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ודברת בם
המקום שלי המחצלת

כשאומרים לכם נחל מה עולה בדמיונכם?    
מעיין המפכה בשלווה נצחית, זורם אל ערוץ 
שערות  כמו  שיחים  מיני  גדותיו  על  ירקרק, 
בעצמה  שולמית  את  מדמיין  אתה  שולמית, 
טובלת רגליה במי המעיין, ריח טחב נעים וטרי 
באפך. אל המעיין משפילה גו בעצבות, ערבת 

הנחלים, הרוח שורק בין ענפיה. 
על גדת הנחל עשב ירוק, רטוב מטל, ולמטה 
אל העמק המתפתל הנחל נספג לו, מתמלא 
עולות  קלות  כשאדוות  בשקט,  בשקט,  וזורם 
הנעימה  והרוח  המים  פכפוך  קול  פעם,  מדי 
מזכירים לך זיכרונות נפלאים מהסיפור הרוח 
בערבי הנחל של ג’רום קיי ג’רום וצליל השיר 

מהתסכית:
אפשר להצטרף: על שפת הנחל, גרים ביחד 

אוגר ועכברוש, צפרדע ירוקת הראש וצב. 
אתה מתחיל לחלום בהקיץ על שיט הסירות 
באירלנד,  או  באנגליה  פעם  תעשה  שאולי 
אתה עוצר על גדת הנחל, אוכל גבינות עיזים 
ומוקסם  הסירה  את  קושר  יין.  ושותה  רכות 

מהנוף, אח איזה נוף. 
על  בית  על  כזה  חלום  חלמנו  שנים,   9 לפני 
גדת הנחל. בצפון יש נחלים, אבל הצפון הוא 
רחוק וריק מסבתות, הדרום יבש וככה בבוקר 
בתיה  במזכרת  הרחוב  בקצה  אחד,  אביבי 

אשר בשפלה מצאנו נחל כזה. 
נחל אתם יודעים... הנחל התברר לנו מאוחר 
די  יותר הוא אחד משניים הזורמים כאן כבר 

הרבה שנים, האחד גיבתון והשני עקרון. 
גם  היה  הרחוב  שבקצה  הנחל  ימים  באותם 
מזרח  מדרום  חברו  לבין  בינו  היישוב.  בקצה 

הפרידו שדות חיטה וכרמים עד האופק. 
נקצרה  החיטה  הוילות,  ובאו  הלכו  הכרמים 

ובאו הכבישים. 
בטון,  במלט,  אט  אט  להם  התמלאו  הנחלים 
סיד וטיח, ברזלים, אבני שפה, קרשים ומוטות, 
קלקרים  וניילונים,  קרטונים  וזיפזיף,  חול 

וסתם טינופת כללית אחרת. 
המפכה  הבית,  יד  שעל  הירוק  הנחל  חלום 
הלמות  לקול  ונעלם  הלך  נצחית,  בשלווה 
פטישי הבנאים ואת ריח הטחב הטרי החליפה 

ריח הזפת המתחממת בחביות.  
הנחל העצוב התמלא בחורף על גדותיו, סחף 
לחיות,  וניסה  באיטיות  הטינופת  את  עימו 
כאן  כולנו  כמו  הבעיות,  כל  עם  איכשהוא 

בארץ הזו. 
שלפני  זה  האחרון,  בחורף 
לבנות  מישהו  ניסה  שנה, 
לקצר  הנחל,  פני  על  גשר 
לפועלים  הדרך  את 
מהסופר  וחוזרים  שחוצים 
תושבי  ושל  קניות  עמוסי 
לואדי  שמעבר  השכונה 
שם  עכשיו  קבלה  שכבר 
והיא  לב,  בר  לה  וקוראים 
לאט  לאט,  לה  מתפתחת 
כמו קצב הדיבור של בר לב  

האיש עצמו. 
הזמני,  הזה,  הגשר  אז 
מתפרץ  בכעס  לו,  נסחף 

בחורף  גדותיו  על  שעלה  הנחל  של  ורגעי 
ההוא. זה לא היה סתם התפרצות. נחל, אתם 
לפני  הרבה  זורם,  הוא  סבלני,  הוא  יודעים, 
טרנדית  הכי  המילה  להיות  הפכה  שתזרום 

הוא זרם, כי זה מה שנחל עושה. 

