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ודברת בם

ֶאת  ֶנֱאֹסף  ְוֹלא  ִנְזָרע  ֵהן ֹלא  ִביִעת?  ַהּׁשְ ָנה  ַּבּׁשָ
אינם  הגיבורים  כ(,  כה  )ויקרא  ְּתבּוָאֵתנּו” 
מתנים  ואינם  השמיטה  מצוות  על  מערערים 
מה  שואלים  לא  הם  הוא,  נהפוך  קיומה.  את 
נאכל אם לא נזרע ונאסוף את תבואתנו, אלא 
את  מבטאת  הן  המילה  “הן”.  במילה  נוקטים 
השמיטה  מצוות  את  לשמור  הגיבורים  כוונת 
ללא תנאי. הן = הרי לא נזרע ולא נאסוף את 
תבואתנו, אם כך מה נאכל? מדובר בשאלה 
גיבורים,  של  האדם,  כדרך  מתבקשת 
יום, המקדימים נעשה לנשמע  חקלאים קשי 

)מתוך ספרו של חנן פורת “מעט מן האור”(. 
שמיטה,  שנת  פעמים  שבע  ֶשמונים  לאחר 

גם  היובל.  שנת  מגיעה 
מצווים  היובל  בשנת 
בשנת  ואולם  לשבות. 
היא  השביתה  השמיטה 
מצווה  התורה  לארץ. 
שהארץ  כדי  לשבות 
ַׁשָּבתֹון  “ַׁשַּבת  תשבות: 
ַלה’”  ַׁשָּבת  ָלָאֶרץ,  ִיְהֶיה 
כיוון  ד(.  כה  )ויקרא 
ממילא  שובתת  שהארץ 

בשנת  זאת,  לעומת  ולקצור.  לזרוע  אסור 
ִהוא,  יֹוֵבל  “ִּכי  לאדם:  היא  השביתה  היובל 
ֹקֶדׁש ִּתְהֶיה ָלֶכם” )שם כה יב(. מכיוון שהאדם 
מצווה לשבות ממילא אסור לו לזרוע ולקצור. 
איסורי  לארץ.  מתייחסים  השמיטה  איסורי 

היובל מתייחסים לאדם. 
טעמי מצוות השמיטה

רבים  השמיטה  שנת  למצוות  הטעמים 

ִיְהֶיה  ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּבת  ִביִעת  ַהּׁשְ ָנה  “ּוַבּׁשָ
ָלָאֶרץ” )ויקרא כה ד(

מצוות השמיטה עומדת במרכז פרשת “בהר”. 
מאחר שהשנה היא שנת שמיטה, נתמקד גם 

אנו במצווה זו. בשנת השמיטה אסור:
הגורמות  המלאכות   – ולזמור  לזרוע   .1
ַהְבָרָכה,  נטיעה,  זה  ובכלל  לצמוח,  לצמחים 
הוא  זה  איסור  ודישון.  זריעה  לאחר  חרישה 

מוחלט. 
אוספים  בהן  המלאכות   – ולבצור  לקצור   .2
כאשר  רק  הוא  זה  איסור  שגדל.  היבול  את 
הקוצרים”  “כדרך  נעשים  והבציר  הקציר 
לאסוף  מותר  אך  חקלאיות.  כמלאכות   –
הטבע  בדרך  השמיטה  בשנת  שגדל  יבול 

לתצרוכת עצמית. 
רבות  מלאכות  חז”ל  אסרו  לכך  בנוסף   .3
הנלוות לפעילות החקלאית, כגון יישור קרקע 

לצורך זריעה. 
יש לך גיבור מזה?!

הקשות  המצוות  אחת  היא  השמיטה  מצוות 
“גיבור  מכונה  אותה  המקיים  לקיים.  ביותר 
ְדָברֹו”  ֹעֵׂשי  ֹכַח,  “ִּגֹּבֵרי  הפסוק  לפי  כוח”, 
משך  הן:  לכך  הסיבות  כ(.  קג  )תהילים 
המצווה ארוך - שנה תמימה. שומר השמיטה 
ועדיין  בּור,  כרמו  ואת  בּור  שדהו  את  רואה 
לך  “יש   – לרשויות  מיסים  לשלם  נדרש 
הכוח  גיבורי  א(.  א  רבה  )ויקרא  מזה”?  גיבור 
שהם  הודיעו  קודם  לנשמע.  נעשה  הקדימו 
יקיימו את מצוות השמיטה. רק לאחר שיצאו 
ומה  שאלו  המצווה  קיום  של  הנחה  מנקודת 
ֹּנאַכל  ַמה  תֹאְמרּו:  “ְוִכי  שנאמר:  וכפי  נאכל. 

