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ודברת בם
המקום שלי בזיכרון 

סבא אמר שיאסוף אותי 
ביום שישי בשעה מוקדמת.
“את בטוחה שהיום שישי?” 

שאלתי את רותי הגננת,
“והשעה? כבר אחרי מוקדמת?”

הלכנו יחד לכיכר השוק ליד הים
וסבא קנה לי שם בייגלה חם 

גדול כמו אוזן של פילה!
ולסבתא שני קישואים שביקשה.

החזקתי לו טוב טוב את היד
כשעברנו בין כל הרוכלים,

וסבא אמר “שבת שלום” לכולם
ו-”מע אלסלאם” למוכר המאפים.

בקצה השוק 
זיהיתי כבר את תלולית החול

וטיפסתי ראשון, 
כדי שסבא יראה שאני גדול.

למעלה הוא סיפר לי על השוק בבגדד 
ועל ממתקים שאהב שם לקנות

ואני סיפרתי על מאיר וגלעד
ולא סיפרתי על הבנות.

מרחוק צפינו בנמל 
שהתמלא סירות של דייגים,

וניסינו שלא לשמוע 
את צעקות מוכר הגרעינים.

ואז הרוח נשבה ועשתה כזה צליל
וסבא אמר שהים מתרגש,

וסימן שזה מתחיל.

בשני צידי החוף 
השתלשלו חבלים מן השמיים,

חבלים דמיוניים 
מהעננים וע....ד למים.

השמש קרצה וידיים נעלמות 
הורידו את מסך הערב על הרחובות.

זה היה מחזה מרהיב
וסבא מלמל איזו תפילה,

וכשבבת אחת החשיך
מחאנו כפיים בעמידה! 

גיל עטר

בין פריצות לגאולה
ידיעה  פורסמה  האחרון  הקיץ  בשלהי 
המשיחית”  “הכת  פרשת  על  בחדשות 
זנות עם לא  - במיוחד  שהדיחה נשים לזנות 
כזו  כת  קיום  הגאולה.  הבאת  לשם   - יהודים 
נוגעות  שבהן  הדחופות  שאלות.  המון  מעלה 
משטרה  סוציולוגיה,  רווחה,  לתחומי  כמובן 
עשויה  אלה  מאחורי  הנפש.  בריאות  ואולי 
דתית.  פילוסופיה  של  גדולה  שאלה  לעלות 
גאולה  בין  קשר  לראות  יכול  מי  ייתכן?  איך 
ומשיח מצד אחד לבין זנות? האם מדובר אך 
יש  שמא  או  רמאי  של  נוכלות  במעשה  ורק 
לדור  יכולות  ופריצות  דתיות  כי  לטעון  מקום 

בכפיפה אחת?
אני מבקש לדון בשאלה אחרונה זו ללא קשר 
למקרה שהזכרתי, ששימש לי טריגר לחשוב 
הרבה  שייך  ושטיפולו  בלבד,  הדברים  על 
יותר, כאמור, למשרדי הרווחה וביטחון הפנים 
אם  דתית,  תופעה  במהות  קר  לדיון  מאשר 

היא אכן כזו.
לבין  ארוס  בין  הקשר  של  הרעיון  ובכן, 
אחרות.  ולדתות  ליהדות  זר  אינו  האלוהי 
כשם שסגפנות היא אחת הדרכים הרוחניות 
ָּתָנטֹוס  בין  לקשר  קשורה  והיא  הרווחות, 
החיים  יצר  גם  כך  לאלוהי,   - המוות  יצר   -
בצורתו הקיצונית מבקש לעתים לשמש דרך 
בספרו  אקו  אומברטו  כלשון  האל.  לעבודת 
בין  מפריד  קטן  אחד  צעד  “רק  הוורד”,  “שם 

וזה  לחטוא”,  להט  לבין  מיסטית  אקסטאזה 
מה שעומד בבסיס התפיסה שאני דן בה כאן.