אומרים  כעס,  ממש  הוא  ההוא,  בחורף  אבל 
הוא  לפעמים.  נחלים  גם  נשברים,  שסלעים 
המאולתר,  הגשר  את  רבה  בעוצמה  שבר 
משאיר את הבטון תלוי באוויר - כאילו אומר 
הטינופת  כל  עם  פה,  עוד  אני  הלו,  היי  לנו 

שלכם אני עדיין כאן, אני זורם. 
חג  לאילנות,  חג  היום.  בשבט  טו  אומר,  ואני 
לטבע, אבות אבותינו שבאו לארץ הזו שדופת 
במשך  העותמנים  ידי  על  שנשדדה  העצים, 
הוי  חמה,  והיא  ביצות  שאדמותיה  שנה,   400
כמה היא חמה. הם אבותינו שתלו עצים, ניקזו 
את  החזירו  הנחלים,  את  וניקו  הביצות,  את 

הטבע לטבע. 
ואנחנו, מה אנחנו עושים? 

אתם תענו על זה לבד.
שאתם  הבאה  בפעם 
הנחל  יד  על  עוברים 
להיות  חייב  זה   - תשאלו 
כמו  לנו,  יש  אולי  ככה? 
להחזיר  משהו  לאבותינו 
 - אומר  אני  אז  לטבע. 
את  ונציל  נתגייס  בואו 
הבית  יד  שעל  הנחל 
יהיה  שלא  לפני  שלנו, 
שם. כל אחד יעשה קצת 

ואז יקרה המון.
ואז בטו בשבט הבא. בלי 
נדר. אני קורא את הספר הרוח בערבי הנחל 
על יד הנחל שעל יד הבית, בגדה ירוקה ונחל 

מפכה בשלווה נצחית ומתמוגג. 
טל גנוסר
)הוקרא בסדר ט”ו בשבט הקהילתי(



פרשת  “תרומה” פרשת השבוע למשפחה
ְלַמְעָלה,  ְכָנַפִים  ֹּפְרֵׂשי  ַהְּכֻרִבים  “ְוָהיּו 
ֹסְכִכים ְּבַכְנֵפיֶהם ַעל ַהַּכֹּפֶרת, ּוְפֵניֶהם ִאיׁש 
ַהְּכֻרִבים”  ְּפֵני  ִיְהיּו  ַהַּכֹּפֶרת  ֶאל  ָאִחיו,  ֶאל 

)שמות כה כ(.
היא הראשונה מתוך ארבע  “תרומה”  פרשת 
פרשות המתארות את המשכן וכליו. בפרשה 
בייצוג  הצורך  של  הנצחית  השאלה  עולה  זו 
מחומר,  מופשטת  רוחנית  מהות  של  גשמי 
קשר  לצורך  האם  הבריאה.  ביסוד  הקיימת 
מחומר,  המופשט  שבנו,  העליון  החלק  עם 
של  אינסופית  מהות  שהוא  וממקום,  מזמן 
אהבה ללא תנאי, שאין לה גבול, אנו צריכים 
לכליה  שנידונים  ופסלים  היכל  לנו  לבנות 
טקסים  מיני  כל  ולעשות  בגבולות,  ותחומים 
זכה  עתה  שזה  לעם  האם  ומשונים?  שונים 
עוצמתית   - כך  כל  עזה  רגשית  להתפעמות 
מצד  ומזוקקת,  טהורה  ועדינה,  אחד,  מצד 
התעלינו  בו  מעמד  סיני,  הר  במעמד   - שני 
כולנו כאיש אחד בלב אחד אל מעבר לחומר, 
מעבר לזמן ומעבר למקום, לקשר של אהבה 
נצחית ללא תנאי, יש צורך בחומר בכלל? מה 
קרה ל”ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי... ְּבָכל ַהָּמקֹום 
ּוֵבַרְכִּתיָך”   ֵאֶליָך  ָאבֹוא  ְׁשִמי  ֶאת  ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר 
עכשיו,  רק  אומרת?!  זאת  מה  כ(?  כ  )שמות 
שאתה  לנו  אמרת  פרקים,  ארבעה  לפני 
רק  שנרצה,  ושעה  מקום  בכל  בליבנו,  שוכן 
כשבת  חינם  באהבת  ונתאחד  בשמך  נקרא 
ההגבלות  כל  פתאום  מה  יחד.  גם  אחים 
ובהמשך  למשכן  לבוא  צריך  פתאום  הללו? 
למקדש, להקים מערך כוהנים ולוויים, לתרום 
אנחנו   – הלו?!  ולתחזק?  ולבנות  מעשרות 
עם הרוח, לא?! תן לנוח בסבבה מתחת לעץ 
שפת  על  או  במדבר,  סלע  איזה  ליד  בכפר, 
הים מול הגלים והזריחה, להתנתק מההמולה 
בשמך  לך  לקרוא  החיים,  כבלי  מכל  סביב, 
ולהתחבר אליך בשקט ובשלווה, כמו שעשינו 
חיבור  עם  ישר-אל,  עם  אנחנו,  היום.  עד 
החומר  עם  ולהתעסקות  לנו  מה  אליך,  ישיר 

