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ודברת בם
המקום שלי הערבה

לערבה.  ימים  לכמה  יוצאים  )עמוס(  זוגי  ובן  אני  קורה.  זה  חורף  בכל 
שם, באחד הנחלים המרוחקים, שוכרים בקתה 
לשקט.  ומקשיבים  טבעיים  מחומרים  הבנוייה 
יושבת  זה  עושה  בעיקר  שאני  מה  אלו  בימים 
ומתבוננת בערבה. הרי היא לא חלקת האדמה 
מעיזה  היא  ועדיין,  ממנה.  יפות  יש  יפה.  הכי 
לתפוס לעצמה מקום ולהיות נוכחת. מתפעלת 
משהו  להיות  מתיימרת  לא  כל-כל  מצניעותה: 
פריחה  איזו  כמוסים,  סודות  אין  לא.  שהיא 
מפתיעה, הכל מאוד דומה, מה שרואים, זה מה 
ממש  מסתכלים  אבל  אם  צרופה.  אמת  שיש, 

טוב ומחפשים לעומק אפשר למצוא מעט צמחים מיוחדים, אף נדירים. 
שקטה הערבה, יש לי כל-כך הרבה מה ללמוד מהשקט הזה. 

מסתדרים  הדברים  פתאום  הפשטות.  את  מרגישה  אני  בערבה  ושם, 
כל-כך  נראה  הכל  לא  ימים  כמה  ולמשך 
מסובך. שקט לי בפנים, שקט לי בחוץ. והשקט 

הזה כל-כך נעים.
צריכה  שלא  ומרגישה  בה  ומתבוננת  יושבת 
בשממה,  שפע  הרבה  כך  כל  מוצאת  כלום. 

במרחב האין-סופי, במרחב שלא נגמר. 
שבכל  מרגישה  זאת  ועם  הערבה  נדירה  כה 
ושכדי  כזו  ערבה  איזושהיא  יש  מאיתנו  אחד 
שקט,  מיוחדים:  תנאים  צריכה  להתקיים 

פשטות, שהיה. 
שיהיה אביב שמח,

מיכל שור-הרטמן 

דון קישוט נלחם בטחנות רוח, אני בשעונים
רק נסיון לצאת חוצץ 

נגד הזמן המתרוצץ 
נגד אותו טרחן שבלי 

בושה גהר על גורלי
)ז’ורז’ ברסאנס, תרגום – דורי מנור(

הגיעה השעה לדבר על הפיל הגדול שבחדר, 
שמעולם  למרות  בכולנו  ששולט  העריץ  על 
השעון.   – דמוקרטיות  לבחירות  עמד  לא 

וטובה שעה אחת קודם...
לצאת  מתי  בבוקר,  לקום  מתי  לי  אומר  הוא 
הלחץ  את  להרגיש  להתחיל  ומתי  מהבית, 
במקומות  מהבית.  יצאתי  לא  עוד  אם  בחזה 
זה  מתי  לדעת  כדי  בו  מציצים  רבים  עבודה 
לקום  מותר  ומתי  רעבים  להיות  בסדר  כבר 
בני  “כל  הילדים.  את  לראות  וללכת  מהכסא 
קינן,  רונה  האדם מחקים את השעון” כתבה 
ערב  בכל  אומרים  בישראל  בתי-אב  ובאלפי 
 . לישון...”  זמן  “ילדים כבר שמונה!  בו-זמנית 
ואם אתם עדיין חושבים שזו בסך הכל “שפה 
אז  יחד  להתנהל  לכולנו  שעוזרת  מוסכמת” 
תדעו לכם שיש מחקרים רציניים שמצביעים 
על קשר בין תנועת המחוגים לכך שהילדים 
מה  יודעים  וכולנו  חולפות,  והשנים  גדלים 
נקשיב  לא  “אם  בסוף...  שם  לנו  מחכה 

לתקתוק השעון אפשר יהיה למנוע אסון”.
ילד  כל  נפשו של  בימים הטובים, כשמשאת 
בכתה א’ הייתה שעון-יד דיגיטלי אימתני “נגד 
השעון  את  לתפוס  עדיין  היה  אפשר  מים”, 

