:  שהתרחש  מה  לכל 
במקום  להילחם  מבקשת  מולאן  הסרט 
לגבר,  להתחפש  נאלצת  היא  ולכן  אביה, 
כפי שאמרו רבותינו: “דרכו של איש לעשות 
לעשות  אישה  של  דרכה  ואין  מלחמה, 
שהיא  זו,  בסצנה  זאת  לעומת  מלחמה”. 
אחת האחרונות שבסרט, מולאן משתמשת 

דווקא בנשיותה כדי להביס את ההונים. 
הגברים,  חבריה  ושלושת  מולאן 
את  מפתים  לנשים,  הם  אף  המתחפשים 
מצליחים  ובכך  אותם,  ומפתיעים  ההונים 

לגבור עליהם.
כל מי שצופה בתמונות הללו נזכר מיד בעוד 
שתי נשים מהתרבות היהודית, שהשתמשו 
בנשיותן כדי לגבור על מנהיגם של האויבים. 

הראשונה היא יעל אשר הורגת את סיסרא:
ֵאֶׁשת  ָיֵעל  ֹאֶהל  ֶאל  ְּבַרְגָליו  ָנס  “ְוִסיְסָרא 
ֶחֶבר ַהֵּקיִני, ִּכי ָׁשלֹום ֵּבין ָיִבין ֶמֶלך ָחצֹור 
ִלְקַראת  ָיֵעל  ַוֵּתֵצא  ַהֵּקיִני.  ֶחֶבר  ֵּבית  ּוֵבין 
ִסיְסָרא, ַוּתֹאֶמר ֵאָליו: סּוָרה, ֲאדִֹני, סּוָרה 
ָהֹאֱהָלה  ֵאֶליָה  ַוָּיַסר  ִּתיָרא.  ַאל  ֵאַלי, 
ִמיָכה. ַוּיֹאֶמר ֵאֶליָה: ַהְׁשִקיִני  ַוְּתַכֵּסהּו ַּבּשְׂ
ֶאת  ַוִּתְפַּתח  ָצֵמאִתי.  ִּכי  ַמִים,  ְמַעט  ָנא 
ַוּיֹאֶמר  ַוְּתַכֵּסהּו.  ַוַּתְׁשֵקהּו  ֶהָחָלב  נֹאוד 
ִאיׁש  ִאם  ְוָהָיה  ָהאֶֹהל,  ֶּפַתח  ֲעֹמד  ֵאֶליָה: 
ָיבֹוא ּוְׁשֵאֵלְך ְוָאַמר ֲהֵיׁש ּפֹה ִאיׁש, ְוָאַמְרְּת 
ָאִין. ַוִּתַּקח ָיֵעל ֵאֶׁשת ֶחֶבר ֶאת ְיַתד ָהֹאֶהל 
ֵאָליו  ַוָּתבֹוא  ְּבָיָדּה  ַהַּמֶּקֶבת  ֶאת  ַוָּתֶׂשם 
ַוִּתְצַנח  ְּבַרָּקתֹו  ַהָּיֵתד  ֶאת  ַוִּתְתַקע  ַּבָּלאט 
ָּבָאֶרץ ְוהּוא ִנְרָּדם ַוָּיַעף ַוָּימֹת” )שופטים ד 

יז-כא(.
בשל  כי  מסופר  עליה  השנייה  הדמות 
האויב,  מצביא  על  לגבור  הצליחה  נשיותה 

היא יהודית, עליה מסופר במדרש:
“ויהי כשמוע את הדברים האלה יהודית 
ה’  יראת  והיא היתה  האלמנה בת בארי 
ביתה  בעלית  יהודית  לה  ותעש  מאד, 

בו  להתפלל  מיוחד  חדר 
נערותיה,  עם  שם  ותשב 
כל  נפשה  בצום  מענה  היתה  והיא 
ותהי  מאד,  תואר  יפת  והיתה  חייה,  ימי 
רואיה.  כל  בעיני  חן  נושאת  יהודית 
וכאשר שמעה כי דבר עוזיהו למסור את 

