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ודברת בם
המקום שלי מזכרת בתיה

וי כמעט  קשה לאמר שלא ניסיתי. סימנתי 
על כל צורות ההתיישבות הקיימות... מושב, 
אפילו  ובעולם,  בארץ  שונות  ערים  קיבוץ, 

חודשיים בכפר קטן בבוליביה.
על  אין  בבית.  הרגשתי  מקום  בכל  כמעט 
הקיבוץ  של  הביחד  במושב,  המרחבים 

והקצב התוסס של הערים הגדולות. 
לגור  בחרנו  משפחה,  לי  כשנולדה  אבל 

במזכרת בתיה.
למה?

אין לי מושג.
אבל  תושביו.  ואת  המקום  את  הכרנו  לא 

באנו  אז  נכון  הרגיש  ומשהו  התאים  המיקום 
לנסות.

המושבה”  ב”גני  בית  שכרנו  זהירים.  היינו 
האדם  את  אשכח  לא  אני  לטוב.  וקיווינו 
הייתה  זו  במושבה.  איתי  שדיבר  הראשון 
ילדה כבת תשע ששיחקה בגן משחקים ליד 
הבית. היא סיפרה לי את כל קורות משפחתה 
בטוחה  לא  שאני  כמה  כולל  פרטים  לפרטי 

שההורים שלה היו רוצים שמישהו ידע...
קרובה  לחברה  הפכה  מולי  שגרה  השכנה 
שנים  אחרי  שצריך.  מה  כל  את  לי  והכירה 
לא  השכנים  את  אפילו  בהן  גדולות  בערים 
הכרתי, נדהמתי לגלות שהיא מכירה כל כך 
שהמקום  הבנתי  מאד  מהר  אנשים.  הרבה 
אולי נראה כמו עיר עם סופרמרקטים ובנקים, 

אבל מבחינת התחושה, מדובר בכפר.
ותחושת  העיר  יתרונות  בין  השילוב  בעיניי 

מידת  את  בוחר  אחד  כל  אדיר.  הוא  הכפר 
לו.  המתאימה  והמעורבות  ה”עירבוב” 
בנוסף, ההסטוריה של המקום נותנת הרבה 

אופי ויופי.
של  גדול  הכי  והמשאב  היתרון  אבל 
כך  כל  האנשים.  אלו  לטעמי,  המושבה 
להם,  שאכפת  כאלו  טובים,  אנשים  הרבה 
פגישה  רק  זו  אם  גם  בחברתם  שנעים 

מקרית בדואר או בפארק.
מסוים  לגיל  שכשמגיעים  חשבתי  פעם 
שישאר  מה  וזה  הישנים  החברים  את  יש 
לנצח. במזכרת בתיה להפתעתי “נולדו” לי 
הרבה חברים חדשים. חברים אמיתיים, כאלו 
שאפשר להזעיק בעת צרה או ליפול עליהם 

לקפה כשיש כמה דקות אחר הצהריים.
נכון, מזכרת בתיה לא חפה מבעיות. יש המון 

מה לשפר ומה לעשות. אני אופטימית. 
יודעת שבחרנו טוב והכי חשוב, מרגישה הכי 

בבית בעולם!
אפרת בירר לבון

פרשת  “בהעלותך” פרשת השבוע למשפחה
ל ָהָעם  ָכּ ָלֵשׂאת ֶאת  י  ְלַבִדּ ָאֹנִכי  “ֹלא אּוַכל 

י” )במדבר יא יד( ִנּ י ָכֵבד ִמֶמּ ה, ִכּ ַהֶזּ
מעמד  את  מתארת  “בהעלותך”,  פרשת 
לצורך  ישראל  מחנות  בין  הסדר  הלוויים; 
ִייסּוד  ישראל;  לארץ  לעלייה  היערכות 
הסנהדרין מסיבה מאוד תמוהה, על רקע מה 
ישראל  עם  בין  צורמים  כאקורדים  שנראה 
ה”קּוֶטראי” לבין משה ויהושע; ולקינוח בעמוד 

האחורי, גם סיפור על משולש רומנטי...
לתהליך  ישר  אותי  מקשרת  הפשט  קריאת 
בימים  ממש  שהתרחש  הממשלה  הרכבת 
כ”חלוקת  אותו  לסכם  אולי  ושניתן  אלה, 
אה...  עבורנו,  שהצביעו  הפתיים  של  השלל 
עבורנו”.  הצביעו  שלא  אלה  של  גם  וכמובן 
והוא:  ויחיד  אחד  קריטריון  פי  על  חלוקה 
חבר  כל  של  הסחיטה  ויכולת  הערמומיות 
כנסת )ושלא יהיה ספק, אין זה משנה כלל מי 

היה נבחר, זו מחלה של הדור כולו(. 
לעומת זאת, אנו רואים כאן יסוד של מערכת 

שלטון אחרת לגמרי. האּומנם?
כאז כן היום?

