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 ט"ז ניסן

 

 גורל?
 

 טו( ג )משנה, אבות -הכל צפוי והרשות נתונה"

 להטות רצה ואם. בידו הרשות צדיק ולהיות טובה לדרך עצמו להטות רצה אם. נתונה אדם לכל *רשות

' ורע טוב לדעת ממנו כאחד היה האדם הן: 'בתורה שכתוב הוא. בידו הרשות רשע ולהיות רעה לדרך עצמו

 בדעתו, מעצמו הוא שיהא הענין בזה...  בעולם יחיד הוא אדם של זה מין הן, כלומר(, כב ג בראשית)

 .. הרע או הטוב מלעשות בידו שיעכב מי ואין חפץ שהוא מה כל ועושה והרע הטוב יודע, ובמחשבתו

 ה פרק, תשובה הלכות, המדע ספר, תורה משנה, ם"רמב

 

 ** * 

המדבר על הגורל ולהתייחס לזה  , בעקבות פירושו של הרמב"ם,איבשל רבי עק משפטבחרתי לכתוב על ה

 בהקשר של התחלות חדשות. 

לטת בגורל לפי דעתי וחאני מאמינה בגורל, שיש לך סוג של עתיד שכבר כתוב מראש. אך אמונה מ

  מבטלת את האפשרות בבחירה החופשית של העתיד שלך.

ו, החלטותיו, ימעש) של האדם הם ביטויים הבאים לציין שהתנהגותו רצון חופשי או בחירה חופשית

חורין, ואינם קבועים מראש ומוכתבים בידי -עצמאי ובן רצון הם פרי( ורגשותיו, מחשבותיו

לפי תפיסה זו לאדם יש יכולת   .אנושיים-על או כוחות ,ואף לא על ידי הגורל הדטרמיניסטית הסיבתיות

 .תלשלות חייורוחו, ובכך לקבוע במידה מסוימת את הש-להחליט וחופש לבחור את מעשיו והלכי

יתרה מזאת אני רואה באמונה מוחלטת בגורל כהשלכת אחריות על חייך, השאלה היא האם השלכת 

 אחריות היא דרך התמודדות טובה לחיים?

לכן אני מאוד מתחברת למשפט "הכל צפוי והרשות נתונה". אני רואה בו את העובדה שיש לי סוג של 

ה ולשנות אותה לפי הרצון העצמי שלי וחופש הבחירה שלי. יש גורל, דרך לחיים, אך אני יכולה לנתב אות

 לי את חופש הבחירה. 

כך לדוגמא, לאדם וחווה היה סוג של גורל, לחיות בגן העדן. והרי ה' שהוא כביכול כל יודע ידע שהם יאכלו 

פן לכן אני חושבת שאנו אחראים לגורלנו באו -מהפרי האסור, אך הוא נתן להם את אפשרות הבחירה 

 מסוים.

אני חושבת שברגע שאת/ה הולך/ת להתחיל התחלה חדשה, לדוגמה: שנת מכינה או שירות צבאי, או 

 אפילו עבודה חדשה, יש לך את האפשרות לבחור איך הם יראו.

שנת מכינה. כביכול, את/ה יודע/ת אילו תכנים תעבור/י, תחווה/י חיי קבוצה וכו', אך את/ה  -כך לדוגמה 

 את/ה רוצה לקחת אחריות, להקשיב וללמוד, איפה לטייל וכמה לתת מעצמך.בוחר/ת אם 

" 
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וכך גם בשירות הצבאי שלך. אתן/ם יודעות/ים שאתן/ם תשרתו בצבא ואין ספק שהבחירה היא בידנו. האם 

 לעשות שירות משמעותי? לקחת יותר אחריות? להתקדם בתפקיד?...

 

 שירי חכים
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 ניסן י"ז

 

 הפיל והיתד
 .שהייתי קטן אהבתי מאוד את הקרקס

 .במיוחד אהבתי את החיות, ומכל החיות אהבתי את הפיל

 .במשך ההופעה הציג הייצור הענקי הזה את כישוריו

 .בהפסקה שבין ההופעות היה הפיל קשור בשרשרת ליתד שהייתה נטועה באדמה

 .כמה סנטימטרים ממנה היו תקועים באדמההיתד לא הייתה אלא חתיכת עץ לא גדולה, ורק 

 ,למרות השרשרת הכבדה והחזקה, היה לי ברור לחלוטין

 ,שהחיה הזאת שיכולה לעקור עץ שלם מהשורש ללא קושי

 .יכולה בקלות רבה למשוך היתד הקטנה מהאדמה ולברוח

 ?התעלומה הייתה ברורה וגלויה לעין: מה מחזיק אותו שם

 

 ,כשהייתי בן חמש או שש, עדיין סמכתי על חכמתם של המבוגרים

 .לשאלתי ענו, כי הפיל לא בורח משום שהוא פיל מאולף

 ?שאלתי את השאלה המתבקשת: אם הוא מאולף, אז למה בכלל צריך לקשור אותו

 .לא זכור לי שקיבלתי תשובה הגיונית

 ,עם הזמן שכחתי את תעלומת הפיל והיתד

 :לפני כמה שנים פגשתי מישהו מספיק חכם, שידע את התשובהאך 

 ."הפיל לא בורח כי הוא קשור ליתד דומה מאז שהיה צעיר מאוד"

 ...עצמתי עיניים ודמיינתי את הגור הקטן, רגע אחרי שנולד

 ,אני בטוח שאז הפילון דחף, משך, הזיע ועשה הכל כדי להשתחרר

 .אבל לשווא! היתד הייתה חזקה ממנו

 ,י מוכן להישבע שהפילון היה נרדם מותש מהמאמציםאנ

 .כדי לקום למחרת היום ולנסות להשתחרר, וכן גם ביום שאחרי ובזה שאחריו

שהגיע היום, יום איום ונורא בחייו של הפילון, שבו השלים עם חוסר האונים 

 .לגורלו שלו ונכנע

 

 ** * 

 

והיתד אפשר לראות ולהבין את הקיבעון שנוצר אצלנו אם כבר מדברים על התחלות ובהקשר שלהן לסיפור הפיל 

הבאה נדע מראש איך ומה להחליט יכולה  העובדה שבהתמודדותעצם  בהתאם להחלטות שלקחנו בפעם הראשונה,

 לגרום לפספוס שבד"כ נוכל להבחין בו רק בדיעבד.

אם היינו  .שנזכרתי שלא באמת ניסיתילפני שהתחלנו את המכינה אף פעם לא כתבתי, ידעתי שאני לא יכול לכתוב עד 

 כ

 הצלחה.  יואב מאחל ב -טיול פתיחה 
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מאמצים את היכולת להטיל ספק במה שאנחנו כביכול כבר יודעים או אמיצים מספיק לבחון מחדש אף תחושת פספוס 

 לא הייתה מציקה לנו בדיעבד.   

 

 מיתר שובה
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 י"ח ניסן

 

על בעיות, אנושות ופעמון ארור 
 אחד

 

 ִאיּום ָאָדם ֵאינֶנּו 

 ;כֻּּלֹו ִמֶשל ַעְצמֹו

 ;ָכל ָאָדם הּוא ִפָסה ִמן ַהיֶַבֶשת, ֵחֶלק ֵמֶאֶרץ ַרָבה

  –ָעָפר יִָּגֵרף ִביֵדי ַהיָם-ִאם ּגּוש

 ,ֵאירֹוָפה ִתְהיֶה נְֶחֶסֶרת

ַזת ֵמֵרֶעיָך  ,ַמָמש ְכמֹו ַהּצּוק ַבחֹוף, ְכמֹו ֲאחֻּ

ָזְתָך ֶשְלָך  ;אֹו ְכמֹו ֲאחֻּ

 ,מֹותֹו ֶשל ָכל ָאָדם ַמְפִחית ִמֶמנִי

 .ָהָאָדם-ִכי ָכל כִֻּּלי ְבֶגזַע-יַַען

 ,ֵאש ַעל ֳחָרבֹות ֲעֵשנֹות עֹוד ָבָהר-ֵכן ְבָעְבְרָך ְבֶמְרֶכֶבת-וְַעל

 ,ְלעֹוָלם ַאל ִתְשַלח לֹוַמר

  –ַהִמְצָרר-ַרד ִפְצצֹותְלִמי ִצְלְצלּו ַפֲעמֹונֵי ַהְכָפר ֵעת יַָרד ַבִכָכר בְ 

 ְלָך ֵהם ִצְלְצלּו

 

No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a part of the 

main. If a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory 

of thy friend's or of thine own were: any man's death  were, as well as if a manor

diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for 

whom the bells tolls; it tolls for thee. 

 

 17ג'ון דוהן, מדיטציה מספר 

 ** * 

דוהן כחלק מטקסט ארוך יותר, השאר לא מעניין ולא רלוונטי טקסט זה נכתב על ידי המשורר האנגלי ג'ון 

 לנושא אותו בחרתי להציג כאן.

 ש
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הנושא אותו אני מציג כאן הוא קריאה לפעולה, קריאה להתבונן מסביב, לעשות מעשה, להתחיל משהו 

 חדש, משהו גדול ממך.

 את העוולות המקיפות אותך. "שום אדם איננו אי כולו משל עצמו": אתה לא לבד בעולם, פקח עיניים וחפש

אירופה תהיה נחסרת,  -"כל אדם הוא פיסה מן היבשת, חלק מארץ רבה, אם גוש עפר יגרף בידי הים

כי כל  -ממש כמו הצוק בחוף, כמו אחוזת מרעיך או כמו אחוזתך שלך, מותו של כל אדם מפחית ממני, יען

ע גם בי, כי אני מפסיד את עולמו, וכל מה כולי בגזע האדם": אני חלק מהחברה, אדם שהולך ממנה, פוג

 שהוא יכול לתת לחברה.

"ועל כן בעברך במרכבות אש על חורבות עשנות עוד בהר, לעולם אל תשלח לומר, למי צלצלו פעמוני 

לך הם יצלצלו": אל תמתין בשקט ותחכה לפקודות, לבקשת -הכפר עת ירד בכיכר ברד פצצות המצרר

 תר, כשכבר מאוחר מידי.עזרה, לרגע בו אתה כבר מיו

כך במכינה וכך בחיים, אף אחד לא ציפה מאתינו ללכת למכינה, למה שנבזבז שנה מהחיים שלנו? הרי 

 החיים ממשיכים בלעדינו, לא? אז זהו שלא.

לא בזבזתי את הזמן במכינה, עשיתי, למדתי, גילתי תחומי עניין חדשים, שבזמנם הובילו לגילוי של עוולת 

בה אנו חיים, עוד מלחמות שמישהו צריך להלחם בהן, עוד מקומות בהם מישהו חייב חדשים בחברה 

 להרים את הכפפה ולהגיד עד כאן!

 קום! פעל! העולם לא יחכה לך! עשה משהו עם מה שרע בעיניך! אל תמתין שמישהו אחר יעשה בשבילך.

 כי אם לא אתה תקום ותעשה, אז מי כן? 

  

 

 יונתן כידור 
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 י"ט ניסן

 

 בוקר טוב!

  קום קרא בתחנונים /ן אדם, מה לך נרדם ב

  מאדון האדונים /שפוך שיחה, דרוש סליחה

  בטרם ימים פונים /רחץ וטהר, ואל תאחר

  לפני שוכן מעונים /ומהרה, רוץ לעזרה

  ברח ופחד מאסונים /ומפשע וגם רשע

  שמך יודעי /אנא שעה

  בושת פניםולנו  /ישראל נאמנים לך ה' הצדקה

  להתוודות על חטאים /עמוד כגבר, והתגבר

  לכפר על פשעים /יה אל דרוש, בכובד ראש

  ממנו נפלאים /כי לעולם, לא נעלם

  אשר יאמר /וכל מאמר

 עלינו כרחם אב על בנים המרחם, הוא ירחם /לפניו הם נקראים

 

 עממי

 ** * 

השיר הזה תמיד צץ לי. לא משנה מה  השנה,יוצא לנו להיפגש איתם במהלך מכל השירים והפזמונים ש

אני עושה או מה המצב הנפשי שלי באותו הרגע, איכשהו השיר הזה יודע להרים אותי כשאני למטה 

ולהוריד אותי כשאני למעלה. אני לא אכנס פה לדיון על אלוהים ואמונה וכל זה )בשביל זה צריך להקדיש 

ותשירו יחד עם האמן המזדמן. יש ימו את השיר ביוטיוב , שאני כן רוצה שתיקחו רגע  ספרים שלמים(,

סיפור על רבי בונים מפשיסחא שהיה נותן לתלמידיו שני פתקים לשים אחד בכל כיס. על אחד היה כתוב 

"כל העולם נברא בשבילי" ועל השני כתוב "ואנוכי עפר ואפר". אני חושב שאתם מספיק חכמים כדי להבין 

שאם יש ערך אחד שמוביל אותי בחיים, והוא ללא ספק נמצא במכינת חנתון  את מוסר ההשכל, ואני חושב

ומצופה מבוגרי המכינה, זה ערך הענווה. ההבנה שיש זמן להוביל ויש זמן להיות מובל. יש זמן להתרחב 

 ולהפיץ אור, וזמן להצטמצם ולקלוט אור. 
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ותמיד תדחפו את עצמכם ואת אז קחו לכם את המסר ותבינו אותו כראות עינכם, תנצלו הזדמנויות 

סביבתכם קדימה! משפחת הבוגרים של מכינת חנתון זכתה בכוח רציני וחזק וצפויות לנו המון הזדמנויות 

מטורפות שרק צריך לדעת לנצל כמו שצריך. אנחנו נמשיך לשאוף קדימה וכולנו יחד נצליח להשפיע 

 במעגלים הקטנים והרחבים שלנו.

  

 

 נתנאל הרש                                                                                                         
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 כ ניסן

 

 אוטונומיות אל מול אוטומטיות

 טירוני כבר ורובכם, הסיום במסיבת הספר בית בוגרי עודכם מקצתכם, כאן יושבים אתם בעוד, כך ו

 בעיניכם מעט אולי שיראה עיון. הגדרות בשתי וחפוז קל עיון לפניכם להציע מבקש אני -במדים הצבא

 שגם אופנים, זה לעומת זה, חיים אופני מיני שני המתארות הגדרות. בכם נוגע ובלתי מכם רחוק כעניין

 .מכאן האוטונומיים והחיים. מכאן האוטומטיים החיים: בהם משנה לא המלחמה

 כמעט, מוכנה מטרה לקראת המפוסלת בדרך מאליהם המתגלגלים חיים לאותם אקרא, אוטומטיים חיים

 שכבר הפתרונות את לשנות צורך שיתעורר ובלי חדשות החלטות להחליט או בדבר להרהר צורך בלי

 .ישנם

 על מחדש ולהכריע, דרכו את מחדש לבדוק האדם צריך בפעם פעם שמדי לחיים אקרא, אוטונומיים חיים

 הסיכונים, צפויים המהלכים: קבע של כנתון העולם ניתפס, האוטומטיים בחיים. יותר הנכון הכיוון

 דרך להמשיך אלא ניקרא אינו אדם הבן. ביטוח בחברת לחיות כמו כמעט גלויות וההפתעות, מחושבים

 האפשרות לקראת ומוכן ערוך והכל קבוע השינויים ריתמוס, מוסכם מקומו, מובטח כשקיומו -קיימת

 .החיים תוכן הוא ומימושה הזה העולם סדר היא" האפשרית האפשרות, "אכן. האפשרית

 ושבלי, כלל בטוח אינו שמימושו, למדי הפכפך, סיכוי רק תמיד הוא, אלה אינו העולם, האוטונומיים בחיים

 יוכל מתמיד רצון מאמץ ושבלי. יגיע לאן מראש ידוע לא, הרצוי לכיוון פוסקת בלתי והטייה התערבות

 לשקול צריך בדרך ונקודה נקודה בכל. עצים ועוד עצים עוד אליה מוסיפים שלא כמדורה להיראות העולם

 מסביבו כשהעולם, ולממשו ולנסות רצונו את להגדיר ושוב שוב נתבע אדם והבן. מחדש ולהכריע מחדש

 .במפורש סרבן אינו אם אדיש תמיד

 אל ולהגיע מתהפוכותיהם לצאת מהר ושואפים, מהר מהם מתעייפים האוטונומיים שהחיים, אפוא ברור

 או אישיות חירום נסיבות או משבר רק ומעתה. בטוח מקום באיזה בשקט ולהתיישב. האוטומטיים החיים

 לעמידה אותו ויזרקו, לחיות שלמד" קטן בראש" החיים מן, שתפס השלווה מן האדם את יזיזו, ציבוריות

 .בטובתו שלא עליו כפויה אוטונומית

 האוטונומיות ההרפתקאות על לוותר יותר נוטים יהיו יותר שמזקינים ככל אנשים אם פלא אפוא אין

 חייהם בוקר בעצם, צעירים אנשים הרבה כך שכל הוא מפליא. האוטומטיות במרגעות ולהסתפק

 . אוטומטים דין נפשם על המקבלים עייפים זקנים להיות מוכנים כבר, המתחילים

 כבר, דירות בעלי הם כבר, מסודרים הם כבר, מבוססים הם כבר, סביבנו יש" זקנים צעירים" הרבה כך כל

 .כלום התחיל לא כשעוד -הכל להם יש וכבר משרות בעלי הם
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 לעמידה, אישיותם בפיתוח אלא, ל"בחו דווקא -לאו, הרפתקאות למסע מוכנים שיהיו היה מצופה, ולכאורה

 מאלה. המוכנות התשובות על ולשאלות, ישנים פתרונות של מחודשת ולבדיקה חדשות הכרעות בפני

 ותובע", חינוך" בשם שמכנים מה ידי על בהם הטביע הקודם שהדור

 לבטים מהם לחסוך כדי גם, להם מסבירים אלא, יימשך הקיים שהקו כדי רק לא -אוטומטית להמשיך מהם

 .מוצא ללא וסמטאות מיותרים

 בפזמונים, בתסרוקת, מלבוש) בסגנון בעיקר, אחדות קטנות התמרדויות לאחר כי מסתבר? מסתבר מה

 נראים -העצמאות נבטי וכל החידוש ניצני וכל האוטומטים בחיים מהם הצעירים משתלבים( הדיבור -ובעגת

: היתרה הזהירות סממני אותם כל. ריבונות ועל תכנים על ממש של כהכרעות ופחות", בגרות כפצעי" יותר

 במכאובים עקשנית מעמידה ההסתלקות, אחריות של כבד מנטל ההתמקחות, המחיר על ההתחשבנות

 גדר  פורץ: "ובקצרה -נוסה לא שעוד חדש בכל שיש הסתכנות של תלולית כל ועקיפת לעצמאות הנלווים

 ".סיכונים נוטלים לא"ו זהירים מתחילתנו ואנחנו -בשעתו החכם קהלת הזהיר" נחש יישכנו

 .בהגשמתו הדבקות במידת ניכרת הרצון בגרות. אחר מבחן אין, במימושו -רצון של מבחנו, זאת ועם

 . אמת של רצון אינו מתמשך בסבל לעמוד בצורך כשניתקל מחר שניגמר ורצון

 . רצון שרצו בודדים אותם נשארים? נשאר מה

 .עומד העולם הזה המיעוט שעל אלא. שבמיעוט מיעוט והם

 

  ס. יזהר

 ** * 

 שנקרות הבחירות על אתכם יחד לחשוב אשמח כן ועל לפסח בהקשר התחלות על לדבר התבקשתי

 לרוב יהיו עצמנו על שנקבל וההחלטות הבחירות המכינה סיום לאחר. חדשה התחלה בכל בדרכנו

 שנפגוש נוספות מסגרות ושל) הצבא של פשוטה תמיד והלא השוחקת המציאות. יותר וקשות מורכבות

 . מראש והידועות הנוחות, הקלות בבחירות לבחור אותנו ותעודד עורפנו על תנשוף( הצבאי השירות לאחר

 היו מהן איזה. הצבאי שירותכם בתחילת שקיבלתם האחרונות ההחלטות על לחשוב אתכם מזמינה אני

 יותר והנכונות הטובות הבחירות בהכרח הן אוטונומיות בחירות האם? אוטונומיות ואיזה אוטומטיות

 ?עבורנו

 עם. אוטונומיות החלטות לקבל אתכם מעודדת אני עולמי תפיסת פי על -לסיום קטנה נקודה עוד אוסיף אז

 עם ללכת נכון מתי. איזונים על לחשוב לכם קוראת אני כן ועל מאוזנים חיים לחיות מאוד חשוב, זאת

 האם? המורכבת בבחירה ומתי? והפשוטה הקלה בבחירה לבחור נכון מתי? להתנגד נכון מתי? הזרם

 ?פשוטות בחירות בוחר בהכרח הזרם

 לבחון שווה, ההתחלה של סיומה ולאחר. התחלה בכל עצמכם את לשאול שכדאי חשובות שאלות אלו

 .הבאה ההתחלה לקראת ולהשתפר לצמוח ומשם -שבחרתם הבחירות את ולנתח

 דנה בק                                                                                                         
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 כ"א ניסן

 

הטרגדיה של  –פרספקטיבה 
 ההתחלה

 ,ָזִרים ְכמֹו זֶה ְפנֵי ַעל ֶזה ְלפּו ח

 ,ִמָּלה אֹו ֶמֱחוָה ְבִלי

 ,ַלֲחנּות ַבֶדֶרְך ִהיא

 .ַלְמכֹונִית הּוא... 

ָּלה אּוַלי  ַבֲהמֻּ

 ,ַהַדַעת-ְבֶהַסח אֹו

 ִשְכָחה ִמתֹוְך אֹו

 ָקָצר ֶשִּלזְַמן

 .ְלָתִמיד ֶזה ֶאת ֶזה ָאֲהבּו

 וַָדאּות ֵאין, זֹאת ִעם

ָבר  .ָבֶהם ֶשְמדֻּ

 ֵכן ֵמָרחֹוק אּוַלי

 .ֹלא ִבְכָלל ּוִמָקרֹוב

 

 פרספקטיבה / ויסלבה שימבורסקה

 ** * 

 בראייה וחושבת כאן לי יושבת אני. בפרספקטיבה התחלות על לדבר טוב כמה. לענייננו ועכשיו

 או מכירות. להתחלות הזדמנויות בעיקר. בהתחלות טרגי מסוימת ובמידה מקרי מימד שיש, לאחור

 ששמתםן קולטים או קולטות אתםן שבו תובנות סבב באיזה או שיחה בתוך הזה הרגע את מכירים

 ,ֵמַהַחּלֹון אֹוָתם ָרִאיִתי

 ִמְלַמְעָלה ֶשִמְסַתֵכל ּוִמי

 .ְבנֵָקל טֹוֶעה

 ,זְכּוִכית ֶדֶלת ֵמֲאחֹוֵרי נֶֶעְלָמה ִהיא

 ַהֶהֶגה ֵמֲאחֹוִרי ִהְתיֵַשב הּוא

 .ִבְמִהירּות ִמָשם וְנַָסע

 ָקָרה ֹלא ָדָבר ְכלֹוַמר

 .ָקָרה ִאם ַּגם

 ַקל ְלֶרַגע ַרק ְבטּוָחה וֲַאנִי

 ,ֶשָרִאיִתי ְבָמה

 ִמְקִרי ְבִשיר ַעְכָשו ְמנַָסה

 ,ַהקֹוְרִאים, ֶאְתֶכם ְלַשְכנֵעַ 

 .ָעצּוב ָהיָה ֶשֶזה
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 לדבר רוצה ואני. ההתחלה ברכת זו. משהו מתחיל שם? הראשונה בפעם כאילו מישהי או למישהו לב

 את זה שחלפו הזרים ששני אותנו לשכנע מנסה שהיא כותבת שימברוסקה. להתחלה ההזדמנות על

 .לה להאמין לכולנו שקל לי ונדמה. עצוב עניין – זה את זו שעברו אחרי נפרדים ליעדים בדרכןם זו

 כי) בשליטתנו שלא מוגבל דבר הן להתחלות שלנו שההזדמנויות מפני דעתי לעניות, ובכן? למה

 ובחלקים(, למשל, בעולם והנשים האנשים כול את להכיר נזכה שלא גבוה די בביטחון להניח אפשר

 של להתחלה הזדמנות של רגעים לתפוס מאשר יותר להחמיץ ומחונכים מחונכות אנו בשליטתנו שכן

 ביכולת או לאהוב ביכולתנו אמון חוסר, ציניות, מפגיעה או מדחייה, שלנו הפחדים אלו אם בין. משהו

 לשנות אפשרות לנו שיש הן הטובות החדשות כאשר הטרגי המימד כאן. אותנו לאהוב ואחרות אחרים

 מסכים פחות קצת, בנו לגעת לה ולתת לסביבה לחייך יותר קצת. בקצת, בהרבה לא. זה את

 קצת, שם היו איכשהו תמיד אבל הכרנו לא שעוד מי כלפי חיובית אקטיביות יותר קצת, מהבהבים

 "מטופשות". או ם"מטופשי" ולצאת ולהיפגע להיחשף אומץ יותר קצת, לפחד וכניעה ציניות פחות

 ,עין קשר המון בה שיש לשיחה אתכןם ת/שלומד מי את הזמינו: כזו היא המשימה שאלות במקום אז

 (.זו אל זה ולא) זה עם זו לשוחח והתחילו( מאליו מובן אינו דבר שום) טובה ומילה בחיוך התחילו

 (.קשר פשוט, בהכרח רומנטי לא) לקשר רצון או עניין על שמעיד צעד איזה ולעשות

  .הפחד של הטרגדיה לידי ניפול לא שרק, להיפגע תחששו אל

 

 בת אל טרבלסי                                                                                                        
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 כ"ב ניסן

 

על התמימות  –אז איתם" "
 השנייה

ואו, ילדים, ואגלה לכם סוד. יום יבוא, במוקדם או במאוחר, ואתם תכפרו בכול מה שלמדתם.  ב

 לא תאמינו בכלום, לא באקטיביזם, לא בציונות, לא באידיאולוגיה ולא בדת, אפילו תכפרו בביקורת.

