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ודברת בם
המקום שלי העבר

פרשת  “שלח” פרשת השבוע למשפחה

כשהייתי  המועצות.  בברית  גדלתי 
היה שלושים  ילדה, משך ההיסטוריה 
בת  כשהייתי  פעם,  אבל  בלבד.  שנה 
בחורשה  פיקניק  עשינו  בערך,  עשר 
)יקטירנבורג(,  גרנו  בה  לעיר  מחוץ 
שביער  לו  אמר  שלי  אבא  של  וחבר 
קבר  תמצא  תחפור,  שלא  איפה  הזה 
איתי  נשאר  הזה  המשפט  אחים. 
אני  אליו  מקום  בכל  מאז,  לתמיד. 

מגיעה אני מחפשת אחר מה שהיה.
ברשות  ארכיאולוגית  אני  היום 
העתיקות של ישראל. טוב, בישראל זו 
לא חוכמה. איפה שלא תחפור תמצא 

ממש  שנמצא  נענע,  לתל  שלי  הילדים  עם  הלכתי  מזמן  לא  משהו. 
ואמרתי  ברוסיה,  ילדותי  על  להם  סיפרתי  בתיה.  ממזכרת  רחוק  לא 
להם שזה מרגיע אותי לדעת שהיה פה משהו לפנינו. לבן הקטן שלי 
אמרתי שהאדמה בארץ ישראל היא כמו קו טלפון שדרכו אנחנו יכולים 

להתקשר אל העבר. אני חופרת עם 
פרופסור פינקלשטיין בתל מגידו. זהו 
ברציפות  בו  שחופרים  קטן,  די  תל 
שומאכר(,  )גוטליב  מ-1903  כבר 
״חדשים״  דברים  בו  מוצאים  ועדיין 

ומעניינים על הארץ הזאת.
לא רק העבר הרחוק מעניין אותי. אני 
שאריות  סביבי  למצוא  נהנית  מאוד 
מסתובבת  אני  הקרוב.  מהעבר  גם 
כדי  עיניים  ומרימה  בתל-אביב 
לחפש שלטי חנויות עם חמש ספרות 
של  לקיבוץ  להגיע  הטלפון;  במספר 
לא  הכניסה  ששלט  ולראות  חברים 
הוחלף או שופץ ארבעים שנה; ללכת עם המשפחה לחורשה ולמצוא 

שלט עם הלוגו הישן של קק״ל.
הייתי רוצה שבארץ תהיה יותר מּודעּות לשימור העבר, הרחוק והקרוב.

מינה סלע

רחוב במזכרת בתיה בתמונה משנות ה-50. מזהים?

פרשת שלח עוסקת במספר ציווים הלכתיים: 
פר  חלה,  הפרשת  מצוות  ציצית,  מצוות 
חטאת ציבור. כמו כן היא מתארת את פרשת 

המקושש ובפרוטרוט – את חטא המרגלים.
סיפור חטא המרגלים בקצרה: לאחר שצווה 
לכל  אחד   – אנשים   12 משה  שלח   – ה’  ע”י 

שבט –לתור את ארץ כנען. 
הוראות משה למרגלים:

...ּוְרִאיֶתם ֶאת-ָהָאֶרץ, ַמה-ִהוא; 
הּוא  ָעֶליָה--ֶהָחָזק  ַהֹּיֵׁשב  ְוֶאת-ָהָעם, 

ֲהָרֶפה, ַהְמַעט הּוא ִאם-ָרב
ָּבּה--ֲהטֹוָבה  ֹיֵׁשב  ֲאֶׁשר-הּוא  ָהָאֶרץ,  ּוָמה 

ִהוא, ִאם-ָרָעה;
ָּבֵהָּנה-- יֹוֵׁשב  ֲאֶׁשר-הּוא  ֶהָעִרים,  ּוָמה 

ַהְּבַמֲחִנים, ִאם ְּבִמְבָצִרים. 
ֲהֵיׁש- ִאם-ָרָזה,  ִהוא  ֵמָנה  ַהּׁשְ ָהָאֶרץ   ּוָמה 

ָּבּה ֵעץ ִאם-ַאִין,
ְוִהְתַחַּזְקֶּתם, ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ...

