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המקום שלי הבמה
שאני  מקום  לא  זה  הבמה.  הוא  שלי  המקום 
אני  בו  נמצאת  כשאני  אבל  הרבה,  בו  נמצאת 
בהכרח  לא  היא  במה  וחוויה.  חיים  מרגישה 
פודיום מוגבה. כל מקום יכול להיות במה. איש 
אדם  שמספיק  אומר  ברוק  פיטר  התיאטרון 
אחד שחוצה חלל ריק ואדם אחר שצופה בו כדי 

שתיווצר במה. עיניים צופות בונות מתח מיוחד.
נהגנו  מרכז(,  סניף  )ירושלים,  עקיבא”  ב”בני 
“חפש  שעניינה  פעולה  פורים  בסביבות  לקיים 
איתי  שהדריך  מיכאל  המחופש”.  המדריך  את 

לחפש  עליהם  היה  שם  בן-יהודה,  למדרחוב  החניכים  עם  נסענו  ואני 
אותנו. הוא התחפש לקבצן ואני התחפשתי לאישה בהיריון, משקפיים 
גדולים ומטפחת על הראש. את מיכאל זיהו מיד. אותי לא. הזמן עבר 
ובינתיים שוטרי משמר הגבול עצרו אותי. נראיתי להם חשודה. יכולתי 

ו”לרדת  לעצמי  לחזור  מהדמות,  לצאת  כמובן 
את  קצת  למתוח  רוצה  לא.  אבל  מהבמה”. 
הגבולות שבין דמיון למציאות ונשארת בדמות. 
מציאות  בוחן  עם  וכך,  הבמה”.  “על  נשארת 
תקין )במידת האפשר( ותשוקה להיסחף לתוך 
למגרש  מגיעה  עצמי  את  מוצאת  אני  הדמות, 
הרוסים - לתחנת המשטרה. לבסוף, מתפוצצת 

מצחוק, מורידה את התחפושת ומתגלה. 
התיאטרון  כמה  עד  הבנתי  שאז  לי  נראה 
מהאזורים  אותנו  לשחרר  יכולים  והבמה 
המוכרים של חיינו. כשהבמה נותנת לנו להיסחף לתוכה היא הופכת 
לנו לצאת מעצמנו היא  זה שהיא מאפשרת  למקום אחר, אבל מתוך 

בעצם מחזירה אותנו פנימה. להתחדשות ולחוויה.    
ורדה בלונדר

מעשה בחמישה בלונים – הסיפור האמיתי 
הסיפור  את  מכיר  הורה  שהוא  מי  כל  כמעט 
חושב  ודאי  הוא  בלונים”.  בחמישה  “מעשה 
שזהו סיפור חביב, מקריא אותו לילדיו, ואחר 

כך חוזר לסדר יומו.
מעט  שמתעמק  מי  גדולה.  טעות  זוהי  אך 
עמוקים  רזים,  שרזי  לראות  יכול  בסיפור 
אלוקות  של  ברובד  משתזרים  חקר,  מיני 
והכול בעברית הקדושה, שפת  בתוך הספר, 

השכינה.
ככותרת  המשמש  חמש  מהמספר  כבר 
זּוַטְרָתא  ִמיְלָתא  שלאו  מבינים  אנו  הספר, 
היא. שהרי המספר חמש עומד כנגד חמשת 
המרכזים האנרגטיים, הם חמשת האצבעות 
יד  של  הקטנה  והגימטרייה  החזקה,  היד  של 
היא חמש, וכן גם שס”ה גידים ורמ”ח אברים 
חמשת  גם  וכמובן  חמש,  בגימטרייה  הם 
היסודות של הפילוסופיה הסינית שהם אמנם 
הבריאה  מניצוצות  משהו  אך  )ימ”ש(  גויים 