בצורתו  החיים  שיצר  לזכור  כדאי  כול,  קודם 
על  לקדושה.  כדרך  דווקא  נחשב  המקובלת 
מנת להשתכנע מכך שזו אכן תפיסה יהודית 
החתונה  שלטקס  נזכור  הבה  קלאסית, 
את  לפרוץ  הדרך  מכאן  קידושין.  קוראים 

המסגרת מובנת יותר.
שקיימת  תופעה  היא  דתי  כמעשה  הזנות 
בתולדות האנושות מאז ומתמיד ולכל הפחות 
“ְקֵדָשה”.  השם  שמעיד  כפי  התנ”ך,  מימי 
שהחברה  אישה  היא  זונה  המקרא  בלשון 
אינה סובלת את התנהגותה המינית, לדוגמה, 
“מקודשת  הְקֵדָשה  אבל  הנואפת.  האישה 
קיום  על  לזנות”, כדברי רש”י. התנ”ך מצביע 
תופעה כזו אך אינו מסביר את מניעיה. לעומת 
גלגוליה  על  השבתאות  תנועת  תיעוד  זאת, 
השונים, משבתאי צבי עצמו ועד יעקב פרנק, 
התפיסה  של  לפחות,  חלקית  הבנה,  מספק 

המקשרת בין פריצות מינית לבין גאולה. 
אפשר לומר שהבסיס לתפיסה זו הוא הניסיון 
לפתור בעיות שמעלה המונותיאיזם הנוקשה, 
הצעת  באמצעות  אלא  ביטולו  באמצעות  לא 
תפיסה  בכל  נמצא  כזו  גישה  אחרת.  דתיות 
)צפת,  האר”י  קבלת  על  הנשענת  קבלית 
בחסידות:  והן  בשבתאות  הן  ה-16(,  המאה 
תיתכן  לא  ובעברית:  מיניה”.  פנוי  אתר  “לית 

בכל  האלוהות.  מן  בה  שאין  ישות  או  תופעה 
גילוי של טוב קל מאוד לראות את האלוהי, את 
למצוא  הוא  האמיתי  הרוחני  האתגר  הנשגב. 
את האלוהי ַּבָשֵפל, בבזוי, ותפקידו של האדם, 
במחוזות  להתהלך  שמסוגל  מי  של  לפחות 
הניצוצות  את  להעלות  הוא  האלה,  הנמוכים 
לחפש  יש  לכן  בהם.  החבויים  האלוהיים 
דווקא באסור את מקור הגאולה: אם נסתפק 
בעיסוק במותר ובלא מסוכן, לא תהיה גאולה 
הכלוא  האלוהות  שצד  משום  לאנושות, 
בחלקים הרעים של העולם לא יתוקן לעולם. 
צבי  שבתאי  מאמיני  המשיכו  זו  מסיבה  ואכן 
דווקא  התאסלמותו,  לאחר  גם  בו  לדבוק 
)מבחינתם(  הזה  השפל  שמהמקום  משום 
התופעה  וכשתגיע  הגאולה.  לבוא  צריכה 
המעשים  פרנק,  וליעקב  פולין  למחוזות 
כל  אשר  כאלה  אלא  דת  המרת  רק  יהיו  לא 

שומעם ְּתִצֶּליָנה שתי אוזניו. 
כמובן:  הפוך  פירוש  לדברים  לתת  אפשר 
לטפס  דרך  אחר  אנשים  אותם  של  החיפוש 
לבירא  אותם  הוריד  הרוחניות  לפסגת 
להסתכל  ממני  מונע  זה  אין  אבל  עמיקתא. 
איבד  בו  חיפוש,  זהו  שהיא:  כפי  התופעה  על 
לשם  המצאה  ולא  לדעת,  עצמו  את  המחפש 
הונאה כלשהי. הרי המפריד בין השניים, כדברי 

אומברטו אקו, הוא “רק צעד אחד קטן”.
בן לנדאו

ל”ג בעומר שמח!