שוויון  האביונים,  כלפי  לב  נדיבות  ומגוונים; 
בין כולם ושנת חופש, שקט ושלווה מעבודת 
העושר. אך הסיבה העיקרית היא קדושת ה’ 
(. מקיימי מצוות  )מספרו הנ”ל של חנן פורת 
במשך  אדמתם  את  לראות  מוכנים  שביעית 
אותה.  לעבד  ולא  בשיממונה  שלמה  שנה 
בהימנעות זו מצהירים הם כי מנהיגו האמיתי 
ֹלא  “ְוָהָאֶרץ  הקב”ה:  רק  הוא  העולם  של 
כג(.  כה  )שם  ָהָאֶרץ”  ִלי  ִּכי  ִלְצִמֻתת,  ִתָּמֵכר 
המשתמעת  ומלואה,  ארץ  לה’  כי  ההכרה 
המטרה  היא  השמיטה,  בשנת  מהשביתה 
שלשלמה נכנס עם ישראל לארץ ישראל: “ִּכי 
ְוָׁשְבָתה  ָלֶכם,  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו 
)שם  ַלה’”  ַׁשָּבת  ָהָאֶרץ 
השמיטה  קיום  ב(.  כה 
של  העיקרי  היעד  הוא 
דבר  לארץ.  הכניסה 
דברי  עם  מתקשר  זה 
ירמיהו בהפטרה  הנביא 
י  “ִכּ “בהר”:  פרשת  של 
ֹכה ָאַמר ה’ ְצָבאֹות ֱאֹלֵהי 
ים  ָבִתּ נּו  ִיָקּ עֹוד  ִיְשָׂרֵאל: 
ָאֶרץ  ָבּ ּוְכָרִמים  ְוָשׂדֹות 

את” )לב טו(.  ַהֹזּ
על שמיטה ויובל

היובל אבד ובטל מן העולם, שכן היובל נוהג 
בארצו.  ֵשב  יֵֵ ישראל  עם  שכל  בשעה  רק 
וקיימת  שרירה  השביעית  מצוות  לעומתו 
בתקופת  לקשיים  גרמה  השמיטה  בארץ. 
החלוצים )ממש במזכרת בתיה(, עד שחכמי 
הדור מצאו פתרונות מעשיים בדמות “היתרי 

פרשת  “בהר” פרשת השבוע למשפחה

המקום שלי יושב )ובעיקר רץ( בסן פרנסיסקו על המים
לומר  רוצה  אני  ערוגות.  נחל  את  אוהב  מאוד  אני 
לכם שהמקום שלי הוא נחל ערוגות. הייתי מת לומר 
יפה  יותר  מה  כי  ערוגות.  נחל  הוא  שלי  שהמקום 
מנחל ערוגות? או אולי כזיב או יהודייה? אבל המקום 

שלי נמצא רחוק, במפרץ סן פרנסיסקו.
במי  נוגעת  ארוכה,  טיילת  ישנה  ברקלי  לעיר  צמוד 
הים, שלאורכה רצתי כמה שנים. כל ראשון בבוקר, 
ריצה ארוכה, איטית, מדיטטיבית, מלאת הרהורים. 

וכל שישי, בין ערביים, אני רץ מהר, משתמש בהכרה שהשבת אוטוטו 
נכנסת ואולי כבר הניחה את רגלה על מפתן הדלת, כדי לקבוע לעצמי 
רף גבוה יותר לשישי הבא. ותמיד הוא נמצא שם מולי. הגשר. פעמים 
אדום ופעמים כתום. לעתים קרוב – ״הושט היד וגע בו״, ולעתים רחוק 

״גבוה מעל העננים״. שובר את הכחול של הרקיע   –
כובד משקלו  כל  עם האדום האדום הזה, מטיל את 
קל  הסמיך,  הערפל  מתוך  מבצבץ  או  המים,  על 
זקן  בודהה  כמו  על המפרץ  יושב שם  ותמיד  כנוצה. 
ומזמינה.  פתוחה  היד  חיוך,  בחצי  הכול  על  שמביט 
יודע שהמפרשיות, הדולפינים, הרוח, הערפל והשמש 

יתרוצצו מפה לשם, אך אותו לא יזיזו. 
בכל ריצה כמעט אני מרגיש איך אני כמעט בולע את 
ויודע שהתחושה הזו היא החומר ממנו עשויים שירים  המפרץ לתוכי, 

וסיפורים קצרים ואינספור ציורים וצילומים.
מתרגלות  כבר  שלי  הנעליים  וחצי,  שנה  כבר  של  פרידה  לאחר  והנה 

לשדות של שפלת יהודה ואני מוסיף עוד פסיק קטן.
ידידיה עציון



מהפכנים יהודים – הרב מנשה בן ישראל

מצוות  את  לקיים  שזכינו  אשרינו  מכירה”. 
השמיטה. 