דבק גם בהם.
ובלון,  בלון  בכל  להתעמק  עלינו  ׂשּומה  לכן 

בכל ילד וילד, ולהבין מה אנו למדים מכך.
ראשית, אורי עם הבלון הירוק, שזורק ותופס 
הצבע  בידו.  שהופקדה  המשמרת  את 
 – אורי  אך  ופריחה,  מסמל התחדשות  הירוק 
שמשמעותו האור שלי, אור הבריאה – במקום 
ולחזור לערכים  לחדש את תפארתנו כקדם 
עבדים,  רציעת  צניעות,  קהילה,  פעם:  של 
כמדמה  המורשת,  את  מעלה  לזרוק  בוחר 

שהקִדמה המזויפת תביא לו מזור.
שאינם  אנשים  אותם  כל  את  מייצג  אורי 
עליהם  המוטלת  האחריות  את  תופסים 
שמו  יתברך  שהבורא  ובכך  יהודים,  בהיותם 

בוחרים  הם  בהם.  בחר 
במורשת  לשחק 
ומתייחסים  אבותיהם, 
לקדושת  ראש  בקלות 

שבלונם  וסופם  היותם, 
יתפוצץ.

מבקש  רון  רון.  מגיע  אזי 
כמובן  שהוא  מאביו, 

שבשמים,  אבינו 
הבלון  את  שינפח 
שיהיה  כדי  הצהוב 
רון  השמש.  כמו  גדול 

אך  מאמין  אדם  הוא 
מיסודה.  שגויה  בקשתו 

הוא  בסיסה  כול  קודם 
הצבע הצהוב, והמרה הצהובה 

וֵחמה,  כעס  של  מרה  הרי  היא 
חמה,  השני  ובשמה  השמש  כמו 

מדענים  הקרויים  כסילים  שאותם 
חושבים שהיא כדור של מימן המפיץ חום 

מריאקציה גרעינית, ואנו יודעים, כפי שכתוב, 
ולבנה  שהיא חלק מהרקיע השני, שבו חמה 
א  )בראשית  שנאמר  קבועין,  ומזלות  כוכבים 
ָמִים ְלָהִאיר  יז(: “ַוִּיֵּתן ֹאָתם ֱאֹלִהים ִּבְרִקיַע ַהּׁשָ

ָהָאֶרץ”. וכן כתב הזוהר בהקדמה, דף ח’  ַעל 
ולבנה  חמה  ]שבו[  דביה  “הרקיע  ב’:  עמוד 

וככביא ומזלי”.
היה  שמו,  למשמעות  רון  מקשיב  היה  אילו 

את  מכעס, עובד  ולא  משמחה  השם 
גאולה  מביא  והיה 
לעולם, אך כיוון שמהיר 
שגם  סופו  הוא,  לכעוס 

בלונו יתפוצץ.
על סיגלית לא נכביר 
קצרה  שהרי  מילים, 
ונשים  היריעה, 
שמה  וגם  קלה  דעתן 
 sea gull( כך  על  מעיד 
כשחף  דעתה  קלה   –
המגביה עוף(, אך לכל 
שברגע  ברור  דעת  בר 
לכיוון  מטה  שפנתה 
של טומאה, ופנתה ללטף 
ולא סתם אלא  חתולה טמאה, 
חמסה  )חמסה  שחורה  חתולה 
חיים  יאריך  לא  בלונה  גם  טפו(, 
היא  הרי  שמיצי,  אוסיף  הח”ן  )וליודעי 
ֵמי ִצי, הניגוד שבין מים לִצָיה, היא הסטרא 
אחרא בכבודה ובעצמה, אך לזה תבואו אליי 

וארחיב בפרטים(.
של  והיאנג  הִיין   – בלבד  שניים  נותרו  עתה 
והמוריץ,  המקס  והשוואי,  הפנג  הסיפור, 



פרשת  “תצווה” פרשת השבוע למשפחה

שניהם  ואלון.  רותי   – והכוסברה  הפטרוזיליה 
יכולים להביא אלינו את משיח צדקנו.