מקריאה בצורת חשיבה של בן זמננו, זה עשוי 
אולי לא להיראות שונה כל כך:

חדש:  תיק  של  בתפירה  מתחילה  הפרשה 

תיק המשכן, ובתוכו שריּון תפקידים למכביר 
וגם שם חדש לפעילים שזכו בתפקיד: לוויים. 
באמצעות  חיצונית  ייבדלו  הללו  הלוויים 
)כמיטב  שיער  מגולחי  הבאים:  המאפיינים 
לבנים  בגדים  ילבשו  היום(,  של  האופנה 
“בית  בוגרי  העל,  מעצבי  מיטב  של  מדוגמים 
הספר הגבוה לאופנה על שם יוסף במצרים”, 
דרך  תהיה  בחירתם  מהעם,  נבדלים  יהיו 
לשיר.   - תפקידם  עיקר  נולד”.  “לוי  תוכנית 
שנה  וחמש  לעשרים  תעסוקה  מקבלים 
ויש  בגיל חמישים.  לפנסיה מוקדמת  ויוצאים 
בגיל  מספיק  צלול  לא  הקול  טוב:  תירוץ  גם 
הזה. כל התנאים כלולים, ָגָמל, חמור וכבׂשים 
אה...  “המטייל”,  של  ואוהלים  החדש  מהדגם 
נגזרים:  גו’בים  כמה  וכן  “הנודד”.  סליחה, 
עם  קואליציוני  הסכם  פי  על  המשכן,  נושאי 
את  מחלקים  כך,  אחר  מררי.  ובני  גרשון  בני 
שלושה  מחנה  בכל  מחנות,  לארבעה  העם 
לשנים-עשר  מינויים  סבב  וכמובן  שבטים 
אלופים. עכשיו תבינו, מדובר באחלה גו’ב, כי 
הכול ממילא מסודר מלמעלה: כל מה שצריך 
בשביל לנצח במלחמה הוא לתקוע בשופרות 
מצרים,  של  השילומים  מכספי  מכסף, 
ִמְלָחָמה  ָתבֹאּו  “ְוִכי  באלוהים:  ולהיזכר 

ַוֲהֵרֹעֶתם  ֶאְתֶכם,  ֵרר  ַהֹצּ ר  ַהַצּ ַעל  ַאְרְצֶכם  ְבּ
ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ִלְפֵני  ם  ְרֶתּ ֲוִנְזַכּ ֲחֹצְצרֹות,  בַּ
ם ֵמֹאְיֵביֶכם” )במדבר י ט(. הבנתם?  ְעֶתּ ְונֹוַשׁ
מלחמה,  כל  אחרי  חקירה  ועדת  צריך  לא 
מסתדר.  והכול  בלב  וברכה  חצוצרה  פשוט 
לכנס  צריך  לא  העורף,  בפיקוד  גם  וכנ”ל 
גורל,  הרות  החלטות  לקבל  כדי  שרים  ועדת 
וגם  יגיד מתי לחנות ומתי לנוע  הענן למעלה 
כשחונים  ברזל  כיפת  מערכת  צריך  לא  לאן. 
פשוט:  אלא  כשנעים,  רוח  מעיל  ומערכת 
ה’  קּוָמה  ה:  ֹמֶשׁ אֶמר  ַוֹיּ ָהָארֹן  ְנֹסַע  ִבּ “ַוְיִהי 
ֶניָך. ּוְבֻנחֹה  ְוָיֻפצּו ֹאְיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַשְׂנֶאיָך ִמָפּ
יֹאַמר: ׁשּוָבה ה’ ִרְבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָׂרֵאל” ) שם 

י לה-לו(.
אממה,  קדנציה.  אחלה  לא?!  מושלם,  נשמע 
בכיסאות,  להתרווח  שאפשר  חשבתם  אם 
מיד  ישראל.  בעם  שמדובר  כנראה  שכחתם 
מתחילים כמובן הקיטורים. ואפילו משה רבנו 
לכאורה נשבר ואומר, לא יכול יותר לבד מול 
ָלֵשׂאת  י  ְלַבִדּ ָאֹנִכי  אּוַכל  “ֹלא  הזה:  העם 
יא  )שם  י”  ִנּ ִמֶמּ ָכֵבד  י  ִכּ ה  ַהֶזּ ָהָעם  ל  ָכּ ֶאת 
שיהיה  הקואליציה,  את  להרחיב  חייבים  יד(. 
מגיע  ואז  השחורה,  העבודה  את  שיעשה  מי 
הפתרון מלמעלה: סנהדרין. נייצר תת-הנהגה 