)במדבר, פרק י”ג, פסוקים י”ח-כ’(.
המרגלים תרו את ארץ ישראל במשך 40 יום. 
וכן  הציבור  לכלל  שקוף  דו”ח  מסרו  ובשובם 

למשה ולאהרון. 
יבין  ראשונה  בקריאה  הדו”ח  את  שיקרא  מי 
משה  של  הוראותיו  אחר  מילאו  שהמרגלים 

ויותר מזה: 

)פרק  ודבש”  חלב  כ”זבת  הארץ  את  תארו 
י”ג, כ”ז(.

תארו את העם שראו בה: “אפס כי ַעז ָהָעם 
ָאֶרץ” )י”ג, כ”ח(. ב ָבּ ֵשׁ ַהֹיּ

בהם:  יושב  זה  שעם  הערים  את  תארו 
דֹֹלת ְמאֹד” )י”ג, כ”ח(. ֻצרֹות ְגּ “ְוֶהָעִרים ְבּ

ואף הביאו מפריה: אשכול ענבים כבד כל כך 
שהיה צורך ב-2 אנשים בכדי לשאתו.

המשך הסיפור:
מרגלים  עשרה 
הערכת  הוסיפו 
באשר  פסימית  מצב 
הארץ  כיבוש  לסיכויי 
ערים  חזק,  )עם 
בצורות( והוציאו דיבת 
ֹאֶכֶלת  “ֶאֶרץ  הארץ: 
ל”ב(.  )“ג,  ֶביה”  יֹוְשׁ
יהושע   - ושני מרגלים 
יפונה  בן  וכלב  בן-נון 
ונתנו  עליהם  חלקו    -
אופטימית  תחזית 
באשר לכיבוש הארץ. 
השתכנע  לא  העם 
וכלב  יהושע  מדברי 

והתכוון לרגום אותם באבנים.

רוב  של  הפסימית  מההערכה  כתוצאה 
ובמשה:  בה’  באי-אמון  העם  הגיב  המרגלים 
את  ַהֹזּ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֹאָתנּו  ֵמִביא  ה’  “ְוָלָמה 
ֲהלֹוא  ָלַבז  ִיְהיּו  נּו  ְוַטֵפּ ינּו  ָנֵשׁ ֶחֶרב  ַבּ ל  ִלְנֹפּ
ֶאל  ִאיׁש  אְמרּו  ַוֹיּ ִמְצָרְיָמה:  ׁשּוב  ָלנּו  טֹוב 
)י”ד,  ִמְצָרְיָמה“  ְוָנׁשּוָבה  רֹאׁש  ָנה  ִנתְּ ָאִחיו 

ג-ד(.
ה’  מבקש  האמון  חוסר  הפגנת  בעקבות 
להשמיד את העם דבר 
אך לאחר תחינותיו של 
מומתק  העונש  משה 
ישראל  שבני  ונקבע 
שנה   40 במדבר  יהיו 
עד שימותו כל בני הדור 
ומעלה  שנה   20 מבן   –
יוכלו  בניהם  רק  וכך   –

להיכנס לארץ. 
השאלה:  נשאלת  כאן 
של  חטאם  היה  מה 
בקריאה  המרגלים? 
להבין  אפשר  שטחית 
הוראותיו  אחר  שמילאו 
יותר  ואפילו  משה  של 
כל  סיפקו,  הם  מזה: 
אחד עפ”י דרכו את הערכותיו לגבי הסיכויים 

המרגלים מציגים את פרי הארץ - איור מאת גוסטב דורה



קשר משפחתי - הִגרסה הבבלית

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

של בני ישראל במבצע כיבוש הארץ. אם כן – 
מדוע ישנה בעיה בדבריהם?