שירגיש,  מבלי  לפעמים,  קטנות.  בטעויות 
בכמה  להקדים  שעוני  את  מכוון  אפילו  הייתי 
כשתבוא  להתנגד  קצת  שאוכל  כדי  דקות 
שתי  עוד  לי  יש  בעצם  מאחר!  “אני  השעה- 
לקחו  הסלולרים  הטלפונים  אבל  דקות...” 
ממני גם את השמחה הקטנה הזאת... השעון 
איפשהו  כלומר  ברשת.  אוטומטית  מתעדכן 
השעונים  שכל  צודק  כך  כל  שעון  יש  בעולם 

מקשיבים לו. ואנחנו 
יודעים  לא  אפילו 
הוא  ואיפה  שמו  את 
החליט  ומי  נמצא 
כך.  כל  צודק  שהוא 

צו השעה.
יש  הקוראים  בין 
“בשבת  שיאמרו 
מסתכל  לא  אני 
מנצח  אני  בשעון, 

זה  וזה לא מעט”. אבל  יום שביעי,  אותו בכל 
לא נצחון רבותי, זאת התעלמות מהמציאות. 
בדיוק  מתי  אומר  הגדול  המחוג  שבוע  בכל 
לבין הוא  ובין  ונגמרת שבת מנוחה,  מתחילה 
ממתין כמו פצצה מתקתקת, ואם רק תביטו 
שהוא  הצ’יזבט  את  לכם  יספר  מיד  הוא  בו 
מספר לכולם, והוא יהיה צודק גם אם תעירו 
אותו בשעות הקטנות של הלילה. “קפטן הוק 
ואני  הילדון,  איתי  מתעקש  מהתנין”  מפחד 
מפחיד  התנין  שבלע  שהשעון  ומסביר  חוזר 

הרבה יותר...

והרי החדשות הטובות: 
מזיזים  בנובמבר  ומתישהו  במרץ  מתישהו 
זה  אצלנו  העולם,  בשאר  כלומר  השעון.  את 
שנה.  באותה  הפנים  שר  מפלגה  מאיזו  תלוי 
פעמיים בשנה זהו יום חגי ואני לא מתכוון לכך 
שעדיין  )מי  שעה  “מפסיד”  או  “מרוויח”  שאני 
שלא  ניכר  הזאת  בטרמינולוגיה  משתמש 
שלמחרת  בבוקר  עבדותו(.  עומק  את  הפנים 
יכול  סוף-סוף  אני 
בעיניים,  למצמץ 
בשעון  להסתכל 
הקיר  על  הגדול 
לחוש   ,8:00 המורה 
הולכת  הבהלה  את 
 - ואז  ומשתלטת 
בסרטים  כמו  ממש 
גדול   בקול  לומר   –
“לא! פּוס! עכשיו לא 
שמונה! אין סיכוי שישנתי מספיק כדי שעכשיו 
יהיה שמונה” - ולהיות צודק... זהו רגע לנצור 
חברים. אבל זה עובר מהר כי עוד באותו יום 
את  להזיז  כדי  ומטפסת  כסא  גוררת  אשתי 
היא  ידיה  במו  תחנוני.  עוזרים  ולא  המחוגים 
ועוד  השעון,  לתקתוק  כולנו  את  לכבול  שבה 
כן  שאחרי  בימים  דוחקת”.  “השעה  צוחקת, 
יש עוד אי אלו הזדמנויות להתנצח עם השעון 
בתנור האפייה, או לנזוף בזה הקטן שבאוטו. 

וגם בזה יש נחמה. 
גיל עטר

חג אביב שמח!

vedibarta12@gmail.com לתגובות:



השבת הקהילתית
תתקיים לאחר חג פסח - 17-18 באפריל

נשמח אם תצטרפו אלינו להשתתף בצוות 
התכנון 

או אם תרצו להירתם למשימות שיקבעו.