השייכת בכלל לגויים?!
גם הסיפור המוזר  זה לא מספיק, מגיע  ואם 
כרוב  לא הכרובים מראש  לא,  של הכרובים. 
)מבחן גיל לפי מי זוכר את הסדרה(, וגם לא 
הדמויות  שתי  אלא  אמה,  של  מהסלט  אלו 
נער  לכפורת.  מעל  שנמצאות  המוזרות 
כל  כמעט  זה.  מול  זה  כנפיים  עם  ונערה 
הטקסט שעוסק בפרשה זו בזוהר הוא סביב 
שם  שבנו  חשבתם  אז  הללו.  הכרובים  שני 
ובכן   – בנחת  שם  שיושב  יפה  סביבתי  פסל 
יעקב  של  הקינטי  שהפסל  מסתבר  טעיתם. 
על  לידו...  פראייר  הוא  דיזנגוף  בכיכר  אגם 
יש  הפרוכת  שמאחורי  מסתבר  הזוהר  פי 
חיים תוססים ופעילים. הכרובים הללו עולים 
ומתרחקים,  מתקרבים  מסתובבים,  ויורדים, 
צעירים  ונהיים  מזדקנים  נכבים,  מוארים, 
אחור  פעם  בפנים,  פנים  פעם  במחזוריות, 

זכרי  אחד  ומתחברים...  מרחפים  באחור, 
וגם בחוץ שם על  ואחד נקבי. בקיצור שמח. 
ישר  עולה  העשן  פעם  אקשן:  יש  המזבח 
דמות  נראית  פעם  לצדדים,  פעם  למעלה, 
כלב  דמות  ופעם  המזבח  מעל  טורף  אריה 
נח, והכוהן הגדול – בעת שמרים ידיו, פעם היו 

קלות ופעם היו כבדות...
החיבור בין מעלה למטה

הקב”ה  “כי  כתוב:  ל”ו  תרומה  בזוהר  אממה, 
לעשות  ציווה  לא 
שיהיה  אלא  משכן, 
שמים  מלאכת  כדי 
שיהיה  כדי  וארץ, 
מטה  של  המשכן 
של  המשכן  כעין 
ושיתחברו  מעלה, 
נשמה  כעין  בזה  זה 
הכל  שיהיה  וגוף 
כלומר,  כאחד”. 
ולאחריו  המשכן 
המקדש  בית 
הקשר  את  מסמל 
לארץ,  השמים  בין 
האלוקי  האור  בין 
לרצון  )השמים( 
האור  את  לקבל 