את  מתאר   )12-13 מאות  )ספרד,  הרמב”ן 
חטאם במילה אחת: “אפס”. או במילותיו: “כי 
כי  לשולחם,  אמת  אמרי  להשיב  להם  יש 
כן צוה אותם החזק הוא הרפה הבמחנים 
“אפס”,  במלת  רשעם  אבל  במבצרים,  אם 
שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם 
חטא  כלומר:  ענין”.  בשום  אפשר  שאי 
המרגלים  “אפס”.  במילה  טמון  המרגלים 
שעשרה  ומרגע  שראו  על  דיווח  לתת  נשלחו 
הפסימיות  הערכותיהם  את  הוסיפו  מהם 
וביטלו את אשר ראו: טוב הארץ ואיכותה מול 
לכיבוש  באשר  לדעתם  האפסיים  הסיכויים 
לא  הם  לחטאם.  הזרע  נזרע  כאו   – הארץ 

נשלחו לספק הערכות אלא רק לספק דיווח.
דיווח  לתת  המרגלים  על  היה  מדוע  כן:  אם 
טיבם  ועל  הארץ?  יושבי  של  ביצוריהם  על 
ניתן  שטחית  בקריאה  הארץ?  יושבי  של 
להבין שהמרגלים הגדילו ראש בכך שסיפקו 

הערכות צבאיות לגבי סיכויי הכיבוש.
כאן אפשר לתרץ גם: 

המרגלים נשלחו לתת דיווח על בצוריהם של 
יושבי הארץ כי מתוך גודל הערים ניתן לראות 
אם הארץ טובה אם לאו. כך ניתן להבין מהם 
תנאי החיים בארץ ואם יש לתושבים מספיק 
לתנאי  לדאוג  מבלי  עריהם  את  לבצר  זמן 
כאן  – מדובר  להבין  )צריך  החיים הבסיסיים. 

על האלף השני לפנה”ס...(
המקום  אנשי  את  לראות  נשלחו  המרגלים 

כדי לראות דרכם את טיב הארץ כפי שרש”י 
ארץ  ויש  חלדים  המגדלת  ארץ  ”יש  מבאר: 
המגדלת גיבורים” – אנשי המקום מעידים על 

טיב המקום.
רוח  את  להבין  היה  המרגלים  שעל  מכאן 
שקיבלו  ההוראות  של  טיבן  ואת  המפקד 
ולתת דיווח על טיבה של הארץ – שאכן היתה 
היתה  שליחותם  מטרת  לדבריהם.  גם  טובה 
“לתור את ארץ כנען” – לערוך מסע תיירותי 
ֶאת-ֶאֶרץ  ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים,  )ְׁשַלח-ְלָך  לארץ 
ְּכַנַען( ולא משימת ריגול צבאית. משהפכו 10 
שעברו  החוויתי  ישראל  שביל  את  המרגלים 
ועל  – הפכה שליחותם לחטא  למבצע צבאי 

כן נקראו “מרגלים”.
שלומי פלג

לזו.  זו  דומות  המאושרות  המשפחות  “כל 
בדרכה  אומללה  היא  אומללה  משפחה  כל 
הספרותיות  הפתיחות  באחת  כך,  שלה”. 
את  טולסטוי  לב  פותח  ביותר,  המפורסמות 

ספרו “אנה קרנינה”. 
ודפוסי  סוגיות  לזהות  ניתן  זאת,  עם  יחד 
רבות.  למשפחות  שמשותפים  דינאמיקה 
ההקשר  פרט,  כל  של  האישיות  מרכיבי 
משותפות,  חוויות  התרבותי-עדתי-חברתי, 
פערי הדורות, תהליכים התפתחותיים במעגל 
ויוצרים  יחד  פועלים  ועוד  אלו  כל   - החיים 
והשפעה  משמעות  בעלי  קשרים  של  מארג 
עצומה על חייו של כל אדם מרגע לידתו ועד 

יום מותו. 
חמורבי,  המלך  מתקופת  באכדית  כתבים 
מסביבות 1800 לפנה”ס, פותחים צוהר לתוך 
המעמד  בת  בבלית  משפחה  של  עולמה 

הגבוה, שחיה בעיר לרסה באותה תקופה. 
רשימת  קיבל  הבעל  המשפחה.  באבי  נפתח 
מצרכים מאשתו, וכך הוא כותב לה )במשפט 

הפותח הוא מברך את האלים הבבליים(:
שמש  חזיר:  שמש  אומר  כה  אמור,  “לזינו 
שעל  לשעורה  בנוגע  יחיוך.  לו  ואלברת 
מספוא  אמרת:  את  כה  לי,  כתבְת  אודותיה 
הבית  עבור  ואוכל  הבקר  פיטום  בית  עבור 
ונָעֵריָך נגמר, ׂשעורה אין. שאצא לרחוב? האם 
יתָך?  ֵבּ האכלת  עבור  ממישהו  שעורה  נלווה 
כתוב אליי מיד כדי ש-01 כור של שעורה, היכן 