ן ניסינו להטמיע במכינה. גם בבסיס הביקורת )לפחות אצלנו( מונחת זה לא העניין הביקורתי שאותו כ

 אמונה בכוח השינוי. מדובר בעניין אחר.

 מדובר באובדן הבתולים הרגשי, האינטלקטואלי והערכי. 

השנה התחלתם מחדש, כאילו נולדתם. ילדים תמימים וזכים שמתוודעים לעולם התוכן, הערכים, האמונות 

 רתי, ציוני, מה שתרצו.והדעות הלאומי, מסו

אתם תאבדו את הבתולין והכול ייראה לכם לזרא. לא מדובר במשבר. אתם תמשיכו לחיות כרגיל, אבל עם 

טעם תפל, בלי טעם בכלל או במקרה הטוב, לאחר מאמץ רב בביקורתיות קונסטרוקטיבית, אבל ללא 

 הלהט של התמימות הראשונה.

". אז ִמֶפַשע ָרב   וְנִֵקיִתי,  ;ִבי ָאז ֵאיָתם-יְִמְשלּו-ַאל    --ם, ֲחשְֹך ַעְבֶדָךַּגם ִמֵזִדידוד המלך בתהלים כותב "

 בפעם השנייה. תםאיתם, אז אהיה 

במאמר מופלא )בעיני( עומד עקיבא ארנסט סימון על התמימות השנייה. דרך דיון בפילוסופיה קלסית 

מד על ההכרח בתמימות שניה, על ההבדל בין אירופאית )בעיקר גרמנית( ומקורות יהודיים הוא עו

 התמימות השנייה לראשונה ועל הצורך של החברה והמדינה בתמימות שניה.

  –להלן כמה טעימות מהמאמר 

 ניסוח האפשרות .א

")מדובר( על האפשרות לנקוט אל בעיות היקום עמדה, שאולי מותר לכנותה בשם "החדש" )כפי שכתבתי 

ה מעין זו לא תהיה זהה עם התום הראשוני, הקרוי "פרימיטיווי" לגבי אז( "התמימות השנייה". עמד

קבוצות ו'ילדותי' לגבי פרטים. סימני שבירתו של אותו תום קמאי יהיו ניכרים בתמימות השנייה; כן יהיו 

המעבר הארוך, המשתרע בין ה"תום" וה"תמימות", עם זעזועי ספקותיו -ניכרים בה אותותיו של שלב

 !*40*אין לקרוא קטע זה לפני גיל 
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ם הישגי ביקורתו הפילוסופית והמדעית. ייתכן מאוד שבתקופה כתקופתנו נישאר רובנו האמונתיים וע

 דבר, ואלה יהיו בעלי התמימות השנייה".-של-המעבר, אבל מעטים יחרגו ממנו בסופו-תקועים בשלב

, יש כאן בעיה. 40בהנחה שלא תשמעו לעצתי ותקראו את המאמר עוד לפני גיל  –הערה שלי )ידידיה( 

לבעלי התמימות הראשונה, את התמימות השנייה, או לדבר עליה, וקל וחומר למי שאיבד את  להראות

התמימות הראשונה ונמצא בשלב האובדן, משול להבטחה לחולה סופני כי בסוף תבוא רפואה, או להבטיח 

 לאדם בריא כי הוא יחלה ואז יירפא. בקיצור, חסר הקשר. ובכול זאת ואף על פי כן.

 התמימות השניה מהו הדיוק של .ב

הידיעה המלומדת" אל המושג "התמימות השנייה" מצוי -המעבר מהמושג המופשט "אי-"אחד מסימני

המלמדת אותי, שהדבר הנראה לתבונה כאילו הוא כלום, הרי הוא העליון  קדושהידיעה -בלשון זו: 'אי

 הבלתי נתפס'".

 

)תמימות ראשונה( והגאון )תמימות משל הילד  -מאפיינים דומים בין התמימות הראשונה לשנייה .ג

 שניה(.

"שניהם )הילד והגאון( ביישנים אבל לא בעלי נימוסים, נבונים אבל לא ערומים, נאמנים לאופיים 

ולנטיותיהם אבל לא מתוך זיקה לעקרונות מופשטים, צנועים אבל לא פחדנים, כי סכנות דרכיהם אינן 

 ידועות להם".

 

 ידידיה(. -מות השניה )רמיזה ל'ארבעה שנכנסו לפרדס' מי הצליח ומי נכשל בהשגת התמי .ד

לב; ואילו -בקרב בין המציאות לאידיאל; שילר יצא ממנו חי, אך פצוע –בידי עצמו  –"קלייסט נפל חלל 

גיתה כילה את חייו הארוכים כאחד המנצחים המועטים, שידעו להחזיר לעצמם מדי פעם את דמותם 

 דורות".-השלימה ולהורישה לדורי

 

גן העדן, תנועות אנושיות אמנותיות המושוות לתנועות 'חסרות משמעות', אמן  –כמה משלים  .ה

 הסיוף. משלים מורכבים ומאוד מופשטים, נסו לחשוב למה הם מרמזים.

 

העדן. את מצבו של אדם לפני -רושו מגןיהדעת וג-בין שני קצוות אלה עומד האדם, האומלל מאז אכל מעץ

התום הראשון" וגם קלייסט, בשני משלים, הכלולים במיתוס מכניסטי זה, מדבר שחטא ניתן לכנות בשם "

ידידיה(. עלם צעיר בעל חן מופלא איבד  –)ההדגשה שלי  ידי תוספת הכרה-לאדם על-התום שאבד לועל 

את תום תנועותיו, לאחר שעמד על הדמיון שביניהן ובין פסלו המפורסם של העלם המוציא קוץ שננעץ 

הסיוף מוצא את מנצחו בדוב, שלא זו בלבד שהוא בולם את כל פגיעותיו המכוונות של -ן מלאכתברגלו. ואמ

 הסיף, אלא שהוא גם אינו מגיב כלל על מעשי ההונאה שלו, שכוונתם להטעותו.

העדן האבוד; הוא "נעול, והחרב המתהפכת של -והנמשל, שגם הוא משל; שוב אין הדרך פתוחה לנו אל גן

שם מצדו -כורחנו עלינו לנסוע מסביב לעולם אל הפשפש, שמא פתוח הוא אי-נו; עלהכרובים מאחורי

הדעת כדי לחזור אל תמותו )התום -השיח: 'עלינו לאכול שוב מעץ-השני." ובנוסח אחר, שבו מסתיים דו

 של( של אדם הראשון", וזה יהיה "הפרק האחרון בתולדות העולם"'.

 

סיפור יפהפה על גישה לילד ללא  –תיה וסיכוייה קפקא זכה לתמימות שניה ועמד על סכנו .ו

 התיילדות ואינפנטיליות
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התשובה, ראה את הסכנות באותה -"קפקא, שבנפשו הסבוכה לא חסרו גם הסודות המאפיינים את בעלי

בהירות שבה זכה לחיות את הסיכויים. שהרי אמר: "המתפלל הוא האדם, שהרי הכול מסתכלים בו". כך 

וצג עירום כלפי עולם מתנכר ועוין, אבל אולי יחד עם זה ראה אותו בגאוות בדידותו: העמיד את המתפלל מ

הרי הוא חש בתוך יהירות אקסהיבציוניסטית בכל המבטים המתרכזים על גבו המשתחווה! אך גם זאת: 

גדול משנתו -על קפקא סיפר ידידו מאכס ברוד, לפי חברתו )של קפקא( דורה דיאמנט, מאורע קטן

לרגל טיול משותף בגן העיר שטיגליץ שליד ברלין, נתקלו בילדה שבכתה על אבדן בובתה.  האחרונה:

המשורר ניחם אותה: בובתך רק נסעה; עתה זה ראיתיה ושוחחתי עמה. היא הבטיחה לי בכול לשון של 

וכך עשה מדי בוקר במשך שבועות  –הבטחה לשלוח לך מכתב. בואי נא מחר ואביא לך את המכתב. 

 –עד שמחלתו האנושה הכריחה אותו לנסוע לווינה. לפני צאתו מברלין שלח לילדה בובה אחרת אחדים, 

לא כתחליף לאבודה, חלילה, כי אין לה תחליף, אלא את הבובה עצמה. הכיצד? קפקא כתב לילדה, 

 שהבובה השתנתה קצת בהשפעת נסיעותיה בארצות רחוקות וזרות. יש לשער, שהילדה התנחמה".  

 ל התמימות השניה בחברה, העימות עם המדינה המעשית.תפקיד בע .ז

"למרות זאת, חברה או מדינה כלשהן, המבקשות לתקן אט אט את עצמן ואת דרכיהן, אינן רשאיות לוותר 

השנייה, כפי שאין הוא עצמו פטור מלהציע להן את שירותו. יש כאן -תפקידו של בעל התמימות-על מילוי

יה ברורה ומודעת לשני שותפיה. ההחלטות המדיניות עומדות בסימן עבודה, ומוטב שתה-מעין חלוקת

על מעשה או על מחדל, וכל שעה שהחמצת לא תחזור אליך לעולם באותו  עכשיוהמיידיות: יש להכריע 

 שלל סגולי של אפשרויות ושל נמנעות.

רואי, אבל -השנייה את ממד העתיד הרחוק יותר. אמת, הוא משול לרחק-לעומת זה מציג בעל התמימות

רואי כביכול. אך אם -המדינה, זה הקצר-פגם זה שבראייתו משלים את הפגם ההפוך שבראייתו של איש

הוא גם חכם, יידע להעריך את העתודה של נשימה ארוכה, השמורה לו ולכל העם בחכמת מבקרו ומוכיחו 

ה שברשותו, כדי לשים המדמ-נוח. אמנם גם המבקר והמוכיח ייטיב לעשות אם יגייס את כל הכוח-הבלתי

את עצמו במצבו של יריבו שמעמסת ההכרעה המיידית ואחריותה העצומה מוטלות עליו. הפעלה זו של 

אמפאתיה לא תבוא כדי לשנות את תוכן דברי התוכחה או האזהרה או העצה, שהקול שבליבו דחפו 

מות אישיות, ויהיו אפילו אליהם, אלא כדי להסב את חריפותם על העניין הנידון בלבד, תחת לטפול האש

 מוצדקות, על האדם הפוליטי. 

 סיכום וקריאת כיוון .ח

התפקיד החינוכי הוא להחריג את כל החניכים, ולא רק בעלי כשרונות מיוחדים, אל השלב השלישי: אל 

האותנטיות הקומוניקאטיווית, היודעת להביע את עצמה באופן מובן לאחרים. בכל אותנטיות של הבעה יש 

ידי גורם הקומוניקציה מתוסף אליה יסוד ההתחשבות -מימות, בחינת זהות האדם עם עצמו. עלמשום ת

 בזולת, אך ללא שיעבוד לו. 

שלושה צעדים אלה משקפים שלושה עידנים, שהם שותפים בכול תהליך חינוכי הראוי לשמו. כידוע לכול, 

ת העתיד. תום הילדות הוא בחינת אין חינוך מתוקן ללא שורשים בעבר, ללא פעילות בהווה וללא הטרמ

השנייה היא תמיד בעתיד, אבל בעליה -עבר מתמיד המתחדש בכל יום עם לידת כול נולד; התמימות

 יודעים להטרימה בהווה. 

אמונה היא הטרמה, משיכת העתיד על ההווה. השבת מטרימה את הגאולה. התפילה מטרימה את 

שלום וצדק אשר בה, ורק בה, יתאפשר לכל אדם ולכל היענותה. עשרת הדברות מטרימים חברה שכולה 

 עם לשמור את כל אחד מהם. 

התשובה כאילו נולד כיום, אבל לא כתינוק: הרי הוא -כול אקט של תשובה דתית הוא ראשית חדשה. בעל

יודע על טעויותיו וחטאיו שעשה, וכן על העובדה שיחטא ויטעה גם להבא. עד יום לפני מיתתו. מכאן באה 

סובלנותו הגדולה, שלודוויג שטראוס מעיד עליה לאמור: "אנשי 'ההשכלה' היו סובלניים, מפני שאין לו 

לדעת למי הטבעת האמיתית; אנשי הרומאנטיקה היו סובלניים, מפני שרק בכוחן של טבעות סופיות רבות 
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וותר על אף כוח סופית; עלינו מוטל להיות סובלניים, מפני שאין ל-ושונות לסמל את הטבעת האחת, האין

 אמיתי אחד, כשאנחנו צורפים את הטבעת האמיתית".

 השנייה. -כך מצטייר, מפרטים מציאותיים רבים, הטיפוס האידיאלי של בעל התמימות

לכל: הוא חוזר ולומד -הוא מתחיל ללמוד מחדש, על מישור גבוה יותר, את אשר למד כילד וכצעיר. ראש

ביום הולדתו השמונים על הישיגיו העצומים במדע, ענה להם: ללמוד. כאשר ברכו חבריו את מומסן 

שנייה, היה אולי אומר: אני יכול -זה לא כלום, אבל אני יכול עוד ללמוד". אילו היה בעל תמימות –"הישגים 

ללמוד. כי לא הרי אותו לימוד שהוא המשך וכותרת לדרכו של מלומד גדול, כהרי אותו לימוד  שוב

השנייה, המגלה לו הפתעות לא שיערן, ולרוב דווקא בעניינים -ל התמימותלבקרים של בע-מתחדש

 היטב. -שחשבם כידועים לו היטב

הוא גם ממלא את פיו שירה, מפני שאינו יכול אחרת. מעיינות האמונה ומעיינות השירה נפתחים לו בעת 

 דרו. כורחו. מובן שאין לכך כל קשר לכשרון מוזיקלי או להיע-ובעונה אחת, כמעט בעל

הוא ילמד שוב להשתמש בשמו של האלוהים: "כאשר הייתי איש צעיר, מחקתי את המילה 'אלוהים' משירי 

מחייב מעין זה. עד שביום אחד -משים, וכתבתי תחתיה 'רוח' או דבר בלתי-בכל מקום שאליו נתגנבה ללא

כותו של אותו עצם אותה מלה מוחרמת אספה לתוכה סובסטאנציה מספיקה, כדי לעמוד על זכותה ועל ז

 (.790שהיא מפרשת בשמו, ללא כל אפשרות להמרות שוב את פיה" )שטראוס, עמ' 

-היא המבחן האחרון של בעל התמימות –הרי זאת תפילה. היכולת החוזרת להתפלל  –לקרוא בשם ה' 

יחיד או לתפילה בציבור, לתחנונים או למטבע שטבעו חכמים. בין כך ובין כך -השנייה. ייתכן שיגיע לתפילת

אין תפילתו תפילת תם, כי טעם טעם חטא. בכל צורה שלא יבחר בה, לבו יתפלל עם בעל המזמור  –

 ט"ו(:-)תהילים י"ט, י"ג

 שגיאות מי יבין?

 מנסתרות נקני!

 גם מזדים חשך עבדך

 בי-אל ימשלו

 אז איתם

 וניקיתי מפשע רב

 ידידיה חזני
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 יום השואה –תמרורים 
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 בניסן כ"ג

 

 עניין של גישה
 

 דיף כישלון מפואר, מחלומות במגירה..." ע

 

 מתוך "בסוף מתרגלים להכל" ~ דודו טסה -

 

 ** * 

 

החיים שלנו מורכבים מהמון המון תמרורים. תמרורים שאנחנו פוגשים יום יום. ישנם תמרורים גדולים וישנם קטנים, 

 אבל תמיד אנחנו נתקלים בהם. 

 תמרורים, מעין צומת דרכים בה נאלץ לבחור, לפעול, או אפילו לחדול מהדרך.

מרור. ואתם בטח חושבים לעצמכם: בחור פלצפן השיר של דודו טסה, "בסוף מתרגלים להכל" היה עבורי סוג של ת

מכר שינה לו את -וואנבי פילוסוף שנמשך לקלישאות ומכור לעצמו סרטים ששיר אחד מאלבום שרחוק מלהיות רב

 החיים.

 אז אני לכם באופן חד משמעי, כן!

 

מוקי הזמין ופעה אני והמשפחה שלי נסענו להופעה של מוקי באמפי שוני סמוך לבינימינה. באמצע הה 11.4.14ב

 ת כמו פיג'מה וג'ינס זרוק ועם גיטרה ביד והתחיל לנגן. י, חום עור שלבש גופיה שהייתה נראלבמה בחור שדוף, גבוה

 לאחר ששר את השורה הראשונה של אותו שיר, התחלתי לחשוב... לחשוב הרבה. 

 " עדיף כישלון מפואר, מחלומות במגירה..." 

 

אני מתרגש מאותו משפט אבל הוא פשוט נגע בי. כן, באופן הכי קלישאתי, הוא נגע בי. עד היום, אני לא מבין למה 

הוא הראה לי דרך לתמרורים שבאו בהמשך הדרך. ושינה לגמרי את האופן בו אני בחרתי להתמודד עם אותם 

 תמרורים. 

" 
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האינסטינקט הראשוני והטבעי של האדם שהוא מגיע לתמרור הוא לעשות פניית פרסה ולחזור אחורה בלי להתמודד. 

פחד. פחד זה רגש עצום שמנהל באופן יום יומי את קבלת ההחלטות שלנו. לפעמים זה במקרים מאוד מינורים שאינם 

 חשובים כלל, אבל לפעמים מדובר במקרים פורצי גורלות. 

 ם מפחדים. -ל-ו-אדם בעולם שלא מפחד. כ-אין בן

 והמשפט הזה מהשיר ההוא פוגש אותי בכל תמרור שאני נתקל בו. 

ואל תטעו, ברור שבכל מצב אף פעם לא עדיף כישלון. אבל האם לשמור את אותו חלום נעול במגירה עם שאר 

 תשיג את אותו חלום?החלומות עדיף? מבלי לדעת אם אולי היה את הסיכוי הזה שאתה תצליח, תגשים ו

 עכשיו הדברים נראים לך קצת אחרת. 

כי ברור שלהיכשל ולהפסיד זו התחושה הכואבת מכל. תחושה של החמצה ופספוס שאתה חש שכל עולמך חרב 

 והדבר היחיד שאולי יכול לנחם אותך זה עצם העובדה שניסית להגשים את אותו חלום. 

 די פעם את המשפט: אני זוכר שאבא שלי אמר ועדיין אומר לי מ

 "להיכשל זה טוב, כל עוד אתה לא נכשל באותה טעות פעמיים". 

לנסות, ולהפיק לקחים זה טוב זה בריא וזה בונה. וכן זה כואב וזה לא כיף אבל ככה לומדים בחיים.                              

 איך נעריך את טעם ההצלחה ללא הפחד של הכישלון? 

 חלק לא נרוויח את הסיפוק העצמי של לעמוד כנגד כל הסיכויים ולהצליח.  אם הכל היה בא לנו

הזדמנות בגלל שהפחד ניהל לך את קבלת ההחלטות כי לא רצית  הכישלון זה זוועה. אבל תחושת הפספוס של אות

 חלילה ליפול הרבה יותר כואבת. כי בעצם הפסדת במלחמה נגד האויב הכי גדול שלך, שהוא בעצם עצמך. 

 יות חרטה זו הטעות הגדולה מכל. לח

 אז כן...

 עדיף כישלון מפואר, מחלומות במגירה. 

 אורי גרסטל
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 בניסן כ"ד

 

 מצפן הלב
 .                                                                                     הימים באחד ווין טין אותו שאל?" לראות יכול אינך מדוע

 ?"                                                                                          לראות יכול שאינני טוען מי"

 ." עיוור שאתה אומרת היא. קאי-סו"

." אחרת בצורה רואה רק אני. עיוור איני אבל. אמת זו, עיני מאור לי אבד רבות שנים לפני? עיוור? אני"

 ?" עיוור אתה האם? ואתה: "שאל קצרה הפסקה לאחר

 ."יותר לא, לכהה בהיר בין להבחין יכול אני. "שקל ווין טין

 ?"להרחה אף לך אין האם"

 ." כן דווקא"

 ?" למישוש ידיים"

 ."   בטח"

 ?"לשמיעה אוזניים לא"

 ."כמובן"

 . מיי-או שאל?" צריך אתה עוד מה"

 אוהבים שלנו החושים איברי. "המשיך ואז ארוכה שתיקה." בעיניים נראה בלתי בחזקת הוא המהותי"

 מאמינים אנחנו. המידה על יתר בהן לבטוח בנו מפתות הן. ביותר המתעתעות הן והעיניים, אותנו להטעות

 ללמוד חייבים אנחנו. העליונה השכבה רק הוא קולטים שאנחנו מה אבל, אותנו הסובב את רואים שאנחנו

 אנחנו ,דעתנו את מסיחות הן. מכשול בגדר יותר הן העיניים ובזאת, עיקרם את, הדברים מהות את לתפוס

 רק מתכוון ואינני, האחרים חושב את מזניח עיניו על מידי יותר הסומך זה. אותנו לסנוור להן מניחים

 ." הלב מצפן אותו נכנה. שם לנו אין ובשבילו בתוכנו ששוכן איבר אותו על מדבר אני. לאף או לאוזניים

 

 סנדקר פיליפ יאן של" הלב לפעימות ההקשבה אומנות" הספר מתוך -

 

 ** * 

קראתי את הספר הזה והוא גרם לי להתגעגע  ,בחרתי את הקטע הזה כי באותה תקופה שהספר נכתב

לתמימות שבדברים, לרצות להפסיק לקחת דברים כמובן מאליו כמו שהתרגלנו לעשות ולראות אותם 

 לראות את היופי שבהם. .כטהורים ותמימים כמו שהם

" 
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 במיוחד, לקלוט יכולים שלנו שהחושים ממה יותר הרבה בעולם שיש התובנה את בי העלה הזה הקטע

 באמת והמרתקים המעניינים לדברים להגיע וכדי, במלואו העולם את מלראות אותנו ותחוסמ ןשה. ינייםהע

 מהדבר יותר ולחקור יותר להריח, יותר להרגיש, יותר להקשיב כלומר ,לזה מעבר להסתכל צריך בעולם

 .האמיתי היופי את לגלות ואז .לעין הנראה

 רון פרץ
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 ניסן כ"ה

 

 לא רק מנורית והפרח
- You made your major overtures 

When you were a sure and orotund mutt 

And I was still a dewy petal 

Rather than a moribund slut 

 

wrecked youMy love  

You packed to twirl your skirt at the palace 

It hurt more than it ought to hurt 

I went to work to cultivate a callous 

 

And now I'm hard, too hard to know 

, no, noI don't cry when I'm sad anymore 

Tears calcify in my tummy 

tow Fears coincide with the 

 

How can I ask anyone to love me 

When all I do is beg to be left alone? 