ונקרא לה סנהדרין: עוד שבעים שריּונים, עם 
עוד שבעים תיקים, לשכות, תקציב לקשר עם 

הבוחר ועוד. שישברו הם את הראש...
מעולם הפשט לעולם האמת

אבל עכשיו, אחרי שהשתעשענו קצת. אחרי 
הסיפור לפני השינה, הגיע הזמן לומר לילדינו 
האמת.  לעולם  ולעבור  טוב,  לילה  הקטנים 
כלל  שהיא  התורה  “כי  בזוהר:  נאמר  וכך 
עליון, אע”פ שיוצא ממנה סיפור אחד פשוט, 
אינו בא להראות על סיפור ההוא, אלא  ודאי 
להראות דברים עליונים וסודות עליונים... אוי 
לספר  באה  התורה  כי  שאומר,  אדם  לאותו 
ֵעשו  של  הדיוט  ודברי  בפשטות,  סיפורים 
נ”ח(.  י”ג,  “בהעלותך”,  )זוהר,  וכדומה...”  ולבן 
מתעוררים  כאילו  הזוהר,  את  כשפותחים 
מציאות  עבר  אל  מהמטריקס,  מחלום, 
בה  מהדרך  לגמרי  ואחרת  טהורה,  עמוקה, 
טייק  ובכן,  בפשט.  אותה  קורא  שלנו  האגו 
הפרשה,  של  שמה  על  ראשית,  א-לוק: 
עליו  “והקטיר  בזוהר:  נאמר  “בהעלותך”, 
וכתוב,  אהרון... בהיטיבֹו את הנרות יקטירנה. 
הערביים,  בין  הנרות  את  אהרון  ובהעלות 
יקטירנה” )שם, כ”ב(. הזוהר מספר לנו כי יש 
שני סוגי אורות בעולם: אור החוכמה – העונג 
שנמצא  לקבל  הרצון  הבריאה,  מחשבת  של 
החסדים  ואור  “בהיטיבֹו”,  נאמר  עליו  באדם, 
לשימוש  הטהורה  הכוונה  את  מסמל  אשר 
הנרות,  העלאת  גם  נקרא  אשר  הזה,  ברצון 
לכך  התפילה  את  המסמלים  הקטורת,  או 
שכל מעשינו והשימוש ברצון שניטע בנו, יהיו 
ידי  על  לבורא,  רוח  נחת  להשפיע  מנת  על 
מימוש ואהבת לרעך כמוך, היא אהבת חינם 
בסיס  חוק  כאן  יש  כלומר,  לחברו.  אדם  בין 
במחשבת הבריאה הנקרא עבודה ב-ג’ קווים. 
קו ימין - הכוהנים, בני אהרון, המסמלים את 
אור החסדים; קו שמאל - אור החוכמה, אותו 
שני  בין  הכרעה  ידי  על  הלוויים.  מסמלים 

של  השפע  נהר  זרימת  מתאפשרת  הקווים, 
הלוויים  זאת,  לסמל  לעולם.  עליונה  אהבה 
ראש,  ועד  רגל  מכף  מגולחים  להיות  צריכים 
כי ׂשיער מסמל אור. והאור של קו שמאל הוא 
אור חוכמה, דינים, ולכן גוזרים אותו. לעומתו, 
לכן  חסדים,  של  אור  הוא  ימין  קו  של  האור 

הכוהנים צריכים 
שיער  עם  להיות 
“קדוש  ארוך: 
ֶּפַרע  ַגֵדל  יהיה 
ראשו”  שיער 
ועל  נ”ב(.  )שם, 
החוק,  אותו  פי 
שבטי  מורכבים 
 12  – ישראל 

שבטים הערוכים ב- 4 מחנות כנגד 4 עולמות 
רוחות השמיים. כל   4 כנגד  והן  4 ספירות  או 
סוגי  מארבעת  אחד  מסמל  מהמחנות  אחד 
האנרגיה או הכוחות הבסיסיים של הבריאה: 
ועשייה.  יצירה  בריאה,  אצילות,  עולמות: 
ומלכות.  תפארת  בינה,  חוכמה,  ספירות: 
קווים:  ג’  כנגד  שבטים   3 ישנם  מחנה  בכל 
ביניהם.  ומאחד  המכריע  ואמצע  שמאל  ימין, 
יש  מחנה  לכל  ויעקב.  יצחק  אברהם,  כנגד 
או  העליונה  המרכבה  חיות   4 כנגד  סמל 
ואדם.  שור  נשר,  אריה,  הכבוד:  כיסא  רגלי 
 4 עם  למלחמה  יוצא  ישראל  כשעם  לכן 
חטיבות ו-12 גדודים, שכל אחד מהם מסמל 
העמים  אותם,  ומהווה  הבריאה  כוחות  את 
כל  בין  ההרמוניה  את  מרגישים  שמנגד 
ישראל,  עם  דרך  המתגלמים  הבורא  כוחות 
חטאיהם.  כל  על  וחלחלה  רעד  ומתמלאים 
בהם,  פרושים  “שהדגלים  שכתוב:  כמו 
כל  שכולל  אדם,  שור,  נשר,  אריה,  הנקראים 
ד’ מלאכים השולטים, שהם מיכאל, גבריאל, 
וכוללים כל צבאות השמים...  אוריאל, רפאל, 
כי כל צד יש לו תכונה מיוחדת, שבצירוף כל 