שתכתוב, לו יתנו לי! כך את כותבת”
ממורמר  מסתובב  אותו  לדמיין  ממש  אפשר 
מביט  כשהוא  בשופרסל  העגלה  עם 

בהשתאות על הרשימה...
אשתו  את  מאשים  שוב  הוא  אחר  ובמכתב 

בבזבזנות בניהול משק הבית: 
השעורה  מלבד  הנה,  הגעתי  שאני  “לפני 
והשאירו  נמדדה  נמצאת,  שבבית  הישנה 
מה  לשם  סאה.  כלי  ב-3  שעורה  כור   20 לך 

מזון  מנות  כמה  לשעורה?  בנוגע  לי  כתבת 
עכשיו  עד  שעורה  כור   20 יום?!  במשך  צריך 
נגמרה? השעורה בבית הזה עפה ומתעופפת 

שוב ושוב...”
עם  בעצמה  מתמודדת  הנראה,  כפי  האישה, 
לא מעט עומס ומתחים, ומוציאה את תסכולה 
במכתב  אחרת.  בעיר  שמתגוררת  בתה,  על 
אליה היא מוכיחה שאת הפולניּות, לא בהכרח 

המציאו הפולניֹות.
זרוק,  גופי  התמוטטתי,  יושבת  אני  בה  “בעיר 
עכשיו  ללכת!...  יכולה  לא  אני  אני,  שפופה 
לך.  יביאו  הם  ארבה  שמש-חזיר,  למצוות 
שלחי  למכתבי  תשובה  את,  בתי  באמת  אם 
מי  בידי  בדיכאון?  את  למה  אמי,  ואמרי:  אליי 
את האסון הזה חווית? אני יום וליל שוב ושוב 

מתפללת עבורך! בבקשה, זה דחוף”.
הדור  על  גם  פסחו  לא  הרגשיות  העוצמות 
הנראה  ככל  לומד  הבן  במשפחה.  הצעיר 
על  אמו  בפני  ומתלונן  מרוחקת,  בפנימייה 

הבגדים שמספקים לו מהבית:
שמש  סין:  אידין  אומר  כה  אמור,  “]לזינו 
יחיוך[.  לא  לעולם  לי  הודות  מרדוקואלברת, 
ַאְת,  משתפרים.  לשנה  משנה  האנשים  בגדי 

ֶאת איכות בגדיי משנה לשנה מפחיתה...”
המרמור אצלו גובר, והוא ממשיך להתלונן:

ַאְת  בגדיי  באיכות  וקיצוצים  הפחתה  ידי  “על 
התעשרת. צמר בביתנו נצרך כמו לחם, וַאת 

ֶאת איכות בגדיי משנה לשנה מפחיתה”.
נרֶאה שהמותגים הרצויים בוששו להגיע, והבן 
נאלץ להעלות מדרגה את ניסיונות הסחיטה 
בינו  המעמדות  לפער  ולהתייחס  הרגשית, 

לבין קבוצת בני השווים. וכך הוא כותב לאמו: 
“בעוד שלּבנֹו של אדד-אינידם, שאביו משרת 
על  את  ללבוש,  חדשים  בגדים  שני  אבי,  של 
בגדי החדש האחד מתרגזת שוב ושוב. בעוד 
שאת ילדת אותי, אימא שלו אימצה אותו. וכמו 
שהוא - אימא שלו אוהבת אותו, אותי - את לא 

אוהבת”.
יחסי  על  הרבה  ללמוד  אפשר  מהמכתבים 
הגומלין בין בני המשפחה באותה תקופה, על 
הלחץ החברתי, על פערי המעמדות ועוד, אך 
ניתן גם ללמוד שלאורך אלפי שנות היסטוריה 
האנושי  לטבע  הקשור  בכל  אנושית, 
ולדינאמיקה משפחתית, הרבה דברים נותרו 

בעינם.