 

Oh, and I tried to love 

And I can love the same man, in the same bed, in the same city 

But not in the same room, it's a pity 

But oh, it never bothered me before 

y, what a guy, oh GodNot until this gu 

What a good guy, and I 

Can't even enjoy him 'cause I'm hard 

Too hard to know 

 

, no noI don't cry when I'm sad anymore 

Tears calcify in my tummy 

Fears coincide with the tow 

 

 

- "Left Alone" – Fiona Apple 

How can I ask anyone to love 

me 

When all I do is beg to be left 

When all I do is beg to be left 

When all I do is beg to be left 

Alone 

Alone 

Alone 

 

My ills are articulate 

My woes are granular 

The ants weigh more than the 

elephants 

Nothing, nothing is 

 ablemanage 

So, couldn't we skip the 

 valedictories 

I can see a door there 

Shut it and forget my number 

'Cause I'm hard, too hard to 

know 

 

I don't cry when I'm sad 

anymore 

Tears calcify in my tummy 

Fears coincide with the tow 

 

How can I ask anyone to love 

me 

When all I do is beg to be left 

When all I do is beg to be left 

When all I do is beg to be left 

Alone 
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 ** * 

הנוכחי בספר, הודות למוחו החד להפליא של האדון עמית עסיס, "תמרורים", היא אחת הסיבות שקוראים לפרק 

"בכי תמרורים" )בנוסף לפירוש של תמרור כאזהרה. שילוב מעניין, במיוחד בהקשר של יום  :ההקשר המתבקש

 וכשחשבתי על המושג הזה, "בכי תמרורים", על הפעולה שצמד המילים האלה מנסות להעביר בשפה, השואה(. 

, אם אתם מבינים הבנתי שזה דבר שמעולם לא חוויתי )*יש לציין שהקטע נכתב לפני השבוע הראשון שלי בטירונות

בכל זאת זולגות שכאשר ובכלל, אני יכולה להעיד על עצמי שאינני ילד בכיין, כפי שהולך השיר,  ו לאן אני חותרת(.

עצמיים ועצב, ולעולם לא מסרט מרגש או נאום חוצב  הדבר כנראה ינבע מאיזשהו שילוב של רחמים ,הדמעות מעצמן

למעשה, תמיד היה בי איזשהו חלק שקינא באנשים האלה, שמכל פיפס של רגש מתחילים לחפש את הטישו. להבות. 

 כי זה כיף להרגיש. וזה כיף להרגיש קיצונויות. ועל מה מעיד בכי אם לא על הרגשה קיצונית?

יים הביתה מהמכינה, בקע מתוך האוזניות שלי קולה של הזמרת האהובה עליי, לכן כשבאחת מהנסיעות בנות השעת

 I don't cry when I'm sad" –פיונה אפל, עם המילים שעד אותו הרגע דקלמתי מבלי להתייחס למשמעותן 

anymore ," לא יכולתי פשוט להמשיך ולמלמל לעצמי את מילות השיר מבלי לעצור לרגע ולחשוב על משמעות

 ט הזה.המשפ

אני כבר לא בוכה כשאני עצובה. מה זה אומר? למה? בניגוד לפעמים שבהן אני מנפנפת מעל פניי מילים פואטיות מדי 

כאשר אני לא מבינה אותן באמתלה שהערפול נועד לגרום לכותב להרגיש עמוק ונעלה )ולא כי אני שטחית ונחותה(, 

יש משמעות אמתית מאחורי המילים שבחרה  להכמובן שכשמדובר בפיונה אפל אהובתי, הדבר לא בא בחשבון. 

  ולאחר מחשבות והתחבטויות והתדיינות עם עצמי בנושא, הגעתי לאיזושהי מסקנה בנוגע לבכי והמחסור בו. בקפידה.

בכי )מהסוג המדובר( נובע מעצב עמוק. לכן כשמצהירה פיונה שהיא לא בוכה כשהיא עצובה יותר, זה לא מדויק. זה 

כבר לא בוכה כשהיא עצובה. זה שהיא לא עצובה מספיק בשביל לבכות. זה שהיא חזרה על המחשבות  לא שהיא

תבחרו במטאפורה כרצונכם, שהן כבר  -העגמומיות או התחושות הרעות כל כך הרבה פעמים בראש או בבטן או בלב 

 הוקהו. היא אדישה אליהן. כך שאין לה יותר דמעות להוציא.

המסר האופטימי שכנראה הייתי מוצאת מהמסקנה הזו הוא שהמצב תמיד משתפר, בסוף  לו הייתי עמר פייר,

מתרגלים להכול והזמן עושה את שלו. אבל היות שאני אני, המסקנה שלי היא אחרת. כי בעיניי, זה גרוע יותר להיות 

עפיים יישארו במצב של האדישות מאשר של הדמעות. שבו עבר מספיק זמן ועברו מספיק התעסקויות כדי שהעפ

היא, שכשעוברים איזשהו משבר, מוטב  שלילכן המסקנה יבשים, אבל לא מספיק בשביל שלא תגדירי עצמך "עצובה". 

ובכלל, כשלא בוכים אין יהיה לשקט הנפשי לעבור באופן ישיר מהעצב העמוק לשלווה. לא להתבוסס בשלב הביניים. 

 אז מה הטעם? הטלוויזיה. במיוחד עבור טבעוניות.מספיק הצדקה לאכול גלידה כל היום מול 

 יעל בונה
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 כ"ו ניסן

 

 אלימות, האמנם?-אי
 

יעילים להצלתכם או להצלת האנושות. אתם תזמינו את -ייתי רוצה שתניחו את נשקכם, מאחר שהם בלתי

לקחת את מה שהם רוצים מהמדינות שאתם רואים בהן רכוש שלכם... אם  מר היטלר ואת סניור מוסוליני

אנשים אלו יבחרו לכבוש את ביתכם, אתם תתפנו מהם. אם הם לא ייתנו לכם לצאת באופן חופשי, אתם 

 תרשו לעצמכם, גברים, נשים וילדים, להישחט, אבל אתם תסרבו להיות נאמנים להם.

 מהאטמה גאנדי

 ** * 

 

צורי מהגדרות, הקטע הזה זכור לי בתור כזה שמערער תפיסות עולם -דת מאלימות כמעט כמו שברבתור אחת שסול

ושמזמן רעידות אדמה. גאנדי אומר דברים כה קשים, שעל מנת לראות את גרעין ההיגיון שלו, דרוש מאמץ עד כדי 

ה בהקשר של חיים עתידיים של הקריאה לשחיט .זיעה. גם אם באופן חיובי, גאנדי מתגלה כטוטאליסט וכקיצוני משהו

שלום היא דיסוננטית לגמרי, ואם זהו לא קיצון, אז מה כן? לדמיין את מה שגאנדי מבקש מבריטניה עם פלישתה של 

גרמניה אליה, או אפילו לדמיין את בקשתו בכל סיטואציה דומה לזו, קשה ביותר. הקונספט שהוא מציע לא מרגיש בר 

האלימות בכל מחיר. אז הנה אני, -יחה להבין ואולי אף להזדהות מעט עם רעיון אייישום. ולמרות זאת, אני מצל

אלימות -מנומק ובכל ליבי במאבקים של שלום, שמעריצה את מרטין לותר קינג ג'וניור ושאי-מספיק-שדוגלת באופן לא

ית המלחמה השקטה היא עוד נושא פוטנציאלי להפגנת עקשנות יתר לגביו, מוצאת את עצמי מעורערת. אידיאולוגי

המוחלטת פתאום מרגישה לי ספק מסוכנת ספק לא מוסרית. אבסורד קצת. גאנדי מציע פה למעשה לדכא את יצר 

החיים. הוא קורא לאדם להתעלם מיצר ההישרדות, ובעצם להתעלות )או להתעלם, תלוי במתבונן( מהאנושיות שבו. 

 לחיות.  –אני מקובעת למה שאני תופסת כטבע האדם  אולי זו הסיבה שאני לא מצליחה להסכים עם גאנדי. כי

 

 דנה לוינרד

 

 

 

 

 ה
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 ניסן כ"ז

 

 דור ראשון שני ושלישי לשואה
 

 ְשִליִשי דֹור ֵשנִי דֹור ִראשֹון ֹור

 וֲַאנִי נֵֶצר ִאָמא נִָּצחֹון ָהיִית ַאתְ 

 ?ֲאנִי ִמי זְִכרֹון

  

 ֲחִמיִשי ְרִביִעי ַמְמִשיָכה ַהְסִפיָרה

 ְבַאְרֵצנּו ָחְפִשי ַעם וְִשִשי

 ?ְבסֹוֵפנּו יְִהיֶה ַמה

  

 יְִהיֶה ַמה

 ?ְבסֹוִפי

 עדי וולפסון -

 

 ** * 

 יום. להסבירן מילים לי היו לא אך רגשות בי שעורר, לליבי שנגע נושא היה תמיד, השנייה העולם מלחמת, שואה

 להרגיש, בתוכי להתכנס לעצמי נותנת. לזיכרון לחלוטין מתמסרת שאני בשנה האלו מהימים, ולגבורה לשואה הזיכרון

 .שאלות ולשאול כאב

 סיפורים שמעתי צעיר ומגיל, שואה לניצולי נכדה בהיותי וראשונה בראש? לשואה הזאת האינטימית הקרבה מאין

 .אותי פגש גם מוסבר לא ובאופן. משפחתי את פגש" שואה" הזה מציאותי הלא שהדבר וידעתי

 של והגבורה הכאב סיפורי על גדלתי קטנה שהייתי מאז - בי שזורים ותמיד מאז לי היו לו והמודעות הזיכרון הכרת

 אך. ובאהבה בעשייה בחר. בטוב בחר מציאותית הלא ובמציאות, מכל הנורא את ששרד אותו להעריץ למדתי, סבי

 בהדרגה הבשילו התובנות. נגמר זה ושם. עבר עם השורה מן כאדם לי הצטייר שלי סבא מסוים גיל עד מבחינתי

 גבוהה תדירות בעל היה לא מעולם סבי עם הקשר. השרון להוד, ארצה עליתי חמש ובגיל הברית בארצות נולדתי

 מה על אותו והעריצה מילים ללא אותו העריכה, סבה את שאהבה נכדה. ונכדה סב של קשר זה היה. המרחק בגלל

 ד
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 שאלתי ולא סבא כעל אלא, אדם כעל שלי סבא על הסתכלתי לא מעולם הראשונה למשלחת שעד חושבת אני. שעבר

 .עליו מדי מורכבות שאלות עצמי את

 באזור. קאופרינג לעיר שנה כל יוצאת המשלחת. לגרמניה ואחי סבי עם למשלחת לראשונה יצאתי שנים שלוש לפני

 להגיע המחנות ניצולי את שנים מזה מזמינה העיר. צבאם לצורכי הקימו שהגרמנים מאוד קשים עבודה מחנות היו זה

 וכנסיות ספר בתי בין עוברים אנו במשלחות. שלהם והנוער העיר תושבי בקרב השואה זיכרון את להנחיל ויחד לעיר

 באנדרטאות ומבקרים ממלכתיים ןוזכר לטקסי הולכים אנו בהמשך. לתושבים סיפוריהם את מספרים השואה וניצולי

 לשורשים ולהתחבר שואה ניצולי בחיק הרבה לבלות, מדהימים אנשים להכיר זכיתי לוהא במשלחות. הנצחה

 . מגיעה אני מהם והתרבותיים ההיסטוריים

 עז צורך מרגישים מכירה בכלל שאיני אנשים המון שלם שבוע במשך. הופתעתי מאוד, למשלחת לראשונה כשהגעתי

 ההורים אילו היו? בכלל להם אכפת מה. ומפתיע מצחיק קצת. יחסים מערכת איתנו ולפתח אותנו להכיר, אותנו ללוות

 כך כל בצורה הזיכרון והחייאת בשימור עז צורך מרגישים הם מדוע, מכל הנורא את שעשו שלהם הסבים, שלהם

 אליו נחשפו לא ומעולם הנושא השתקת תחת גדלו מהם הרבה, נגמר לא הסיפור בשבילם שגם מסתבר. אמיתית

 אליה הזוועה לרמת והיחשפות עמם של ההיסטוריה לגילוי אמיתי פתח להם מזמן איתנו המפגש. אותנטית בצורה

 . חיים הם עליה האדמה על ממש שנים 71 לפני הגיעו

 על, כאדם סבי על השפיעה השואה כיצד ההבנה היה האחרונות השנים בשלוש שעברתי המרכזיים התהליכים אחד

 על אופן באיזשהו משפיע שנה 71 לפני עבר שסבי שמה הגיוני באמת זה האם. אדם כבת כרמל ועלי אדם כבת מיא

 לא, סבי את לעומק להכיר התחלתי האחרונות שנים השלוש במשך? שלי התנהגות דפוס על אולי או עולמי תפיסת

 שדמות פשוט דבר לא זה. חששות, דיבור, מחשבות, התנהגות דפוסי גיליתי. עצמו בפני כאדם אלא כסבא רק

 חיי כל שחוויתי עיוורת הערצה אותה. פניה כל על לפניך נחשפת פתאום, חייך במשך מסוימת בצורה לך שנתפסה

 הייתה ביותר הקשה ההבנה. שלי בסבא קשים צדדים גם ולהכיר להתמודד אצטרך אני. עוד להמשך יכולה אינה

 רואה אני כי הבחנתי אלו בנקודות התעמקות עם. שואה ניצול בהיותו ישירות קשורים בסבי שפגשתי צדדים שאותם

 טבועים ולאמי, לסבי ששייכתי מאפיינים שאותם הבנתי מכן לאחר. מיבא גם סבי אצל שראיתי אלו מאפיינים בין דמיון

 תהליכי, לפעמים. שלנו המשפחה של המחשבה בתהליכי יש דמיון כמה לראות למדתי האחרונות שנים בשלוש. בי גם

 המעצבן הדבר. יקרה רע שמשהו בחרדה אני בחיים פעמים הרבה למה הבנתי. איתם לי שקשה. מעוותים מחשבה

 .סבי וגם. עושה שלי שאמא ביותר

 השפעת בין ישיר קשר שיש הבנתי. לשואה ושלישי שני דור הקרוי נדרוםיהס זה מה הבנתי האחרונות השנים בשלוש

 ממנו לקבל זכיתי זאת עם ויחד שלי לסבא נכדה להיות זכיתי. שלי העולם תפיסת ועל שלי האופי על, סבי על השואה

 .שלי החיים מדימ על יום, יום שמשפיע השואה זיכרון את

 כרמל לרנר
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 ניסן כ"ח

 

קידוש  –מרד פסיבי בשואה 
 החיים

 הדברים את ורשה בגטו 1941-1940 בשנים שאמר, ניסנבוים הרב של דבריו מופיעים רבים מקורות

 :הבאים

 הקריב והיהודי, הנשמה את אויבים דרשו לפנים. במוות השם קידוש של ולא, החיים קידוש של שעה ״זוהי

. חייו״ לשמור, עליו להגן היהודי על וחובה, היהודי הגוף את דורש הצורר עתה. השם קידוש על גופו את

 (1961 מולד, החורבן בתוך החיים קידוש, אש שאול)

 שישמור בתנאי זאת כל. השואה את לשרוד כדי מאמץ כל יעשה יהודי כי גרסה השם קידוש של זו תפיסה

 חיים ושמירת, הגרמנים מן התעלמות על תיאורים. מצוות וישמור, שבלבו האלוהים צלם על שניתן ככל

 : שונים במסמכים מופיעים ממש הקבר לסף עד יהודיים

  המוות בעת מצוות שמירת

 עמוד, א כרך, נכנעו שלא אלה) המוות בעת השם את שקידשה בחורים קבוצת על מספר, פראגר משה

  (:ב"ק

 החיים קידוש של עליון כמעשה השם קידוש

 יהודי קאפו סיפר החיים קידוש של העליון כמעשה השם קידוש של ביותר אולי המדהימה הדוגמה את

 :פלאשוב במחנה

 עמדתי אני. פרידה דברי כמה להגיד הבחורים מן אחד ביקש, להורג אותם לקח גט המחנה מפקד כאשר

 בפנים שהכירו מי במחנה היה. אייזנברג ישראל שמו היה לפניהם שנאם זה. מילה כל ושמעתי, למולם אז

 .שלו

 קידוש על למות הולכים שהם משום לשמוח צריכים הם כי, שלו לחברים אמר רק. הרבה דיבר לא הוא

 שנהיה העיקר. "יחד לשמוח והתחילו אחד בחור של בידיו אחז הוא מיד... השם קידוש על, השם

 הוציאו הם. בהם נדלקה אש כאילו, ולרקוד לשיר התחילו כולם והם. מהם ואחד אחד לכל קרא", בשמחה

 הם. מסביב שמתרחש מה כלל הסתכלו לא הם. לכובעיהם מתחת כה עד מוסתרות שהיו, פאותיהם את

, כך והרי?!.. הריקוד אל כמו למוות ילכו כאלה שצעירים... במקום בו שאשתגע חשבתי ואני, ושרו רקדו

 .עליהם ניתך היריות כשמטר, הבור לתוך קפצו הם, ברקידה

 המוות סף על פורים שמחת

 (:73, בצרה אנכי עמו, )ברקוביץ אליעזר מביא דומה סיפור

 שבו, דמים מרחץ בעיר לערוך הגרמנים תכננו 1942 פורים בשושן. בברנוביץ דין היה שיינברג ניסן רבי

 :עיניו שראו מה על מעיד, קרושינסקי נחמיה ר"הד, הניצולים מן אחד. יהודים אלפי יירצחו

 ב
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 במרכז. השם לקידוש בהכנות: שעסקה במה ועסקה עמדה".. אקציה"ב שנלכדה סלונים חסידי של קבוצה

 ונשתה הבה, היום פורים כי לשכוח לא רק, יהודים: קורא שהיה, ניסן' ר הדיין ניצב, בתווך, החבריא

 עד. מצווה של בריקוד ויוצא בידיהם יהודים כמה תופס והוא"! לחיים: "שוב וקורא כוסית מוזג הוא'! לחיים'

 ...".ושמחה צהלה יעקב שושנת: "קורנות בפנים שר הוא, לטבח הצורר יד שתפסתו

 

 ** * 

 

 קדושה,  היא מי של משנה לא נפש שכל הרעיון עצם. ביהדות עוצמתיים הכי הערכים אחד היא החיים קדושת

 . ואנושיות מוסר רמת על מעיד, מהכל יותר וחשובה

 איך? האומץ מאיפה? הנפשיים הכוחות מאיפה.  היכולת הייתה התקופה באותה לאנשים איך עצמי את שואלת אני

 איך.  ביותר החשוב, ביותר הקדוש, ביותר המרכזי הדבר להיות שהופכת השמחה מגיעה העצום הקושי כל בתוך

 אנוש צלם טיפת כל מחריבים שבו במקום איך. שלך באידאלים ולדבוק מוסרי שאריולה הפחד על להתגבר אפשר

 כשאמונה! גדול כך כל דבר היא, דתית בהכרח לא, אמונה. האמונה היא שלי התשובה. דמיון כל על עולה החיות

 המרד. אותה לשבור או לתלתל, להזיזה אפשר שאי כדי עד חזקה כך כל היא אדם אצל ואמיתי שלם באופן נמצאת

 גורם םה שאתה במי והדבקות שהמרידה העובדה בגלל בעיקר. מבחינתי להערצה ראוי בשואה הפאסיבי, ה״שקט״

                .                                                                                                                            מוסריות כדילמות תמיד שעמד

 אולם. שלנו יום היום בחיי מוסריות בדילמות נתקלים אנו. החלטה קבלת המחייבת מעשית שאלה היא מוסרית דילמה

 מערכת לעצמם מעצבים האדם בני. בערכים קשורה מוסרית בעיה שכן. מוסרית בעיה היא תמעשי בעיה כל לא

. פחות לא יניהםבע החשובים אחרים עקרונות על לוותר מוכנים הם חשובים ערכים ליישם וכדי ערכים של מדורגת

. המצוות והקיום החיים איכות ,החיים בערך לדבוק או בהתחבאות לשרוד לנסות האם היא כאן העיקרית הדילמה

 האם עצמכם את פעם שאלתם האם. החיים וערך דתית אמונה מול( שרדותיהה יצר) החיים הם המתנגשים הערכים

 ? החיים קידוש על עולה ששמירתו בערך מחזיקים אתם האם - כן אם? עצמם מהחיים יותר קדוש ערך יש

 נועה גבריאלי
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 ניסן כ"ט

 

 אנשים רגילים
 חוטא אותה" להסביר" המנסה וההיסטוריון, מאוד מורכבת תופעה, כמובן, היא אנוש בן כל של תנהגות

 הוא הקולקטיבית התנהגותם על כללי להסבר נסיון כל, איש 500-בכ מדובר כאשר. מסוימת ביהירות

 משטרת ששל 101 מילואים גדוד של הסיפור, לכל מעל? כן אם, להסיק יכולים אנו מה. יותר אפילו מסוכן

 המילואים שוטרי. האנשים כל על סיפור אינו רגילים אנשים על הזה הסיפור. רבה נוחות–לאי גורם הסדר

 בגלל מחילה לקבל יכולים לא שהרגו אלה אבל. איומים מעשים ביצעו ורובם, בחירה אפשרויות בפני ניצבו

 ואחרים להרוג שסירבו אחדים היו ביניהם ואפילו הואיל, שנהגו כפי נוהג היה אחד כל מצב שבאותו הדעה

 .אישי עניין, דבר של בסופו, היא אנושית אחריות. להרוג שהפסיקו

 סובלות רבות חברות. מאוד מטרידות השלכות יש 101 גדוד אנשי של הקולקטיבית להתנהגות, זאת עם

 מתנה מקום בכל. מלחמה איום של או מלחמה-מנטליות של מצור תחת ולכודות גזענות של ממסורות

 בכל אדם-בני. לתפקד תוכל לא באמת היא אחרת, מפניה ולהתיירא סמכות לכבד האדם-בני את החברה

 הביורוקרטיזציה ותהליכי -החיים מורכבות, מודרנית חברה בכל. בקריירה קידום מחפשים מקום

 המדיניות את המיישמים אלה של האישית האחריות תחושת את מחלישים -ממנה הנובעים וההתמחות

 וקובעת בה החברים התנהגות על אדיר לחץ מפעילה החברה, חברתי קולקטיב כל כמעט בתוך. הרשמית

 איזו, כאלו בנסיבות לרוצחים להפוך יכלו הסדר משטרת של 101 מילואים גדוד אנשי אם. מוסריות נורמות

 ?לכזאת הופכת היתה לא אנשים קבוצת

 

 נוצרית מאוניברסיטה חוקר היסטוריון, בראונינג כריסטופר של ספרו", רגילים אנשים" מתוך -