מאירים”  הפנים  נמצאים  יחד,  ההם  תכונות 
ועולם  העליון  “עולם  נאמר:  ועוד  ק”א(.  )שם, 
ישראל  נשקלו.  אחד  במשקל  התחתון, 
)שם,  למעלה”  עליונים  מלאכים  כנגד  למטה 
הפנימית  התמונה  את  מתאר  הזוהר  נ”ט(. 
שמתרחשת בליבו של מי שעומד מול ישראל 
“כשאריה  בשפה מאוד עוצמתית: 
הרקיעים,  מזדעזעים  שואג,  ההוא 
והמחנות מזדעזעים  וכל הצבאות 
דינור  נהר  ההוא  מקול  מפחדו. 
מדרגות  ב-1,500  ויורד  מתלהט 
הרשעים  כל  אז  למטה.  הגיהינום 
ולוהטים  מזדעזעים  שבגיהינום 
באש. ועל זה כתוב, אריה שאג מי 

לא יירא”.
כשבא מולך עם שאור ה’ מאיר מפניו, שהוא 
הבריאה,  כוחות  עם  מושלמת  בהרמוניה 
נפלאה  באחדות  אחד,  בלב  אחד  כאיש 
עם  שום  ממנה,  למעלה  שאין  ובאמונה 
הסנהדרין  על  ואגב,  בפניו.  לעמוד  יכול  לא 
שהורכב מנציגי כל שבטי ישראל נאמר כי היו 
כל נציגי שבט נאבקים לאפשר לשבט שלהם 
הפוך  בדיוק  העם,  למען  שיותר  כמה  לתת 
מרתיעים  לא  צריכים.  שאנו  מה  זה  מהיום. 
אויבים או מנצחים מלחמה על ידי טכנולוגיה, 
מרתיעים ומנצחים אותם על ידי רוח פנימית 
כוח   – האלוהי  הכוח  עם  שמסונכרן  עם  של 
– הוא עם ישראל בפנימיותו. שנזכה  הנתינה 
ימינו  ונחדש  בתוכנו  זו  עוצמה  לגלות מחדש 

כקדם. אמן.
איל רגב
שיר שמתחבר לי לפרשה: זוכה פסטיבל הזמר 

הטוב בכל הזמנים - 1973:
 “את ואני נולדנו בתש”ח”

https://www.youtube.com/
watch?v=UR9aCLr_xBo

מילים: מוטי גלעדי לחן: יגאל בשן, 
בביצוע מדהים של עדנה לב.

קהילת קשת, 
בסרט  ביותר  החזקות  הסצנות  אחת 
כאשר  היא  דיסני  אולפני  של  “מכוניות” 
דרך  ההרים,  בינות  שעבר  הישן  הכביש 

הקטנות  העיירות 
נמחק,   – והעזובות 
נסלל  ובמקומו 
המהיר.  הכביש 
ששם  מהיר  כביש 
עפר  הטבע  את 
משבר  לרגליו, 
הררי  וחוצב  ארזים 

של  מקיומו  לגמרי  מתעלם  אשר  כביש  אל. 
הטבע וקיומן של אותן עיירות שכוחות,  ובכך 
מבטל כלאחר יד את המפגש פנים אל פנים 

שהתקיים בעבר עם תושבי אותה העיירה.
את  ויתארו  ברכה.  בכך  שיראו  כמובן  יש 
קדמה.  ולפרוץ  להתקדם  האדם  של  הצורך 
האדם  על  ביקורת  זה  בקטע  שיראו  ויש 

הטבע  פלאי  את  גסה  ביד  הכובש  המודרני 
ומלבישם שמלת בטון. 

אפילו  ביקורתי  הוא  הזה  הקטע  בעיני,  אך 
כאשר  שבעתיים,  וכואב  קשה  הוא  יותר. 
כקטע  עליו  חושבים 
המתייחס ליחסים שבין 
אני  וכך  האדם.  בני 

רואה אותו. 
מתארת  הזו  הסצנה 
אחד  את  בעיני 
הגדולים  החסרונות 
בהוויית  שנוצרו  ביותר 
ההישגיות,  בה  עולמנו, 
הבקשה  הצרכנות, 
ולבני  לעצמי  לדאוג 
נעשים   - לא  ותו  ביתי 
איומה,  רגל  בדריסת 
קוברים  שהם  תוך 
האדם  של  היכולת  את  באדמה  עמוק 

מלב אל לב
להקשיב לזולתו, להכיר לו תודה, לשמוע את 

כאבו, שלא לומר להתייחס אליו בכלל. 
שנותי  שש  במשך  שעברתי  במסע  לצערי, 
פעם  כל  והתאכזבתי  גליתי  הספר  בבית 
האנשים  הם  מעטים  כמה  לראות,  מחדש 
ולנסוע  המהיר  הכביש  על  לוותר  שמוכנים 
בדרך הישנה, בעוד שהרוב, חולפים על פניך 
למחוז  וממשיכים  דורסנית,  מהירות  באותה 