הסבתא- שהיא  המואבייה,  רות  שהיא  רות, 
רבתא של דוד המלך, אביו של משיח צדקנו, 
יכולה  הייתה  לו  לגאולה.  נתיב  מייצגת 
להשתחרר רק לדקה מהמוסכמות הכובלות 
שהיא  האינסופית  לנתינה  להצטרף  אותה, 
למקום,  אדם  בין  הטהור  הקשר  של  מהותו 
בין מקום למקום אחר, בין מקום אחר למקום 
מוזר,  ממש  למקום  ומשם  אחר,  יותר  עוד 
אילו יכלה להגביה עוף ולאמץ את הרוחניות 
לאן  יודע  מי  היהדות,  שבבסיס  המיסטית 
להתקבע  שבחרה  כיוון  אך  מגיעה.  הייתה 

ֶרְך  דֶּ בַּ ֲעָמֵלק  ְלָך  ָעָשׂה  ר  ֲאֶשׁ ֵאת  “ָזכֹור 
ב  ַוְיַזֵנּ ֶרְך  ֶדּ ר ָקְרָך בַּ ְצָרִים. ֲאֶשׁ ֵצאְתֶכם ִמִמּ ְבּ
ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ה  ְוַאָתּ ַאֲחֶריָך  ִלים  ֱחָשׁ ַהֶנּ ל  ָכּ ָך  בְּ

ְוֹלא ָיֵרא ֱאֹלִהים” )דברים כה יז-יח(
פרשת  את  בתורה  נקרא  אמנם  השבת 
“שבת  גם  נקראת  השבת  אבל  “תצווה” 
זכור”. מהי “שבת זכור”? חכמים תיקנו ארבע 
אדר.  בחודש  שנקראות  מיוחדות  פרשיות 
“שקלים”, שמדברת על תרומה שכל  פרשת 
איש מישראל מחויב בה; פרשת “זכור”, שבה 
עשה  אשר  את  את  לזכור  החיוב  על  נקרא 
“פרה”, שעוסקת בתהליך  לנו עמלק; פרשת 
פסח  קורבן  לפני  קריטי  שהוא  היטהרות 
חודש  בוא  את  שמבשרת  “החודש”,  ופרשת 
למרות  השבת,  אז  החירות.  חג  ובתוכו  ניסן 
המפטיר  “תצווה”,  פרשת  את  אנו  שקוראים 
דווקא  יהיה  מהתורה(  נוסף  קריאה  )קטע 
מלחמת  סיפור  את  ויכלול  דברים  מספר 
עמלק, וההפטרה )קטע מהנביאים שקוראים 
תעסוק  התורה(  קריאת  אחרי  שבוע  כל 

בסיפור מלחמת שאול עם עמלק.
בפעם  פעמיים.  בתורה  נזכר  עמלק  סיפור 
שבני  אחרי  מיד  שמות,  בספר  הראשונה 
ובפעם השנייה בקטע  יצאו ממצרים,  ישראל 
שאותו קוראים השבת בספר דברים. עונשם 
היה  ישראל  בבני  מלחמתם  על  עמלק  של 
צוו:  ישראל  בני  דברים  בספר  מאוד.  חמור 
ָמִים, ֹלא  “ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהּׁשָ
ִּתְׁשָּכח” )דברים כה יט(. בספר שמות מתברר 
שלעמלק יש חשבון לא סגור לא רק עם בני 
ישראל אלא גם עם הקב”ה. שם נכתב: “ִּכי ָיד 
ֹּדר”  ִמֹּדר  ַּבֲעָמֵלק  ַלה’  ִמְלָחָמה  ָיּה,  ֵּכס  ַעל 
)שמות יז טז(. מדוע עונש כה קיצוני? מה עשה 
בבני  שנלחם  היחיד  אינו  הוא  הרי  עמלק? 

ישראל.
מלחמת חינם בחלשים

ננסה לתת שני דגשים. האחד מפרשת עמלק 
בספר  עמלק  מפרשת  והאחר  שמות  בספר 
מה  שמות,  בספר  עמלק  מפרשת  דברים. 
של  במלחמתם  הסיבה  חוסר  הוא  שבולט 

ישראל  בני  עם  מלחמה  יוזמים  הם  עמלק. 
ללא שום סיבה נראית לעין. אין להם ויכוח על 
סכסוך  או  טריטוריאליות  דרישות  עקרונות, 
אחר. הפרשה מתחילה במילים “ַוָּיבֹא ֲעָמֵלק 
ח(.  יז  )שמות  ִּבְרִפיִדם”  ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ַוִּיָּלֶחם 
היא  מלחמה  כל  סיבה.  שום  בלי  סתם  ככה 