שכל  הוא  יעבור  בל  וחוק  )הארץ(.  האלוקי 
לו  יהיה  )למעלה(,  בפנימיות  שקיים  דבר 
לך  “אין  נאמר:  לכן  למטה(.  )כאן  בחוץ  גילוי 
מלמעלה  מלאך  לו  שאין  מלמטה  עשב  כל 
רבא  )בראשית  גדל”  לו  ואומר  אותו  שמכה 
יש את עולם הסיבות למעלה  י(. הווה אומר, 
כל  כלומר,  התוצאות.  עולם  את  למטה  וכאן 
מתקיים  למעלה  שמתרחש  היולי  תהליך 
הנקראת  התמרה מיוחדת  דרך  למטה,  גם 
הפרט  ברמת  הן  נוהג  הדבר  ומסובב.  סיבה 
בחייו של כל אדם )התיקון הפרטי( והן ברמת 
הכלל )התיקון הכללי(, שמוצא ביטויו במשכן 
או בבית המקדש. ואכן נאמר באות ס’ בזוהר 
בא  היה  עליון  שרוח  מקום  “בכל  תרומה: 
ושורה, ודאי יש ממש וקיום באות ובנס, באותו 
ומטרם  מעפר,  הוא  האדם  ששורה.  מקום 
שלמעלה,  הרוח  התנוצצות  עליו  ששורה 
בחלום  שנאמר  מה  הרי  וזה  ממש”.  בו  אין 
ַמִּגיַע  ְוֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  “ְוִהֵּנה  יעקב: 
ְוֹיְרִדים  ֹעִלים  ֱאֹלִהים  ַמְלֲאֵכי  ְוִהֵּנה  ָמְיָמה.  ַהּׁשָ
המקדש  בית  כלומר,  יב(.  כח  )בראשית  ּבֹו” 
שמסמל  מסוים  במקום  להיבנות  היה  חייב 
אלוקית  תכונה  בחומר,  התוצאות,  בעולם 

לכל  ואכן  עליונה. 
סוג  יש  בעולם  מקום 
שאם  ורגש  אנרגיה  של 
ְנַפֵתַח אליו רגישות נוכל 
לחוש בהם. ארץ ישראל 
רוח  של  מקום  מסמלת 

ללא תנאי.  או אהבה  נתינה  ואור חסדים של 
ירושלים מסמלת זאת ברמה פנימית יותר, הר 
פנימי,  יותר  ברובד  המקדש  בית  ועליו  הבית 
ביותר.  הפנימית  ברמה  הקודשים  וקודש 
ככל שנתקרב למרכז פנימי יותר כך תשתנה 
גם  לכן  סביבנו.  התדרים  וישתנו  הרגשתנו 
הזוהר מראה את כל ההתנהלות של העולם 
דרך הקשר בין הכרובים שבקודש הקודשים, 
ביותר  הפנימית  המהות  את  שמסמלים 
שמסובבת הכול. ניוטון )כן, 
זה עם התפוח( הקדיש את 
מידות  לחקר  חייו  ימי  רוב 
בית המקדש, כסוד  ומנהגי 
כל  ניתן ללמוד את  שממנו 
וכך  בעולם.  הפיזיקה  חוקי 
הכרובים:  על  בזוהר  נאמר 
יחד  כרובים  ב’  “ומוציאה 
דכר ]זכר[ ונוקבא ]נקבה[ 
שיהיו נמצאים זה כנגד זה” 

)הזהר תרומה מ”ט(.
השורשיים  הכוחות  שני 

שבבריאה
הכוחות  שני  כלומר, 
הם  שבעולם  הבסיסיים 
– אור חסדים,  הכוח הזכרי 
ומולו  תנאי  ללא  נתינה 
הכוח הנקבי מלשון נקב, שהוא הרצון לקבל 
את האור הזה. וכל החוקיות של העולם נגזרת 
מהיחסים בין שני כוחות אלו, שהם הבסיס של 
עם  ונערה  כנער  הם  הכרובים  הבריאה.  כל 
זה, פעם מתקרבים  כנפיים הניצבים זה מול 
והשפל. כשהם  הגאות  כמו  ופעם מתרחקים 
מתאחדים הם מתרוממים עם כנפיהם כלפי 
סיבוב  של  מורכב  כוחות  מערך  יש  מעלה. 
ומערב,  רוחות העולם צפון, דרום, מזרח  לד’ 
אחר,  לכיוון  מסתובבים  פעם  כל  הם  לכן 
המתקיימים  ייחודים  שלושה  המסמל  באופן 
לידי  באים  אלו  ייחודים  להחיותו.  בעולם 
ישראל  עם  כאשר  הרגלים.  בשלושת  ביטוי 
לעולם  גדול  אור  יש   – חינם  באהבת  דבוק 
מהקשר  לנוקבא.  הדכר  בין  איחוד  יש  ואז 
שלנו  בעולם  נגזר  במהותו  לנקבי  הזכרי  בין 
עם  בין  לבריאה,  האלוקי  האור  בין  הקשר 
בין  לאישה,  גבר  בין  העולם,  לאומות  ישראל 
הקשר  ועד  והְמַדֵּבר,  החי  הצומח,  הדומם, 
האלקטרונים  ובין  במולקולה  האטומים  בין 
לפרוטונים וכדומה. לכן על מנת שנוכל להבין 
את  לטשטש  לנו  אל  הבריאה  מחשבת  את 
ההבדלים בין גבר לאישה ובין ישראל לאומות 
העולם. דווקא בקשר 
והפלאי  המורכב 
כמהויות  ביניהם 
שונות נמצא את אור 

החיים.
איל רגב

שיר שמתחבר לי לפרשה: “ידיעה”. 
מילים ולחן: רואי לוי.