חפצם. 
אלו התחושות שהביאו אותי, לאחר שש שנים 
של מסע מפרך, לשמוט את אחיזתי מן ההגה 

של בית הספר ולשבות בשנה השביעית. 
חשוב לי לציין שאין ביציאה זו משום תחושת 
לעולם  ביחס  החומר  עייפות  או  שחיקה 
מודה  אני  יקרים,  תלמידים  להפך.  הילדים. 
על הזכות שנפלה בחלקי ללמוד אתכם ומכם 

במשך תקופה יפה זו. 
כל טוב, 
אליסף



דברים שאין להם שיעור
בפעם הקודמת עסקנו בקהילת יהודי מצרים 
שבזמן  העובדה  את  הזכרנו  חוניו.  ובמקדש 
ה-6  המאה  בתחילת  הראשון,  הבית  חורבן 
יהודים:  של  גולות  קהילות  שתי  היו  לפנה”ס, 
הללו  הקהילות  בבבל.  ואחת  במצרים  אחת 
לחשיבה  ובניגוד  חולפת,  אפיזודה  היו  לא 
גם  ולהתפתח  לפרוח  המשיכו  הן  המקובלת 
במהלך ימי שיבת ציון והבית השני. הקהילות 
מקבילות  עצמאיות,  מסורות  פיתחו  הללו 
התחרו  הן  ביהודה.  שהתפתחה  למסורת 

בקהילת יהודי ארץ ישראל.
התלמוד הבבלי הוא יצירה פרשנית-דרשנית 
על המשנה שנכתבה בארץ ישראל. המשנה 
אמנם  הצליחה  הנשיא  יהודה  רבי  של 
אבל  מחייב,  כמסמך  הבבלים  על  להתקבל 
מטרתו של התלמוד הבבלי היא בעצם ליישב 
נפסקה  תמיד  שלא  במשנה,  ההלכה  את 
בהתאם למה שהיה נהוג ומקובל כבר דורות 
השונות  הקהילות  זאת,  בכל  בבבל.  רבים 

התפתחו במקביל במשך מאות שנים. 
חכמי ארץ ישראל נאבקו בקהילות המתחרות 
הללו. הם אסרו לבצע בחוץ לארץ כל פעילות 
היא  ביותר  המובהקת  הדוגמה  הנהגה.  של 
השנה  לוח  את  להתאים  כדי  השנה.  עיבור 
מדי  השמשי,  השנה  ללוח  הירחי  היהודי 
שהוא  נוסף,  חודש  מוסיפים  היו  שנים  כמה 
עיבור  על  ההחלטה  חז”ל  בתקופת  ב’.  אדר 
של  או  הגדול  הדין  בית  של  הייתה  השנה 
מנהיגותי  אקט  זהו  מקרה,  בכל  הנשיא. 
שאסרו לבצע בחוץ לארץ. אבל זה לא אומר 
שכך היה תמיד. לרבי יהושע מדור יבנה היה 
הוא עבר לבבל  חנינא.  או  חנניה,  אחיין בשם 
היהודית.  הקהילה  ממנהיגי  לאחד  שם  והיה 
)גם  לזרום  המשיכו  לימד  שהוא  מסורות 
הבבלי  המנהג  לתוך  שמואל(  האמורא  דרך 
השנייה  המאה  בסוף  אבל  הבבלי.  והתלמוד 
רבי  בן אחי  יהודה הנשיא שחנניה  רבי  שומע 
חנניה  כלומר,  בבבל.  שנים  ְמַעֵּבר  יהושע 
מחליט על לוח השנה בלי לשאול את הנשיא 
הקהילה  את  מבדל  ובעצם  ישראל,  בארץ 
הבבלית מההנהגה הארץ-ישראלית. הסיפור 
מסכת  הירושלמי,  מהתלמוד  לקוח  הבא 
ברכות, פרק ו הלכה ח )הארמית של התלמוד 
מהתלמוד  יותר  אף  קשה  היא  הירושלמי 
בתרגום  הסיפור  את  כאן  אביא  אז  הבבלי, 

חופשי(.
בחוצה  שנים  עיבר  יהושע  רבי  אחי  בן  חנניה 
שלוש  הנשיא  יהודה  רבי  לו  שלח  לארץ. 