ד”ר  של  מאמרה  מתוך  הבבליים  )הציטוטים 
“סגולה”  העת  בכתב  שפורסם  גרץ  שירלי 

במאי 2014( 
בנימין גרינברג



שוליית הקוסם 

“נצחוני בני, נצחוני בני”
בסרט של אולפני דיסני “צעצוע של סיפור 2” 
יש ויכוח מאוד חריף שמתנהל בין וודי לפיט-

המסריח.
לא  בסרט  תמימה  בעין  צופים  כאשר 
שלא  וודאי  הוויכוח  לתוכן  לב  שמים  תמיד 
של  מהעמדות  אחת  שבכל  לפילוסופיה 
מעט  מאזינים  אנו  כאשר  ואף  הצדדים.  שני 
לוויכוח הקולני שבין השניים, אנו פוסקים חד 
ילדים  כמו  שכן  וודי,  של  לטובתו  משמעית 
קטנים אנו תמיד רוצים שהגיבור שלנו )שהוא 
גם תמיד ה”טוב”( יהיה זה שינצח )ואכן תמיד 
בסרטי הילדים כך קורה(. אבל לו לרגע נצפה 
)לא  הילדים  של  מבטם  מנקודת  לא  בסרט 
רק  אבל  רע,  שזה  לומר  מנסה  אני  שחלילה 
ברור  שלא  לב  פתאום  נשים  אנחנו  לרגע…( 
בכלל מי מבין השניים צודק. וודי טוען שהחיים 
שתמיד  איפה  להיות  צריכים  הצעצועים  של 
היו הצעצועים- בחלקתם של הילדים, בחדר 
המשחק על המיטה או בקופסה-המשחקים. 
צעצוע  כל  של  מטרת-חייו  כי  טוען  הוא  וכן 
ישחק  אשר  ילד,  של  בחברתו  להיות  היא 
לעומתו  יחדיו.  וישתעשעו  אותו  יאהב  עמו, 
מחודשת  אלטרנטיבה  פיט-המסריח  מעמיד 
מתקופת  תיאור  כמו  נשמע  )ממש  ונוצצת 
עם  הדתי-האדוק  מתווכחים  בה  ההשכלה 
שמציג  האלטרנטיבה  הנאור…(.  המשכיל 
והנעימים  הטובים  החיים  היא  פיט-המסריח 
נפילות מידיהם  ביותר עלי-אדמות, חיים בלי 
בבגדים,  ושריטות  קרעים  בלי  ילדים,  של 
זאת  כל  ואם  הפנים.  על  קשוקשי-עט  בלי 
חיי  הם  אלו  כי  ואומר  מוסיף  הוא  לא מספיק 
לצד  יסתיימו  אחד  יום  אשר  חיים  לא  נ-צ-ח, 
ימאס  אהוב  ילד  שאותו  בגלל  פח-האשפה 
בהם  חיים  לא  שלו.  “המיושן”  מהצעצוע 
למושיע  מחכה  בקופסה,  לבדך  נותר  אתה 
שיבוא- ואיננו… )כפי שקרה לג’סי(. אלא חיים 

שימשכו לעד, לנצח. 
האם בדבריו אלו אין הוא מבטא את הכמיהה 
חיי  אלמוות,  חיי  בני-האדם:  כל  כמהים  לה 

נצח?
של  לזו  זהה  בקשה  אלו  בדבריו  אין  האם 
קהלת בראשית דרכו: למצוא דבר-מה בחייו 
עומד  שניצב  בר-חלוף,  שאינו  האדם  של 

לעד?
את  מבקש  שהוא  לפיט-המסריח  משיב  וודי 
יודע כיצד  החיים הללו כיוון שאין הוא באמת 
של  בובתו  שאת  )כיוון  ילד  ביד  בובה  חיי  הם 

פיט-המסריח מעולם לא קנה ילד(. 

מענה  באמת  היא  זו  תשובה  האם  אך 
לדבריו של פיט?