ביצוע: להקת “שוטי הנבואה”.
https://www.youtube.com/watch?v=wS

sbWdxJgiI&list=PL6C6329E0B44E6A56



דברים שאין להם שיעור

ולעבודה,  לגן  יוצאים  כשאנחנו  בוקר  בכל 
אחרון  שיוצא  זה  להיות  אוהב  שחר  בני 
מדליק  לבית”,  “שלום  אומר  הוא  מהבית. 
רק  הדלת.  את  בעצמו  ונועל  האזעקה  את 
“אבא,  לגעת.  מוכן  לא  הוא  המתכת  בידית 
אתה. זה קר”. מדוע ידית המתכת קרה יותר 
תלוי  אשר  מפלסטיק  המפתחות  ממחזיק 
וכל  היום  כל  חדר  באותו  שניהם  הרי  עליה? 
החדר”?  ב”טמפרטורת  שניהם  הלא   הלילה, 
בטמפרטורת  שניהם  כן,  היא  התשובה  ובכן 
החדר. ידית המתכת, השיש במטבח והרצפה 
קרים  באמת  לא  לצלן(  )רחמנא  באמבטיה 
יותר משולחן העץ, המגבת או השטיח בסלון. 
קרים  שהם  “מרגישים”  אנחנו  מדוע  כך  אם 

יותר?
כלומר,  קרים,  כולם  הם  כי  כול,  קודם 
הפנימי  התנור  בזכות  מאתנו.  יותר  קרים 
שאנחנו  האוכל  מרבית  את  ששורף  שלנו 

הלל אומר: מלא הין מים שאובין פוסלין 
כלשון  לומר  חייב  שאדם  המקוה.  את 
וחכמים  קבין.  תשעת  אומר:  שמאי  רבו. 
זה.  כדברי  ולא  זה  כדברי  לא  אומרין: 
האשפות  משער  גרדיים  שני  שבאו  עד 
שמעיה  משם  והעידו  שבירושלים 
שאובין  מים  לוגין  ששלושת  ואבטליון 

פוסלין את המקוה וקיימו את דבריהם.
לבטלן:   והלל  שמאי  דברי  מזכירין  ולמה 
ללמד לדורות הבאין שלא יהא אדם עומד 
על דברו שהרי אבות העולם לא עמדו על 

דבריהם. )עדויות, א, ג-ד(
מסכת עדויות היא מסכת שאין לה נושא אחד 
מסודר, אלא היא אוסף של “עדויות” שמסרו 
בידם  שהיו  מסורות  לגבי  אנשים  מיני  כל 
הראשונות  המשניות  אחת  הלכה.   בענייני 
במסכת מספרת על מחלוקת בין הלל ושמאי 
)מאה 1 לפני הספירה( לגבי מקוואות: מקוה 
צריך להיות מלא במים טבעיים לא שאובים.  
שאובים  מים  כמה  חולקים  ושמאי  הלל 
שהוא  טוען  אחד  כל  המקוה.  את  פוסלים 
דבר  של  בסופו  חכמים  רבותיו.   את  מצטט 
פוסקים אחרת משניהם, על סמך עדות של 
את  ששמעו  שהעידו  (אורגים)  גרדיים  שני 
ההלכה מפי שמעיה ואבטליון – מנהיגי הדור 
הזו,  העדות  בעקבות  ושמאי.   הלל  שלפני 
חוזרים בהם הלל ושמאי ומקבלים כולם את 

עדות הגרדיים כהלכה.
מימי  במחלוקת  שדנה  הזו,  המשנה  לאחר 
לפני  ה-1  המאה  ממחצית  השני,  הבית 
של  סיכום  שהיא  משנה  מגיעה  הספירה, 
העורך, בעצם מתחילת המאה ה-3 לספירה, 
לגבי  היא  ההערה  אחרי.  שנה   250 כלומר 

עצם הכנסת המחלוקת לתוך המשנה.
ישנם המון פירושים מדוע יש בכלל מחלוקות 
החיים  פרויקט  היא  המשנה  הרי  במשנה.  