העיר אחר חמשה ימים…
היכל  אל  ותבוא  שפחתה  את  ותקרא 
והׂשק  אלמנותה  בגדי  ותסר  ביתה 
ומשחה  גופה  את  ותרחץ  מעליה 
קלעות  את  ותקלע  המור  בשמן  עצמה 
שערותיה ותשם כתר על ראשה ותלבש 
את  ותייפה  מוזהבים...  יקרים  בגדים 
הרבה  ויופי  זיו  לה  נתן  וה’   ... עצמה 
למצוא חן בעיני כל רואיה. ותתן יהודית 
ביד שפחתה נאד חלב וחמת יין וצלוחית 

שמן וקמח ולחם וגבינה ותלך לה…
ויהי אחרי כן הלכו כל עבדי המלך איש 
איש אל מקומו, ויסגור סריס המלך את 
דלתי האהל אשר שם יהודית עם המלך 
וילך לו, ויהודית לבדה באהל ואליפורני 

המלך במיטתו ישן כמת…
מיטתו  בראש  אשר  העמוד  אל  ותקרב 
אשר  עצמו  אליפורני  של  חרבו  ושלפה 
החרב  את  ובשלפה  בעמוד,  תלוי  היה 
ותאמר  ראשו  בשערי  אותו  תפשה 
על  פעמים  והכתה  האלוהים  נא  חזקני 
ותיקח את  צווארו... ותשלח את אמתה 
כלי מלחמתו אשר היו תלויים בעמודים 
ועד  רגל  מכף  גופו  כל  את  והכתה 
כמנהגן...  יחדיו  שתיהן  ותצאנה  ראש... 
העיר  בשערי  באו  העמק  את  ובסובבן 
ותאמר יהודית לשומרי החומות מרחוק 
בקול ששון ובקול שמחה פתחו שערים 
כי ִעמנו ֵאל אשר עשה הישועה הגדולה 

הזאת בישראל”. 
יהודית, כמו יעל )לפחות על פי המדרשים(, 
בטריק  הגברי  האויב  את  להביס  הצליחה 
את  שוכח  הלוחם  הגבר  בו  במקום  נשי, 
נכנע  ליצריו,  נכנע  והוא  אמיץ,  לוחם  היותו 

לחולשותיו. 
התרבותי  הפער  אף  על  כי  אפוא,  יוצא 
“דיסני” היוצרים  בין אולפני  וההגותי הקיים 
מחברי  לבין  העשרים  המאה  במהלך 
וכתבו את דבריהם  וחז”ל אשר הגו  התנ”ך 
לפני אלפיים ושלושת-אלפים שנה - ישנם 

דברים שאינם משתנים…
אליסף תל-אור



הנסיך הארי

חידה

ילדים, הנה חידה: מה  זה שחור, שמן, ענק, מדיף ריח לא משהו? לא, 
אני לא מדבר על כתם הנפט בערבה, אלא על משהו שאולי ראיתם 
מסתובב במזכרת בתיה נגרר אחרי ברצועה, או למען הדיוק, אני נגרר 
אחריו… כן, קוראים לו הארי והוא הכלב שלי. ובכן, לא בדיוק שלי, אני 
די התנגדתי לרעיון, אבל לפחות בעיניו אני הבעלים שלו. זה לא שאני 

נגד כלבים, הם ממש נחמדים בבתים של אחרים, אבל למה אצלי? 
הקו המנחה בבחירת הכלב היה שיהיה היצור הכי מסכן - זה שתקוע 
בכלביה הכי הרבה זמן כי אף אחד לא רוצה אותו. אה, כן, ואם אפשר 
שיהיה קטן, קומפקטי, מחונך וטוב עם ילדים. מה לעשות שהכי מסכן 
גם היה הכי שמן, גדול ושחור. הרבה שחור! שערות שחורות שמגיעות 
הביתה  חוזרים  כשאנחנו  הספה  על  גם  חשוד  באופן  מקום,  לכל 
שש  עם  שקית  השיש  על  השארנו  לא  רגע,  במטבח...  השיש  ועל 