חריפה,  אמירה  בדבריו  אין  האם 
כדבריו של קהלת:

“ושנאתי את החיים כי רע עלי 
המעשה שנעשה תחת השמש כי 

הכל הבל ורעות רוח!”
)הכוונה  איננו חפץ בחיי הבל   פיט-המסריח 
שרבים  כפי  חסר-משמעות  אינה  בהל 
נצחי(,  לא  חולף-עובר,  אלא  מפרשים, 
רואה  הוא  שהם  בחיי-המוזיאון  רוצה  הוא 
זאת  מבין  שלא  מי  בר-חלוף.  שאיננו  דבר 
וכידוע   – מיושנת”  שריף  “בובת  שהוא  כיוון 
הוא   - שמרנים  יותר  תמיד  הם  המיושנים 
על  פקוחות  בעיניים  מביט  אינו  הוא  וודי! 
השאלות  את  לשאול  מפחד  הוא  המציאות, 
במוסכמות  שבוי  והוא  ביותר,  הקשות 
הוא  וודי  )כאמור,  חי  הוא  בתוכן  החברתיות 
פיט-המסריח  לעומתו  ושמרן(.  דתי-אדוק 
הבלתי- המשמעות  את  האמת,  את  מחפש 

טעה!!  וודי  ניצח!!  פיט  החיים.  של  חולפת 
תודו, שהשתכנעתם שצריך להקשיב לפיט-

צודק  ושהוא  ברצינות,  יותר  קצת  המסריח 
לגמרי בכך שאין הוא מוכן לוותר על החלום 
הנצח.  חיי  ובני-האדם:  הצעצועים  כל  של 
“אבל  להשיב:  מבקשים  וודאי  אתם  עכשיו 
ובחירה”,  אין לך חירות  כי  אין חיים,  במוזיאון 

“ואין שום משמעות לרצונותיך” וכו’ וכו’…
אתם לא באמת חושבים שאני, אדם שבשנות 
סרטים  על  וכותב  יושב  לחייו  העשרים 
הסרט  של  לגיבור  אתן  באמת  מצויירים, 
להפסיד! )אמרתי כבר קודם שזה רק לרגע… 

אז הרגע הזה נגמר בזה הרגע!(
אצל פיט המסריח ככל הנראה הנצח מורכב 
הזמן.  ציר  לאורך  במרחב,  ממציאות-החומר 
עצם  ההוויה-  עצם  הם  החיים  לשיטתו  ולכן 
השהייה של החומר במרחב לאורך ציר הזמן. 
התנועה  הוא  הנצח  וודי  אצל  זאת  לעומת 
ישנה  זמן  יש  תנועה  שיש  עוד  וכל  במרחב, 
המשכיות. ובו ברגע שאין תנועה- אין נצחיות- 
אין זמן בכלל. והחיים? החיים הם המפגש בין 
של  האין-סופי  המרחב  כל  לבין  חומר  אותו 

המציאות. 

הוא  לוודי  פיט-המסריח  בין  הוויכוח  בעצם 
והרמב”ם.  אריסטו  בין  המחלוקת  של  גלגול 
כתוצאה.  הזמן  את  רואה  וודי  כמו  אריסטו 
את  שיוצרת  זו  היא  במרחב  התנועה  כלומר 
הזמן. ואילו הרמב”ם כמו פיט, רואה את הזמן 
המרחב  כמו  בדיוק  ועומד  קיים  כאובייקט 
והחומר- ואשר בצירופם יחד הם מאפשרים 

תנועה. 
במילים אחרות, הנצח של פיט והרמב”ם הוא 
האי-סופי.  הזמן  ציר  על  חומר  ישנו  עוד  כל 
וודי ואריסטו הוא כל עוד יש  ואילו הנצח של 
תנועה במרחב- כי כל עוד יש תנועה נתמשך 

הזמן. 
מפליאה  היא  וודי  של  דרכו  כי  סבור  אני 
ומחודשת הרבה יותר מזו של פיט, אך לא רק 
שבל כך אני אוהב אותה יותר. אני חושב שאכן 
בוויכוח הזה וודי ואריסטו לצדו מכריעים את 
המסריח.  ופיט  הרמב”ם  מול  לטובתם  הכף 
קיימת  משהו…  מסתתר  וודי  של  בשיטתו  כי 

אמירה מעניינת ומיוחדת במינה…

נחלקו  אשר  חכמים  על  מסופר  בתלמוד 
אשר  ומפליא,  ארוך  דיון  ולאחר  בהלכה, 
קירות  המים,  אמת  החרוב,  עץ  בו  השתתפו 
בית המדרש ואפילו בת קול, הכריעו חכמים 
לאחר  ונפלאות.  ניסים  אותם  כל  כנגד 
נתן  ר’  הלך  המדרש  בבית  הדיון  שהסתיים 