שני הפסוקים האחרונים בפרשה חוזרים על 
עבודה  איסור  בעבר:  נאמרו  שכבר  אזהרות 
עבודה  איסור  השבת.  שמירת  ומצוות  זרה 
הקשורים  לעניינים  בצמידות  נעשה  זרה 
השאלה  ונשאלת  )השמיטה(,  ישראל  לארץ 

בני  במדבר  כי  היא,  לכך  התשובה  מדוע. 
ישראל היו מוגנים מפני עבודה זרה, שכן הם 
לא היו חשופים לה. אבל עם הכניסה לארץ 
כנען.  מעמי  מושפעים  להיות  עלולים  הם 
גם  אפוא  נועדה  זרה  עבודה  מפני  האזהרה 
של  הייחודיים  המאפיינים  את  להמחיש  היא 

עם ישראל. 
יהודית פסטרנק

שיר שמתחבר לי לנושא:
משירי ארץ אהבתי:

מילים: לאה גולדברג
לחן: דפנה אילת

https://www.youtube.com/
 watch?v=NOChT0LiOOs
כאן בביצוע חוה אלברשטיין

הפורטוגזית  האינקוויזיציה  של  ברשימות 
תושב  סֹוֵאירֹו,  דיאז  מנואל  של  שמו  מופיע 
שנולד  האטלנטי,  שבאוקיינוס  מדיירה  האי 
ב-1604. ִאזכור זה הוא הציון הראשון לקיומו 
ישראל,  בן  מנשה  כרב  לימים  שנודע  מי  של 

דמות מפתח בתולדות היהודים באירופה.
סיפורם של הוריו, יוסף דיאז וגראציה סֹוֵאירֹו 
ליהודי פורטוגל.  מליסבון, הוא סיפור טיפוסי 
יהודי  גם  נאלצו  בספרד,  השמד  גזרות  מאז 
פורטוגל להמיר את דתם לאמונה הקתולית. 
לאחר הטבלתם סווגו כ”נוצרים חדשים”. כמו 
חשודים  היו  שבהם  המצליחים  גם  בספרד, 
תמיד בנאמנות ליהדות. כך אירע גם ליוסף. 
אורח  בניהול  הואשם  בספרד  שביקר  בעת 
חיים יהודי. הוא עּוָנה, הובא ל”משפט”, נכלא 
בו  ש”חזר  מכיוון  למזלו,  הופקע.  ורכושו 
מכפירתו”, הורשה לשוב למשפחתו, כשגופו 
משפחתו  את  נטל  הוא  תקנה.  ללא  פגוע 
וברח לאי מדיירה, שם נולד מנואל, שהוטבל 

לנצרות.
חייהם לא היו בטוחים, לכן עברה המשפחה 
בגנבה ללה רושל שבמערב צרפת. שם יכלה 
בבטחה  יהודי  חיים  אורח  לקיים  המשפחה 
יחסית, משום שהעיר הייתה ידועה ביריבותה 
לקתולים, אך בצנעה, שכן החוקים הרשמיים 
לא התירו ל”נוצרים חדשים” לשוב ליהדותם. 

משפחתו  שוב  עקרה  שש  כבן  מנואל  בהיות 
לאמסטרדם.

ב-1610 מנתה אוכלוסייתה של בירת הולנד 
כמאה אלף בני אדם, כאשר לא יותר מ-500 
מתוכם היו יהודים. הללו היו אנוסים שהגיעו 
מנואל  של  משפחתו  כבר.  לא  זה  לשם 
עצמם  מצאו  ומיד  זו,  לקהילה  הצטרפה 
שהותירו  מהעולם  מאוד  שונה  בחברה 
עוד  ההולנדית  הרפובליקה  מאחוריהם. 
בה  כּוננה  כבר  אולם  קיומה,  על  נלחמה 
כאן  לכול.  אמונה  חופש  של  אזרחית  נורמה 
יהודיים,  בשמות  בפומבי  להשתמש  יכלו 
ישראל.  בשם  מיד  בחרה  סֹוֵאירֹו  ומשפחת 
כל בן משפחה בחר לו שם תנ”כי. שני הבנים 
בטקס  כך,  ומנשה.  אפרים  )כמובן(  נקראו 
שש,  בן  כשהיה  לו  שנערך  המילה  ברית 

מנואל דיאז סֹוֵאירֹו היה למנשה בן ישראל.
פעילה,  קהילה  לחברת  נהייתה  המשפחה 
אך נותרה ענייה - בעיקר בשל גילו וחולשת 
גופו של האב. למרות זאת, מנשה הצעיר זכה 
מבלי  כאחד,  פורמאלי  ולא  פורמאלי  לחינוך 

שמשפחתו תידרש לשלם.
הוראת היהדות, במיוחד לילדים, הייתה גולת 

באמסטרדם  היהודיים  החיים  של  הכותרת 
משקפות  הלימודים  תוכניות  זו.  בתקופה 
ודרישה  המורים,  בקרב  גבוהה  ידע  רמת 
מה  לאחר  התלמידים.  אצל  תואמת  לרמה 
חינוך  להענקת  המשפחות  דאגו  שעברו, 
ללימודי  בנוסף  מחיר.  בכל  הבא  לדור  יהודי 
היהדות נלמדו גם נושאים אחרים כמו שפות, 
ספרות, אקטואליה בינלאומית, וכן מתמטיקה 