 בוושינגטון

 

 ** * 

 

 בשנות, גרמניה ממערב תובעים ידי-על 101 גדוד של מהמילואימניקים שנגבו עדויות על בראונינג מבסס ספרו את

 מיוחדת כתגלית שלו המחקר נחשב היה תקופה באותה. 1989-ב לראשונה מחקרו את פרסם בראונינג. 60ה

 מודל היה האחד. הגרמנים של פשעיהם לביצוע כהסבר אז עד שנחשבו הפופולריים המודלים שני את שערערה

 ששלט הטוטליטרי המשטר של חוזקו עקב כרובוטים פקודות ביצעו הגרמנים כי שטען" במערכת-הקטן-הבורג"

 ההסברים שני. עונג מתוך אותם ורצחו היהודים את שנאו הגרמנים כי טען השני המודל. תקופה באותה בגרמניה

 . מורכבת יותר הרבה מציאות נחשפת בראונינג של במחקרו. שהתרחש למה וקל פשוט הסבר מציעים

 דניאל ששמו נוסף חוקר ובין בינו מחקרי וויכוח על בפירוט כותב הוא בה דבר-אחרית גם בראונינג מכניס בספרו

 הגרמני העם את" מייחד" שגולדהאגן בכך תפיסותיהם בין ההבדל את וקצרה פשטנית בצורה לנסח ניתן. גולדהאגן

 אלא, הגרמני העם את דווקא להאשים שאין טוען בראונינג ואילו, היהודים של השיטתי העם-רצח את לבצע שיכל בכך

 .שכזה עם רצח מבצעת שהיא למצב להגיע חברה כל יכולה -םמסוי נסיבות שבמכלול להבין יש

 ה
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 לבצע השורה מן אנשים של ליכולת בהקשר בספרו בראונינג מתייחס שאליה מעניינת תופעה עוד ישנה, בנוסף

 סטנלי החוקר של בניסוייו מוזכרת זו תופעה". לקבוצה קונפורמיות" הנקראת תופעה -שכאלה אכזריים פשעים

 הקונפורמיות כי טוען בראונינג!(. מכיר שלא למי הזה המחקר על לקרוא חובה) לסמכות ציות חקר אשר, מילגרם

 אימה אחוזי" היו -בהתחלה לפחות – הגדוד שוטרי כל שכמעט שלמרות כך על שהשפיעו הגורמים אחד היא לקבוצה

, גלויה קונפורמיסטית-נון התנהגות לעצמם לאמץ או, ולהשתחרר השורה מן לצאת". עושים שהם ממה גועל ומלאי

 .לירות קל יותר להם היה. האנשים רוב של מכוחם למעלה פשוט היה

 מן מאוד שהזדעזעתי שלמרות חושב אני. שלי הצבאי השירות במהלך" רגילים אנשים" הספר את קראתי אני

 גם חשתי וקאוד מקום באיזשהו, קשה מועקה תחושת ויוצרים ובנאליות אדישות נוטפים אשר, המפורטים התיאורים

 ממש אני, הגיונית אך אירונית בצורה. הללו החוויות את המתארות הדמויות את לדמיין מצליח שאני מכך גדולה הקלה

 שדות בתוך עצמו ומוצא וילדיו אשתו את עוזב, מביתו יוצא, בפולין לשרת שנקרא מילואימניק אותו איך להבין יכול

 את לעומקו להבין לי עזרה, ודעות מקצועות, שמות היו פתאום האלה שלאנשים העובדה. הללו הזוועתיים הקטל

 .וילדים נשים, אנשים מאות קר בדם רוצח שהוא למצב להגיע כדי בנאדם לעבור שצריך התהליך

, היום העולם ברחבי שקורות יומיומיות לסיטואציות השואה את משווים כאשר כועסים ואף סולדים אנשים הרבה

 לכל חייבים שאנו המוסרית המצווה היא אלא, וחשובה נכונה רק לא היא זו השוואה, בעיניי. בפרט ישרל ובארץ

 .שלנו המשמרת תחת שוב ייקרה לא כזה שדבר לוודא בכדי, השואה קורבנות

 האלוף וסגנו אייזנקוט גדי ל"רא ל"הרמטכ, ל"צה מפקדי( 2016) לאחרונה שהשמיעו שהדברים חושב אני, כך עקב

 את ונבין מהם נלמד -אזרחים פשוט או, מילואימניקים, לעתיד כחיילים, שכולנו וכדאי, וחשובים ראויים הם, גולן יאיר

 .חשיבותם

 ברור מסר להעביר ניסו הם, תגובה ומידתיות הנשק טוהר של בסיסיים הומניסטיים ערכים על דיברו ל"צה מפקדי

 מחבלים, מפשע בחפים בפגיעה דוגל שאינו מוסרי צבא הינו ל"שצה שאומר מסר, המדינה ואזרחי ל"צה לחיילי

 הנאצית בגרמניה שקרו תהליכים בין גולן האלוף של ההשוואה. לנטרלו בכדי בו לפגוע צורך שאין במי או מנוטרלים

 לפחד שאין סבור אני אך, במחלוקת ושנויה מוגזמת נשמעת אמנם, היום ובישראל בעולם שקורים תהליכים לבין

 גם ששורשיה זרים שנאת של להשלכות התייחס גולן האלוף. אמת בה יש האם והבין איתה להתעמת אלא ממנה

 .הנאצית בגרמניה שהייתה האנטישמיות של לשורשים דומים היום

 מתן הס
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  עצמאות וזיכרון
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 ניסן ל

 

 מהי נוסטלגיה?
סתבר שנוסטלגיה סובבת סביב דבר אחד, הזהות שלך. כי אם נסתכל פיזית, מי אתה? כל יום אנחנו 

חדשים ממה שאנחנו אוכלים ושותים, זה לוקח לך בסביבות החמש מאבדים אטומים ומקבלים אטומים 

" שהיית אתה", שאתה אתה היום, הוא לא אותו "אתהשנים להחליף את כל האטומים בגוף שלך. אז "

  פה, מיהו אתה? עקבילפני חמש שנים. אז מה בעצם 

מוח שלך לענות על השאלה נוסטלגיה, זיכרון של העבר, מה היית עושה ומי היית, אולי יהיו דרכים של ה

  הזו.

, ג'והנס הופר המציא את המושג "נוסטלגיה" ע"י שילוב המילים היווניות חזרה הביתה 1688בשנת 

)נוסטוס( וכאב )אלגוס(. בהתחלה נוסטלגיה נתפסה כמצב רפואי רציני המשפיע על חיילים שמתגעגעים 

חידה, כפי שהופר ראה אותה, הייתה התרופה הי .ך הרבה שהם נשברו ולא יכלו לתפקדהביתה כל כ

היית  אתהומי  שלך, העבר שלך, הזיכרונות סביבךלחזור הביתה, לבית שלך, בגלל שנוסטלגיה סובבת 

  פעם.

  מה שהופך נוסטלגיה לדרך בריאה לענות על השאלה, מי אני?

רת זהות תאוריה נפוצה טוענת שההשפעות הפסיכולוגיות של נוסטלגיה )חיבור לעצמך הצעיר ויצי

מתמשכת( הן יתרון, ולכן אנו נבחרים באופן טבעי, לתגמל חוויות. אתה משתנה, ההרגלים שלך משתנים, 

החברים שלך, העבודה שלך, אתה לומד ושוכח דברים כל הזמן, אבל נוסטלגיה מאפשרת לך לחבר את 

  כולם ביחד.

הכל בעבר? למה אנחנו לא מרגישים אבל אם נוסטלגיה כל כך מעולה, למה אנו לא מרגישים נוסטלגיה על 

נוסטלגיה על מה שקרה לפני דקה? מחקר שנערך בנושא זיכרונות יכול להציע לנו מספר רמזים. במחקר 

, נחקקים יותר זיכרונות. הזמן הזה בחייך, בין אם אתה חיי אותו או יותר 30-ל 15נמצא שבין הגילאים 

רת הזהות העצמית שלך, זיכרונות הנוצרים במרווח מאוחר, נחשב חשוב בגלל שהוא כל כך מקושר ליצי

חיובית,  תהיהובגלל שאנחנו רוצים שהזהות שלנו  םנוסטלגייהזמן הזה, נחשבים בדרך כלל להיות הכי 

בנוסף, כיחידים וכעם אנו נוטים לעלות זיכרונות על  לזיכרונות טובים ולא רעים. םנוסטלגייאנו נוטים להיות 

 ית מאיך שהם התרחשו באמת.דברים בצורה יותר חיוב

 

 ** * 

בשבילי, נוסטלגיה היא בריחה, עצירה בצידי מסלול החיים שכולנו מתהלכים בו, הסתכלות אחורה על 

  הדרך שעברתי.

בתחילת השנה, כשהסתכלתי אחורה, ראיתי מאות פרצופים של אנשים שהכרתי במהלך חיי והפרצופים 

ועטו פרצופים חדשים, של  והיטשטשהכי ברורים היו של חברי מהצופים, אך ככל שהזמן חלף, הפנים 

  חברי מהמכינה, אתם תפסתם את מקומם של חברי הישנים בזיכרוני והפכתם למשפחה החדשה שלי.

 מרוד כהןנ

 

 מ
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 א אייר

 

 ניר הוא הקו האדום שלי
 אינטימיות של חולף רגע כדי תוך, מתוכנן למבצע ציוד מכינים ואני ניר, הצהריים אחר חמישי ום

 כשהבסיס בסופשבוע מבליחה, שמרגישים בלי חולפת, אליה לב שם לא אתה שאם מהסוג, מחוספסת

 סטרייטס דייר, לאפריל מרס שבין התפר בתקופת תמיד כמו לגמרי שקט הים, חלשה צפונית רוח, מתרוקן

 .המבוכה על מתגבר שאתה אחרי מיד איתה משלים ואתה שלך בזיכרון שנחרטת אינטימיות. ברדיו.

 תובנה בתוכם צפנו אבל אגב כדרך נאמרו שכאילו, הללו המשפטים צמד על וחושב, לרגע ריכוז מאבד אני

 של בתקופה. ספורות למילים מציאות של שלמה הוויה לתמצת ניר של היכולת של ישיר תוצר, מורכבת

 וספרים כתבות, מאמרים של חדש וטרנד אידיאולוגיים משתמטים, סרבנים מכתבי, פוליטיות ביקורות

 שלנו הלאומי החוסן את לערער אופנתי הפך זה כאילו, בלבנון הביטחון רצועת של הטראומה ברוח

 בפשטות, חווה מאיתנו אחד שכל הפנימי הקונפליקט את לתאר הפליא ניר, וליברליזם קדמה של בתואנות

 . מדויקת

 הנקודה את שמרכיבים המספרים צירוף על חושב אני. בצהריים 2:00 השעה, 2002 באפריל 22, שני יום

, קשה שטח: ואחורה קדימה מריץ, וידאו בסרט וכמו, הפרטים כל את זוכר שאני לגלות ונוכח, בזמן הזאת

 . משמאל ירי, שנייה בשבריר שמשתנה איטי קצב, חם אוויר מזג

 אותך מכניסים שהם זה, כאלה באירועים שבולט ומה, אחד לאף מחכים לא החיים. נמדד אתה פה

 על לחשוב ההזדמנות את מזהה אתה, עליך שנכפה הזה הארעי הזמן פסק ובתוך לפרופורציות

 החיים בנתיב משמעותי תפקיד משחק, שונות בעוצמות, האובדן. בטפל ולא בעיקר ולהתרכז המשמעויות

 ויכל לאתגר נדרש הוא האמת ברגע. עצמו עם שלם והיה וביושרה בכנות פעל ובמותו בחייו, וניר, כולנו של

 . וכמפקד כקצין, כלוחם דרכי בהמשך מאז אותי ליוותה והווייתו, מיתי כמעט, בכלל טריוויאלי לא. לו

 ההירואי למפעל בשמחה מוקדש הזה הספר: "במלים" הדק האדום הקו" ספרו את פתח ונס'ג יימס'ג

 וגירויי ריגושים, עונג לנו לגרום יחדלו שלא הלוואי. והלחימה המלחמה - האנושות של ביותר והאדיר

 והמוזיאונים האנדרטאות, המנהיגים, הנשיאים,  הגיבורים את לנו ולהעניק להם זקוקים שאנו אדרנלין

 ".השלום בשם לכבודם מקימים שאנו

 הפכה כשהלחימה, כיום: מטרידה שאלה בראשי עולה הכבד הציניות למעטה מבעד, אלו שורות בקוראי

 חונכת, גדלת שעליהם הליבה שערכי לגלות נוכח ואתה, ופוליטיות אישיות נדות'אג לקידום לגיטימי לכלי

, התמימות איבוד של הלוואי תופעת בצד; האישית לתועלתם תפקידים בעלי של לפרשנות נתונים, וחינכת

 או, האמיתית המטרה את שכחנו האם? הדרך בצדקת לפקפק מקום יש האם עצמך את שואל אתה

 ?כשיגיע נעשה מה בטוחים ממש לא אנחנו כי, השלום את לרצות רק לנו נוח שפשוט

 הקו, שלי האישית לפרשנות בקורלציה, בספר המוטמע ובמסר, מתבהרת התמונה, קריאה כדי תוך

 שבריריותו לבין האדם של פועלו עוצמת שבין העדין התפר קו, ומוות חיים שבין הדק הקו הוא האדום

 הוא ניר. ורע טוב בין, ותפל עיקר בין, ופסול נכון בין, הרסנית פזיזות לבין הדעת שיקול שבין הקו. ופגיעותו

 .כולנו של האדום הקו היא מורשתו, שלי האדום הקו

 י
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 עסירה בכפר בפעולה שנפל, ל"ז מן'קריצ ניר סמל-רב של ליחידה חברו, בשייטת לוחם הוא ,רן, המחבר

 . למותו 9-ה השנה ליום נכתבו הדברים. שימאלייה-א

 *נבחרים ציטוטים*

 ** * 

 

 .הזיכרון יום כלפי שלי ביחס הנוגע בכל מפנה נקודת עבורי הייתה הזאת הכתבה

 יום בכל אותה קוראת ואני( בשבילי מידי קשה היה זה אז עד) הסוף עד ל"צה חלל על כתבה שקראתי ראשונה פעם

 עצמי כלפי לי שיש תובנות לכמה ובסיס למחשבה נקודות המון לי ונותנת ומעניינית נוקבת בצורה כתובה היא ,זיכרון

 .בכלל הישראלית והחברה

 עלינו מוטלת שלנו בחיים עושים שאנחנו דבר כל לצד שתמיד מאמינה שאני מכיוון ספר זהב אותה לשים בחרתי

 .שלהם החיים מכל - הקדוש הדבר את שהקריבו אלה של שמם את ולומר לזכור המוסרית החובה

 .המוות ולא החיים קדושת את ולזכור

 זהבה עמר
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 ב אייר

 

 זכרון של רגע
 

 החוף ליד רדופים

 , המים על והרוח, פעמיים כבר נפרח לא

  החיוורות פנינו על צוננת דממה יפזר

 , נשכחת אחת בשעה, הנחל איבי בין שמה

 . הקירות על מתרפקים שלנו אזוב זכרונות

 

  נבדרת שיבה בלוריות, צמרת כפופי, תוגה בלי

 . העדרים שריקות בין, התואר יפות באשר

  בזרם לרחוץ בלכתן, ירטיטו גוון תפנוקי

 . הקרירים המים אל, עיננו נשפיל נכלמים

 

  ברוח נביט משתאים, לנוע עוד נוסיפה לא

 . הסלעים את מפרקים, המים עם יחד הוא איך

  - היגע והנשר, פגיה חנטה תאנה

 האלוהים מדרכי בחושך חזר קינו אל

 נתן יונתן

 ** * 

, משוגע יום על חושב אני לפעמים הרחוק העתיד למען ליצור ארצה זיכרונות אילו על, אזכור מה על חושב כשאני

 כמו אותם לסכם אפשר שאי הרגעים על כלומר, הרוגע על חושב לא פעם אף אני, זאת עם. חוויות ועמוס תזזיתי

 אותם לסכם ביותר הטובה שהדרך רגעים אותם. הפואנטה את להעביר כדי המתחלפות תמונות מאות עם, תסריט

 הפסקה של רגע -רגע של חוויה לי שמזכיר שיר זה" הרדופים. "הפרטים כל את שכוללת ,מורכבת אחת בתמונה היא

 החוזר לנשר, המים את שמניעה מהרוח: נתון אחד ברגע העולם כל על ואמיתית עמוקה והסתכלות, ומנוחה, מטיול

  יהיה, היום בסוף. לאיבוד והולך משנה לא הזמן בהן, כאלה לרגעים אצפה לא לרוב. הביתה החוזר לאיש עד, לקן

 מלכת עוצר הזמן בהם כאלה רגעים אבל, עושה שאדם והאטרקציות החוויות מסת על. שהיה מה כל על לחשוב מרגש

 . מהכל יותר שאזכור הרגעים יהיו לפנייך פרוש והעולם

 אילן פלג

 הרדופים שלי, כמוני, וכמוך שכל ימייך,  ה

 את פרחי האור שלנו את פיזרת לכל רועה. 

 לא עופות מרום אנחנו, ואל גובה השמיים, 

 לא נגיע כנראה.  -גם אתם, גם אנוכי 

 

 רק בהר על קו הרכס מישהו מוסיף ללכת, 

 מן הואדי והאבן, לרכסים, אל הרוחות. 

 עד אשר בכסות הערב, יחזור נוגה אלייך, 

יד עם פכפוך פלגים, עם רחש הרדופים ל

 .החוף
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 ג אייר

 

"פספסתי. בחיים לא אמצא 

 מישהי כמוה"
 

 על אחורה מסתכלים אנחנו? גדול משהו שפספסנו אומרים עצמנו את שמענו בחיינו פעמים כמה

 מאוד משהו בינינו היה. "הלב עד מהבטן דרכו את עושה מכאיב וכיווץ שנגמרה יחסים מערכת

 שאמצא סיכוי אין", "בחיים פעם של כזו, עבורי מושלמת הייתה היא, באמת עליה אין", "מיוחד

". חיי אהבת הייתה זו, פספסתי", "כמוה מדהימה מישהי אמצא לא אני בחיים", "כמוהו מישהו

 ?           מוכר

 אנשים יש. כפספוס אותו ומגדירים ישן בקשר בערגה נזכרים ועדיין שמתחתנים אנשים יש

 ואף) לוותר שמוכנים אנשים יש? היום יחד היינו לו היה זה איך בתהייה שלמים חיים שמעבירים

 לנסות בשביל רק, העבודה ועל הזוגיות על, המשפחה על, שבנו החיים כל על( מוותרים חלקם

? מאחרות חותם יותר עלינו שמשאירות יחסים מערכות יש למה. משהו שם נשאר האם ולברר

 את החמצנו באמת האם? נגמר זה אבל לנו התאימו כך כל אחורה שבהסתכלות זוג בני יש למה

 ?נצחית אהבה להיות היה שיכול משהו הרסנו באמת האם? לאושר שלנו האחרונה ההזדמנות

 דפוסים לנו יש אדם בני ובתור, אדם בני שאנחנו בעובדה ובראשונה בראש מתחילה התשובה 

 גם, בחיים שלב בכל כמו אך. אותנו מקדמים תמיד לא הם אם אפילו, אותנו שמנהלים טבעיים

. בהתאם לנהוג איך יותר מפוכח ממקום ולבחור הזה בפספוס להתבונן אפשרות לנו יש הפעם

 .          דברים כמה לזכור צריך, זה בשביל

 הטוב הדגשת, מפגמים התעלמות, כמושלם דבר ראיית היא אידיאליזציה, "שושן אבן מילון לפי

 בהיזכרותנו בעיקר באידיאליזציה חוטאים אנחנו אדם בני בתור". כאידיאלי דבר ראיית, דבר בכל

 החוויות על, שנגמר בקשר שהיו הטובים הזיכרונות על מתרפקים אנחנו. קודמות יחסים במערכות

 נעימים פחות זיכרונות הצידה דוחק שלנו המוח. ביחד כשהיינו שהרגשנו איך ועל הנעימות

 .אדם אותו לגבי חשובות ועובדות

 באותה ונאהבים מיוחדים הרגשנו ואיך ברכות אותנו ליטפו איך לזכור יותר לנו קל, למשל, כך 

 אותנו מבינים שלא חשנו, תסכול חשנו בהם רגעים אותם את לזכור לנו קשה אך, יחסים מערכת

 תלויה היא אך, להתקדמות חיונית אידיאליזציה עושים שאנחנו ההבנה. רע אלינו שהתייחסו או

 אשליית את לנפץ להסכים חייב אדם. רואה שהוא חושב שהוא למה מעבר לראות האדם בהסכמת

 .    קל לא שלב וזה, ממנה לצאת בכדי הפספוס

 מקדש הקודמת יחסים למערכת שומרים אנחנו עוד כל מספקת בזוגיות לחיות ניתן לא, מקרה בכל

. העבר קשרי של רומנטיזציה עושים אנחנו עוד כל להתקדם אפשרי בלתי זה, למעשה. רגשי

 עבודת לעשות שלי הלקוחות את שולחת שאני עד, גדולה כך כל האנושית ההדחקה לפעמים

 כ
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 באמת מה להם שיזכירו, אליהם הקרובים עם לדבר משימה מקבלים הם. אינטנסיבית היזכרות

 ?שם שהיו הרעים הדברים היו מה? כך כל מאדירים הם אותו בקשר היה

 או מושג בלתי יותר היה שהאדם ככל: מוגברת לאידיאליזציה לנו שגורמים אלמנטים כמה וישנם 

 הכי"כ הזוג בני את תופסת אני אם, למשל. אידיאליזציה יותר לו נעשה כך, מבחינתנו אטרקטיבי

 ככה שגם ממישהו פספוס יותר ארגיש אני", אותה להשיג זמן המון לי לקח"כ או" לי שהיה חתיך

 .                         לי ראוי שאינו הרגשתי

 ניתן שלא בכך העניין את להאשים נוטים אנחנו, זמן יותר שעובר ככל, לבד נשארנו אם, שנית

. ופספסנו לנו המיועדים היו ההיא/ההוא פשוט כי לבד אנחנו. ההוא בקשר שהיה מה על להתעלות

 אני אם. לאידיאליזציה יותר ניטה כך, לפרידה כאחראים עצמנו את תופסים שאנחנו ככל, ואחרון

 באשמתי שהכל ארגיש אני, מספיק בוגרת לא או אובססיבית קנאית הייתי כי הקשר את דפקתי

 .  האידיאליזציה תגבר כך, אשמה רגשות יותר ארגיש שאני ככל. נפלא משהו פספסתי ובגללי

 ליגד גרנית פורת 

 ** * 

 

 את מלסיים אותי מפחיד שיותר דבר ואין.. המכינה סוף לקראת עומדת אני כי בעיקר הזה הנושא את בחרתי אז

 כפי הדברים את זוכרת אני האם לעצמי תוהה ואני במכינה לי שהיו מדהימים הכי ברגעים נזכרת אני! הזאת השנה

 .                                ״אידיאליזציה״ בהם ועבר יותר ליפים אותם שהפכתי או באמת היו שהם

 .                                   הזדמנויות לנצל חשוב כמה ולספר במכינה שלי מהחוויות קצת לשתף רציתי

 את ולנצל נותלה לנו גורם שבעצם מה וזה, מסויימת לתקופה נשאר בחיים דבר שכל מבין אתה במכינה נמצא כשאתה

 שיותר כמה ולחוות שיותר כמה להספיק רוצה אתה ליין דד לך שיש ברגע כי .טובה הכי בצורה לנו שיש הקצר הזמן