איגרות, בידי רבי יצחק ורבי נתן. 
התכנסו  בבבל.  חנניה  אל  המשלחת  הגיעה 
האיגרת  את  לו  ומסרו  הכנסת  בבית 
“לקדושת  בכותרת  נפתחה  היא  הראשונה. 
את  חנניה  קרא  כבוד[.  של  ]תואר  חנניה” 
האיגרת הראשונה וכיבד את השליחים מאוד 
לפני הקהל. באיגרת השנייה היה כתוב “גדיים 

הנשיא,  יהודה  ]רבי  תיישים”  נעשו  שהנחת 
שהוא  לו  רומז  הרבה,  מחנניה  צעיר  שהיה 
ארץ  את  חנניה  כשעזב  שהיה  הילד  לו  כבר 
את  כיבד  ועדיין  חנניה,  זאת  קרא  ישראל[. 

השליחים לפני הקהל.
מסרו לו את האיגרת השלישית, בה היה כתוב 
ואם  שנים,  ְלַעֵּבר  מיד  להפסיק  חנניה  שעל 
האטד  למדבר  “יצא  אז  עליו,  מקבל  לא  הוא 
חנניה  אם  ]כלומר,  זורק”  וחוניו  שוחט  ותהא 
מזבח  יבנה  שילך  ההוראה,  את  מקבל  לא 
שיזרוק  והכן  קורבנות,  עליו  ויעלה  במדבר, 
יהודה הנשיא אומר  יהיה חוניו. רבי  את הדם 
בעצם  הוא  מקבל,  לא  הוא  שאם  לחנניה 
שם עצמו באותו מקום עם חוניו הכוהן מימי 
החשמונאים שבנה מקדש מתחרה במצרים. 
קריאת  לאחר  ביותר[.  חריפה  ביקורת  זו 
האיגרת השלישית הזו, רצה חנניה לבזות את 
השליחים, אבל הם לחשו לו: אם עכשיו תבזה 
כל  לפני  אותנו  כיבדת  שכבר  לאחר  אותנו 

הקהל פעמיים, איזה פרצוף יהיה לך?
העלו את רבי יצחק ]אחד השליחים[ לקרוא 
בתורה. קרא רבי יצחק: “אלה מועדי חנניה בן 
אחי רבי יהושע” ]רבי יצחק משבש פה בכוונה 
את הפסוק. זו סאטירה על כך שחנניה מרשה 
לקבוע  ובכך  השנה,  לוח  את  לקבוע  לעצמו 
את המועדים[. מיד תיקנו אותו הקהל: “אלה 
מועדי ה’” ]זה הפסוק המקורי[. אמר להם רבי 

יצחק: אתם אמרתם.
את  לקרוא  השני[  ]השליח  נתן  רבי  עלה 
מספר  לקרוא  בחר  הוא  בנביא.  ההפטרה 
תצא  מבבל  “כי  הפסוק:  את  ושיבש  ישעיהו, 
סאטירה[.  ]שוב  פקוד”  מנהר  ה’  ודבר  תורה 
מציון  “כי  הנכון:  הפסוק  את  הקהל  לו  צעק 
תצא תורה ודבר ה’ מירושלים”. אמר להם רבי 

נתן: אתם אמרתם.
בן  יהודה  לרבי  כך  על  וקבל  חנניה  הלך 
בן  יהודה  רבי  לו  אמר  מנציבין.  בתירה 
עשה  ]כלומר,  אחריהם”  “אחריהם,  בתירה: 
אמר  אומרים[.  ישראל  ארץ  שחכמי  מה 
חכמים  שם  שיש  לי  מבטיח  “מי  חנניה:  לו 
חשובים כמוני? אני לא יודע מה נהיה מהגדיים 
“אתה  בתירה:  בן  לא  עונה  שם”.  שהשארתי 
הם  אבל  כמוך.  חשובים  הם  אם  יודע  לא 
ברי  ושמא,  ברי  כמוך.  חשובים  שהם  יודעים 

עדיף. שמע בקולם”.
ומסיים שם התלמוד: “אמר הקב”ה: חביבה 
ישראל מסנהדרין  קטנה שבארץ  עלי כת 

גדולה שבחוצה לארץ”.
המשנה,  וגם  הבבלי,  אפילו  התלמודים, 
ארץ  חכמי  של  ומדון  זלזול  ביטויי  מלאים 
הקהילה  את  גם  הבבלים.  כלפי  ישראל 
אהבו  לא  הם  השנייה,  המתחרה  המצרית, 
במסכת  במשנה  יש  לכך  ביטוי  במיוחד. 
מנחות. ביום כיפור צריך להקריב ׂשעיר מיוחד 
קורבן  הכיפורים(.  יום  של  )ׂשעיר  לחטאת 

באותו  הכוהנים  ידי  על  להיאכל  חייב  חטאת 
יום או בלילה שלאחריו עד חצות. ביום כיפור 
לא אוכלים, אז ׂשעיר של יום הכיפורים נאכל 
במקרה  דנה  במנחות  המשנה  בלילה.  רק 
אפשר  אי  ואז  שבת,  בערב  חל  כיפור  שיום 
שהכוהנים  החטאת  של  הבשר  את  לבשל 
מה  שבת.  הם  כיפור  יום  מוצאי  כי  אוכלים, 