של רבי יהודה הנשיא.  הוא הוביל מהלך של 
המדרש,  בתי  מכל  והלכות  משניות  קיבוץ 
הלכות  של  ניפוי  סידורם,  ההלכות,  עריכת 
סותרות ומסורות חולקות, ולבסוף נערכו כל 
קודקס  של  סדרים  לשישה  הללו  ההלכות 
החכמים  לכלל  הלכתי  קו  יישור  של  מחייב, 
הנשיא  יהודה  רבי  כלל  מדוע  כן,  אם  והעם.  
לא  למה  הזה?   הסיכום  בתוך  מחלוקות  גם 
הכניס רק את הדעה שאותה פסק להלכה?  
לעיתים  כי  יותר  חזקה  הופכת  השאלה 
ולבסוף  מחלוקת,  מביאה  עצמה  המשנה 
נועדה  “הלכה כפלוני”.  אם המשנה  פוסקת 
להיות החוקה הסופית הקובעת  - מדוע היא 
אינה מכילה רק את השורה התחתונה?  מדוע 
מופיעים בה גם מחלוקות ודברי חכמים שלא 

נפסקו להלכה?
שבהם  המקומות  אחד  היא  הנ”ל  ד  משנה 
הזו.   השאלה  על  עונה  עצמו  המשנה  עורך 
לבטלן?   ושמאי  הלל  דברי  מזכירים  למה 
של  שבסופו  דברים  מזכירים  מדוע  כלומר, 
וציבורי  אישי  יש לקח  כי  דבר לא התקבלו?  

שאפשר ללמוד מכך.
את  הביא  אחד  כל  ושמאי  שהלל  אחרי 
המסורת שלו, וטען שזו מסורת מהימנה, זה 
מה שהוא למד מרבותיו, זו התורה שנמסרה 
אחרי  במסורת,  אליו  ועברה  בסיני  למשה 
האשפות  משער  אורגים  שני  מגיעים  זה  כל 
אזניהם שמעו  ומעידים שהם במו  בירושלים 
גדולים  רבנים  לדמיין:  נסו  אחרת.  מסורת 
על  ומתווכחים  בישיבה  יושבים  ומכובדים 
אומר  זה  דור.   גדול  איזה  של  ההלכה  פסק 
מראשונים  ראיות  ומביא  ההלכה,  היא  שכך 
ואחרונים, וחברו אומר שההלכה היא אחרת, 
וגם הוא מצויד בראיות ופלפולים מכל רחבי 
פרויקט השו”ת.  ואז, נכנסים שני פועלים אל 
גדול  בזמן  חיו  עוד  שהם  ומספרים  החדר, 

הדור הנידון, והם שמעו באזניהם שהוא אומר 
שההלכה היא לא כמו רב גדול א, וגם לא כמו 

רב גדול ב, אלא משהו אחר.
ונימק את דעתו,  אחרי שכל אחד מהם הציג 
יוותרו  לי שהם  זה בזה, לא ברור  טוחן הרים 
סביר  הזו.  העדות  מול  אל  מהר  כך  כל 
השני,  על  אחד  לחלוק  ימשיכו  שהם  יותר 
ולהתווכח, וגם לא יקבלו את העדות הזו של 

שני פשוטים.
הקושי  אף  שעל  לנו  אומרת  המשנה  אבל 
הלל  אם  לנהוג.  צריך  כך  לא  הפסיכולוגי, 
גרדיים,  שני  מפני  מהעץ  לרדת  יכלו  ושמאי 
להקשיב  ללמוד  יכול  מאיתנו  אחד  כל  אז 
יותר, ולהתבצר בדעתו פחות.  זה קשה מאוד 
אחרי  לפעמים  טעיתי”.  “אולי  ולומר  לקום 
לא  כבר  דברים,  על  מספיק  שמתעקשים 
שומעים טיעונים של הצד השני, וכמובן שלא 
אני  “תראו,  ואומר:   בא  מישהו  אם  שומעים 
הייתי שם, והעובדות הם לא כאלה...” לאדם 
ניתן  ולא  עצמי,  שכנוע  של  חזק  מנגנון  יש 