 -מסויימת לתקופה רק שזה ויודע בחיים חדש והמש שמתחיל מי לכל להמליץ רוצה אני אז. משמעותיות וחוויות כיף

 שמטלטלות חדשות דעות תשמעו, מתוככם צפו לא שעוד חדשים צדדים תכירו, נמצאים שאתם במקומות ותהנו לכו

 נהנים שאתם חדשים דברים תמצאו, הקשה הביקורת את לקבל תלמדו, ולהתווכח שלכם על לעמוד תלמדו, תכםא

 שיש חשבתם לא שבחיים חדשים שרונותיכ תמצאו, בהם להשתפר צריכים שאתם נקודות תמצאו, אותם מלעשות

 לתוך ולקפוץ חזק להיות  -חשוב הכי והכי. לחיים שיעורים תכםא ומלמדים טוב לכם שעושים אנשים תמצאו, לכם

 הייתי לא אם. מהם לברוח נטייה לנו שיש הפחדים כל עם להתמודד ובעצם, כולנו את שמפחידים הקפואים המים

 את מוצאת הייתי לא. כלום שווה הייתה לא הזאת השנה -שלי הנוחות זורמא ויוצאת הזאת הקפיצה את עושה

 אני. לא אבל. יותר יפה בצורה חוויות זוכרים תמיד, זה על חושבת כשאני. השנה בעצמי שגיליתי החדשים הצדדים

 אותי שהפכו מה הם לעצמי ויתרתי שלא האלה הרגעים כל, במכינה שעברתי קשים הכי הרגעים כל את לזכור רוצה

 ולהתפתח המתנה את לקחת לבחור יכול אתה -שלך בידיים והבחירה, מתנות כמו הם האלה הרגעים. היום שאני למי

 רגע יהיה וזה.. שלא לבחור יכול אתה, שלא או. הרגע את מנצל אתה וכך שעברת השינוי את לקיים ובעצם ממנה

 כל את תפספס פשוט אתה  כי. וחבל בעצמך דבר שום לשנות שלא תבחר ובעצם שלך הנוח במקום להישאר שתבחר

 זה אבל ,תחרטא אני ואולי, ולעשות לפעול עדיף שתמיד זה, השנה שלמדתי משהו יש ואם. הזאת השנה של המטרה

 את לראש לכם להחדיר שהצלחתי מקווה. אם״ קורה היה ״מה -של במחשבה ולהישאר לפעול לא מאשר עדיף תמיד

 מה בדיוק זה! לחיה אותי שהופך מה זה כי .שלנו יום היום בחיי חשוב ממש שלדעתי ,הזדמנויות״ ״ניצול המושג

 הרגעים אך הטובים הרגעים את לזכור טוב זה. למכינה שהגעתי עד בה שנמצאתי מהתרדמה אותי שמעיר

 שאנחנו הרגעים אלה כי! אחר דבר מכל יותר לזכור חשוב ואותם שעברתי קשים הכי הרגעים הם באמת המשמעותיים

.. אותם למצוא שקשה במקומות גם הטובים הדברים את למצוא שתוכלו לכולכם מאחלת.. תהליך ועוברים מתחזקים

 !אותכם אוהבת ד׳ מחזור

 עדיאלה פיינר
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 ד אייר

 

 לך לך
  -בראשית י"ב 

ֹּאֶמר יְהָוה ֶאל א ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי  ב  .ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאךָ -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ַוי

ֹּת ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך,  ג  .ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאגְַדָלה ְשֶמָך; ֶוְהיֵה, ְבָרָכה ֹּל ִמְשְפח ֹּר; ְונְִבְרכּו ְבָך, כ ָאא

  ַויֵֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו יְהָוה ד  .ָהֲאָדָמה

 

 ספר הזהר, חלק א, דף ע"ח/א

ארציותך, מכל אותם צדדים של  -". לך לתוכך, לך לעצמיותך, לך לתקן את עצמך מכל "ארצך" "לך לך

 –מכל אותם חשבונות שאתה שוקל, מה המזל שבו נולדת, "ומבית אביך"  –ישוב שהיו בך, "וממולדתך" 

  שלא תשאל האם ההצלחה שלך תלויה בקשר עם בית הוריך. לכן, "לך לך" מכל הדברים האלו.

 

 * ** 

 ?מה צריך אדם כדי לפתח עצמאות

 .אדם צריך לצאת, צריך ללכת, צריך להיות במקום לא מוכר ולא נח

 .הוא ההתחלה לפיתוח עצמאות אישית -יציאה למסע, בין אם מסע רגלי ובין אם מסע רוחני 

 .יצוצובמסע אתה נמצא הרחק מאזור הנוחות, לא יודע מה יקרה הלאה, מי תפגוש, מה תראה, אילו אתגרים 

 .מתי תתבלבל בדרך ואיך תגיב

ואז  -ובכל צומת שבה אתה נמצא, עומד מבולבל, מסתכל על השביל המתפצל, מגרד את הראש, מסתכל על המפה 
ושם, בדיוק  -על השטח, עוד פעם מפה, ועוד פעם שטח, עוד פעם... ועוד פעם... בסוף אתה מחליט ומתחיל לצעוד 

 .מאות שלךשם מתחילה העצ -שם. בצעד הזה 

 !צאו לטייל

 !ואינשאללה ניפגש בצומת שבילים... נגרד את הראש אחד של השני ונצעד ביחד

 איתי קפסוטו
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 אייר ה

 

 החול יזכור
 ַהחֹול יִזְכֹור ֶאת ַהַּגִּלים ֲאָבל ַלֶקֶצף ֵאין זֹוֵכר

 זּוַלת ַהֵהם ֲאֶשר ָעְברּו ִעם רּוַח ַליְָלה ְמַאֵחר

 .הּוא ְלעֹוָלם ֹלא יִָמֶחה ִמִזְכרֹונָם

 

 ָכמֹוהּו ַגם ַעל חֹוף ִלָבם ָרַטט ַאז ַמֶשהּו ִחּוֵר

 וְֵהם ָרְשמּו ְבתֹוְך ַהחֹול ְכֶשַהיֵָרַח ָהעֹוֵבר

 .ֵהִאיר ִפְתאֹם ָפנִים זָרֹות ּוְשחֹוק ָרֶפה

 

 .ַהכֹל יָשּוב ֶאל ַהְמצּולֹות זּוַלת ַהֶקֶצף ַהָּלָבן

 ַהַּליְָלה ָדֲעכּו. ַהיְִדידּות ָהַאֲהָבה נֵרֹות

 .ַהנְעּוִרים ֶשָבאּו ֶפַתע ֶאל סֹוָפם

 

 ָהיּו ָשם קֹונְִכיֹות ֵריקֹות ֶשנֲָהמּו ִקינָה ֶשל יָם

 ּוֵבית=ָעְלִמין ַעל ַהְּגָבעֹות

 ּוְשנַיִם ֶשָחְלפּו דּוָמם

 ֵבין ֶהָחָצב וְַהְקָבִרים וְַהִשְקָמה 

 .[13, עמ' שירים לאורך החוף 'החול יזכור', יונתן,]

 ** * 

 

מעורר של יום הזיכרון, וכמו רבים משירי יונתן הוא עצוב מאוד אבל אין חיילים מתים. הוא השיר זה 

כלפי קצף הגלים שאפילו  אישי שאיננו יכול להיות נתון לזיכרון. הנוסטלגיה מופניתנוסטלגיה כלפי רגע 

אפשר  בידיעה על משהו שאי , דתי כמעט,יש משהו נורא הודהגלים איננו זוכר אותו. החול ה'זוכר' את 

לגעת בו, מה שאיננו נגיש לידיים, לעיניים או אפילו לזיכרון. השיר מעמיד מצבת מילים לאותו קצף גלים 

שאיננו מותיר רישום אפילו בחול. הוא זוכר את מה שאין לו זוכר זולת זוג אוהבים. כי גם רגע האהבה 
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הוא רוטט דבר עליה בביטחון, אין בו ממשות יציבה שאפשר ל ,מתואר כאן כמה שאין לו זוכר, כמו הקצף

 .על חוף הלב, רטט של מבוכה והתרגשות שהואר פתאום באור ירח חיוור

הוא אולי המזוהה ביותר עם ימי הזיכרון לנופלים במערכות ישראל, אחד המוקדים המובהקים השיר הזה 

יתקבל כשיר האפשרות ששיר כזה  .ושירה  של זהות ישראלית ריטואלית שאיננה מוגבלת לשוחרי אמנות

, מלמדת על יכרון קץ הנעוריםזאלא זיכרון לאומי=פולחני, אף שאין בו שום אזכור של חיילים מתים בקרב 

מדינה של נעורים, מדינה נוטפת טללי נעורים עבריים אנחנו  מרכזיות הנוסטלגיה בתודעה הישראלית.

ריות, להזדקן היטב, לחיות לאט. , לקחת אחעוד לא למדנו להתבגר .ששרו 'עולם ישן עדי היסוד נחריבה'

 היא עוברת ליד בית העלמין כמו קצף ים ואין לה אבן להניח.

אני כותב לכם כמי שעומדים לסגור את דלת הנעורים אחריהם אל סף הבגרות. זו דלת לעולם שונה. זה 

נשימה,  עולם שלנו, כישראלים, לא תמיד יש הכישורים לדעת מה לעשות בו. אנחנו תמיד ממהרים, קצרי

 אנחנו האנשים שלא היה להם זמן. אנחנו עוד צריכים לבנות את הזמן שלנו, לבל יהיה יומנו עלינו הרגל. 

 עמית עסיס
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 עצמיות
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 ז אייר

 

 קדושים פרשת
 

: טז.  ִתְהיֶינָה ְתִמימֹת, ַשָבתֹות ֶשַבע:  ַהְתנּוָפה עֶֹמר-ֶאת, ֲהִביֲאֶכם ִמיֹום, ַהַשָבת ִמָמֳחַרת, ָלֶכם ּוְסַפְרֶתם

 . ַליהוָה״, ֲחָדָשה ִמנְָחה וְִהְקַרְבֶתם; יֹום ֲחִמִשים ִתְסְפרּו, ַהְשִביִעת ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ״ַעד

 

 פסוק ט"ו "גכ פרק ויקרא -

 

 ** * 

 

 (.ומועדים חגים) טובים בימים שמובאים השונים הקורבנות כל על לומדים אנו, קדושים פרשת, שלנו השבוע בפרשת

 . תהיינה״ תמימות שבתות שבע השבת ממחרת לכם ״וספרתם :אומר הפסוק, העומר ימי על מדברת כשהתורה

 זהו שבעצם, שבועות של טוב יום כבר זה, חדשה מנחה שמביאים לנו אומרים חז״ל ואז העומר של שבתות 7 סופרים

 .תורה מתן של בפסוק תזכור כל אין, אבל. תורה מתן יום

 ?תורה מתן -חשוב כך כל אירוע לפסוק הכניסה לא שהתורה להיות יכול איך

 ..המיוחד ליום להביא שעלינו הקורבן את מזכירה ורק

 -ולומר בהיסטוריה אחורה להסתכל ניתן לא, תאריך אין תורה למתן. ערך ויקר חשוב מאוד עיקרון לומדים אנו כאן

 את קיבל היום כאילו יום כל על להסתכל צריך אדם כל כי למדים אנו מזה. שנים מספר X לפני התורה את קיבלנו

 .כחדשים״ בעינייך יהיה ויום יום ״בכל. הראשונה לפעם התורה

 כאילו הלמידה בזמן יטאנרג ולהיות להתרגש צריך הוא, בי״ס של למידה חומר או יומי דף, לומד האדם מה משנה לא

 . קורא שלו הראשונה הפעם זו

 תחת חדש ״אין -לחשוב ולא, התרגשות עם זאת לעשות. בחיים עושים שאנו דבר ובכל, תורה בלימוד הצלחה וזו

 הנוכחי במקום היינו לא כאילו, חדשה ואוירה אחרת ברוח זאת נעשה אם. השמש״ תחת חדש ״יש, הפוך, השמש״

 .ורענן מאתגר יותר יהיה יום כל בעבר

 

 אריאה בלאק

" 
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 איירח 

 

 מהי יהדות?

 

 ** * 

 התנאים פי על, היהדות, האסימון פתאום לי נפל. איתו הסכמתי ממש הקטע של הראשונה בקריאה

 זה גם אך גזע של סוג זה שהיהדות לחשוב אפשר. לאום אינה וגם דת אינה ,אליה להצטרפות הדרושים

 להיות יכולים ילדיך רק) אפשר אי ומהגזע חייך במהלך באמצע לצאת אפשר מהיהדות שכן מדיוק לא

 מה אז. חושב לא אני? ריקנות הוא ליהודי ההלכתית ההגדרה האם אבל .(לא לעולם אתה אך אחר מגזע

 היהדות. לה שני אין, לה שתתאים מושלמת מסגרת ואין, במינו מיוחד משהו זה היהדות. בטוח לא אני? כן

 כך כל שרדה שהיהדות הסיבות אחת גם ושז כנראה. ללאום גם ולבסוף לדת התפתחה, כעם התחילה

 יכולת בלי היהדות אל נולד אתה תחילה. ליהדות ומחויבות שייכות להרגיש שלא אפשר אי, שנים הרבה
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 מהווה זה, כיהודי זהותך על לוותר מוכן לא אתה, בכך שיש הסכנות כל למרות, מכן לאחר אבל, להשפיע

 .ממך מידי גדול חלק

 אזובלאיתמר 
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 איירט 

 

 אמנות האהבה
המודרני  אושרו של האדםל תרבותנו מבוססת על תיאבון הקניות, על רעיון של מיקח וממכר מוצלח. 

מבוסס על הריגוש שמעוררים בו חלונות ראווה, ועל קניית כל הדברים שהוא יכול להרשות לעצמו לקנות, 

הם  –או גבר מושך  –אם במזומן ואם בתשלומים. הוא מסתכל על בני אדם בדרך דומה. אישה מושכת 

ם בדרך כלל אריזה נאה הפרסים הנכספים הן בעיני הגבר והן בעיני האישה. "מושך" או "מושכת" פירוש

של תכונות פופולאריות ומבוקשות בשוק האישיות. הדברים העושים אדם למושך במיוחד תלויים באופנת 

הזמן, מבחינה גופנית ונפשית כאחת. בשנות העשרים של המאה העשרים, נערה שותה ומעשנת, חצופה 

-צניעות. בסוף המאה התשעוסקסית, נחשבה מושכת ; בשנות החמישים תבעה האופנה יתר ביתיות ו

עשרה ובתחילת המאה העשרים דרשו מהגבר תוקפנות ושאפתנות, ואילו היום, כדי להיות "אריזה" 

מושכת עליו להיות חברותי וסבלני. על כל פנים, תחושת ההתאהבות מתפתחת בדרך כלל רק כלפי 

עסקה: על המושא להיות סחורות אנושיות הנמצאות בתחום אפשרויות המיקח והממכר שלנו. אני מחפש 

נחשק מבחינת ערכו החברתי, אך בהתחשב באפשרויותיי ובנכסי הגלויים והסמויים, עליו גם לרצות בי. 

שני בני אדם מתאהבים אפוא כאשר הם מרגישים שמצאו את המושא הטוב ביותר הזמין בשוק, בהתחשב 

ן, האפשרויות הסמויות היכולות במגבלות כוח המיקוח שלהם עצמם. לעתים קרובות, כמו בקניית נדל"

להתפתח ממלאות תפקיד ניכר בעסקה הזאת. בתרבות שבה שולטת מגמת שוק, ושבה ההצלחה 

החומרית היא הערך הבולט, אין סיבה להתפלא שיחסי האהבה האנושית מצייתים לדפוס זה של חליפין 

 השולט בשוק הסחורות והעבודה. 

. 

 

 ** * 

 -הוא "אמנות האהבה "  המכינה ספר הראשון שקראתי בתקופתה-

 ".ממש כשם שהחיים הם אמנות ,אמנות האהבה היא"

, ראשית צריך ללמוד על ה"אהבה". כשנלמד שכדי להיות אוהבים ולהיות נאהביםבעקבות הספר גיליתי 

האם האושר ? מאיפה נובעים היחסים המושתתים על אהבה? נגלה מה גורם לנו להיות נאהביםה עלי

 הנכסף הוא אהבה?

 ."יכולה להתקיים אף יום אחד אנושותבלא אהבה לא הייתה ה"

 מאור ממו 

 אריך פרום 

 כ

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA
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 אייר י

 

 תיאורית השלבים של אריקסון
 

היא תיאורה בפסיכולוגיה התפתחותית  אריקסון שלחברתית -התיאוריה הפסיכו, או יאורית השלבים

עד שיבה כסדרה בת שמונה  התיאוריה מתארת את מהלך החיים מינקות ן.אריק אריקסו ידישפותחה על 

צרכיו האישיים לבין דרישות החברה, כל שלב בין  קונפליקט שלבים, שבכל אחד מהם ניצב האדם בפני

והקונפליקט המיוחד לו. על פי אריקסון, מביא הקונפליקט בכל שלב למשבר אותו ניתן לפתור באופן מוצלח 

או כושל: התמודדות מוצלחת עם קונפליקט תבוא לידי ביטוי במציאת "שביל הזהב" בין הדרישות 

ת טובה יותר עם קונפליקט השלב הבא. התמודדות בלתי הסותרות, ותצייד את האדם בכלים להתמודדו

מוצלחת תהיה כניעה ללחצי החברה או לדחפים האישיים, וזו תקשה על הסתגלות חברתית ועל 

 .ההתמודדות עם השלב הבא

לפי אריקסון, כל שלב התפתחותי מתבסס על השלב שקודם לו. כלומר, אם הייתה בעיה בשלב אחד 

 ו בעיות:אז גם בשלבים הבאים יהי

 

 ההישג הקונפליקט שלב גיל

 תבונה שלמות מול ייאוש בגרות מאוחרת ומעלה 50

 דאגה פוריות מול קיפאון בגרות 35-50

 אהבה אינטימיות מול בדידות בגרות מוקדמת 18-35

 נאמנות גיבוש זהות מול בלבול תפקידים גיבוש זהות 12-18

 מיומנות חריצות מול נחיתות שלב החביון-גיל בית ספר היסודי 6-12

 מטרה יוזמה מול אשמה גניטלי -השלב הקו מוטורי-גיל המשחק 3-6

 רצון עצמאות מול בושה וספק השלב השרירי אנאלי -ילדות מוקדמת 1-3

 תקווה אמון מול חשדנות השלב האוראלי סנסורי -גיל הינקות 0-1

 

 

 )תקופת הבגרות הצעירה( לעומת בדידותאינטימיות – *אנחנו נמצאים בו כרגעשלב שישי 

 

 ת
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בשלב זה האדם מתחיל להשתחרר מההשפעה העצומה שהייתה לחברה עליו, וכעת הוא מחפש 

אינטימיות עם בן זוג קבוע. התנאי ההכרחי לכך שיהיה קשר אינטימי הוא שלכל אחד מבני הזוג תהיה 

יצור זהות אישית ולהפך, הוא יתקשה זהות אישית מגובשת, שכן אם לא כך הקשר האינטימי יפריע לו ל

ליצור קשר אינטימי מבלי שגיבש את זהותו. רק לאחר שלכל אחד מבני הזוג ישנה זהות אישית, הם יוכלו 

להתפנות באמת לקשר ולבנות זהות של "אנחנו". האינטימיות תגביר את תחושת האהבה, החום 

 .בזמן ההורות והביטחון, ומי שלא יחוש אינטימיות יחוש בדידות ויתקשה

 

 ** * 

 

בחרתי לכתוב על תיאורית השלבים של אריקסון. האמת, שאני לא מרבה לדבר על זה שבעצם אני ממש 

 אוהבת פסיכולוגיה וסוציולוגיה ושבתקופת התיכון זה לקח חלק מאד חשוב וגדול בחיים שלי.

התיאוריה הזו היא תיאוריה מאד מקובלת בפסיכולוגיה שמפרטת על כל שלב בחיים שלנו. זה מעניין 

 לראות איך כולנו קצת דומים בסופו של דבר וכך גם הקונפליקטים, הרצונות והמטרות שלנו. 

 מיכל קדר                                                                                                           
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 איירא י"

 

 שלושת הגורמים למוטיבציה
 

 חופש, חופש לעשייה ליוזמה וליצירתיות בתוך המסגרת. -מיהווטונ

 להגיע ליעדים. והחברה מסביב שמספקת ת\מקצועיות, אמונה בעצמי שאני מסוגל -תחושת מסוגלות

 אישי ואת התחושה הזו.הדרכה וכלים מקצועיים שיוצרים פיתוח 

 יהיה לי קשה. –לא משנה מה המשאבים שיעמדו לרשותי  – האמין שאני יכולאאם אני לא 

לארגון או למסגרת, יש בי הגברת  ת\ומעורב כת\או מזוהה שייך ה\ברגע שאני חש -שייכות וקשר

 מוטיבציה.

 ותנים לי תחושה של שייכות,נ ן\ם, והם\ןשאני חלק מה "מקום"צורך להרגיש כי יש קבוצה של אנשים ו

 בטיחות וזהות.

 

 פרופסור אבי עשור -

 

 ** * 

. חילקתי לכל אחד ואחת הציגורמים למוטיבבשעסק במוטיבציה ו 'מן לוזר'זבערך באמצע השנה העברתי 

 . דף קטן שבו כתובים שלושת הגורמים למוטיבציה, מעובדים ממאמרים של פרופסור אבי עשור

זמן רב. במיוחד לקראת  כבר ה נושא שמעסיק אותיאת זמן פתיחת הבוקר.. זלא סתם העברתי על זה 

 ..הגיוס לצבא והחשש מקבלת תפקיד "משביז" שיוריד לי מוטיבציה

 תקל בהם בשנים הקרובות.קרוב לוודאי שאקשיים ש במיוחד לפני התחלה חדשה או לפני

 אבל קודם כל, מה בכלל המשמעות של המילה מוטיבציה?

 .(motives)תנועה. מוטיבציה היא מושג המתאר מניעים - motionמגיעה מן המילה מוטיבציה 

 ם.יכים המניעים את האדם באופן מסוימתיימרות להסביר תהלרבות תיאוריות מוטיבציה 

חקר המוטיבציה התחיל מראשית ימי הפסיכולוגיה, פרויד כבר ניסה להגדיר מה גורם לאנשים לפעול כפי 

 שהם פועלים.

הזה לא סתם הועלה בימי פרויד וראשית הפסיכולוגיה וממשיך לעלות כיום. המוטיבציה, לפי דעתי,  הנושא

 סביב המושג הזה.חגים  נותמיד תהיה נושא שנעסוק בו. החיים של

מאז שאנחנו ילדים קטנים, ההורים שלנו נותנים לנו מוטיבציה בדרכים שונות כדי להתפתח, להכיר חברים 

 וד.חדשים, לחקור וללמ

ימי בית הספר, המילה מוטיבציה עלתה שוב ושוב בהקשר למבחנים ובגרויות. אני לא אשכח את עוד מ

להחדיר בנו מוטיבציה בכל תחילת שנה. . ניסו ת עליהם\יתה חוזרהי\החוזרים שכל מורה היההנאומים 

יברסיטה וצבא(. גם לעיתים על ידי הפחדה ולעיתים על ידי דרבון ותגמול עתידי מציונים טובים )כמו אונ

 א
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"מוטיבציה האחרונה" בסוף התיכון, נאומים ואזהרות חוזרות ששורת המחץ בהן הייתה הצורך הגדול ב

 מוטיבציה הזו.האילו חיינו ועתידנו תלויים בטיפת כ

שבמקום  הפעמיםועל  ולהשקיע שהייתה לי מוטיבציה ללמודפעמים על הזה קצת. צא לי לחשוב על אז י

העתידי. אני מנסה לחשוב למה הייתה לי  ם המבחןרבוץ מול הטלוויזיה ולהדחיק את קיוללמוד העדפתי ל

מוטיבציה כל כך גדולה להשקיע את כל החיים שלי במשך שלושה חודשים בבגרות מעשית בתאטרון ולמה 

 או בפיזיקה.לא הייתה לי שום מוטיבציה להשקיע באותה מידה בספורט. 