אבל  נוראה 
מה  ח ל מ
כל  חסרת 
מטרה  היגיון, 
היא  וטעם 
הגרוע  מהזן 

ביותר.
בספר  אך 
נזכר  דברים 
נוסף:  דבר 
ָקְרָך  “ֲאֶׁשר 
ַוְיַזֵּנב  ַּבֶּדֶרְך, 

ְוָיֵגַע  ָעֵיף  ְוַאָּתה  ַאֲחֶריָך,  ַהֶּנֱחָׁשִלים  ָּכל  ְּבָך 
אחד  מצד  יח(.  כה  )שם  ֱאֹלִהים”  ָיֵרא  ְוֹלא 
שוב מוזכרת המקריות שבמלחמה זו - “אשר 
קרך”. סתם כך במקרה נפגשו במדבר וסתם 
אבל  מלחמה.  מתקיימת  סיבה  שום  בלי  כך 
זה. מדובר בעם עבדים  יש עוד דבר בפסוק 
שהרגע יצא ממצרים במצב ירוד הן פיזית והן 
ודווקא  ֱאֹלִהים”.  ָיֵרא  ְוֹלא  ְוָיֵגַע  “ָעֵיף   – נפשית 
ברגע זה עמלק תוקף, ועוד את הנחשלים – 
החלשים ביותר. עמלק מייצג את מי שלא רק 
אלא  והמסכנים  מהחלשים  לו  אכפת  שלא 

אותם  תוקף  אף 
באכזריות.

נקרא  בהפטרה 
שאול  מלחמת  על 
לפני  בעמלק. 
נלחם  ששאול 
מוודא  הוא  בעמלק 
יתפנה  ששבט הקיני 

ידידים(  )ואף  מפשע  שחפים  כדי  מהמקום 
לכישלון  נחשבת  המלחמה  אבל  ייפגעו.  לא 
את  בחיים  משאיר  שאול  ראשית,  שאול.  של 

אגג מלך עמלק. כמו כן, העם חומל על מיטב 
לשאול  אומר  שמואל  כך  בעקבות  הצאן. 
את  להסביר  ננסה  ממנו.  תילקח  שמלכותו 
חטאו של שאול לאור חטאם של עמלק. שאול 
מותיר בחיים דווקא את המלך. אם כבר, היה 
מצופה ממנו לדאוג לחלשים שבעמלק )שלא 
ולא  עמלק(  כמו 
מכולם.  לחזק 
לחמול  כן,  כמו 
הצאן  מיטב  על 
להקריב  כדי 
קורבנות  ממנו 
אבסורד.  זה  לה’ 
מגיע  מאיפה  הרי 
הזה?  הצאן 
מביזה של עמלק 
אנשים  של 
שחוצים  תמימים 
הקורבנות  אלו  שלא  בוודאי  המדבר.  את 

שאמורים להקריב.
מזרע עמלק

ואי אפשר בלי מילה על פורים. לפי המסורת 
)שמובאת במדרשים(, המן היה מזרע עמלק. 
קהילות  על  השמד  כתב  את  בהוציאו  המן, 
הפרסית,  האימפריה  ברחבי  יהודים  של 
פוגע בחלשים; באלה שאין להם מדינה והם 
פה  קהילה  האימפריה  ברחבי  להם  פזורים 
את  לתקוף  אמיתי.  מגן  ללא  שם  וקהילה 
החלשים וחסרי המגן בלי שום סיבה אמיתית 
תכונה  זו  הרי  ומשמעותית 

של עמלק. 
היא  בעמלק  מלחמתנו 
במלחמות  מלחמתנו 
וסיבה  פשר  חסרות 
רוב  )כמו  אמיתיים 
מלחמתנו  וכן  המלחמות(, 
לתקוף  שמחפשים  מי  בכל 
כמובן(  חולשתם  )מתוך  החלשים  את  דווקא 

במקום לדאוג להם.
יהודה חסין

 השיר:
 רוחות מלחמה 
 רמי קלינשטיין 

 מילים ולחן: רמי קלינשטיין
https://www.youtube.com/

watch?v=y_MCvrOig4Y

מובילה  דרכה  הבלון,  את  ולחבק  בשמרנות 
לשומקום ולפיצוץ. 