פרשת  “צו” פרשת השבוע למשפחה
ְוֶאת- ֶאת-ַאֲהרֹן  ֹמֶׁשה,  “ַּיְקֵרב 
ֶאת- ָעָליו  ַּבָּמִים.  ַוִּיֵּתן  ָּבָניו; ַוִּיְרַחץ ֹאָתם 
ַהִּמְׁשָחה,  ֶאת-ֶׁשֶמן  ֹמֶׁשה  ַוִּיַּקח  ַהֻּכֹּתֶנת... 
ְוֶאת-ָּכל-ֲאֶׁשר-ּבֹו;  ֶאת-ַהִּמְׁשָּכן  ַוִּיְמַׁשח 
ֶׁשַבע  ַעל-ַהִּמְזֵּבַח,  ִמֶּמּנּו  ַוַּיז  ֹאָתם.   ַוְיַקֵּדׁש, 
ְוֶאת-ָּכל- ֶאת-ַהִּמְזֵּבַח  ַוִּיְמַׁשח  ְּפָעִמים; 
ֵּכָליו, ְוֶאת-ַהִּכֹּיר ְוֶאת-ַּכּנֹו--ְלַקְּדָׁשם.   ַוִּיֹצק 
ַוִּיְמַׁשח  ַאֲהֹרן;  ֹראׁש  ַעל  ַהִּמְׁשָחה  ֶמן  ִמּׁשֶ

אֹתֹו ְלַקְּדׁשֹו... ) ויקרא, ח’, ו’- יג’(

ויקרא.  בספר  השניה  הפרשה  היא  פרשתנו 
גם  )ויקרא(,  לה  שקדמה  הפרשה  כמו 
המזבח  על  שיועלו  בקורבנות  עוסקת  היא 
ממשיך  בקורבנות  העיסוק  שהוקם.  במשכן 
הקרבת  ובתהליך  בכהנים  התמקדות  תוך 
להיכנס  משה  את  מזמין  ה’  הקורבנות. 
הקרבת  דיני  את  אותו  ומלמד  מועד,  לאוהל 
חשובים.  כללים  מספר  שבתוכם  הקרבנות, 
שהאש  זה  היה  אותי,  שעניין  הכללים  אחד 
להיות  הקורבנות  על  אבל  הזמן,  כל  דולקת 
כך  על  כותב  הירש  הרש”ר  ביום.  מוקרבים 
ההכרה  וביום  יורדת,  ההכרה  רמת  שבלילה 
לעשייה.  הנכון  הזמן  זה  ולכן  וצלולה  ערה 
ההכרה בכוח האל היא דווקא מתוך מחשבה 
ועשייה  בחירה  חופש  זקופה,  קומה  צלולה, 
מקריב  אדם  שכאשר  לומר  אפשר  יוצרת. 
מתוך  בקרבה  ורוצה  עירה,  הכרה  מתוך 
לכוהנים,  ביחס  גם  שזה אמיתי.  הרי  בחירה, 
שיכולים  אלו  הם  והערות  שההכרה  ודאי 
להיטיב את עשייתם. עוד דין מתייחס ללבוש 
בפעולות  שיתחילו   לפני  ולפיו,  הכוהנים, 
עצמם  על  לעטות  הכוהנים  על  ההקרבה, 
את בגדי הכהונה. משמעותם של בגדים אלו 
פנים-  כלפי  גם  אלא  חוץ,  כלפי  רק  לא  היא 
מדו  את  לובשו  “עם  עצמו.  הכהן  לתודעת 
הירש.  הרש”ר  אומר  קודש”  טהרת  יעטה 
מיוחדת  התכוונות  מכניס  החיצוני  המעטה 

לתוך העשייה.
 וכעת לעבודה ולמלאכה... יש הרבה פעולות 

ע:  צ ב ל
ך,  ו ר ע ל
א,  ט ח ל
ק,  י ל ד ה ל
ק,  ו ר ז ל
ר,  י ט ק ה ל
ם,  י ר ה ל
ע,  ו ב ק ל
ש,  י ג ה ל
ב,  י ר ק ה ל
ש,  י ד ק ה ל

ובכולם  לשטוף...  למרוק,  לאכול,  לכבס, 
נשזרים כללים ודינים... בהחלט הרבה עומס 

יש על הכהנים.
בדיני  לציין(  יש  )הארוך  השיעור  סיום  לאחר 
הקרבנות, מבקש ה’ ממשה לקדש את אהרן 
מקדש  הכהנים.  את  מקדש  משה  בניו.  ואת 
את גופם ולאחר מכן, מצווה עליהם שיישארו 
באוהל מועד במשך שבעת ימי המילואים, וכך 