ואסטרונומיה.
יכולות, שערכן היקר מפז  מנשה הפגין שתי 
הייתה  האחת  חייו:  במהלך  ביטוי  לידי  בא 
פורטוגזית  כדובר  גדל  הוא  השפות.  ידיעת 
ובעברית.  בספרדית  בעיקר  נכתבו  וספריו 
ביוונית  בלטינית,  וגם  בהולנדית  שלט  הוא 
גם  בקי  שהיה  נאמר  ובאנגלית.  קלאסית 
היכולת  ואיטלקית.  צרפתית  בערבית, 
מונה  מנשה  רטורי.  כישרון  הייתה  השנייה 
בקהילתו;  דרשות  לשאת  חמש-עשרה  בגיל 
של  לרבה  מונה  בלבד  שמונה-עשרה  בגיל 
מהרה  ועד  באמסטרדם,  שלום  נווה  קהילת 
היה גם לראש תלמוד התורה. ִשמעו כמלומד 
“היודע את הכול”, יצא הרחק מגבולות הולנד, 
וידידותו.  עצתו  את  ביקשו  גדולים  ומדענים 
המפורסם  הצייר  שוודיה,  מלכת  קריסטינה 
הוגו  הדעות  והוגה  המדינאי  רמברנדט, 
גרויטאוס ועוד, נמנו עם ידידיו והתכתבו איתו 

בקביעות. 
מנשה בן ישראל הקדיש את רוב זמנו ללימוד 
התקפות  מפני  התנ”ך  ולהגנת  התורה 
כרכים  ארבעים  בן  ספר  חיבר  הוא  מבקריו. 
ובו הדף את התקפות מבקרי המקרא מבית 
וסילופיהם  טעויותיהם  על  והצביע  ומחוץ, 
אחדים,  קונטרסים  חיבר  כן  כמו  המכוונים. 
כמו  היהודית,  האמונה  עיקרי  על  הגן  בהם 
גיהינום  עדן,  גן  המתים,  בתחיית  האמונה 

וכדומה. כל זה כלול בספרו “נשמת חיים”. 
הרב הצעיר נשא לאישה את רחל אברבנאל, 
יצחק  דון  של  הישירים  מצאצאיו  כנראה 
ילדים.  שלושה  להם  ונולדו  אברבנאל, 
ב-1626  החליט  לכן  מועטות,  היו  הכנסותיו 
העברי  הדפוס  זה  היה  דפוס.  בית  להקים 
המסורת  לאבי  היה  וכך  בהולנד.  הראשון 
ראו  שם  אמסטרדם,  מדפיסי  של  המפוארת 
התנ”ך,  של  ביותר  המעולות  ההוצאות  אור 
בית  בזכות  אחרים.  קודש  וספרי  התלמוד 
מקרב  לקוחות  עם  קשר  מנשה  יצר  הדפוס 
היצירות  את  הפיץ  וכך  בדורו,  הרוח  אנשי 
הדפוס  בית  אך  בעצמו.  שחיבר  הספרותיות 
ולמשפחתו  ישראל  בן  למנשה  סיפק  לא 

לברזיל.  להגר  תכנן  והוא  מספקת  פרנסה 
אמסטרדם  יהודי  הבינו  האחרון  ברגע  אולם 
את גודל ערכו, וייסדו קרנות לתמיכה כספית 
להישאר.  שיוכל  כדי  ובמשפחתו  בו  קבועה 
הקהילה,  של  הספר  בית  למנהל  מונה  הוא 
דרש בפני הציבור בפרשת השבוע וכיהן כדיין 
בבית הדין. בתוקף תפקידו זה דן במחלוקות 
כאלה  מקרים  “ספקנים”.  לענייני  הנוגעות 
הסתיימו פעמים לא מעטות בהטלת הגבלות 
ואף בהטלת חרם. ספקן כזה היה תלמידו של 
מנשה, ֶּבנטֹו ד’אספינוזה, שנודע לימים בשם 

ברוך שפינוזה.
היהודים  דובר  של  לתואר  מנשה  משזכה 
את  ניצל  הוא  הגבוהים”,  “החלונות  בפני 
את  לשכנע  כדי  שוודיה  מלכת  של  ידידותה 
מדינות סקנדינביה לפתוח את שעריהן בפני 
מהמדינה.  שנדדו  היהודים  הפליטים  אלפי 
התפטרה.  המלכה  אך  הצליח,  כמעט  הוא 
מאמציו  את  עתה  וריכז  ויתר  לא  הוא  אולם 
בבריטניה, שם עלו עתה הפוריטנים לשלטון 