שייחסו  יש  האדום.  הבלון  עם  אלון  ולבסוף 
לאדום משמעות שלילית, של דם )שזה אולי 
עיין מצוות מחיית עמלק(,  לא רע כשלעצמו, 
הוא   – אדום  רבדים:  בכמה  נבחין  אנו  אך 
צבע הזריחה, הוא האדמוניות של דוד המלך 
הוא  אדום  שוב?(,  השתחל  הוא  איך  )ראיתם 
אדם  של  מודעות   – “מודא”  אותיות  בהיפוך 
של  לרגליו  הדום  גם  כתיב  בשגיאת  לעצמו, 
בגימטרייה  “מאוד”,  אותיות  בׂשיּכול  הבורא, 

15 “הוא ִהָגֵאל”.
הגבריות  של  ואון  ֵאל  בשמו  המשלב   – אלון 

היודעת  מתנצלת,  הלא  האמיתית,  היהודית 
את החשיבות של ההפרדה בין גבר לאישה, 
לרוח  הנותן  זה  הוא  לעמים,  ישראל  בין 
לשבעת  האדום  בלונו  את  לקחת  הקודש 
הרקיעים, דרך כל הניצוצות והקליפות, דרך 

עשר הספירות העגולות כבלון, היישר לכתר.
מצטעפות  עיניי  לסיום,  מגיע  כשאני  ותמיד 
היהודי  הפסיפס  על  חושב  כשאני  בדמעות, 
המתאחדים  הילדים  גאולי,  לכוח  ההופך 
שלום,  של  לעתיד  מנפנפים  אחת,  כאגודה 

ברכה וגאות במניות המעו”ף.
בובספוג?  או  ופרב  פיניאס   – הבאה  בפעם 

איזהו מורה טוב שיבור לו אדם?
ישי להמן



שוליית הקוסם 
“ִּכי ָאָדם ֵאין ַצִּדיק ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב 

ְוֹלא ֶיֱחָטא” )קוהלת ז כ(
הוד”,  “רובין  “דיסני”  אולפני  של  בסרטם 
יושבים על העץ,  וג’ון הקטן  הוד  רובין  כאשר 
הפילוסופית  השאלה  את  הקטן  ג’ון  מעלה 
העלילה  בעקבות  שואלים  מאיתנו  שרבים 

המפורסמת של “רובין הוד”:
האם זה מוסרי לגנוב מהעשירים )במקרה זה 
הנסיך ג’ון( ולתת לעניים ולפשוטי העם? האם 
בכך יוצא הצדק לאור, או שמא דבר זה מנוגד 

לצו המוסרי?
וכאן  זה.  לסרט  ספציפית  לענות  יש  ראשית, 
לא  עצמו  ג’ון  שהנסיך  שכיוון  היא  התשובה 
לנהוג  צורך  אין  לכן  ביושר,  עושרו  את  השיג 
המוסרי  המעשה  שכן  היושר.  במידת  עימו 
של  מצפונו  מתוך  ורק  אך  לנבוע  צריך  איננו 
האדם, אלא גם בהתאם לאדם העומד מולו, 
ואין זה הגיוני לנהוג באדם רשע כפי שנוהגים 

באדם ישר. כפי שאומר המדרש על יעקב:
בן  וכי  הוא  אביה  אחי  כי  לרחל  יעקב  “ויגד 
עמו,  לדור  שרצונו  לה  אמר  כי  הוא.  רבקה 
לדור  יכול  אתה  ואי  הוא  רמאי  ליה:  אמרה 
עמו, אמר לה: אם לרמאות אחיו אני בהיתר, 
כדכתיב: ‘ְוִעם ִעֵּקׁש ִּתְתַּפָּתל’ )תהילים יח כז( 
ָנָבר  ‘ִעם  ואם לתמימות בן רבקה אני דכתיב 