עשו.
טקסי המשכן כמופע רוחני

הקדשת  וכן  הקורבנות  הקרבת  תהליך 
המושג  מופע.  של  סוג  מגלמים  הכהנים 
פרפורמנס ecnamrofreP( ( מתאר פעולה 
תנועתיות,  דרמטיות,  פעולות  סדרת  או 
נתון  בזמן  המבוצעות  מילוליות  או  צליליות 
המופע  באמצעות  קהל.  מול  נתון  ובמקום 
הפרפורמטיבי מתבצעת תקשורת בין אישית 
לגוף,  חשוב  מקום  המעניקה  חברתית  או 

המוציא  הוא  הגוף  לחומר. 
כשבאמצעותו  לפועל 
איש  המשמעות.  נוצרת 
שכנר  ריצ’ארד  התאטרון 
)1985( אמר שהפרפורמנס 
בשלושה  להתרחש  יכול 

אופנים: play-משחק חופשי, game- משחק 
ritual- טקס. לאו דווקא בצורה  ו  עם כללים 
בצירופים  אלא  נפרדת 
רושם  עושה  שונים. 
להקרבת  שבהתייחס 
במופע  מדובר  הקורבנות 

טקסי.
בין פורים לפסח

בין  ממוקמת  פרשתנו 
שמקיימים  חגים  שני 
של  שונים  אופנים 
פורים  פרפורמטיביות. 
בפרפורמטיביות  מצטיין 
פסח  הוא”.  “ונהפוך  תכליתו:  משחקית, 
לעומת זאת מכיל פרפורמטיביות ריטואלית: 
ליל  וכמובן  שריפתו  החמץ,  בדיקת  הניקיון, 
עשירה  לחוויה  אותנו  שמכניס  עצמו-  הסדר 
באמצעותם  וטקסיים  גופניים  בביצועים 
נוצרת לנו המשמעות המיוחלת. כמו פעולות 
גם  כך  ועשן.  באש  שסופן  הרבות  ההקרבה 
לו  הופך  החומר  ושריפתו-  החמץ  בדיקת 

לרוח. 
שעלינו  הרבות  הפעולות  על  חושבת  אני 
השנה  ימות  כל  שלנו  הקטן  במשכן  לבצע 
וכעת לפני פסח על אחת כמה וכמה: לכבס, 
לייבש, לתלות, לקפל, לסדר, למיין, לטאטא, 
לפרוק,  להעמיס,  לנקות,  לקנות,  לשטוף, 
לנחם  וכדי  הצילו!!!!!!!!!!!  לאפות...  לבשל, 
את עצמי, אני מנסה להתבונן עליהם אחרת 
הן  שבהן,  השחיקה  שלצד  לעצמי  ולהגיד 
ולחיבור  לכוונה  רוחנו  את  שמכניסות  אלו 
שגרים  אלו  ועם  הבית  עם 
ביטוי  לידי  באה  קירבה  כי  בו. 
מושכים  ומעשים  במעשים. 
קצת  הלבבות.  את  אחריהם 
כמו תהליך הקרבת הקורבנות. 
ורדה בלונדר

שיר שמתחבר לי:   
חד גדיא

מילים: חווה אלברשטיין
https://www.youtube.com/

watch?v=xResWVCd4B8

תתקיים בתאריך 1.5.15 
נשמח אם תצטרפו אלינו
להשתתף בצוות התכנון 

או אם תרצו להירתם למשימות שיקבעו

שבת קהילתית

לפרטים ניתן לפנות אל נעמה קשת: 052-5803833



דברים שאין להם שיעור
יוחנן  מרבן  אני  מקובל  יהושע:  רבי  אמר 
הלכה  מרבו,  ורבו  מרבו  ששמע  זכאי  בן 
לטמא  בא  אליהו  שאין  מסיני,  למשה 
את  לרחק  אלא  ולקרב  לרחק  ולטהר 
המרוחקין  את  ולקרב  בזרוע  המקורבין 
בעבר  היתה  צריפה  בית  משפחת  בזרוע.  
הירדן וריחקה בן ציון בזרוע; ועוד אחרת 
כגון  בזרוע.   ציון  בן  וקירבה  שם  הייתה 
לרחק  ולטהר  לטמא  בא  אליהו  אלו 
ולקרב.  רבי יהודה אומר:  לקרב אבל לא 