 מאיפה הגיעה המוטיבציה להשקיע כל כך? למה עשיתי את זה? מה גרם לי לרצות דווקא את זה?

 השאלה של מה גורם לי לרצות להשקיע ומה גורם לי לרצות לעבוד קשה תפסה אותי חזק.

 ואז הבנתי שהמילה 'מוטיבציה' מחביאה בתוכה סוגים שונים לגמרי עם מניעים אחרים.

וטיבציה חיצונית. חלוקה שהפכה להיות במשך השנים התפתחה חלוקה בין מוטיבציה פנימית לבין מ

 מרכזית מאוד בכל דיון בנושא המוטיבציה.

 מצאתי כמה דעות של אנשים חשובים בנושא הזה:

נה התנהגות הנעתית שמטרתה השגת תחושה של יכולת ושליטה במצב. היא כוללת ימוטיבציה פנימית ה

 . (1976של בחירה חופשית )קדמי, חקרנות וחיפוש אתגרים והזדמנויות להצטיין, ומלווה בתחושה 

 מוטיבציה פנימית היא עניין בפעילות עצמה )דיסי(

מוטיבציה חיצונית הנה התנהגות הנעתית שמטרתה השגת גמול קונקרטי או הימנעות מעונש והיא מלווה 

 (. בתור הגדרה זו נכללים כל סוגי החיזוקים החיצוניים.1978בתחושה של אילוץ וכפיה )ניסן ובטלר 

-כאשר הפעילות היא אמצעי למטרה אחרת ולא מטרה או יעד בפני עצמה ההנעה לפעילות היא חיצונית 

 (1971התוצר )קרוגלנסקי 

כשאדם מונע פנימית הגורם להתנהגותו נמצא בתוכו וכשמופיע תגמול חיצוני הוא תופס את התגמול 

 (.Decharms, 1968כגורם להתנהגותו והמוטיבציה שלו הופכת מפנימית לחיצונית. )

 אז מה אני בעצם? אני מונעת מדברים פנימיים או חיצוניים? 

בהקשר הזה הראיתי בכיתה סרטון הרצאה של דניאל פינק שמסביר על מניעים פנימיים וחיצוניים 

 וההבדלים בינהם.

את הנר  היה נר, כמה נעצים וכמה גפרורים והמשימה הייתה לחבר הוא תיאר את ניסוי בעיית הנר. בבעיה

 לקיר כך שלא תטפטף שעווה על השולחן.

בבעיית הנר השתמש המדען סם גלוקסברג באוניברסיטת פריסטון בשביל ניסוי. הפתרון הסופי היחיד 

שעובד בסופו של דבר הוא לחבר את קופסת הנעצים )כשהיא ריקה( לקיר על ידי הנעצים ועליה להדליק 

 את הנר.

ניסוי עשו את בעיית הנר פעם אחת כשהנעצים מונחים בתוך הקופסא ופעם על "בעיית הנר" נוצר הניסוי. ב

 שנייה כשהקופסא ריקה מנעצים.

 בכל פעם ניסו קבוצה עם תמריץ חיצוני )כסף( וקבוצה ללא תמריץ.

בפעם הראשונה, הקופסא הייתה מלאה בנעצים. בניסוי זה דווקא הקבוצה ללא התמריצים הצליחה 

 י של לרוקן את הקופסא מהנעצים ולהדביקה לקיר.תרון היצירתוב על הפלחש

הקבוצה עם התמריצים  –בניסוי השני בו כבר מתחילת הניסוי הקופסא הייתה ריקה מהנעצים. בניסוי זה 

 ניצחה.

מכאן המרצה שדיבר )דן פינק( העביר את מתודת הניסוי לחברה המודרנית והניהולית. הוא הסביר 

הגמול החיצוני והתמריצים עוזרים, זה  -ו עם הקופסא הריקה( שבשביל לבצע פעולות פשוטות )כמ

 למעשה המוטיבציה החיצונית.

אך בשביל לבצע דברים מורכבים יותר )כמו לחשוב על קופסת הנעצים המלאה כשימוש אחר( שדורשים 

 יצירתיות והגדלת ראש הגמול החיצוני הורס.

מקבלת ה"פרס", הדרך להשגתו הופכת שולית. ואז למה? מכיוון שכאשר אנחנו מונעים מתמריץ חיצוני או 

 היצירתיות נעלמת ואין פנאי לחשוב בצורה מורכבת יותר. –

היצירתיות והחשיבה המורכבת צריכות להיות מנותקות מהרווח. כשצריך לסיים כמה שיותר מהר בשביל 

 פחות נשקיע בעשייה עצמה, נשקיע בסיום. –לקבל פרס 
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בחנים, אני משליכה את כל התיאוריה הזאת עליי. על שנות הלימודים שלי.. אז עכשיו, אחרי שנה ללא מ

ופתאום אני מבינה את אמא שלעולם לא הסכימה לתלות ציון טוב בקבלת כסף או פרס. מעולם לא אמרה 

 לי "אם תקבלי ציון כזה וכזה אז אני אתן לך ככה וככה".

ר הדפים הארור, היה מגיע לעזור לי ומתקיל שלא משנה כמה הייתי משננת בעל פה את צרו –ואבא שלי 

ת או על הרקע, ואחרי שסיימתי להתעצבן עליו מכיוון שזה בכלל לא חומר שצריך \אותי בשאלות על הסופר

 ללמוד, היה מסביר לי שזה לא פחות חשוב.

מדת איך אוכל לענות על שאלה לגבי היצירה של לאה גולדברג אם אני בכלל לא מכירה את הרקע שלה ולו

 עליה לפני שאני משננת את הסיכום?

הם למעשה גרמו לי להבין שאני לומדת למבחנים בשביל עצמי ולא בשביל לקבל מתנה או פרס על 

 שהדרך והלמידה לא פחות ואפילו יותר חשובים מההצלחה הסופית. -ההצלחה. וכמובן 

משך שבוע השקעתי ולמדתי ואני חושבת בדיעבד שגם אני יותר התרגשתי לקבל ציון טוב על מבחן שב

 מאשר ציון טוב על מבחן שנזכרתי בו יומיים לפני. 

 

 

 

 נופר ברונז
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 איירב י"

 

 תפילה
 

ואו הצטרפו אלי לתפילה. תחילה קראו את מילות התפילה, ולאחר מכן עצמו את עיניכם, ובצעו את 

 התרגיל הקטן הזה בעצמכם.

 חסרי אהבה, חזרו על טקס התפילה הזה, ושוב תחושו שלמים.בכל פעם שתחושו בודדים, 

 מקדו את תשומת לבכם בריאות שלכם. חושו בעונג של הנשימה.

 הנשימה עונה על הצורך האנושי הגדול ביותר. כשצורך נענה, אנחנו חשים עונג.

לחוש בעונג חושו בקשר החזק שבין ריאותיכם לבין האוויר. עצם הנשימה תסב לכם אושר. תמיד תוכלו 

 הזה שמקורו בקשר החזק שבין ריאותיכם לאוויר. קשר זה הוא אהבה.

כאשר רב המלאכים יצר בני אדם, הוא הניח עבורם באוויר מתנה של אהבה. כשאתם נושמים מתוך 

מודעות, מתנת האהבה ממלאת את ישותכם בכל תא של גופכם, בכל רגש שלכם, ובכל פיסת אור שיוצרת 

 אתכם.

 הים, אנו מבקשים ממך לבוא אלינו ולהיות איתנו תמיד.היום, אלו

אנו מעניקים לך את עצמנו כדי שתוכל/י לעשות שימוש בעינינו, בקולנו ובידינו על מנת לחלוק את אהבתך 

 עם עצמך, משום שאנו אחד.

היות עזור לנו, אלוהים, ל –מאלקטרון לכוכבים, מחומר לרוח, מכל רגש אל אנרגיה של אור  –בכל כיוון 

כמוך, לאהוב ללא תנאי. עזור לנו לאהוב את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו, ללא שיפוט, כי כשאנו שופטים את 

עצמנו אנחנו חשים אשים, מרגישים צורך להיענש, וסובלים מהעונש. עזור לנו להיות כמוך, לקבל כל דבר 

 כמות שהוא, לאהוב בדרך שאתה אוהב, ללא תנאים.

כולו. אהבה היא שמך האמיתי ואנו ילדיך, כך שגם אנו אהבה. אלוהים עזור לנו האהבה משנה את העולם 

 להיות בדוק כמוך. אמן.

 

 )מקור לא ידוע( משיעור תנועה בתאטרון אלטרנטיבי, המורה והשחקנית נטע פלוצקי -

 

 ** * 

 

לקום בבוקר, לנשום, מגמת תאטרון בשבילי היא לא סתם עוד שיעור בשבוע, תאטרון )אלטרנטיבי( זה הסיבה שלי 

 להיות נוכח, ללכת, לאהוב וליהנות ולתת לרגשות שלי ביטוי.

 .מורים, פבלו נטע ואדוה. את הקטע הזה "תפילה" קראנו בשיעור תנועה של נטע פלוצקי 3-ילדים, ו 20במגמה היינו 

 , והיא אמא של כולנו. כל שיעור נפתח בחיבוק ונשיקה לנטע ומנטע.70נטע היא בת 

שעות בשבוע פשוט נעים בחדר, ועושים תנועה, מאין ריקוד כזה, וכל אחד נע בחדר איך שבא לו, ויש  3אנחנו במשך 

 ב
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 מוזיקה יפנית או טרנסים או כל דבר שייעלה לנטע או לנו. 

 

 מי יודע מה זה לוחם היום? היום יש רובה, ובום...

שלי מבטאת את הלחימה שלי מן הגוף אל המחברת. למדתי כי עט=חרב. אני לוחם שנע בחדר עם המוזיקה, והעט 

 אדם שרושם טוב הוא לוחם טוב.

 

 להשגת חופש אישי ושמחה אמיתית

You must dance in your life like a fish in the water 

 

 שחקן הוא גוף ונפש, אז מה הוא יודע לעשות? לצוד, לרקוד, לחשוב...

 ד הסוף, לא חצי פה, חצי שם. למצוא שקט פנימי.שחקן חייב לדעת שאחד מהחוקים זה להיות ע

 מודעים לנשימתם.-אנו נמשכים לאלו שנראים טוב. נראים טוב

 אהבה.

 

 

 דניאל לרנר
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 י"ג אייר

 

 יישור הקו
 

קמפבל. אני סתם נטפלת אליו בגלל שהזכרת אותו" ובגלל שהוא  צטערת," אמרה. "זה לא רק בגלל וולי

 או איפשהו." איטליהנראה כמו מישהו שבילה את הקיץ ב

"לידיעתך," ציין ליין, "בקיץ שעבר הוא היה בצרפת." ומיהר להוסיף, "אני מבין למה את מתכוונת, אבל את 

 " –לגמרי לא הו 

לפה סיגריה מהקופסה שעל השולחן. "זה לא רק וולי. זו "בסדר," אמרה פראני בלאות. "צרפת." היא ש

נגיד מישהי  –הייתה יכולה להיות גם בחורה, זה בכלל לא משנה. זאת אומרת, אם הוא היה בחורה 

הוא בטח היה מצייר נופים באיזה חוג קיץ. או עושה טיול אופניים בווילס. או לוקח דירה  –מהמעונות שלי 

ככה. כל מה שכולם עושים  לםו במשרד פרסום. מה שאני רוצה להגיד זה שכובניו יורק ועובד במגזין א

, לא מרושע אפילו, אפילו לא בהכרח מטופש. פשוט כל כך קטן וחסר וילא יודעת, לא שג –הוא כל כך 

מיישר קו ממש כמו  המעציב. והכי גרוע זה שאם אתה נהייה בוהמיין או משהו משוגע כזה, את-משמעות ו

 דרך אחרת."כולם, רק ב

 מתוך "פראני וזואי" מאת ג'.ד. סלינג'ר, בתרגום ניר רצ'קובסקי, הוצאת כתר -

 

 ** * 

 

אתם יכולים רק לדמיין את התרגשותי משנוכחתי לדעת שמצאתי ספר ציני יותר ממני. או לפחות לא פחות. וכשקראתי 

הנוחות של כיתה י', והגעתי לפסקה הנהדרת הזו שנמצאת בתחילת -אותו לראשונה אי שם בימים המחוצ'קנים וחסרי

תנשאת משהו, והקיצוניים אף יכנוה מעצבנת, הספר, התאהבתי לחלוטין. אמנם פראני גלאס הדוברת מצטיירת כמ

אבל בשל דמיון דעותיה לשלי )גם אם להודות בכך לא יהיה צעד חכם, לאור דבריי הקודמים(, לא יכולתי שלא לקרוא 

את הספר פעם אחר פעם. כמה נוח להיתקל שוב ושוב במישהו שנותן לך אישור. אישור לכך שהרגשת המועקה 

בה מישהו דיבר איתי על תחביב חדש שנשאב אליו הייתה הגיונית. יכול להיות שההקשר שכרסמה בקרביי בכל פעם 

 בין הקטע למשפט הקודם היה מעומעם למדי, ולכן אסביר:

זה אולי יישמע מעט מורבידי, אבל כאדם צעיר ובור, לא פעם תהיתי על משמעות חייהם של קשישים. בקשישים אני 

-הליכה-מקל-תותבות-)על אף התקינות שבהגדרה זו(, אלא ממש שיניים 28לא מתכוונת לאנשים שעברו את גיל 

של חייהם, אין להם ציפייה או תהייה  to-do listים מטאפוריים לסמן ב-Vדם קשישים. הרי אין להם עוד -לחץ-בדיקות

במשאלות  על כל אותן שאלות קריטיות לגבי מה החיים יזמנו להם, אין להם עבודה למלא בה את היום ואת הצורך

 מה לעזאזל הם עושים? ;חומריות או גוף שמאפשר תפקוד תקין

 "מ
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וכאשר בררתי את העניין עם הקשישה שלי מ"דור לדור", גיליתי שחייה דומים למדי לשלי. היא נפגשת עם חברים, עם 

ה לי כל עיניים. אם כך, למה המבט על חייה נרא-משפחה, סורגת, מבשלת, מקבלת ביקור שבועי ממכיניסטית טרוטת

 כך עגום?

לצערנו, כעת קרתה הפסימית מבין שתי האופציות להמשך תהליך המחשבה, ובמקום להתחיל לראות את חייה באור 

יותר. פתאום נראו כל עיסוקיי ועיסוקי יתר בני האנוש כלוקים בחתירה  שליליבאור  חייחיובי יותר, התחלתי לראות את 

עות לחיים. וכך בכל פעם שבה שמעתי שדודה שלי החלה ללכת לחוג משמ יתועלת ופתטית למציאת איזושה-חסרת

קדרות או שהשכן מצא שלווה באפיית לחם, לא יכולתי לענות ביותר מחיוך נבוך והנהון מלא רחמים. הנה עוד אדם 

המזל, -עושה משהו חשוב. שהוא, בשונה מיתר חסרי באמתמרוצה מעצמו שנתון תחת האשליה העצמית שהוא 

. אבל בראייה כוללת אוניברסלית, כמו לראות קן משמעותרוץ את האין הגדול ולמלא את חייו ואת העולם בהצליח לפ

יכולתי לגמור במספר דו ספרתי של שניות, זה פשוט מרגיש מגוחך. כל אותן  אנינמלים עובד במרץ על משימה ש

 נמלים שבטוחות בחשיבותן וייחודן ויעודן. הן אפילו לא יודעות.

נר, הידועה גם בשם "אשתי -דיוק הייתה נקודת האור שלי. הן לא יודעות. וזה לא משנה להן. כפי שנגה בןאך זו ב

לעתיד", כתבה בכריכת המחברת: "זה לא משנה את העולם, זה משנה את החיים שלי" )ציטוט מאת אבישי בן אהרון, 

ית אינה רלוונטית. והיא היא הייתה זו אנוש-עולמית, כלל-שאני רק אומרת, חשבתי עליו קודם(. ההסתכלות הכלל

שגרמה לכל העניין להראות כה מטופש. ההשוואה או הבנה של קטנותך. אני לא באמת יודעת למה. אבל נראה שפעם 

 אחת בחיים, בניגוד לחינוך שקיבלנו בעשרת החודשים האחרונים, עדיף לחשוב רק על עצמנו.

 

 יעל בונה
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 ל"ג בעומר – אש וסוד
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 י"ד אייר

  

 

 משחק מחבואים

 

ספרים שפעם נפגשו במקום כלשהו על פני האדמה, כל הרגשות והתכונות של בני האדם. כשהשעמום 

פיהק בפעם המי יודע כמה, השיגעון, כהרגלו כל כך משוגע, הציע לכולם: "בואו נשחק מחבואים!". 

שאלה: "מחבואים? איך משחקים את המשחק הספקנות הרימה גבה והסקרנות, שלא ידעה להתאפק, 

בו אני מכסה את פני ומתחיל לספור מאחד עד מיליון ואתם  -הסביר השיגעון  -הזה?". "הוא משחק 

מסתתרים וכשאני אגמור את הספירה, הראשון מבינכם אשר אמצא ייקח את מקומי כדי להמשיך את 

 ." המשחק

כך הרבה ששכנעה לגמרי את הספק וגם את ההתלהבות רקדה עם האופוריה, השמחה קפצה כל 

האדישות, שלעולם לא נהגה להתעניין בשום דבר, אך לא כולם רצו להשתתף; האמת העדיפה שלא 

משחק מטופש ביותר בלהסתתר, בשביל מה? במילא תמיד מוצאים אותה בסוף. הגאווה אמרה שמדובר 

 . חליט שלא לסכן כלום)אבל מה שהפריע לה באמת הוא שהרעיון לא היה שלה( והפחד ה

 . "התחיל לספור השיגעון… אחת, שתיים, שלוש"

הראשונה שהסתתרה הייתה העצלנות, מתחת לאבן הראשונה שמצאה בדרכה. האמונה עלתה לשמיים 

והקנאה הסתתרה מאחורי צל ההצלחה, אשר במאמצים ענקיים, מצאה מקום בצמרת של העץ הכי גבוה. 

יכלה להסתתר, כי כל מקום שמצאה היה נפלא בשביל אחד החברים שלה. מה עם  אהנדיבות כמעט של

אגם שקוף? אידיאלי בשביל היופי, חור בגזע העץ? מושלם בשביל הצניעות, מאחורי כנפי הפרפר? הכי 

טוב בשביל החושניות, מה עם משב הרוח? יוצא מן הכלל בשביל החופש. כך הנדיבות מצאה מקום צנוע 

ה בקרן שמש קטנה. האגו לעומתה, מצא מקום מצוין מלכתחילה, גדול, מאוורר, נוח, אבל אבל מתאים ל

אך ורק בשביל עצמו בלבד. השקר הסתתר בעומק הים )אבל האמת היא שהסתתר מאחורי הקשת(, 

 .התשוקה והחשק במרכז הרי געש, השכחה שכחה אפילו איפה הסתתרה

מקום להסתתר, כי כל המקומות היו תפוסים. "מיליון!"  , האהבה עוד לא מצאה999,999כשהשיגעון ספר 

ות, רק שלושה צעדים ממנו מתחת לאבן. נהכריז השיגעון והחל בחיפושים. הראשונה שמצא הייתה העצל

אחר כך שמעו את האמונה שמתווכחת עם אלוהים על זואולוגיה, את התשוקה וחשק שמעו מרעידים את 

ה הקנאה וכך הצליח לפענח איפה ההצלחה. את האנוכיות לא היה הרי הגעש. באופן פתאומי, הופיעה ל

 . צורך לחפש, היא בעצמה ולבדה יצאה ממחבואה, שהיה זה קן דבורים

מרוב שהלך, השיגעון הרגיש צמא, וכך הגיע לאגם ושם מצא את היופי. עם הספק היה קלי קלות, כי מצא 

 מ
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 הכישרוןסתתר. כך מצא אחד אחד את כולם, את אותו יושב על הגדר בלי להחליט עדיין באיזה מקום לה

בין עשבים הטריים, את החרדה במערה חשוכה, את השקר מאחורי הקשת ואפילו את השכחה שכבר 

 . שכחה ששיחקה מחבואים

רק האהבה לא הופיעה בשום מקום. השיגעון חיפש מאחורי כל עץ, מתחת לכל אבן, בפסגות ההרים 

דים והתחיל להזיז את הענפים. לפתע פתאום, נשמעה צעקה איומה וכשעמד להיכנע, הבחין בשיח ור

השיגעון לא ידע מה לעשות כדי להתנצל. בכה, התחנן, … וכואבת; קוצי הורדים פצעו את האהבה בעיניים

  ביקש סליחה ואפילו הבטיח לאהבה להיות המלווה הצמוד שלה

, האהבה היא עיוורת והשיגעון מאז אותם ימים, בהם שיחקו מחבואים בפעם הראשונה על האדמה

 ... מלווה אותה

 

 יהודית קוך

 

 

 ** * 

 

 

 בקטע אהבתי. ומפתיע חמוד' פאנצ עם שנון פשוט הזה שהטקסט האמת את? אליי מתחבר הזה הטקסט איפה אז

 מאשר הסיפור של הדרך את יותר שאהבתי האמת. ותחושה תכונה, רגש לכל שנותנים התואם מקום האפיון את

 את מסיימת שעדיין האחרונה השורה מאשר לאורכו כתוב הוא שבה לדרך התחברתי יותר אומרת זאת, שלו הסוף

 !שתאהבו מקווה. חיוך חצי עם הסיפור

 

 אלמוג שחם
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 ט"ו אייר

  

 

 בני האדם טיפשים

 

 האדם שבני ומכיוון. לו שייאמר מה לכול כמעט יאמין המכריע רובם, הולם מניע בהינתן. פשיםיט האדם ני

 בני של ראשיהם. נכון שהוא מכך מפחדים הם כי או, בו להאמין רוצים הם כי לשקר יאמינו הם, פשיםיט

 בני. אמת שהכול מאמינים הם זאת ובכול. שקריים הגדול ורובם, ובאמונות בעובדות, בידע גדושים האדם

 בכול מאמינים הם זאת ובכול, אמת ובין שקר בין להבחין מצליחים הם נדירות לעתים רק; פשיםיט האדם

 .להם לשקר שרוצה למי עוזרים ובכך, לכך מסוגלים שהם ליבם

, למעשה. האמת מן יותר הרבה חשובה מטרה תחושת. מטרה תחושת להם שיעניק לאויב זקוקים אנשים

 .מאמינים הם לכן, להאמין רוצים הם; פשיםיט האדם בני. תפקיד כאן משחקת לא האמת

 .האמת פשוט היא. מטרה תחושת שום מעניקה לא היא. האמת את למכור קשה

. לאמונה בדרך הראשון הצעד היא האפשרות קבלת. כאפשרות אותו מקבל, נכון שמשהו שמפחד מי

 רוב בעיני. לשאול כיצד אפילו יודעים שאינם, שאלות שואלים שאינם אנשים לשכנע קל כמה חשוב

 ...העיקר היא המטרה. המטרה אם כי, העיקר איננה האמת האנשים

 מה. הכול לא זה אבל. מפריע באין המשתולל הרשע. הֶרשע נגד נלחמים שאנחנו חשבתי הזה הזמן כול

 ...פשיםיט מגיפת. למגפה יותר דומה עמו מתמודדים שאנחנו

 מי של אשמתו אולי או? הגשם של אשמתו זו? האשם מי, אותו ממלאים גשם ומי בור חופר מישהו אם

 ?לתוכו לזרום להם והניח הבור את שחפר

 

 