ִּתְתָּבָרר’ )שם(”.
אלו.  בשורות  לעסוק  ביקשנו  בכך  לא  אך 

השאלה היא מדוע רובין הוד עוזר לעניים?
מהדמויות  אחת  כל  מדוע  נכון,  יותר  או 
הראשיות בסרט: רובין הוד, ג’ון הקטן, הנסיך 
כל אחת  על  )אינני מתכוון לספר עתה  טאק 
כדאי  אז  מכירים  אינכם  אם  מהדמויות, 

לשכבות  עוזרת  בסרט(  שתצפו 
החלשות? האם יש אדם שיכול 
להיות פשוט טוב מטבעו, מבלי 
אחרות  נגיעות  אלו  אי  שיהיו 
את  לעשות  לו  יגרמו  אשר 
מעשיו הטובים? האם דבר מעין 

זה הוא אנושי?!
כן  גם  רואים  אנו  מנוטרדאם”  “הגיבן  בסרט 
כי יש התנהגויות מוסריות הנובעות ממניעים 

שונים:
השופט  את  מחייב  נוטרדאם  של  הבישוף 
פרולו לאמץ את קווזימודו כאילו היה בנו כיוון 

ש”עיניה של הנוטרדאם רואות הכול…”.
מאוהב  שהוא  כיוון  לאזמרלדה  עוזר  הגיבן 

בה.
שהיא  כיוון  חסד  ועושה  עוזרת  אזמרלדה 

רוצה חופש לעצמה.
קפטן פיבוס אף הוא פועל מתוך ההתאהבות 

שלו באזמרלדה.
וכיוצא באלה.

לא  לכולם להיראות  גורם  יודע שאני  אני  כן, 
משהו… זו המטרה…

לעשות  שחפצות  בסרט  היחידות  הדמויות 
ואף  ל”אחר”,  לסייע  כדי  רק  ולעזור  טוב 
חפץ  אינו  ש”האחר”  ברגע  בו   - מכך  יותר 
בעזרתן אין להן כל משמעות - הן הפסלים! 
דווקא הפסל העשוי מאבן יכול להיות מוסרי 

באמת...
ורע  אח  לה  שאין  אמירה  זוהי  לכאורה 
בפילוסופיה, שכן המין האנושי הוא המוסרי, 
הדומם!  שלא  וודאי  הצמחים  או  החיות  ולא 
רעיון  למצוא  ניתן  קוק  הרב  בכתבי  אולם 
הסדר,  את  הופך  אשר  זה,  לרעיון  שמשיק 
ובמקום לשים את האדם כגולת הכותרת של 

הבריאה, הוא הופך את הסדר…
החיים,  בעלי  שאצל  החזק  הארצי  “הרצון 
הוא  גם  גדולה,  שכלית  הופעה  להם  שאין 
שלו  היש  ואומץ  מרעננותו  קצת  מתחלש 

דחיקות פעלו, על ידי אותו קורטוב האידיאלי 
אומצו  את  יונק  והוא  תוכו,  הנכנס  הרצוני 
שאין  הצומח,  עולם  עם  חיבורו  מתוך  הגמור 
גילוי  של  המועטת  ההפרעה  אותה  אפילו  בו 
הבריאה,  זרימתו  כל  עם  והצומח,  החיים. 
מנדידה  הוא  מסובל  מפוקפקת,  הבלתי 
מחולשתו  מתרפא  והוא  מוגבל,  ציורי  וטפול 
על ידי התבססות חיבורו עם העולם הדוממי, 
ועמידה  ואומץ  קביעות  בעלת  נפש  שבו 
עולם  רואי  כל  נעשים  וכך   ]…[ תדירית. 