והפגינו יחס ידידותי כלפי היהודים. 
איגרת  ישראל  בן  מנשה  שלח   1650 בשנת 
רשמית  להכיר  דרש  בה  האנגלי,  לפרלמנט 
גם  הוא  לבריטניה.  לחזור  היהודים  בזכות 
שם  ולהגן  בבריטניה  לבקר  רישיון  ביקש 
מעשי  אולם  היהודים.  ענייני  על  אישי  באופן 
להולנד  בריטניה  בין  בינתיים  שפרצו  האיבה 
השהו את נסיעתו לבריטניה בלמעלה מחמש 

שנים.
ישראל  בן  מנשה  הגיע   1655 שנת  בסוף 
קרומוול  בפני  הוצג  הגיעו  עם  מיד  ללונדון. 
והגיש לו תזכיר, בו דחה את הדעות הקדומות 
כנגד היהודים והדגיש את התועלת שתצמח 
לבריטניה משיבת היהודים. קרומוול קיבל את 
והסוחרים  הכנסייה  חוגי  אולם  מנשה,  דברי 
עשו  היהודים,  מתחרות  שפחדו  העשירים, 

הכול כדי למנוע את הדבר.
ישראל  בן  מנשה  הצליח  דבר  של  בסופו 
ניכר  למספר  רישיון  נתן  קרומוול  במשימתו. 
בעיקר  בבריטניה,  להתיישב  יהודים  של 
של  מידידותו  נהנה  עצמו  מנשה  בלונדון. 
בסך  קבועה  שנתית  קצבה  בקבלו  קרומוול 

מאה לי”ש מהאוצר הבריטי.
מנשה בן ישראל נפטר זמן קצר לאחר שחזר 
הובא  הוא   .53 בן  והוא  לאמסטרדם,  מלונדון 
של  היהודי  העלמין  בבית  עולמים  למנוחת 

אמסטרדם עירו.

אלי רבל 



שלושה בתמונה אחת

הי... מישהו שומע אותי? 
נשארו שלושה בתי קולנוע בארץ 
שאפשר לראות בהם סרט מבלי 
כולל  שלושה  קניון.  דרך  לעבור 
שומעים? אתם  ברחובות.   ההוא 

כבר  קניונים   300 מעל 
מהיכלי  יותר  בישראל.  פועלים 
יחד.  גם  והמתנ”סים  התרבות 
נפתח  חודש  כל  ובממוצע 
שומעים? אתם  חודש.  כל  חדש.   קניון 

ממצאים  יש  מתחמם.  הארץ  כדור 
מתישהו  ברשת.  גרפים  מיני  וכל 
המזגן  לקניון.  ללכת  יותר  נוכל  לא 
שומעים? אתם   - מרעיש  קצת   פה 

מדינת  מחזיקה  הבריאות,  מסל  כחלק 
חלב  טיפת  אחיות  של  שלם  מערך  ישראל 
כדי לוודא שהילדים בארץ אוכלים ומשמינים. 
הדרכת  תוכניות  נותרו  הבריאות  לסל  מחוץ 
הן  מתבגרים.  או  פעוטות  לגידול  הורים 
הזאת  המשבצת  את  מועמדות.  לא  אפילו 
רואים? אתם  ריאליטי.  תוכניות   מילאו 

מפלגות  שש  זעקו  האחרונות  בבחירות 
נישואים  ונגד  בעד  “גוועלד”  בישראל 
זוגי  ייעוץ  הכללת  בישראל.  אזרחיים 
מצע  באף  נמצאת  לא  הבריאות  בסל 
בישראל  שלישי  זוג  שכל  למרות 
שומעים? אתם  שלישי.  זוג  כל   מתגרש. 

משוואות  עם  בישראל  נהוגה  חובה  בגרות 
עם  השואה  על  אחת  ועוד  נעלמים  בשני 
לקרוא  ידע  ומי  הנוראיים.  המספרים  כל 
יש  מהקוראים  למי  הפנסיה?  דוח  את 
הפראית  החיה  עם  באמת  אינטימית  הכרות 
בפשטות  לה  וקורא  בבנק  מגדל  שהוא 
מקשיב? עדיין  מישהו   “משכנתא”? 

לרווחה  עצומות  עיניים  פקח  סנודן  אדוארד 
או  פחות  וטלפון  מחשב  שבכל  והראה 
איי.  אי  הסי  של  הקטן  הגמד  יושב  יותר 
שביקרתם  אתר  וכל  שרשמתם  מלה  כל 
שומעים? אתם  לכם,  מקשיב  מישהו   בו. 

היו  האהבה  של  מותה  על  השמועות 
בחיבה  חמור  מחסור  אך  מדי  מוקדמות 
וידיעות ראשונות על היעלמותה של החמלה 
חשים? לא  חשים?  אתם  הרף.  ללא   זורמות 

בבילו–סנטר  הרמקול  את  רק 
בשבת  גם  פרסומות  שמרעים 
שומעים?? לא  מה  שומעים.   כולם 

עכשיו ילדים כולם ביחד -  
מ ז ל  ט ו ב  ל י ו א ב י ! ! !  