 חרב האמת" מאת המחבר טרי גודקינד -ערוך מתוך סדרת "חוק הקוסמים הראשון 

 

 ** * 

 

 

 ב
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 הן הספרים והמצאת הכתובה המילה, הראשונה. בעולם קיומי את המלוות אלו מתוך אמיתות בשתי אתכם אשתף

 הזה העולם את מוצאת אני. פנטזיה לספרי נמשכתי תמיד, השנייה. ביותר הגדולות האנושות ממתנות חלק ספק ללא

( ועוד עצמית וקבלה התבגרות, נאמנות, חברות, גבורה) שיעור לאין גבוהים ערכים לזקק וביכולתו ומלהיב קסום

 ממורה מאשר מכשפה או מדרקון עצה לשמוע עדיף תמיד כי) בדעתי לעלות מסוגלת שאני צבעוניות הכי בדמויות

 ?(.ככה לא, בכיתה

, פה כלולות האדם בנות שגם בהנחה". פשיםיט האדם בני. "לפנינו הובא ולפיכך – אותי תפס, המדובר, הזה הטקסט

 והמניע. שקר כולל, דבר בכול נאמין הולם מניע לנו יינתן אם כי? ולמה. פשיםיוט פשותיט ואתה את שאני אומר זה

 לא אם) הוא העיקרי והמכשול –( נכון הזה שהדבר ים.מפחדות) שלילי או( במשהו להאמין ים.רוצות) חיובי להיות יכול

 אין דבר של כשלאמיתו האמת מן שקר להבדיל היכולת את לנו שיש וחושבים חושבות שאנחנו( עכשיו עד לנו הספיק

 העירומה האמת מאשר מושכת יותר הרבה המטרה – עצמה מהאמת יותר לנו חשובה המטרה כי? ומדוע. אותה לנו

 . לחיים תשוקה בנו לעורר, בורידים הדם את לנו להזרים כדי, אותנו להניע כדי בה שאין והיבשה

 ביותר הטובה הדרך אולי היא השאלות שאילת. שאלות שאילת – לנו לתת גוטקינד טרי שמואיל היחידי המעצור

 .חיינו על מסוימת שליטה ולקבל משקר אמת להבחין להצליח

 בורות לחופרי למעלה כאן המצוטט הזן הקוסם בעיני משולים שאלות שואלות או שואלים אינם אשר אלו

 . שלהןם ובמחשבות בהםן לשלוט לאחרים הקרקע את ים.מכשירות כלומר – אותם למלא לגשם ים.המאפשרות

 . ישראל במדינת ויהודים אזרחית כחברה, במכינה כקבוצה, עלינו לחשוב לי גם הזה הטקסט

 בתוככםן למצוא בכנות נסו, שלנו לחיים האחרונה השאלה ואת האלו האמירות את להקביל נסו, אתגר לעצמכןם קחו

 .תשובה

 

 בת אל טרבלסי
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 ט"ז אייר

  

 

 היום המאושר בחיי

 

מן המיטה,  יום המאושר ביותר בחיי חייב להתחיל ביקיצה בבקתת עץ נפלאה בשוויץ. אני יורד לאט לאט

 .טרי שזה עתה יצא מן התנור -מפהק קצת, מתקרב לשולחן האוכל ומגלה עליו באגט טרי 

אני בוצע את הבאגט ומורח עליו חמאה צהבהבה וריחנית. אני נוגס קצת מן הבאגט ולוגם מעט מן הקפה 

נוף הנשקף שהובא במיוחד בשבילי מאיטליה השכנה ומדיף ניחוח שמימי. עתה הגיעה העת להתענג על ה

מחלון הבקתה: האגם הקטן הזוהר בצבע טורקיז ושביל רצוף אבנים קטנות המוביל אליו, והרי האלפים 

 .הירוקים, צחורי הפסגות הנשקפים במימי האגם

אך עדיין אין זה האושר המושלם, לפי דעתי כמשורר והוגה דעות. מה עוד אני צריך? אם ירצה האל 

ת שתעשה את היום למושלם: אני רוצה שמול הבקתה, לפני האגם, לעשותני מאושר ממש, הנה התוספ

 תשתרע שדרה של עשרים עצים, ועל כל עץ יהיה תלוי...בן אדם! אנשים ששנאתי במרוצת החיים. 

אין  -באגט פריך, חמאה צהבהבת, קפה משובח וכל שונאי תלויים על עצים על רקע הנוף האלפיני הנפלא 

 ! אושר גדול מזה

 

 של חיים שפירא "על הדברים החשובים באמת" הספר: מתוך ,היינההיינריך 

 

 ** * 

 

 אם, בחייהם המאושר היום היה מה אותם ושואל לקוראיו פונה שפירא חיים, בספרו זה טקסט הבאת לפני

 עצמי את מצאתי אך, כך על ולחשוב לעצור התכוונתי ולא, לקרוא המשכתי בהתחלה. אפשרי היה לוהכ

 . לחשוב באמת דקות כמה ולוקחת ההנחייה את שוב קוראת

 שאני האנשים כל עם, טוב במעיין לזריחה בערסל מתעוררת הייתי הזה שביום הייתה שלי התשובה

 יום היה וזה - וגיטרה קפה ל"פק עם, מחצלת על היום כל את איתם שם מבלה הייתי. מסביבי אוהבת

 .בשבילי לחלוטין מאושר

 ה
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 שונות תשובות הרבה כך כל וקיבלתי, שלהם המאושר היום היה מה אנשים לשאול מעניין שיהיה חשבתי

 במקום. חדשים אנשים פוגשת אני כאשר אצלי קבועה שאלה להיות התחילה הזאת השאלה. ומפתיעות

 וככה,  מחשבה שדורשת שאלה שואלת אני?", אוהב אתה סרט איזה" או?", לך יש אחים כמה" – לשאול

 .באמת החשובים הדברים את בהם להכיר לומדת אני

 סוד, האושר לקראת ביותר והמשמעותי הראשון הצעד זה, מאושרים אותנו עושה מה לדעת, לדעתי

 ולהגיע המשימה את שלסיים וחושבים, כרגע שנעשה שחשוב במה לשקוע נוטים אנחנו לפעמים. האושר

 לא הוא, לקראתו ולעבוד הוא מה לדעת וצריך, מזה יותר הוא אמיתי אושר. מאושרים אותנו יעשה למטרה

 פתוחות היו האפשרויות כל אם, בחייכם המאושר היום היה מה על לחשוב הזמן את קחו .יקרה סתם

 ...תופתעו עוד זה אולי, בפניכם

 

 מאירה וייזל
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 י"ז אייר

 

 אני רואה את פייר
 

 ם זה ייגמר באש

 אז בואי ונישרף ביחד

 נשרוף ת'זמן, אל תוך הלילה

 

 ,כי אני יודע

 ,איתך יש אש

 )אז בואי ונראה את הלהבה )אה אה

 

 ,ואם הכל יתפרק

 ,לפחות עוד נהיה אנו יחד

 כי בינינו יש כאן משהו מיוחד

 

 ,כי כן אני יודע

 ,איתך יש אש

 ,אז בואי ונראה את הלהבה

 -מאירה את כל האהבה

 

 ואני רואה את פייר

 מלהיטה ת'עניינים

 אני רואה את פייר

 ואני בעננים

 אני רואה את פייר

 הלב בתחתונים

 אני רואה את פייר

 רים כבר לא משניםואח

 ואני מקווה שאת זוכרת אותי

 

 ** * 

בחרתי להביא את השיר הזה כחלק משבוע אש וסוד! את השיר הזה כתבתי וביצעתי אל מול המכינה, כאשר הזמנתי 

את גברת עמר פייר לבוא איתי לנשף הסילבסטר. את המילים כתבתי מהלב, אך את המנגינה לקחתי מאד שירן 

 ".I See Fireמשירו הנפלא " –)המודל לחיקוי הג'ינג'י שלי( 

 רועי בנדל

 ,ואם המכינה תיפול א

 ,אז זה יהיה די באסה

אבל בינינו תמיד אשמח, כל עוד אוכל 

 לאכול איתך חסה

 

 ,כי כן אני יודע

 ,איתך יש אש

 ,אז בואי ונראה את הלהבה

 -מאירה את כל האהבה

 

 ואני רואה את פייר

 מלהיטה ת'עניינים

 אני רואה את פייר

 ואני בעננים

 אני רואה את פייר

 הלב בתחתונים

 אני רואה את פייר

 ואחרים כבר לא משנים

 י מקווה שאת זוכרת אותיואנ

 

 ,וכשהלילה בוער

 ,אני כמו מפגר, לא יודע מה אני אומר

 ,איתך רק מחפש איך להתחבר

 ,אז בואי לנשף איתי

 ונגלה פה משהו אמיתי
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 י"ח אייר

 

 עליזים צבעים

 
 
 
 יצחק לדוד לעזור נתבקשו הילדים". לילד השבועי ציור"ב שנתקל הראשונה בפעם בערך שש בן היה ני

 אותה צבע, המקטרת את מצא הוא. עליזים בצבעים אותה ולצבוע לו שאבדה המקטרת את למצוא

 רק הייתה זו". ארצנו נופי" אנציקלופדית – נכונה הפותרים בין שהוגרל בפרס זכה ואף, עליזים בצבעים

 השוטר לאבנר, הקטנה אחותם את למצוא ובלהה ליעל", גיבור, "כלבו את למצוא ליואב עזר דני. ההתחלה

 לצבוע הקפיד ותמיד, שלהם הסיור יפ'ג את למצוא המילואימניקים ועמי לאמיר, שנעלם אקדחו את למצוא

 . עליזים בצבעים

 לגלות מנסון רלס'לצ, ישו את למצוא הרומאים לחיילים, שהסתתר הארנב את למצוא הצייד ליאיר עזר הוא

 לשכוח בלי זאת וכל, אביטן הרצל את לאתר מ"מהימ וזיו לשוקי, השינה בחדר שהתחבאה טייט שרון את

 . עליזים בצבעים מהם אחד כל לצבוע

' ורג'לג עזר הוא. לעזור המשיך הוא. אכפת לו היה לא אבל, הגב מאחורי" מלשן" לו שקראו ידע הוא

 סקו'אוצ'צ את לאתר הרומני לעם, פרנק אנה את לגלות הנאצים לקלגסים, החבוי נורייגה את למצוא

 . עליזים בצבעים המתחבאים את צבע תמיד-ותמיד, החמקמק

, ובלבול יאוש מתוך, מהם חלק. להסתתר טעם שאין לחשוב החלו העולם סביב חופש ולוחמי טרוריסטים

 שיועד בגורל להילחם ביכולתם אמונם את איבדו האנשים רוב, ובכלל. עליזים בצבעים עצמם את צבעו

 .במיוחד מאושר היה לא עצמו דני גם. מדכדך די מקום נהיה והעולם, להם

 מקום לו היה לא, מזה חוץ. ההרגל מכוח רק בו המשיך והוא, אותו עניין לא כבר והצביעה החיפוש תהליך

 ". ארצנו נופי" אנציקלופדיית של העותקים ושמונת עשרים מאות שבע את לאחסן

 .עליזים נשארו הצבעים רק

 

 (2000צינורות )אתגר קרת,  -

 

 ** * 

 

 איידע אותך מראש שמדובר ברצף מחשבות די אקראיות המחוברות בחוט די דק, מקווה שתמצא/י אותו.

 ד
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פילוסופיה פוליטית במכינת רבין ולהקשיב לאסף תורג'מן, באחת מן הפעמים המעטות בהן זכיתי לשבת בקורס 

 המרצה האולטימטיבי לפילוסופיה פוליטית, נפרצה אצלי דלת מחשבתית ולא כל כך ידעתי כיצד להתמודד עם העניין.

מסתבר שאפלטון, שהיה בחור די חשוב, הותיר אחריו את היכולת להבין ולזהות מי אנחנו בעזרת הבנה של המציאות. 

א התנגד לרעיון של ויכוחים והתנצחויות, מכיוון שטען שהאמת והצדק הם יחידים ונצחיים. הוא סבר כי הדרך הו

 עולם האידיאות. היא ליצירת מדינה צודקת 

אבין לגמרי אם לא שמעת בחייך על מושג האידיאות, מכיוון שאני לא נתקלתי בו עד שנכנסתי אל אותה כיתה שכוחת 

 שבמכללת אורנים.  54בניין  אל בקומה האחרונה של

עולם האידיאות שייך לפילוסופים, ומשמעות המושג 'אידיאה' היא פשוט היכולת לראות את האמת מול העיניים. על פי 

המעשים שלי הם רק השיקוף של מי שאני באמת,  –תיאוריה זו, ה"אני" שלי, יותר יציב מהמופעים שלי בעולם, כלומר 

 של האידיאה שלי.

בשלב הזה של השיעור התחלתי להרגיש טיפה אבודה, אולי בגלל המחשבות הטורדניות על הטוסט שאקנה בסוף 

השיעור בקפיטריה ואילו תוספות אבקש, ואולי כי לא משנה כמה שעות שינה אצבור במכינה, הגוף שלי ירגיש כאילו 

בכל אופן, חן שעליי לעצום אותן למספר דקות. חזרתי מטרק בהרי הקלימנג'רו והעיניים שלי ינסו לשכנע אותי בכל כו

אפלטון סבור כי צדק יושג בעולם כאשר כל אחד/ת יממש/תממש את האידיאה שלו/ה, וכי יש חיבור עמוק בין מה 

הסוד לאושר הוא לממש את מי שאני באמת. התיאוריה הזו  -שאני טובה בו לבין מה שאני רוצה לעשות, כלומר 

מעניין מה היה קורה אם היינו מכוונים/ות כל ילד/ה מגיל צעיר לעסוק בדבר מסוים,  –משל מתפתחת להמון רבדים. ל

במשהו שבו הם יכולים להגשים את עצמם עד תום. האם זהו לא בעצם בזבוז זמן, לגרום לילדים ולבני נוער ללמוד 

ל ילד או ילדה להשקיע אינספור מקצועות כשבעצם הם יעסקו בדבר אחד בהמשך חייהם/ן? האם לא עדיף לחנך כ

בצורה טובה יותר?  במקצוע שהוא/היא אוהב/ת על מנת שיגיעו למימוש עצמי ובכך יתרמו לעולם, על מנת שיתפקדו

 האם היינו מאושרים יותר כך?

חשוב לציין שאפלטון הניח כי האנושות מחולקת לדרגות, וכי לכל אדם פוטנציאל ידוע מראש, אשר רק בגבולותיו הוא 

  אני לא בדיוק יודעת אם אני מסכימה עם זה עדיין. התפתח.יכול ל

שאלתי את עצמי מהו הסוד לאושר. כבר מאסתי מקלישאות הקשורות לחומריות ולעובדה שכסף לא מהווה אושר, 

המהולל הייתי זקוקה לסיפוק מידי ולתשובה מורכבת, אך לא מורכבת מדי, כמובן.  Y-ומכורח השתייכותי לדור ה

נראה לי די לגיטימי. אם אני אוהבת משהו, כמובן שאשקיע בו יותר זמן, לכן אהיה יותר טובה בו. השאלה  החיבור היה

 כיצד אדע להבחין בדברים שאני אוהבת לעשות? –היא 

אתם/ן בטח חושבים/ות שזו שאלה די פשוטה, מכיוון שישנן פעולות מסוימות שפשוט גורמות לנו להנאה או למרגוע. 

בכיתת הערבית שבקרית טבעון,  הפלואורסנטה כל כך פשוט עבורי. באותו רגע, מתחת לתאורת אך הדבר לא הי

הבנתי שאני לא יודעת מה אני באמת אוהבת לעשות. אניח רגע בצד את משבר 'האופי שלי מורכב מתכונות שספגתי 

 ת לעשות.מאנשים אחרים לאורך חיי הקצרים' ואודה כי באמת תהיתי לעצמי מהם הדברים שאני אוהב

כשקראתי את "צבעים עליזים", לא הבנתי מדוע בחר אתגר קרת, הנמצא באותה סקאלה עם אסף תורג'מן ודרור 

גרינבלום בפירמידת ה'אנשים שאוכל להקשיב להם שעות', לתאר את הגורל כמשהו כל כך שלילי, הרי אפלטון מתאר 

רי התמצית על כדור הארץ. דני הוא הדוגמה המושלמת את האידיאה שלנו כמצפן המכוון אותנו אל ייעודנו בחיים חס

 –לילד שהשקיע ונתן את כל כולו לפעולה שהוא אהב, אך בסופו של דבר כוח ההרגל הוא שגרם לו להמשיך, כלומר 

התשוקה שלו לצביעה התפוגגה כשעמדה מול מבחן הזמן. זו מחשבה די מתסכלת, אם אני מהרהרת בה מספיק זמן, 

 ב את הצביעה בכל מאודו, כביכול, אך לבסוף מתגלה כי התשוקה לא גרמה לו להמשיך ולצבוע.מכיוון שדני אה
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לא הצלחתי להשתחרר מהמחשבות גם כשגאדיר הגיע לאסוף אותנו עם אוטובוס הקסמים בחזרה אל המכינה בשעה 

צות ולנסות גם? האם . האם אני באמת אוהבת לרקוד או שמא פגשתי פעם מישהו/י שאהבו לרקוד וגרמו לי לר12:00

 אני נהנית מציור או שמא אני רוצה לקבל תגמול בצורת תגובות אנושיות או אנציקלופדית 'נופי ארצנו'?

 אין לי תשובה.

 

יודעת שגם אם אני חושבת שאני אוהבת משהו בזכות/בגלל מישהו/י אחר/ת, זה בסדר, כי כל פעולה שתגרום כן אני 

 הזמן היא מבורכת, אני חושבת. ליצירת תכלית ולניצול ממשי של 

אז יכול להיות שיש לכל אחד/ת אידיאה, אבל גם יכול להיות שהעולם מורכב בצורה בה ניחשף לרעיונות מורכבים 

יותר ומושכים יותר, ושאנחנו זקוקים למגוון תחומים שונים בחיים שלנו. תחומים שיתנו לנו פרופורציה ויכולת להעריך 

 ות.דברים שתמיד אהבנו לעש

 ואולי צריך פשוט לעשות הפסקה מדברים כדי להבין כמה הם חשובים.

 

 קורל רוזנטל
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 י"ט אייר

 

 הסוד

 
 
 
  ִאיָתָקה ֶאל ַבֶדֶרְך ֵתֵצא י

 ְמאֹד ַדְרְכָך ֶתֱאַרְך ִכי ְשַאל

 .ְבַדַעת ְמֵלָאה, ְבַהְרַפְתָקאֹות ְמֵלָאה

 ַהִקיְקלֹוִפים וְֶאת ַהַּלְסְטִריגֹונִים ֶאת ִתיָרא ַאל

 .ַהִמְשתֹוֵלל פֹוֵסידֹון ֶאת ִתיָרא ַאל

 ַדְרְכָך ַעל ִתְמְצֵאם ֹלא ְלעֹוָלם

ֶּלה וְֶרֶגש, נִָשאֹות ַמְחְשבֹוֶתיָך עֹוד ָכל   ְמעֻּ

 .ַמנְִהיג ּגּוְפָך וְֶאת נְַפְשָך ֶאת ַמְפִעים

 ּוַבִקיְקלֹוִפים ַבַּלְסְטִריגֹונִים ִתָתֵקל ֹלא

 ֵכן ִאם ֶאָּלא, ַהזֹוֵעם ְבפֹוֵסידֹון וְֹלא

 .נְַפְשָך ְלָפנֶיָך ַתֲעִמיֵדם

 

 .ְמאֹד ַדְרְכָך ֶתֱאַרְך ִכי ְשַאל

 ִתָכנֵס ַקיִץ ֶשל ַרִבים ִבְבָקִרים ִכי

 ָכְך ָכל ַרָבה ִבְפִליָאה, ְבֶחְדוָה

 .ֵמעֹוָלם ָרִאיתָ  ֶשֹּלא נְֵמִלים ֶאל

  ַתֲעגֹן ֵפינִיִקיֹות ִמְסָחר-ְבַתֲחנֹות

ָבחֹות ְסחֹורֹות ִתְקנֶה  ,ָלרֹב ְמשֻּ

ִּגים ְפנִינִים  ,וְָהְבנֶה ִענְָבר, וְַאְלמֻּ

 טֹוִבים ְבָשִמים ֶשל שֹונִים ּוִמינִים

 .טֹוִבים ְבָשִמים ִתְמָצא ֶשַרק ְכָכל

 ִמְצַריִם ָעֵרי ְבַהְרֵבה ְלַבֵקר ָעֶליָך

 .ַהיֹוְדִעים ֵמֵאֶּלה ִלְלמֹד, ִלְלמֹד

 

 קוואפיס קונסטנדינוסאיתקה ]הדרך לאיתקה[ /  -

  ִאיָתָקה ַעל ֲחשֹב ַהְזַמן וְָכל כ

 .ָשָמה ְלַהִּגיעַ  הּוא יִעּוְדָך ִכי

 ַמָסֲעָך ֶאת ְלָהִחיש ְלָך ַאל ַאְך

 .ַרבֹות ָשנִים ֶשיִָמֵשְך מּוָטב

 זֵָקן ֶשְּלָך ָהִאי ֶאל ֶשַתִּגיעַ 

 .ַבֶדֶרְך ֶשָרַכְשתָ  ַמה ְבָכל ָעִשיר

 .עֶשר ְלָך ַתֲענִיק ֶשִאיָתָקה ְתַצֶפה ַאל

 

 יֶָפה ַמָסע ְלָך ֶהֱענִיָקה ִאיָתָקה

 .ַלֶדֶרְך יֹוֵצא ְכָלל ָהיִיתָ  ֹלא ִהיא ִאְלָמֵלא

 .ָלֵתת תּוַכל ֹלא ִהיא ִמֶזה יֹוֵתר

 

 ִרְמָתה ֹלא - ֲענִיָה ִתְמָצֶאנָה ִכי וְָהיָה
 .ִאיָתָקה אֹוְתָך

 ,נִָסיֹון-ַרב, ָחָכם וְַאָתה, ָתשּוב וְַכֲאֶשר

 .ֵאֶּלה ִאיָתקֹות ֵהן ַמה ְלָהִבין ָאז תּוַכל
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 ** * 

 

 יודעים לא האדם בני שרוב הסוד

 בתוצאה ולא בתהליך נמצא

 היעדים אחרי, הוצאות אחרי לרדוף מפסיקים לא אנשים

 .להם עזרו היא/הוא ואיך פוגשים הם מי את, רואים הם מה, חווים הם מה, בדרך להם קורה למה לב שמים ולא

 ...הדרך את ולמצות להעריך לדעת הוא הסוד

 איתי קפסוטו
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 כ אייר

 

 אש כגעגוע

 
 עוד רק לנסות תמיד היא להצלחה ביותר הבטוחה הדרך. בוויתור נמצאת שלנו ביותר הגדולה החולשה

 ."אחת פעם

 

 תומאס אדיסון

 ** * 

 

 !  אחת פעם עוד רק

 . יכבה רגע שבין חזק אור, רגעית לבערה היוביל קטן ענף עוד שאזרוק נלחמה האש

 .אחת פעם עוד רק

 .דקות כמה בעוד חייה את להאריך שיוכל אחד עץ עוד רק

 .אחת פעם עוד רק

 .מחדש המדורה את להבעיר ארצה בבערה תתבונן שעיני שברגע ידעה כאילו

 לחשוב לא שעדיף כמות היא, לאחר מסוים מצב לשנות היכול רגע, הקטן הרגע על נלחמים לא אנו בה הפעמים כמות

 . פספוס להרגיש לא כדי עליה

 נאבקת, תרפה לא, לבעור היכול חלק עוד להבעיר רגע בכל נאבקת שהיא נדמה, דולקת באש מתבוננת אני לעיתים