לחמניות?…האררררררי!!!
לבין  בינינו  התקשורת  את  לשפר  כדי  אילוף  שיעורי  כמה  לקחנו  אז 
 - לגמרי  התיישר  הארי  שהיום  לומר  גאה  אני  הרסן.  משולח  הענק 
למשל, הוא יודע שמותר לו ללכת רק לשמאלי בטיולי צרכים. כלומר, 
לאחור,  ופליק-פלאק  סלטה  עושה  מיד  אני  לימיני,  עובר  הוא  אם 
למד  גם  הוא  חסר-נשימה.  נותר  ואני  לשמאלי  נותר  הוא  שבסיומה 
את הפקודה “לא לזוז!”. הבעיה היא שבגלל מבנה האוזן הכלבית מה 
שהוא שומע זה “יש תפוז!!”, ולכן הוא מיד קופץ בהתלהבות ומכשכש 
בזנבו. אה, כן, הארי אוכל הכל: דשא, לחמניות, ברוקולי, עוד לחמניות, 
קליפות גרעינים, חרצני זיתים, יש לחמניות, מישהו? אתמול הוא אכל 
שאריות עלי תותים שהפיל מהשיש. אולי אכתוב עליו סיפור - הארי 

שאהב תות.
על  מונופול  משחקים  הילדים  אם  כניסה:  לתת  יודע  תמיד  הארי 
הרצפה, הוא ממש יהיה חייב לדרוך על הלוח, כשהרצועה שלו גוררת 
אחריה את כל החיילים והקלפים בשיירה. אם סיימנו ספונג’ה של יום 
שישי והריצפה עוד רטובה, הוא בדיוק יצטרך לחצות את הסלון אל מי 
השתיה שלו, אה לא, בעצם הוא רוצה חזרה לפינה, אויש, לא, בעצם 
עדיין  יש  גם אם   - גבולות  יודע  אינו  כן צמא. בכלל, הצמא שלו  הוא 
בכלי, הוא ישמח לשתות מי אמבט סבוניים או מי אסלה טריים, ולא 

ישכח ללקק את כל בני הבית בסיום המשתה. 
יוצאים מהבית אפשר לסמוך על הארי שישמור על הבית  כשאנחנו 

הדף האחורי
אבל  מפורצים. 

לכן  מהארי?  הבית  על  ישמור  מי 
תוספת  שעה  חצי  צריך  אני  מהבית  יציאה  כל  לפני 

וכוללת:  הבית”,  את  “להכין  שנקראת  התארגנות  זמן 
עליהן(,  ישב  לא  )שהארי  הספות  על  הפוכים  כסאות 

יעלה על המיטות(, סילוק כל  סגירת כל דלתות החדרים )שהארי לא 
הזבל  זריקת  או  איטום  הכלב,  של  כפו  מהישג  אכילים  לדברים  רמז 
)אחרת הארי יפשפש ויפזר את התכולה ברחבי הסלון(, וגולת הכותרת 
על  שמונחים  בחוט  יחד  קשורים  סירים  העשויות  מלכודות  בניית   -
מפחידה  נופלת  כשהיא  עושה  שהמלכודת  שהרעש  מתברר  השיש. 
את הכלב ומונעת ממנו לחזור על נסיונות הטיפוס לשיש. אלא שבשל 
גובהו האצילי, הארי מסוגל לחטוף מכל הבא לכף גם בלי לקפוץ כולו 

על השיש. 
לאחר נזיפת הוטרינר לגבי המשקל העודף, קצצנו לו לחצי את כמות 
מהשיש,  לחמניות  שניים  פי  לחטיפת  מיידית  שהוביל  מה  האוכל, 
ולהשלמה תזונתית גם קצת כרוב וסופגניה בת יומה. החלטנו שבנוסף 
יותר אנרגיה. לקחנו אותו  לקיצוץ בכמות האוכל, הכלב צריך להוציא 
לגינת הכלבים. הארי רחרח, התבונן סביבו, ואז הפנה אלינו את מבטו 
המשועמם כאומר - “הבנתי, נחמד, עכשיו אפשר לחזור לספות שלי?”. 

ובכל זאת, אם כבר דבר שחור ומסריח, עדיף הארי שמן על כתם שמן. 
גם  ויתחילו  יום  יבוא  אולי  יודע,  מי  עליו.  משוגעים  הילדים  מזה,  וחוץ 
לטפל בו במקום ההורים? אבל עד אז, זה ביני לבינך, הארי, אז תרחיק 

כבר את האף הרטוב שלך מהיד המלטפת שלי, טוב?
יהודה זלצברג

מצאו את ההבדלים