ארוחת  אכלתם  לא  אתכם...  שומע  לא  אני 
בוקר?? לצעוק יותר חזק!! עכשיו שומעים?

גיל עטר

אני? אני לא אומרת כלום.
פשוט  אני  כלום..  אומרת  לא  אני  אני? 
עצום  קוף  שלי,  הילד  על  עליו,  מסתכלת 
עיניים הוא קורא לעצמו.. וחושבת לעצמי כל 
שאיזה  פעם  כל  למשל,  למה,  דברים..  מיני 
אדם עובר הוא חייב לעשות לו איזה קונץ. כל 

פעם מחדש. מתי הוא יתבגר כבר תגידו לי?
לא שאני אענה על זה, כן? זה בכלל לא העניין 
שלי. אם הוא בוחר לפגוע בי ככה, באמא שלו, 

אני בטח שלא אגיד כלום. 
הרי  בטח,  נו  בגללי,  שזה  יגיד  הוא  כך  אחר 
האמא תמיד אשמה בסוף. אני תמיד דאגתי 
על  איתו  ישבתי  שעות  אותו,  האכלתי  לו, 
זוכר  לא  הוא  שלו?  התודה  וזאת  השיעורים, 
כלום. רק את החוג ההוא שלא רשמתי אותו 
האחרונות  דקות  העשר  על  יצא  זה  כי  אליו 
של השלאף שטונדה שלי. את זה הוא זוכר. נו 
מה, שיחשוב קצת עלי? על מה אני רוצה, מה 
יעשה לי טוב? אכפת לו שזה חשוב לי?  הוא 
הרי שקוע כל היום בטאבלט הזה שלו, בטלן. 
מה  לי  אין  ואני  בכלל.  עלי  חושב  לא  הוא 
יותר טוב שאני לא אגיד. אם הוא לא  להגיד. 

יודע בעצמו אז אין כבר מה לומר
למה  כלום,  רואה  לא  העיניים,  את  לו  עוצם 
בסוף  עליו  ארחם  שאני  יודע  הרי  הוא  לא? 
לא  אני  שהשגתי,  הבוטנים  כל  את  לו  ואתן 

צריכה אותם
אני כבר אוכל את הלב

בשקט
בחושך, נו בטח בחושך.

 ליאת אקרמן

ילד של אבא 
תארו לעצמכם שפתאום היה 
איך  להביט  לכם  מתאפשר 
יהיו צאצאיכם. לא, לא הילדים 
דמיינו  הנינים.  או  הנכדים 
את  לראות  יכולים  שאתם 
הממש-רחוקים,  הצאצאים 
תכירו  ולא  תפגשו  שלא  אלה 
את  שימשיכו  אלה  לעולם. 
מנסים  שאתם  השושלת 
זה  לי  ובכן,  לילדכם.  להנחיל 

קרה, ומייד אומר לכם שאני לא מרוצה.
תמיד חשבתי שבני האדם הם גזע נחות, בטח 
אם שופטים אותם לאור היכולות שלהם. הם 
בינם  ונלחמים  ומרביצים  וצועקים  כועסים 
סתם.  ככה  אחרים  מינים  ועם  עצמם  לבין 
לקרות.  יכול  לא  בחיים  זה  הקופים  אצלינו 
אנחנו חיים מענף לענף, וכל מה שעניין אותנו 
זה למצוא אוכל לארוחה הקרובה, ולשחק עם 
הילדים. לי אישית, דווקא יש עוד תחביב אחד, 

אולי טיפה מוזר בשביל קוף.
כאן  עבר  זמן  כמה  לפני 
איזה חוקר ג’ונגלים וחטפתי 
בהתחלה  הטאבלט.  את  לו 
הוא חשב שזה ממש מגניב 
תמונות  כמה  שצילמתי 
החבר’ה  ושל  שלי  סלפי 
שאני  כשגילה  התאכזב  מאוד  אבל  העץ,  על 
לא מתכוון להחזיר לו אותו. מצאתי שם כמה 
היה  זה  אבל  חדשות,  אתרי  של  אפליקציות 
מדכא כל כך, שהחלטתי שאני מתנזר ועברתי 
להיות מכור לויקיפדיה. אני נכנס לאפליקציה 
ולוחץ על “ערך אקראי”. מידי פעם אני נתקל 
בסיפורים על מלחמות וזוועות אחרות אז אני 
אני  לבין,  בין  אבל  הבא.  לערך  מהר  מעביר 
לומד שם דברים מדהימים שלא הייתי מדמיין 