עושים?
יום  של  ׂשעיר  שבת,  ערב  להיות  “חל 
אוכלין  הבבליין  לערב,  נאכל  הכיפורים 
יפה”  שדעתן  מפני  חי,  כשהוא  אותו 

)מנחות יא ז(.
אוכלים  המשנה אומרת שהכוהנים הבבליים 
כלומר בלשון  יפה”,  “דעתן  כי  נא,  את הבשר 
סגי ְנהור, הם ברברים ורגילים לאכול נא ולא 

מבושל.
התלמוד הבבלי לא כל כך אוהב את התיאור 
הזה. האמורא הבבלי רבה בר בר חנה מוצא 
הסבר מדוע המשנה הקדושה מלכלכת ככה 

על הבבליים:
לא  יוחנן  ר’  אמר  חנה  בר  בר  רבה  “אמר 
בבליים הם אלא אלכסנדריים הם ומתוך 
ששונאין את בבליים קורין אותם על שם 
לא  אומר  יוסי  ר’  הכי  נמי  תניא  בבליים. 
בבליים הם אלא אלכסנדריים הם ומתוך 
על  אותן  קוראין  בבליים  את  ששונאין 
שם בבליים. אמר לו ר’ יהודה תנוח דעתך 

שהנחת דעתי” )תלמוד בבלי מנחות ק(.
ישראל  ארץ  חכמי  חנה,  בר  בר  רבה  אומר 
למצרים  מתכוונים  אבל  בבליים  אומרים 
על  לו  מודה  הבבלי  יהודה  ר’  )אלכסנדריים(. 
ההערה הזו, כי זה מרגיע אותו לדעת שחכמי 
ארץ ישראל שנאו את הבבליים, אבל לפחות 
“דעתן  כשאמרו  אליהם  התכוונו  באמת  לא 

יפה”.
קשה להיות בבלי.

אריאל ידין

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



שיחה ששמעתי במגרש

היינו ילדים וזה היה מזמן...
שם בירושלים בשנות השמונים, קצת אחרי שיוסי בנאי שר על ילדותו עם סימון ומואיז 

הקטן גלינו את רחוב הנביאים. הדבר הכי מעניין ברחוב הזה היה הדודה שלי. לא שלי 

באופן אישי, אולי של יורם טהרלב שכתב את הספר “הדודה שלי מרחוב הנביאים”. 

בתקופה שבין משחק הסטנגה )ערך בפני עצמו( לקומודור 64, לא היו הרבה אפשרויות 

משחק בירושלים של אז. כמו יוסי בנאי נאלצנו להפעיל יותר את הדמיון, וכשזה קשה 

– הספרים תמיד עזרו. הספר הזה אולי לא חינוכי אבל אני זוכר איך התמוגגנו ממעשי 

הקונדס התמימים של הילדים כשאמי הקריאה לנו את הסיפור.

אז על ‘הדודה ההיא מרחוב הנביאים’ מסופר איך היא גידלה ילדים. אחרי שנולד הראשון 

ירמיהו והתבלבל בין לקרא ללקרוע, חשבה מיד שכדאי שיהיה לו עם מי לשחק וכך יהיה 

רגוע. מיד נולד ישעיהו ויחד השניים גילו את חדר המקלחת, בשמחה גדולה פתחו את 

ולכן  היה שצריך להעסיק את השניים  ברור  כל הבית.  והציפו בבועות את  כל הברזים 

נולד שמואל, שכל הזמן צרח ויילל. אח”כ הגיע יחזקאל שזלל בלי סוף מכל ארון במטבח 

וכמובן התאומים אלישע ואליהו עם החוש המוזיקאלי שאכלו את התקליטים של אבא. 

‘נורמאלי’. הילד  זה לגדל בנים, היא ביקשה עוד אחד אבל  כשהדודה כבר הבינה איך 

הנורמאלי יצא בעצם ילדה! כך נולדה דבורה שהייתה מגונדרת, ולפי מידתה גזרו האחים 

את כל ארון הבגדים. כך זה ממשיך עד שבבית כבר יש נבחרת מפוארת וכל הבית הפוך 

אצלכם  גם  )תזכרו  ההורים  לשביעות  הבית  את  לסדר  מחליטים  האחים  אז  ומבולגן. 

בבית: תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר:( 

נגמר  איך  אגלה  לא  אני  תמימה.  אך  מקצועית  קונדסות  שכולו  השיא  רגע  מגיע  ואז 

הסיפור אבל אתוודה שגם אצלנו אמי מצאה תחתונים במקרר.
כך נולד אחי הרביעי.