פרשת  “ֱאמֹור” פרשת השבוע למשפחה

שיר שמתחבר לי לפרשה:
 “עבדי זמן”

מילים: ר’ יהודה הלוי
לחן ושירה: אתי אנקרי

https://www.youtube.com/
watch?v=npLcDItUnyM

אז מה בתכנית?
התכנסות + תחנות משחק  17:30

פעילות כיתתית וגני ילדים סביב החג  18:30
ארוחת ערב   19:00

הדלקת מדורה  19:30
מופע אש מרהיב  20:00

* המדורה תתקיים בחניה של גן האירועים “בין הכרמים” )כביש מזכרת בתיה-חולדה(
* הביאו אתכם למדורה מחצלות, תפו”א עטופים בנייר כסף, בקבוקי מים והכי חשוב - קרשים.

קהילת קשת חוגגת ל”ג בעומר
ביום רביעי י”ז באייר, 6.5, נתכנס כולנו לחגוג את ל”ג בעומר 

סביב מדורה קשתית אחת גדולה...

מצפים לראותכם, יהיה אש!
naamonetr@gmail.com צוות ל”ג בעומר



שוליית הקוסם 
מבוסס  “סינדרלה”  דיסני  אולפני  של  הסרט 
בספר  המובאת  הגרמנית  העם  אגדת  על 
את  שקורא  מי  אך   - גרים”  האחים  “אגדות 
האגדה כפי שהיא מובאת אצל האחים גרים 
אולפני  של  הסרט  את  רואה  לה  ובמקביל 
המפרידה  לתהום  לב  לשים  יכול  אינו  דיסני 
אולפני- של  להומור  מתכוון  אינני  ביניהם. 

האגדות  של  הוולגריות  את  שהחליף  דיסני 
הגרמניות- דבר זה ניתן למצוא בכל הסרטים 

שאולפני דיסני ביססו על האגדות הגרמניות. 
גרים,  האחים  באגדות  בקיא  שאיננו  למי 
אני  דיסני,  אולפני  של  בסרטיהם  חלילה  או 
אמחיש את התהום שדובר בה במובן ההומר 
מתוך  עולה  שהוא  כפי  הוולגריות-  מול 
מאבדת  שסינדרלה  לאחר  סינדרלה.  הסרט 
יוצא  הנסיך  בארמון,  של  נעל-הזכוכית  את 
למסע חיפושים אחר הנערה אשר לה שייכת 
הנעל- הנערה אותה ישא לאשה. כאשר הוא 
באם  פוגש  הוא  סינדרלה  של  לביתה  מגיע 
הבנות  שתי  בנותיה.  ובשתי  שלה  החורגת 
כמובן מנסות למדוד את הנעל, אך באופן לא 
מפתיע הנעל לא מתאימה לשתיהן- הרגלים 
והטו  עיניכם  פקחו  עתה,  מדי.  ארוכות  שלהן 
האחות  אולפני-דיסני  של  בסרט  אוזנכם. 
שרגלה  וכיוון  הנעל,  את  מודדת  הראשונה 
לתוך  בכוח  אותה  דוחפת  היא  מדי  ארוכה 
מרגלה  משתחררת  הנעל  והופ!  הנעל… 
השנייה  האחות  נשברת.  וכמעט  ועפה, 
שהנעל  כמובן  אל  מזלה,  את  היא  אף  מנסה 
להמחיש  כדי  לה.  לו  אף  מתאימה  איננה 
משתמשים  אולפני-דיסני  הסיטואציה  את 
איננה  הנעל  עד-כמה  להבליט  כדי  בהומור 
מתאימה לאחיותיה של סינדרלה. אף האחים 
בה  הדרך  ואולם  זאת,  להמחיש  רוצים  גרים 
שפטו  מילים  אוסיף  לא  זאת…  עושים  הם 