להשוות  אומר:  שמעון  רבי  לרחק.  
את המחלקות.  וחכמים אומרין:  לא 
לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום 
שולח  אנוכי  “הנה  שנאמר  בעולם. 
יום  בוא  לפני  הנביא  אליה  את  לכם 
ה’ הגדול והנורא והשיב לב אבות על 

בנים.” )עדויות, ח, ז(
בשבת הגדול, היא השבת שלפני פסח, 
פרק  ממלאכי  מיוחדת  הפטרה  קוראים 

ג.  ההפטרה מסתיימת בפסוקים:
ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָּיה ַהָּנִביא 
ְוַהּנֹוָרא.   ַהָּגדֹול  ה’  יֹום  ּבֹוא  ִלְפֵני 
ָּבִנים  ְוֵלב  ָּבִנים  ַעל  ֵלב-ָאבֹות  ְוֵהִׁשיב 
ַעל ֲאבֹוָתם ֶּפן ָאבֹוא ְוִהֵּכיִתי ֶאת ָהָאֶרץ 

ֵחֶרם.
שלפני  כך  על  לאגדה  המקור  הוא  זה  פסוק 
על  רכוב  הנביא  אליהו  יגיע  המשיח  הגעת 
הוא  המשיח.   של  בואו  את  לבשר  לבן  חמור 
בעיות  כל  את  יפתור  הקושיות,  כל  את  יתרץ 
היהודים, ובכלל יחולל נפלאות.  קשה לתאר 
אליהו  של  בשמו  שנקשרו  האגדות  רמת  את 

הנביא במהלך הדורות.
מהי  עדויות  מסכת  בסוף  חכמים  נחלקו 
משימתו של אליהו כשהוא מגיע “לפני בוא יום 

ה’ הגדול והנורא”.
דעה אחת אומרת שמשימתו היא סידור אילן 
אילו  יברר  אליהו  כלומר,  היהודי.  היוחסין 
התערבבו.   ואלו  יהודיות  באמת  הן  משפחות 
ובין  הגויים,  בתוך  יהודיות  התערבבו  אם  בין 
העם  בתוך  גויים  משפחות  התערבבו  אם 
כלומר  אליהו,  יקרב  הראשונים  את  היהודי. 
העם,  לחיק  ויחזיר  יהודיות  בעצם  שהן  יגלה 
שהן  יגלה  כלומר  ירחיק,  האחרונים  ואת 
בעצם אינן משפחות יהודיות ויוציא אותן מחוץ 
לעם היהודי. כך אומר רבי יהושע, דור ראשון 
מורו  מפי  ה-1,  המאה  בסוף  יבנה  לחכמי 
בן  יוחנן  רבן  החכמים  תרבות  ומייסד  הגדול 

זכאי.
רבי יהודה, תלמידו של רבי עקיבא, שתי דורות 
אומר  יהודה  רבי  חולק.  יהושע,  רבי  אחרי 
משפחות  היהדות  לחיק  יחזיר  רק  שאליהו 
שכבר  משפחות  ירחיק  לא  אבל  אבודות, 
פעם  שמעתי  כי  )מזל,  פנימה.  התערבבו 
שסטטיסטית, רוב הסיכויים שרוב מי שנחשב 
בתוך  שהתערבבה  ממשפחה  הוא  יהודי 

היהדות.  חוץ מזה, אני די בטוח שכל הגיורים 
שנעשו לאורך הדורות לא עמדו בסטנדרטים 

של בית הדין לגיור של ימינו.(
מתלמידי  הוא  גם  יוחאי,  בר  הוא  שמעון,  רבי 
רבי עקיבא, חולק אף הוא.  רבי שמעון טוען 
לחלוטין.   אחרת  היא  אליהו  של  שמשימתו 
אחת  בכל  ההלכה  מהי  לברר  היא  משימתו 
מגיע  אליהו  כלומר,  במשנה.   מהמחלוקות 
והשיבושים  המחלוקות  בכל  להכריע  כדי 
ולעשות  הדורות,  לאורך  במסורת  שנעשו 