אייל נמיר
*אתגר לשבת: נסו להסביר לילדים את מוסר ההשכל מבלי להתפתל

שבוע הספר

הדף האחורי הספר של ילדותי

הפנטזיה  ספר  נגמר”,  שאינו  תורגם “הסיפור  השמונים,  בשנות  הילדים  את  עדיין שסחף  שומרת  אני  לאור.  שוב  ויוצא  מחדש  בגופן השנה  את את הספר שלי מאז, שהודפס בשני צבעים.  שקורא  הילד  בסטיאן,  של  הסיפור   – של אדום  הסיפור   – בירוק  העתיק;  מהספר  העלילה, האגדה  זו  אולי  פנטסיה(.  )כן,  פנטסיה  הפנימי?( ממלכת  עולמו  )את  עולם  מציל  דחוי  ילד  והשמות שבה  הפנטזיה  זו  אולי  בחזרה.  אותו  טכניקת שמציל   – שבטוח  מה  אבל  המסובכים.  האחרון צורני של עלילות מקבילות, מתח כפול, בלבול בין הכתיבה עשתה לי את זה. מיכאל אנדה יצר פעלול הזרים,  לתוך  הראשון  ושאיבת  לדמיון  כמה מציאות  )ועוד  אותי  גרביים.  ומקפלים  שמגלגלים  כמו 
אילת אסקוזידועשרות מיליונים בעולם( זה הקסים והפעים.

“-שלום. 
–שלום. עומד להיות משחק אדיר. 

קצת  תרצה  הזמנים.  כל  של  –הדרבי 
מהשתייה? 

–לא תודה, הנה, השחקנים עולים אל המגרש. 
הכסף  צלחת  אתכם,  לנצח  עומדים  –אנו 

תהיה בידינו. הפודיום יהיה צבוע באדום!
–אני חולק עליך, הפועל תל אביב לא נראים 

במיטבם השבוע. 
יותר  שאין  הודה  נא  מעולה,  משחק  -זהבי 

טוב ממנו שלובש חולצה אדומה. 
–אכן, אך האדומים משחקים משחק קבוצתי. 

השנייה  בדקה  מתפרצת,  מתקפה  מין  –איזו 
חבל  למכבי.  לנו  אבוי  בועט,  הוא  למשחק, 

שהחטיא. כל כך קרוב. 
מטרים  עשרה  היה  השחקן  –למעשה 
מהשער, כמה חבל שכך, הייתם יכולים לנצח. 

–חבל. לא נורא, זהו רק משחק. 
רק  מדויקת.  מסירה  איזו  עליך.  חולק  –אינני 
בעיטה  העליונה.  על  ידינו  מהר  וחיש  בהגנה 

ו...גול! עשינו זאת!
–נבדל. 

הייתה  המסירה  טועה.  השופט  –לדעתי 
מושלמת. בלי כל דופי. 

–אכן, אך השופט יודע את מקצועו. 
–גם השופט הזה?

- אכן. 
–איני בטוח במאת האחוזים, לו יהי. 

של  כושלות-  התקפות  מספר  *כעבור 
הצהובים ושל האדומים* 

-מחצית. הבה נחכה. 
תוקפים  סוף  סוף  הצהובים  ברירה.  –בלית 

חזק... וזה חוץ.
– נו אז מה שלום הילדים? 

–בסדר. הילד התחיל ללמוד פסנתר. הילדה 
כינור. הקטן בחוג שחמט. 

*וכך הם דיברו* 
-אינך חושב שבדקה ה-27 צריך לקרות דבר 
כל  משחקם  את  עוצר  השופט  מרתק,  מה 

רגע שלישי. 
–תמיד זה מוצדק. 

–תמיד? 
–תמיד.

 –נחכה. 
-הארכה של 2 דקות. 

כל  נגמרו  ואחריה  הסיום,  שריקת  *לבסוף 
ההארכות והגיעו לפנדלים.*  

–ערן מתכונן לבעיטה... איזו בעיטה... בחוץ. 

–ביטון הבקיע שער. 
–זהבי הבקיע, איזו מין בעיטה מושלמת. 

–ביטון לא. 
-וזו בעיטה אחרונה, אם זהבי יכניס הם ייקחו 

את האליפות. 
–והוא פגע במשקוף, והאדומים מנצחים! 

–חבל. 
–מזל! להתראות, נפגש בחודש הבא למשחק 

נוסף.
-אכן.”

כמה חבל ששיחה כזו לא תוכל להתקיים, גם 
מחוץ לאצטדיון כדורגל.

את  לנפח  צריכים  תמיד  האדם  בני  למה 
כמו  מתנהגים  האדם  בני  למה  החזה? 
תרנגולים? מדוע הם מטפחים את הכרבולת? 
למה  לאלימות?  שיחות  נגררות  מדוע 
משתבשת?  השפה  מדוע  הבריונות?  קיימת 
התנהגות  לעצמם  מאמצים  ילדים  למה 
כמו  מתנהגים  מבוגרים  למה  בריונים?  של 

בריונים? מדוע החזק הוא השולט?
שונה  לא  ספיאנס  שהומו  כנראה 

בהרבה  מהאדם הנאנדרטלי. 
שגיב גורי ו’2   