בעצמכם:
לתוכה  להכניס  הצליחה  לא  היא  “אבל 
הנעל  כי  הגדולות,  רגליה  אצבעות  את 
אמה  לה  הביאה  אז  מדי.  קטנה  הייתה 
סכין ואמרה: “קצצי את אצבעות הרגלים: 
ללכת  עוד  תצטרכי  לא  למלכה  כשתהיי 
ברגל”. הנערה קצצה לעצמה את אצבעות 
הנעל,  לתוך  הרגל  את  דחסה  הרגלים, 
המלך.  בן  אל  ויצאה  מכאבים  התענתה 
ורכב  ככלתו  סוסו  על  אותה  לקח  הוא 
נגר  הדם  את  ראה  הוא   ]…[ משם.  אתה 
מתוך הנעל. ומיד הפנה את סוסו לאחור, 
ואמר  לביתה  המזויפת  הכלה  את  החזיר 

כי אינה הכלה האמתית”.
השנייה-  גם  כך  הראשונה,  לאחות  בדומה 
כדי  עקבה  את  קצצה  היא  אמה  בעצת 
לאחר  עתה  וכו’.  הנעל  על  רגלה  שתכנס 
בין  המפרידה  התהום  את  שהמחשתי 

האחים  “אגדות  של  הגרמנית  הוולגריות 
אולפני  אצל  האמריקאי  ההומר  לבין  גרים” 
בין  המפריד  אחר  פרט  אל  אעבור  דיסני, 
איננו  זה  פרט  הסיפורץ  של  הגרסאות  שתי 
כה בולט לעין, אך יש בו “מעבר למה שאתה 

רואה” )מלך האריות אחד וחצי, שם, שם(. 
איננה  תרצו,  שלא  איך  לכלוכית,  סינדרלה 
ורק  בארמון.  הנסיך  של  לנשף  מוזמנת 
נעשה  תמרורים,  בבכי  פורצת  שהיא  לאחר 
שמלתה  את  הופכת  טובה  ופייה  נס  לה 
הבזויה לשמלה יפיפיה, ונותנת לה זוג נעלים 
אולפני-דיסני  מסכים  על-כך  וכו’.  חדשות 
חולקים  שהם  אלא  כמובן,  גרים  והאחים 
הצבע  והנעלים.  השמלה  של  הצבע  מה 
ואילו  זהב.  הוא  גרים  האחים  על-פי  שלהם 
משנים  ברורים  לא  מטעמים  אולפני-דיסני 
את הזהב- ללבן! הצבע זהב מסמל מלכים, 
הצבע  כלומר,  עשירים,  אנשים  ארמונות, 
הצבע  ואילו  חיצוני-חומרי.  עושר  מבט  זהב 
כלומר  טהרה,  כלה,  מלאכים,  מזכיר  לבן 
אני  פנימי-רוחני.  עושר  מבטא  לבן  הצבע 
עדיין  אתם  אתכם…  מספק  לא  שזה  מבין 
זעיר  כה  לפרט  להיטפל  צורך  רואים  אינכם 
בסרט או באגדה, ונוסף על כך אינכם מבינים 
מדוע לחשוב כי שינוי בצע הבגד יכול לסמל 

מחלוקת פילוסופית כלשהי. 
לענות  מתכוון  אינני  הראשונה  התשובה  על 
מקווה  אני  לקרוא  שתסיימו  לאחר  ישירות, 
שתשתכנעו שאכן יש טעם בפרטי-הפרטים 
אולפני- של  סרטיהם  )בוודאי  שבסרטים 