חטיבה אחת”.
)מלך  החיים”  לגלגל  קשורים  כולנו  “וכך  או 
האריות, שם, שם(. כלומר, הרב קוק מסביר 
דווקא  שבו  בבריאה,  הפוך  סדר  ישנו  כי 
האדם,  ולא  הפירמידה  בראש  ניצב  הדומם 
ורגש  גורל  בעבותות  קשורים  “כולנו  וכך 
בגלגל, במעגל, שלא נגמר” )פוקהונטס, שם, 

שם(.
על  האמור  ומתוך  קוק,  הרב  דברי  מתוך 
כי  למדים  אנו  מנוטרדאם”  “הגיבן  הסרט 
ברום  הניצבת  זו  היא  הדוממת  האבן  דווקא 
לשירותו  תמיד  עומדת  היא  שכן  המעלה, 
של “האחר”, בלי כל שאיפה אגוצנטרית לה 
זה  דבר  לוקחים  אנו  היומיום  בחיי  עצמה. 
מנוטרדאם”  “הגיבן  בסרט  אך  מאליו,  כמובן 
חשוב  הדומם  כמה  עד  חשים  אנו  פתאום 
האבן  שפסלי  לנו  כואב  פתאום  בחיינו… 
בכל  מבקשים  ואנו  דוממים-שותקים, 
עזר  להיות  ישובו  לחיים,  יחזרו  שהם  ליבנו 

לקווזימואדו.
כאמור, במהלך חיינו אין אנו מייחסים לדומם 
חשיבות מעין זו, ואולם מה היה קורה אילו יום 
אחד כל הדומם אשר סביבנו היה קם לחיים 
מתוך  רק  פועל  היה  כבני-אדם?  ומתנהג 
היה  ולא  האגוצנטריות,  ושאיפותיו  רצונותיו 

עומד שוב לשרתנו כפי שאנו חפצים?
של  חשיבותו  את  מוקירים  היינו  אז  אולי  הו! 

הדומם בעולמנו…  
אליסף תל אור

אירוע שפה
ביום שישי האחרון התקיים  באולם הספורט של המתנ”ס אירוע השפה הבית ספרי. שיריהם של אחד עשר התלמידים שזכו בתחרות 

הושמעו, תלמידי כיתות א-ב שרו שני שירים והיו קטעי קישור של תלמידי כיתה ו’.
למרות מזג האויר הסוער בחוץ האווירה בפנים היתה חמה והקהל הרב גדש את היציע. ברצוני להודות לכל אלו שתרמו להצלחתו של 

אקרמן,  ליאור  ידין,  טובי  המלחינים:  האירוע: 
אורית קרנובסקי, גל ילוב, דפנה ורם, שלומית 
פלינט, גור בר ויובל רום. למבצעים: שי מונזון, 
יובל, מקהלת ביה”ס, טליה, שני, הילה, זיו, יובל, 
יאיר אלגרנטי,  לנגנים:  ומיטל.  חן, שירה, שחר 
לילי  פולינה,  למורות  וגור.  עידו  יובל,  אורית, 
התחרות:  שופטות  השירות,  בת  אסנת  ודיני, 
ניצן  הילה,  נגה,  עדי,  לקריינים:  ונעמי  מירי 
ולכל  הולחנו  ששיריהם  השירים  לכותבי  וטל. 
בתחרות.  שהשתתפו  המקסימים  התלמידים 

המשיכו ליצור בשמחה ובאהבה!
חני נמיר, רכזת שפה



הדף האחורי ְמִגיַלת צּוק

ְיָלִדים ְיָקִרים, נֹוָעה, ַהָצֶייֵרת ַהשֹוָבָבה ִעְרְּבָבה 
ִמינֹו.  ְּבֶׁשֵאינֹו  ִמין  ָהָמן  ָאְזֵני  עּוִגיֹות  ֵחְלֶקי  ֶאת 
ּוִמְׁשלֹוׁש  ַהּתֹוָאִמים  ָהֲחָלִקים  ֶאת  ִמְצאּו 
ִמיָלה  ֲהְרִּכיבּו  ַהּתֹוָאִמים  ֶׁשָּבֲחָלִקים  ָהאֹוִתיֹות 

ַהְקׁשּוָרה ְלפּוִרים. ְּבַהְצָלָחה!

ִחיָדה ְלפּוִרים

אלה צוק גן ארז