ובדרך פגש באליהו הנביא. 
“אמר לו: מה עשה הקב”ה באותה שעה?” 
אמר לו: “חייך ואמר: נצחוני בני, ניצחוני 

בני”.
שמעתי מדני סגל פירוש יפיפה למילים אלו. 
מלשון  כלל  בדרך  מתפרשת  נצחוני  המילה 
נצח.  מלשון  גם  אותה  לפרש  ניתן  אך  נצחון, 
נחלקו  שחכמים  שעה  שבאותה  כלומר, 
אשר  זה  של  דעתו  את  קבלו  ולא  בהלכה, 
בת-הקול תמכה בו, ישב הק”בה חייך ואמר: 
בעקבותי-  הלכו  ולא  עלי,  חלקו  שבני  בכך 
בכך הם הנציחו אותו, הם הוסיפו תנועה לציר 
הזמן שלי”. בכך שנוצר דו-שיח עם אלוהים, 
מציאות  נוצרה  בפיו,  העצמיות  ביטול  ולא 

נצחית של האין-סוף. 
ממש  רציונליסט  בעצם  הוא  המסריח  פיט 
כמו הרמב”ם, אריסטו הוא אריסטו, אבל וודי, 

הוא איננו רק בובת שריף, הוא מיסטיקן!
הוא  הזמן  כך:  מתנהל  העולם  וודי  פי  על 
התנועה-  בעצם  שהיא  והיצירה-  אובייקט, 
יוצר ממשות.  היא  ציר הזמן  נעה על  כשהיא 
קיים,  איינו  החומר  קיימת,  איננה  הממשות 
מה שיוצר את המציאות הממשית זו התנועה 
על ציר הזמן. בשל כך אין עוד חיפוש “מדעי” 
אחר הדברים העומדים לנצח, אלא יש יצירה, 
כמו  ממש  נצחיים.  חיים  שיוצרת  תנועה-  יש 
חי  אלא  הילדות  על  מדבר  שאיננו  פיטר-פן, 
ובדיוק  בחייו.  אותה  מנציח  הוא  ובכך  אותה, 
כמו השם של הארץ בה הוא חי: “ארץ לעולם 
גדלים  לא  שלעולם  ארץ  רק  לא  לא…”- 
אלא  לוונדי(,  מסביר  פן  שפיטר  )כפי  בה 
ולכן  אין-  היא  לא, לעולם  ארץ שהיא לעולם 
המקום  הנעלם,  האין,  הוא  הנצח  נצחי.  היא 
שמאפשר לחיים להתפתח, להמשך- להיות 
מקום  יש  דבר-מה  שחסר  בכך  נצחיים. 
להתפתחות- לנצחיות. כי אמנם השלם הוא 
ההשתלמות,  תנועה  בו  חסרה  אבל  מושלם, 
ולכן ע”פ המדדים הללו הוא איננו נצחי - כיוון 
משחק  היצירה,  התנועה,  בלי  סטטי.  שהוא 

הילדים, הנצחיות איננה!
אליסף תל אור



הדף האחורי

ת ָחָלה” ִחיַדת “ַהְפָרַשׁ
ְּבָפָרַׁשת “ְׁשַלח” ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְמצּוִוים ְלַהְפִריׁש ָחָלה, ְּכלֹוַמר ָלֵתת ַמַתָנה ַלֹּכֵהן ֶחֶלק ֵמָהִעיָסה ֶׁשִמֵמָנה 
ֲעֵליֶכם  ָּכל ׁשּוָרה  ִּבְתִחיַלת  ָחָלה”.  ת  “ַהְפָרַשׁ ְּבִמְׂשַחק  ְנָׂשֵחק  ַהָּפָעם  ָּבִחיָדה  ָחָלה.  אֹו  ֶלֶחם  אֹוִפים 
ת” )הֹוָצַאת(  ְלָגלֹות ְלִפי ָהַהְגָדָרה ִמיָלה ַּבת 5 אֹוִתיֹות, ֶׁשְמִכיָלה ֶאת ָהאֹוִתיֹות ח,ל,ה. ְלַאָחר “ַהְפָרַשׁ
ָהאֹות ח’ ֲעֵליֶכם ְלָגלֹות ֵאיזֹו ִמיָלה ַּבת 4 אֹוִתיֹות נֹוְצָרה. ָּבֵהְמֵׁשְך “ַהְפִריׁשּו” ֶאת ָהאֹות ל’ ּוְלַבסֹוף ֶאת 

ָהאֹות ה’, ָּכְך ֶׁשִתיָׁשֵאר ִמיָלה ַּבת 2 אֹוִתיֹות. ִּפְתרֹון ַהׁשּוָרה ָהִראׁשֹוָנה מֹוִפיַע ְּכדּוְגָמה. 