דיסני(. והשאלה השנייה מובילה אותי בדיוק 
של  המשמעות  להגיע.  רציתי  אליו  למקום 

צבעים שונים של בגדים… 
הכהן  הכיפורים,  ביום  בתורה  האמור  על-פי 
של  סטים  שני  בין  בגדיו  את  מחליף  הגדול 
הלבן  בגדי  לבן.  ובגדי  זהב  בגדי  בגדים: 
ביום  המשניות  לעבודות  אותו  משמשים 
אותו  של  החשובות  העבודות  ואילו  כיפור, 
שכתוב  כפי  לבן.  בבגדי  רק  נעשות  היום 
עבודתו  סדר  את  המתאר  התפילה  במחזור 
בגדי  “ופשט  כיפור:  ביום  הגדול  הכהן  של 
ועלה  שהוזהר,  כמו  וטבל  ירד  זהב, 
לובש  ולבנים  מעביר  זהבים  ונסתפג, 
אני  עתה,  לבן”.  בבגדי  היום  שעבודת 
היה  מה  לבד  מנחשים  כבר  שאתם  מניח 
אל  כשנכנס  הכהן-הגדול  בגדי  של  צבעם 
שאדם  היחידה  )בפעם  הקודשים  קודש 
כמו  לבן!  בגדי  כמובן,  בשנה(…  זאת  עושה 
לבן,  בגדי  לו  “הביאו  במחזור:  שמסופר 
לבש וקדש ידיו ורגליו, נכנס לבית קודש-

המבדילה  השונה  המשמעות  הקדשים…” 
בגדי  לבין  הגדול  הכהן  של  הזהב  בגדי  בין 
המבדילה  המשמעות  אותה  היא  שלו  הלבן 

כשהכוהן  דיסני.   ואולפני  גרים  האחים  בין 
הכי  ביום  אלוהים  לפני  לעמוד  נכנס  הגדול 
הכי  במקום  היהודי,  השנה  במעגל  קדוש 
קדוש ביהדות- הוא לובש בגדי לבן. כי בגדי 
רוחני- יופי  על  שאמרנו,  כפי  מצביעים,  לבן 

שאר  את  עושה  הוא  כאשר  ואילו  פנימי. 
עבודות היום, הוא לובש את בגדי הזהב מפני 
הגדול  בכוהן  המביט  לעם,  מסמלים  שהם 
של  מעמדו  את  נדהמות,  בעיניים  ובמקדש 
ועם  בור  הוא  שהעם,  וכיוון  הגדול.  הכהון 
עיניו  את  שמושך  מה  וכל  רוב,  על-פי  הארץ 
ברמיזא…”(  לחכימא  )“ודי  הזוהר  הוא  ולבו 
החיצוני שבדברים, לפיכך הכהן הגדול לובש 
את בגדי-הזהב כדי שימשכו את תשומת לב 
העם אליו, אל המקדש- ובכך גם אל אלוהים. 
אך כאשר הוא עומד לפני אלוהים, לבדו, בלי 
העיניים הנעוצות בו, הוא מבקש לפשוט את 
כל אותו היופי החיצוני, וללבוש את הפשטות 

לגופו ובכך יוכל האיר בפנימיותו. 
האחים  של  שהאגדות  בעוד  לענייננו:  נחזור 
כל חפצם  ובאות מאנשים אשר  עולות  גרים 
הוא בכסף וזהב- לכן הם בוחרים לתאר את 
זהב.  בצבע  סינדרלה  של  ונעליה  שמלתה 
לרדת  מבקשים  אשר  דיסני,  אולפני  ואילו 
להשאיר  יכולים  אינם  דברים,  של  לעומקם 
הם  ולכן  נוצצים,  בגדי-זהב  של  זו  מסורת 
הגדול  הכהן  של  בבגדי  אותה  מחליפים 

כשהוא נכנס לפני-ולפנים, בגדי-לבן! 
אליסף תל-אור 

האחים גרים, אולפני דיסני
ובגדי הכוהן הגדול

דרושים מתנדבים 
לעריכה, 

ריכוז כותבים, 
כותבים, 

איסוף מבית הדפוס 
והפצה בבתי ספר ובגנים

בואו לשים את 
טביעת האצבע שלכם 

בעיתון הקהילתי

מעוניינים? שלחו מייל ל: 
vedibarta12@gmail.com

מערכת ודברת בם
נערכת לעוד שנה



הדף האחורי