יישור קו סופי, “לפני בוא יום ה’ הגדול והנורא”.  
אם תחשבו על זה, לפי רבי שמעון תפקידו של 
אליהו הוא לבטל את כפל המשרות של הרב 
הראשי האשכנזי והספרדי, או לבטל את סוגי 
הכשרות השונים )מהדרין, חלק, בד”ץ, חל”ץ, 

חד”ש, בל”ד...(, וכדומה.
עדויות  מסכת  את  סוגרים  חכמים  לבסוף, 
אליהו:   של  האמיתי  תפקידו  מה  קביעה  עם 
“לעשות שלום בעולם”.  מעניין שדברי חכמים 
ואינם  הלכתי,  מעשי  למשהו  קשורים  אינם 
אפילו מכוונים כלפי העם היהודי בלבד, אלא 
לכל העולם.  תפקידו של אליהו לייצר שלום 

עולמי.  )ואני תמיד חשבתי שזה תפקידה של 
יוניברס.  אולי אליהו יבטל את התחרות  מיס 

השוביניסטית הזו.(
העניין  את  קושרים  שחכמים  יותר  מעניין 
הזה של שלום דוקא לאליהו הנביא:  הקנאי, 
והבלתי  הקשה  הדמות  הבעל,  נביאי  הורג 
אחראי  יהיה  הוא  מלכים,  מספר  מתפשרת 
על השלום העולמי.  לגבי קנאי מקראי אחר, 
אליהו”  הוא  “פנחס  המדרש  אומר  פנחס, 
היה  חייו,  בסוף  מז(.  אליעזר,  דרבי  )פרקי 
פנחס בן אלעזר בן אהרן זה שהיה 
ישראל  שבטי  בין  להשלים  צריך 
אשר ממערב לירדן לראובן גד וחצי 
לירדן.   ממזרח  אשר  מנשה  שבט 
ששבטי  מסופר  כב  פרק  ביהושע 
מזבח  לעצמם  בונים  המזרח 
המערב  שבטי  הירדן.   בעבר  גדול 
כועסים על כך, ורואים במזבח הזה 
הם  כן  על  מהעם,  להיפרדות  סימן 
מתכוננים לעלות עליהם למלחמה. 
בין  משלים  אשר  זה  הוא  פנחס 
תפתח  שלא  ודואג  השבטים 
“השיב”  הפועל  אחים.   מלחמת 
פעמים.  כמה  בסיפור  שם  חוזר 
מה  היה  שזה  הפירושים  ידועים 
שהאל הבטיח כאשר פנחס עשה את מעשה 
החוטא:   שמעון  שבט  נשיא  את  והרג  קנאתו 
“הנני נותן לו את בריתי שלום”.  תגובת האל 
“שלום”  הוספת  היא  הקנאה  מעשה  על 
השלום  את  שמקדם  לאדם  הפיכתו  לקנאי.  
ולא את המלחמה.  כך גם אליהו הנביא.  אחרי 
העיקרית  משימתו  קנאות,  של  שלמים  חיים 

בעולם הופכת להיות משימה של שלום.  
מי ייתן ואליהו ישיב את לבבם של חכמי ורבני 
המאה ה-21, ויראו את הקנאות והשלום כמו 

שראו אותן חכמי המאה ה-1.
אריאל ידין

מערת אליהו בחיפה, 1900 בערך

היום לפני 94 שנים נולד דֹוש, 
קריקטוריסט ומאייר ישראלי 

יליד הונגריה.
דוש הוא כינויו האמנותי של ָקִריֵאל 
ַגרדֹוש )1921–2000(  יוצר הדמות 

המפורסמת “שרוליק” שאוירה 
על ידו לראשונה בשנת 1956 

וכיכבה ברבות מהקריקטורות שלו 
שפורסמו בעיתונים שונים.

היום לפני...
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