אפילו.
לכם  לספר  שרציתי  מה  בדיוק  וזה  למשל, 
שבני  וגיליתי  אבולוציה  על  שם  קראתי  עליו, 
איזה  לי  לקח  שלנו!  הצאצאים  הם  האדם 
שבועיים לעכל את זה. לקחת אחריות, אפילו 
כהורים קדמונים, על זן כל כך אלים זה ממש 
שאלתי  טעינו?  איפה  בכך.  מה  של  דבר  לא 
לא  בתזונה?  משהו  זה  הרף.  בלי  עצמי  את 
יותר  חוגים?  עוד  בילדים?  מספיק  השקענו 
קייטנות? אבל האמת המרה היא שאני פשוט 
את  עוצם  זה  עושה  שאני  מה  מאז,  יודע.  לא 
העיניים ומדמיין שכל זה כלל לא נכון. אולי אם 
הייתי חיה מתוחכמת יותר - נניח אדם - הייתי 
חושב על דרכי התמודדויות נוספות, אבל אז 
גם הייתי חלק מזה. אם כן, מוטב לי להיות כך: 

קוף עצום עיניים.

 יאיר הרטמן



הדף האחורי “ֵצא ּוְלַמד”

שלום חברים,
 

ממשיכים  כמובן  אנחנו  ובא,  הממשמש  השבועות  חג  לקראת 
במסורת “תיקון ליל שבועות קהילתי” הקיימת אצלנו כבר שנים 
ונקודות  פרשנויותיה  קולותיה,  פניה,  על  תורה-  לימוד  רבות: 

המבט השונות עליה- אל תוך הלילה...
 

השנה חשבנו לנסות קונספט שונה. הרעיון המרכזי הוא “מרתון 
קצרים,  שיעורים  של  סדרה  הלילה:  תוך  אל  תנ”כיות”  דמויות 
בני 20 דקות כל אחד, אשר במרכזו של כל שיעור תעמוד דמות 
אפילו...(  )עדיף  או  גבר  שולית,  או  מרכזית  התנ”ך:  מן  כלשהי 
כאוות  אחד  כל  מאתגר,  או  אהוב  גיבור,  אנטי  או  גיבור  אישה, 

נפשו...
 

חילוניים  ונשים,  גברים   - הקהילה  חברי  אתכם,  מזמינים  אנחנו 
אלינו  לחזור  וותיקים-  חדשים  ומתורגלים,  ביישנים  ודתיים, 
לפי  דמות  על  משותף  דיון  או  לימוד  הרצאה,  שיעור,  ולהציע 
בחירתכם- דמות שמעניינת אתכם, שאתם אוהבים או שונאים, 
מכירים או רוצים להכיר, קרובה אליכם מקצועית או רגשית וכו’. 

פרשנית  בחירתכם:  פי  על  להיות  יכולה  עליה  המבט  נקודת 
קלאסית, ביקורתית, מודרנית, פסיכולוגית, מקצועית, ספרותית 
כיד  באמת  והבנתכם,  בחירתכם  פי  על  במקורות  מגובה  וכו’. 

הדמיון והיצירתיות הטובות עליכם.
 

של  ההזדמנות  זו  דקות.   20 עד   - קצר  להיות  צריך  ה”שיעור” 
כולנו לשמוע אתכם: מעבירי שיעורים וותיקים ומנוסים, יחד עם 

ִמְתָנִסים חדשים במתודה ובז’אנר...
 

יכולה  יוסף  של  הכלכלית  שתפישתו  חושבים  אתם  אם  אז... 
לא  הוא  הנביא  שאליהו  בטוחים  המדינה,  כלכלת  את  להציל 
סבא טוב עם זקן שמגיע לליל הסדר אלא קנאי עצבני ומסוכן, 
או בטוחים שאפשר ללמוד מיצחק ורבקה ממש איך לא לגדל 

תאומים, הערב הזה הוא בשבילכם...
 

תחזרו למייל  efratsr@avichai.org.il עם הצעה, 
נשבץ אתכם בשעת לילה מאוחרת ו... נצא לדרך!

 
חג שמח,
הצוות המארגן
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 .8:15 ְּבָׁשָעה  ַמְתִחיִלים  ַהִלימּוִדים  ִּבְרחֹובֹות. 
ַּבַמֲחִצית ָהִראׁשֹוָנה ִהְתַחְלנּו ֶאת יֹום ַהִלימּוִדים 
ַּבִׁשיעּור  ְּבַמָדִעים.  אֹו  ּוְדָרקֹוִנים  ְּבָמבֹוִכים 
ַהֵׁשִני: ְמָגִלים עֹוָלם. ַּבִׁשיעּור ַהְׁשִליִׁשי ְוָהַאֲחרֹון 

ָלַמְדנּו ָארֵכיאֹולֹוגָיה. 
ֶג’ִלי,  יֹוְצִרים  ֵאיְך  ַעל  ָלַמְדנּו  ַמָדִעים  ְּבִׁשיעּור 
ְּבִלי  ְגִליָדה  עֹוִׂשים  ֵאיְך  ַהְצָבִעים,  ְתכּונֹות  ַמה 
ְוָעִׂשינּו  ַהּפֹוֵרַח  ַהָּכדּור  ֶאת  ִהְמִציא  ִמי  ַמְקִּפיא, 