לעובדות לבלבל אותנו.
מהלל  ללמוד  מאיתנו  מבקשת  המשנה 
ולשמוע  פחות,  להתעקש  ללמוד  ושמאי. 
מסר  אפילו  אולי  כאן  יש  יותר.  קצת  אחרים 
תמיד  לא  מוגברת.  עצמית  ביקורת  של 
והרבה  נכון,  שהיה  מה  את  זוכרים  אנחנו 
שאנחנו  מה  פי  על  מתעצב  הזכרון  פעמים 
רוצים שהוא יהיה כדי להתאים למה שאנחנו 
חושבים ומאמינים. אבל אם “אבות עולם לא 
עמדו על דבריהם” כנראה שגם אנחנו יכולים 

לא לעמוד על דברינו.
מבין  זו.  בשבת  חל  סבי  של  הזיכרון  יום 
אדם  היה  סבא  הרבות,  המיוחדות  תכונותיו 
שיודע להקשיב, לשמוע דעות של אחרים, וגם 

היה אדם שיודע לוותר ולא לעמוד על דברו.
אריאל ידין

והיא  יציבה  שלנו  הגוף  טמפרטורת  אוכלים, 
מ-10  ונעים  חם  יותר  הרבה   - מעלות  כ-37 
וכאשר  בחורף...  בבית  ששוררות  המעלות 
כפות  למשל  קר,  גוף  עם  במגע  בא  חם  גוף 
הקרה  הרצפה  עם  שלנו  היחפות  הרגליים 
עושה  הקר  הגוף  לצלן(,  )רחמנא  באמבטיה 
המהירות  החום.  את  לגנוב  שביכולתו  כל 
מחומר  משתנה  במזימתו  מצליח  הוא  שבה 
הרבה  חום  גונבים  ופלסטיק  עץ  לחומר. 
ולכן הם לא  או קרמיקה  טוב ממתכת  פחות 
כפות  חום  את  בהרבה  לשנות  “מספיקים” 
רגלינו כשאנו נוגעים בהם. לכן רצפת פרקט 
או שטיח נעימים יותר בחורף למרות ששניהם 
כך  כל  כיף  לכן  הרצפה.  כמו  בדיוק  קרים 
לפחות  בפוך,  ולא  ְפִליז  בשמיכת  להתעטף 
המציא  שכבר  מי  והיה  הראשונים.  ברגעים 
סדיני פליז... אחד החומרים שגונב את החום 
הכי לאט הוא האוויר. למי מאיתנו יש כפפות? 

ניסוי לבית:
הכניסו  מעלות.  ב-180  בתנור  ירקות  בשלו 
בכלום  לגעת  בלי  החם  לתנור  יד  בזהירות 
אפשר   - יודעת  סבתא  שכל  במה  והיווכחו 
שניות  כמה  למשך  היד  את  שם  להשאיר 
לפחות. זאת מכיוון שלאוויר החם לוקח הרבה 
זמן עד שהוא מחמם את ידינו. כעת נסו לגעת 
בכרובית ותיווכחו שהיא “חמה יותר”, ואם תנסו 
לגעת בתבנית המתכת תצטרכו להסיר ידכם 
במהירות. כולם בתנור נמצאים ב-180 מעלות, 
ההבדל היחיד הוא במהירות בה הם מחממים 
לנסות  כדאי  אולי  שנייה,  במחשבה  ידינו.  את 

את זה עם המקפיא במקום התנור. 

!!!???חוזרים עם תשובה 
נדרש,  לא  כמעט  זה  בבית?  אותן  לובש  ומי 
הקר  לאוויר  חשופות  הידיים  שכפות  למרות 
בדיוק כמו שכפות הרגליים חשופות לרצפה 
יש  בית  נעלי  או  גרביים  זאת  ובכל  הקרה. 

לכולנו...

קר לי ברגליים... מדוע הרצפה קרה כל כך?

גיל עטר



הדף האחורי

ית ְּתִפיָלה ִאיִשׁ

ְּתרּוָמה ַלְקִהיָלה:
ַוֲעַדת ֶחֶסד ּוְנִתיָנה

ִחיַדת ְּתרּוָמה