ְּבַהְצָלָחה!
ַהְגָדרֹות

ִויּתּור - ֶחֶלק ְּבִמְׁשַּפט - ֲאַגם - ִמיַלת ְׁשֵאָלה )ְראּו ִּפָתרֹון ְּבׁשּוָרה 1 ְּכדּוְגָמה(
ִקיּבּוץ ְלַיד ַמְזֶּכֶרת ַּבְתָיה - ׁשֹוֵלף ֵמַהָמִים - ָהַדר ְוָכבֹוד - ְׁשָּתִיים

מּות ְקסּוָמה ֵמָהֲאָגדֹות - ָּכפּול ֶּבֶגד ֲחִגיִגי - ָׁשַמט ִמָידֹו - ְדּ
ִמין ִציּפֹור ְּדמּוַית יֹוָנה - ָּכדּור ִמְׂשַחק ָקָטן - ָחְׁשבּו - ְּפִנים

ל ֶאֶבן ָיָפה ָּבחֹוֶׁשן - ָהֵהיֶפְך ֵמֵריָקה - ִּגילֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ְּכֶׁשנֹוַלד ִיְצָחק - ָׂשָרה אֹו ָרֵחל, ְלָמָשׁ
ְּתחּוָׁשה ֹלא ְנִעיָמה ַּבֶּבֶטן - ֶמְרָּכז - ִּתְקָוה - ְּבתֹוִכי

ְקרֹוַבת ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַהְלִביָאה - ַמִניַח ְּבָמקֹום ָגבֹוַה - “ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ___ ָוֹבהּו” - אֹות מּוִסיָקִלי

ְּברּוִכים ַהָּבִאים ְלַמְמֶלֶכת ַהָּתְכִנּיֹות, ָמקֹום ָׁשַרק ְיָלִדים ְיכֹוִלים ְלַגּלֹות.
ּבֹואּו ִאִּתי ַלִחּנּוִכית, ָנכֹון, ֵאיְך ִנַחְׁשֶּתם? “ָּדן ְוּמּוְזִלי” ֶזה ֵׁשם ַהָּתְכִנית.

ְמַסֶּפֶרת  ּוֻבָּבתֹו - ּמּוְזִלי ָׁשָּמה -  ַאָּבא אֹו ֲאחֹותֹו(,  )ִעם ִאָּמא אֹו  ְּבָעָיה  ֵיׁש  ְלָּדן-ָּדן  ֹּבֶקר  ָּכל 
קֹוְנִפיטּוָרה ַהָּמקֹום ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהיא ִהִּגיָעה, ֵיׁש ְּבָעָיה ּדֹוָמה ְלָּמה ֶׁשָּקָרה ְלָּדן-ָּדן ְּבאֹותֹו  לֹו ֶשֵבּ

ַהֹּבֶקר.
ְּפֵרֵצל  ֵאֶצל  ִמְתַרֶחֶׁשת  ַהְּבָעָיה  ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ְיצּוִרים,   4 ּפֹוְגִׁשים  ְוָדן  ּמּוְזִלי  קֹוְנִפיטּוָרה  בֵּ ָאז 

ְוְסִפיְנג’. ָּמְרׁש ּוֵּמלֹו ְמַבְּטִאים ֶאת ֶזה ְּבמּוִסיָקה.
אני צֹוַפה ַּבֶזה ַּבַּמְחֵׁשב וֶזה ַמְצִחיק ּוֵמָעְנֵין! ֻמְמָלץ ְמאֹד!!!! 

אלה הרטמן א1
קֹוְנִפיטּוָרה?( )ִחיָדה-ָמה ָהֶקֵׁשר ֵּבין ְׁשּמֹות ָּכל ַהְּיצּוִרים ֵבּ

ָּדן ְוּמּוְזִלי 