ָהמֹון ִניסּוִיים ְמָעְנֵייִנים.
ְּבִׁשיעּור ָמבֹוִכים ּוְדָרקֹוִנים ִהְתָחְלנּו ֶאת ְּבִניַית 
ַהְדמּויֹות ּוַבִׁשיעּור ָהַאֲחרֹון ֲאִפילּו ִהְתָחְלנּו ֶאת 

ָהַהְרַּפְתָקה ֶׁשָלנּו.
הֹודּו,  ִסין,  ַעל  ָלַמְדנּו  עֹוָלם  ְמָגִלים  ְּבִׁשיעּור 

 , ה ָק י ִט ְק ְר ַא ְט ְנ ַא
ּוְסָפַרד.  ַהמֹוָעצֹות  ְּבִרית  ְּבִריַטְנָיה, 

ָהֶאֶלה,  ַהְמִדינֹות  ָּכל  ֶׁשל  ַּתְרּבּוַתן  על  ָלַמְדנּו 
ַהָחׁשּוִבים  ְוָהֲאָנִׁשים  ֶׁשָלֶהן  ָהִהיְסטֹורָיה 

ֶׁשִמְתגֹוְרִרים ַּבְמִדיָנה.
ַעל  ָלַמְדנּו  ָארֵכיאֹולֹוגָיה  ְּבִׁשיעּור 
ַמְטְּבעֹות  ָהֲעִתיָקה,  ִמְצָרִים  ַהְּפֶרִהיְסטֹורָיה, 
ְּבִסיּום  ַסְדָנאֹות.  ָהמֹון  ְוָעִׂשינּו  ֲעִתיִקים 

ַהֶסֶמסֶטר ָיַצאנּו ַלֲחִפיָרה ָארֵכיאֹולֹוִגית.
ַהִׁשיעּוִרים  ַמֲעֶרֶכת.  ִהְחַלְפנּו  ַהָׁשָנה  ְּבַמֲחִצית 
ַהִׁשיעּור  ַהֵׁשִני  ִפיִזיָקה.   - ִראׁשֹון  ִׁשיעּור  ָהיּו: 
ָהָיה ַמָדֵעי ָּכדּור ָהָאֶרץ ְוַהִׁשיעּור ַהְׁשִליִׁשי ָהָיה 

ָמבֹוִכים ּוְדָרקֹוִנים אֹו ְּתַלת- ֵמיַמד.
ְּבִׁשיעּור ִפיִזיָקה ָלַמְדנּו על: חֹוָמִרים ֶׁשמֹוִליִכים 
חֹום ַחְׁשָמל ְוקֹור, ַעל ֵאיְך ּפֹוָעִלים ַמְזָגִנים ְוָמה 

תיקון ליל שבועות קהילתי

ֶזה ָואקּום ְוָלַחץ ָמִים. 
ִהְמַׁשְכנּו  ּוְדָרקֹוִנים  ְּבָמבֹוִכים 
ִהְתָחְלנּו  ַהקֹוֵדם.  ֵמַהֶסֶמסֶטר 

ְלַהְפִעיל  ְצִריִכים  ְוֲהִיינּו  ֶׁשָלנּו  ָהַהְרַּפְתָקה  ֶאת 
ֶאת ַהִדיָמיֹון ְוַלֲעבֹוד ַיַחד.

ָהַאְטמֹוְסֵפָרה,  ַעל  ָלַמְדנּו  ָהָאֶרץ  ָּכדּור  ְּבַמָדֵעי 
ַעל ָהֵרי ָגַעׁש ְוַעל ִפיִזיָקה ְמאֹוד מּוְרֶּכֶבת. 

ָירֹוק  ְּכַפר  ּבֹוִנים  ֲאָנְחנּו  ְּתַלת-ֵמיַמד  ְּבִׁשיעּור 
ָּבִתים  ּבֹוִנים  ֲאנּו  ִּביצּוַע.  ִמַקְרטֹון  ֶהָעׂשּוי 
ָהחֹוְסִכים ָמקֹום ּוָפחֹות ְמָזֲהִמים ֶאת ַהְסִביָבה. 
טּוְרִּבינֹות  ַמְפִעיִלים  ָמל,  ְּבַחְשׁ חֹוְסִכים  ֲאָנְחנּו 

ִמַקְרטֹון ְועֹוד...
נגה הוסיאסקי, אורי ונדר וניצן לבון  

כיתה ד’2       

תלמידי כיתה ד’ למדו בעקבות הנושא השנתי “היישוב שלי” על ההיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. מזכרת בתיה שלי
הם התבקשו ליצור דגם של המקום האהוב עליהם במושבה והרי התוצאות לפניכם.