 .ביותר הקטנה העץ חתיכת עד חיה על

 תהיה היא, אחרונים חיים סימני להראות כדי עשן והרבה מעט מבהיל צליל תוציא, תצעק היא, מים אשפוך אם גם

 . להיכבות האש עצמה תרשה, אז רק, וברזל אבנים חימום, דליקים לא עניינים תחמם אף, מרפה לא עדיין, חמה

 . סתם הבעיר קטן שילד ביותר הקטנה המדורה גם, חייה על תיאבק אש שכל מעניין

 ולו פרטיה על להיאבק כחברה אשאף, כן אך, פחות לא חשובים והכלה ויתור, בחיינו עניין כל על שניאבק ברצוני אין

 .ביותר הקטנים

 .חיה אש מהם ליצור, מחדש התסכולים את להבעיר שנדע

 כך, מחדש הבערה במלאכת יתחילו אשר, אחרים יחממו הם, ושאיפותינו חלומותינו אחר נדלוק, אנחנו שנבער ברגע

 . משותפת כללית עשייה ניצור אולי

 . יעשה אחר אחריה ומיד עושה אחת, האדם בני גם כך, האש של התפשטותה כמו

" 
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 יותר לכתוב אפשר היה בזכותה, שלם עולם שינתה היא, אחת נורה המציאו, עבודה של ושעות ניסיונות אלפי לאחר

 .רבים תחומים פיתחו הללו העבודה שעות בזכות, הלילה של הקטנות השעות עד לעבוד אפשר היה, ספרים

 .יותר עשה שלם עולם אחד תומאס של בזכותו

 .       ה.שלו הנורה את ואחת אחד כל להמציא לנו מאחלת

 עמר פייר
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 יום ירושלים –ביחד 
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 כ"א אייר

 

 שנאה-יחסי אהבה –ירושלים 

 
  פיצוץ שווה עיר, ירושלים

  גלויות קיבוץ כמו מרגיש במדרחוב הולך

  אחיות ותשע אח יש אחד לכל, תרבויות אלף

  בחדר חרדים בסדר ערבים

  בתדר - אלוהים את קולטים פה וכולם

  מהר דעכה ירושלים טדי אחרי

  יותר נצצה אביב תל ליום מיום

  שמיים לבורא התקרבו או עזבו חברים

  ים אין, משעמם, אפור

  עזיבה על מחשבות

  החלטה'ת לקבל לי לקח שנים שלוש

  המזוודה לתוך חפצים'ת אורז

  הירידה בכיוון לעיר מהכפר

 

  בא אני הנה - אביב תל

  בא אני הנה - מגיע אני

  בא אני הנה - להזיע באתי

  נשבע אני היחידה את כי

 

  החוף מישור לכיוון יצאתי

  לחטוף עומד אני שוק איזה

  סוף סוף אביב בתל כשאני ועכשיו

  טוב וזה טרי הכל, הנוף עם משתלב

  העיניים לי נשרפו, שדיים כמה, ווי

 

 

 הדג נחש –"הנה אני בא" 

  ועמורה סדום של שנתיים אחרי

  במראה עצמי את מזהה לא

  עם מסתחבק, מתמזג, מתערב, מכיר

 

  הדיסקוטקים של הבעלים כל

  נוצץ לא זה, מבין, IN כשאני עכשיו

 תן, דשא לי תן, פיח כמה, רעש כמה
  עץ לי

  שלום, שלום על מתבזבז היום כל

  ושגעון הלחות הון השכירות

 , האסימון נפל ואז

  בידיים לי היה עדן גן

  עזיבה על מחשבות

  החלטה'ת לקבל לי לקח שנים שלוש

  המזוודה בתוך חטאים'ת אורז

 לכיוון לכפר מהעיר

  הנה אני בא -ירושלים 

  הנה אני בא -אליך  חוזר

  הנה אני בא -אל חומותיך 

  כי את היחידה אני נשבע

 

חזרתי לירושלים, פה החומוס טוב זה 

  בדוק

תן לי רוגע, תן לי שקט, לא יזיק איזה 

  פיהוק

 מתי פעם אחרונה שמתי איזה פתק 

 

 , בכותל, השקעתי באוכל

 , עשיתי חברים חדשים

העיר הזאת תחזיר לי ת'שליטה 

  בחיים

נתערבב עם עצמי במקום לערבב 

  מים

 

  ננשום קצת אויר הרים צלול כיין

יאללה בית"ר, יאללה חיים 

 ! בכפר

  העיקר להיות מאושר

 

 ... הנה אני בא

 

  הנה אני בא -תל אביב 

  הנה אני בא -אני מגיע 

  הנה אני בא -באתי להזיע 

  כי את היחידה אני נשבע
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 ** * 

 

 ל"צה בידי ירושלים ומזרח העתיקה העיר של כיבושה יום את מציין זה יום. ירושלים יום נחוג, באייר ח"בכ שנה בכל

 ניתן בעצם העיר של המזרחי חלקה כיבוש בעקבות כי לומר נהוג. הימים ששת במלחמת, 1967 בשנת היום באותו

 ".יחדו לה-שחברה כעיר הבנויה ירושלים: "כי שקובע', ג פסוק ב"קכ תהילים מספר לפסוק תוקף משנה

 רגע איזה עבורי גם מסמל ירושלים איחוד. הזאת מיוחדת כך הכל לעיר קרבה המון מרגיש אני, ותיק וכירושלמי כיהודי

 המערבי בכותל הצנחנים לוחמי של דמעותיהם תמונת. ספק ללא -היהודי העם של בהיסטוריה מכונן רגע, גאולה של

 .ונוסטלגיה גאווה תחושת תמיד בי מעלה, שחרורו לאחר

 תושבי שאר בקרב ובפרט, בכלל היהודי העם מן אחרים רבים ידי-על גם נחלקת, ירושלים כלפי חש שאני זו אהבה

 סיפור כבר זה אך, יהודים בהכרח שאינם ובירושלים בעולם אחרים רבים של נחלתם גם היא, האמת למען. ירושלים

 .אחר

 כלפי שנאה תחושת גם מהם רבים אצל קיימת, אותה החולקים אלה כל ירושלים כלפי שחשים הרבה האהבה לצד

 .האהבה תחושת על עולה ואף משמעותית אחרים ואצל זניחה היא חלקם אצל. העיר

. נחש הדג להקת של" בא אני הנה" השיר של למילותיו התייחסות מתוך הללו התחושות שתי את לתאר בחרתי

 בצורה" שנאה אהבה"ה תחושת את נחש הדג לתאר הצליחו(, בחלקם פת שכונת תושבי) בעצמם ותיקים כירושלמים

 .מושלמת וכמעט פיוטית

 על בעיקר מדובר. אנשים הרבה כלפיה שחשים והתחושות העיר של מדויק אך קצר תיאור נותן בשיר הראשון הבית

 לדתיים חילונים ובין, ליהודים ערבים בין השילוב על"(. תרבויות אלף, גלויות קיבוץ)" שלה מיוחד המאוד הגיוון

 כקדושה עליה הכריזו דתות ששלוש בעיר הקיימת האלהית התחושה על גם ובקצרה"(. בחדר חרדים בסדר ערבים)"

 "(.בתדר אלוהים את קולטים)"

 העיר כראש קולק טדי של תקופתו מאז ירושלים על שעבר השלילי מהתהליך האכזבה על מדובר הקצר התיאור לאחר

 להרבה והפיכתה העיר של" התחרדותה" מתהליך הנראה ככל היא זו אכזבה"(. מהר דעכה ירושלים טדי אחרי)"

 בפעילות החוסר, והמחייה הדיור מחירי עקב, בפרט חילונים צעירים ושל, בכלל צעירים של לחיים אפשרית פחות

 האכזבה מורגשת הקרובים חבריי בקרב גם. בירושלים שגדלו רבים צעירים אצל קיימת זאת תחושה'. וכו תרבותית

 ".עזיבה על מחשבות" -שבשיר לאלה דומות ותוצאותיה

 מוצאים אביב שבתל היא הסיבה. אביב לתל לעבור הרצון היא ירושלים כלפי התחושות של התוצאה, רבים במקרים

 .ים -וכמובן, תרבות, עשירים חילוניים חיים -היום של בירושלים כך כל להם שחסרים הדברים את צעירים אותם

 ושכירות פיח, רעש, דיסקוטקים, ועמורה סדום -אביב בתל לחיים האופייניות התחושות בקצרה מתוארות השני בבית

 שטחים", כיין צלול אוויר" יש בירושלים הרי. רע כך כל לא בירושלים שהמצב המסקנה מתוכו נוצרת ובעצם. יקרה

 . בשפע ושלווה ושקט פתוחים

 ביניהם, טיעונים כמה עוד השלישי בבית נחש הדג מוסיפים, כך כל רעה לא שירושלים התחושה את לחזק בכדי

 .והשקט הטוב החומוס

 חלק גם ומהווה, שציינתי כפי מחבריי רבים של חלקם מנת הוא, בשיר מוחשית כך כל בצורה המתואר קונפליקט אותו

 האם -נכון יותר או, ללמוד היכן להחליט נדרשתי באוניברסיטה ללימודים  הירשמותי לקראת. שלי מהחיים מרכזי

 אך". הספינה את לנטוש" שהחליטו מהצעירים אכזבה מעט הרגשתי ילד שבתור זוכר אני. לא או ירושלים את לעזוב
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-בתל הסטודנטיאליים חיי את לקיים החלטתי דבר של בסופו, לכן. אחרים חיים גם לנסות הרצון את מבין אני כיום

 .מורכבים שארויי תמיד אלה שיחסים בטוח אני אך, ירושלים עם יחסיי בעניין העתיד צופן מה יודע איני. אביב

 אותם בעקבות אם. שנאה-אהבה יחסי רבים אנשים עם המנהלת עיר הינה ירושלים, זה בקטע שתיארתי כפי, לסיום

 לכן. מאיתנו ברבים מעלה שהיא הרגשות עוצמת לגבי ויכוח אין מקרה בכל אך. אחרות מסיבות או, שהעליתי טיעונים

 מה ותחשבו רגע קחו, שנאה לבין אהבה בין נעים אתם אם וביחוד, שונאיה על אם וגם חסידיה על נמנים אתם אם גם

 היהודי העם בחיי ומקומה היאופי שיהיה רוצים הייתם מה? הזאת בעיר מיוחד כך כל ומה עבורכם ירושלים מסמלת

 ?לא או בה לגור מוכנים הייתם האם -אישי ובאופן? ישראל ומדינת

 מתן הס
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 כ"ב אייר

 

 אקטיביזם ביהדות
 

 שיבוא״ יום בכל לו אחכה זה כל עם שיתמהמה פי על ואף המשיח בביאת אני מאמין באמונה שלמה

 

 

 המקורותמן  -

 

 ** * 

 

 לירושלים שיבתינו את חוגגים שאנחנו היום, ירושלים יום בתקופת אנחנו

 ?ירושלים יום התחיל מתי אז

 לעם ירושלים והחזרת הימים בששת שלנו הניצחון את לחגוג יום בתור 1968 בשנת חוקק זה חוק: ירושלים יום -חוק
 .היהודי

 ?איתו שהתחלתי הראשון המשפט לבין ירושלים יום בין הקשר מה אז

 נראה הזה השיר פניו על. המשיח בבית המקדש בית יבנה פה. ישראל מדינת של הניצחית בירתה היא ירושלים
 .יגיע שהוא שלם בלב בטוח אני אבל, להגיע זמן קצת לוקח למשיח -מעולה

 ! הבעיה בדיוק פה

 לו״ אחכה זה כל עם, שיתמהמה פי על ״ואף

 ?לחכות למה

 ..ועוד אקטיביזם, ראש הגדלת, תובנות, דמגוגיה -לשמוע מפסיקים לא שאנחנו מילים כמה יש במכינה

 ?למשיח מחכים אנחנו למה, האקטיביסטים החברה בתור אז

. זכות לכף העולם כל את להכריע יכול אחד יהודי של אחד טוב מעשה כי, להלכה פוסק ם"״הרמב אמר מלובביץ׳ הרבי
 "אחד כל ביד נמצא, לגאולה המפתח כך אם

 (המשיח לביאת בעצמו לדאוג יכול אחד שכל זה הבנתי לפי פה אומר בעצם שהוא מה)

 .המשיח את להביא באמת נוכל, בו תלויה המשיח שביאת ויחשוב עצמו על האחריות את ייקח אחד כל אם

 שיתמהמה פי על ״ואף אמרנו הקודם בציטוט. הקודם הציטוט של מוחלטת סתירה בעצם זו פה אומר שהרבי מה
 לו״ אחכה

" 
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 .אותו לחפש נלך אלא, ונחכה נשב לא אנחנו אז מתעכב המשיח אם! לו נחכה לא! לא אומר הרבי

 הכפפה את שהרימו אנשים ע״י הוחזרה היא, אות לנו תןיי שמישהו וחיכו שישבו אנשים ע״י הוחזרה לא שלנו ירושלים
 .בעצמם אותה והחזירו

 ?מזה ללמוד יכולים אנחנו מה אז

 לצאת צריך .אותו להביא וידאג אחריות קחיי אחד כל אם יגיע המשיח. להגעתו היבציפי ישיבה ע״י יגיע לא המשיח
 .אותו ולחפש

 .טוב יותר הרבה יראה העולם אז יבוא״ המשיח, זה את אעשה אני ״אם נחשוב לנו שיש הזדמנות בכל אם

 .עולם תיקון בתור המשיח על להסתכל אפשר, דתית טציהוקונ לקבל צריך בהכרח לא המשיח -להבהיר חשוב

 .״העולם״ שנקרא בפאזל קטן אחד חלק מתקנים אנחנו, האלה המעשים ע״י

 

 אבישי סובר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 כ"ג אייר

 

 אגם קומו
 

 .מעולם התרחשו שלא לדברים נוסטלגיה מעורר האגם של יופיו, הפוכה Y אות מזכירה קומו אגם של ורתו

 הפלגים שני בה,יו'בלג הציורית לעיירה, שמו את האגם עם החולקת, קומו העיר מן ראשונה בוקר מעבורת

 למסור הקופאית את לזרז ניסיתי עדיין הצופר שנשמע בזמן. להפליג עמדה, לאחד והופכים נפגשים Y של

 ועשתה למעבורת המוליך הגשרון על עמדה כבר זוגתי. ושוב הלוך -  andate e ritorno כרטיסים זוג לי

 העליון הסיפון על ישבנו. לדרך שיצאה ברגע ממש למעבורת ועלינו מיהרתי. לבוא שאמהר סימנים לי

, פנינו את ליטפה בוקר רוח. הסיפון על רבים אנשים היו לא המוקדמת השעה מפני. לפטפט והתחלנו

 .היפה האגם אל להציץ בניסיונותיה החלה כבר השמש אך, קריר עדין היה האוויר

 ניתן לעיתים אך, תתפלאו אל. באיטלקית שותקים הם כי חשף שלהם המראה. ושתק זקנים זוג ישב מולנו

, רנוביו'לצ התקרבנו כאשר. הם ואישה בעל כי ברור גם היה. שותקים אנשים בה השפה את גם לדעת

 כי לרעייתי אמרתי. הרב מיופיו והתפעלנו" אסטה'ד וילה" במלון לראשונה ביקרנו שנים לפני איך נזכרנו

 להיזכר וניסיתי שאמרתי מה את אהבה היא. אותנו לגרש יוכל לא איש שממנו יחיד עדן גן הם זיכרונות

 . נזכרתי לא. זה משפט קראתי היכן

 כעבור ואכן.  כועסת היא כי נדמה היה. מבעלה קלות התרחקה האישה אך לשתוק המשיך האיטלקים זוג

. המעבורת של השני בצידה לבדה לשבת ועברה זעוף מבט בו נתנה, ממקומה קמה היא אחדות דקות

 יכול אינטימיות של דרגה לאיזו: לעצמי חשבתי. נפלו פניו אך מולנו הספסל על לשבת הוסיף הזקן הבעל

 !מילה לומר מבלי לריב הצליחו הם -השנים במרוצת זוג להגיע

 שכבר עוד מה. לחטא נחשב החיפזון שבה. יו'לבלג הגענו רב לא זמן וכעבור בדרכה המשיכה הספינה

 ושמה אשתו אליו התקרבה עליו עלה ובטרם הגשרון לעבר לאיטו התקדם הבעל. כשעה לפני בכך חטאתי

 הצליחו הם, השנים במרוצת זוג להגיע יכול אינטימיות של דרגה לאיזו: לעצמי חשבתי. בידה ידו את

 !מילה להחליף מבלי זה עם זה להשלים

 boun ברכת את ולשמוע מחייכים אנשים שני לראות זכינו, לידם ועברנו המעבורת מן ירדנו כאשר

giorno ! 

 .לאחד והופכים יו'בלג הציורית בעיירה נפגשים קומו האגם של הפלגים שני

 מתוך "אהבה זה כל הסיפור", מאת חיים שפירא -

 

 ** * 

 

 צ
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 "                            לאחד והופכים יו'בלג הציורית בעיירה נפגשים קומו האגם של הפלגים שני"

 והפכנו חנתון הציורי בקיבוץ ונפגשנו. שונים וסיפורים רקעים, שונים ממקומות בא מאיתנו ואחת אחד כל. כמונו ממש

 .אחת לקבוצה

 לא כי טיסות חיפשתי אני פתיחה הטיול לפני שיום מאמין היה מי. שאמרנו מה וכל ששמענו מה כל זה? הא קבוצה חיי

 .                                           לטיול לצאת רציתי

 לנו וגרם בינינו שחיבר אלוהים או אמונה או גורל לזה ותקראו. למכינה להגיע לא בקלות ה.יכל מאיתנו ואחת אחת כל

 .                                                                        מאיתנו כמה שלעוד בטוחה ואני. בחיי כה עד לי שקרתה משמעותית הכי השנה את ליצור

 ות.חברים הכרתי שבהם חודשים 10 לקח זה. והשתנתה התפתחה שלנו המחשבה צורת שבהם חודשים 10 לקח זה

 אשכח לא שאני רגעים של חודשים 10. נתון רגע בכל לו שקפץ נוחות איזור מכל יצאתי שבהם חודשים 10. לחיים

 .                        בחיים

-ה כל ביחד ושביםי שעכשיו וסגורים מוזרים, מובכים היו שנה שבתחילת אנשים קבוצת רואה ואני מהצד מסתכלת אני

 הזקן הזוג כמו נהיינו אנחנו. דעתנו על לעלות יכולים שאנחנו השטויות כל על וצוחקים מדברים. חברים ופשוט 37

 יצרנו, מאיתנו ת.אחד כל של המחשבה את להבין, השנייה עם אחד לחיות איך למדנו החודשים שבמרוצת. האיטלקי

 נהייתם ואתם. אתכם בחרתי לא אני אבל משהו או לבאס ובלי בוחרים לא שמשפחה אומרים תמיד. משפחה של סוג

 .אותה הסובבת ולחברה עצמה למען המון ועשתה שפעלה משפחה. יחד המון שחוותה משפחה. למשפחה לי

 יכלה ואני. מי ועם איתו עושים מה, הזמן את מנצלים איך זה, הזמן רק לא וזה. לעשות יכול זמן מה לחשוב מדהים זה

 . הרבה כך כל לי שנתנו מדהימים אנשים עם במלואם שלי חודשים 10 ה את שניצלתי מלא בפה להגיד

 בידיים כלים הרבה כך כל לנו יש. מי ועם אותו מנצלים אנחנו איך. לנו שנותר הזמן עם עושים אנחנו מה היא השאלה

 ועומדים יצרנו שאנחנו עבה כך כל משענת לנו יש. האמיתיים החיים מול האמיתי במבחן עומדים אנחנו ועכשיו שלנו

 .עצמה על תחזור לא שבחיים שנה זאת. מאיתנו ת.אחד כל מאחורי

 .חיי את ששינו החודשים 10 ה על תודה. לכם תודה

 

 קרן קליין
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 כ"ד אייר

 

 הערכה באהבה
 

 .מבין אני, בחור, תקשיב

 שאתה בזמן עליך מכבידה היא. לב תשומת דורשת היא לפעמים. לך מציקה שלך חברה לפעמים

 אשם מרגיש שאתה לך מפריע לפעמים. מבינה תמיד לא היא. בעבודה ועסוק רחוק להגיע מנסה

 .בעתיד שם טובה יותר מישהי יש שאולי חושב אתה לפעמים. מדי יותר עובד אתה כי

 .שפע של תחושה ויש נגיש הכל היום. פייסבוק יש היום. טינדר יש היום כי

, מושלמת לא היא אם. שלמות על לחלום, גבוה לחלום אותך לימדו. בים דגים מלא עוד יש, כן

 צריך אתה. בצדק ולא אתך רבה גם היא לפעמים. שריטות מדי יותר לה יש. בשבילך לא היא אולי

 לצאת רוצה לא. בה לפגוע רוצה לא. להיפרד נעים לא מרגיש אתה אבל. מבין אני. אחרת אחת

 .מניאק

 לך גם. מאוהב מרגיש לא ואתה נכון שזה מרגיש לא שאתה לה תגיד פשוט: בשבילך עצה לי יש

. יעבור זה אבל, עכשיו קשה. תסכים והיא, מסכימה היא אם אותה תשאל. אהבה מגיעה לה וגם

 .ותמשיך, קצת לבכות לה תן. חיבוק לה תן

 שלא משהו לך להגיד לי תן, הלאה ממשיך שאתה לפני רק. בחוכמה בו השתמש, הקלף זה, הנה

 : עליו חשבת

 לא. לאהוב שבוחר זה שאתה אותך לימדו לא ספר-בבית .בונים אהבה. מוצאים לא אהבה

 הראו. בקלפים מחזיק אתה. דבר אותו אתה כי. דבר אותו תהיה הבאה הבחורה שגם לך הסבירו

 על האביר ועל נסיכות על סיפורים לך סיפרו. לחייך שנכנסת המושלמת הבחורה על סרטים לך

 כי, אביהן מכרו הנסיכות ואת, אכזריים אנשים היו שהאבירים לך סיפרו לא הם. הלבן הסוס

 לי ותקשיב, תקשיב אז. היפה השקר את ומציגים המכוערת האמת את מסתירים תמיד עשירים

 :טוב

 ישן אתה כאשר היא טובה הכי השינה. בשינה תבלה אתה הארץ כדור על שלך מהזמן כשליש

 .אותך שאוהבת מישהי ליד

 מישהי שיש יודע אתה כאשר זה טובה הכי העבודה. בעבודה תבלה אתה מהזמן שליש עוד

 .בבית עליך שחושבת

 . שלך האישה עם יחד הילדים בגידול תבלה אתה הזמן שאר

 אתה הפנוי הזמן את. אפשר שרק טוב הכי שלך הילדים את תגדל היא, אותך תאהב היא אם

 ... הולך הכל במיטה גם ואם, אתה לדבר יכול אתה אם אז. בדיבורים או במיטה אתה תבלה

 .21-ה למאה שלום תגיד. לך יהיו ככה שגם דברים אלו... אוכל, בעולם טיולים, חברים

 ?צריך אתה עוד מה, לי תגיד

 ?חלומות אחרי לרדוף

 בהם שתשתמש הדברים רוב .דבר אותו הן המיטות רוב. דולר מליון או גדול בית צריך לא אתה

 הגבלת יש ממילא כי, יקר אוטו צריך לא אתה. שלך הקטן בבית גם יהיו שלך הגדול בבית

 .מהירות

" 
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 אישה צריך לא אתה. יבוא המליון נכון זה את תעשה אם. ולהתאמץ לעבוד, לשאוף צריך כן אתה

 שלך שהחברה הדברים את תעשה שהיא לך מבטיח לא אחד אף כי, פוטושופ אחרי כמו שנראית

 . יותר אליה תיפתח אם לעשות מוכנה כבר

 משמעות היא אהבה כי. מהדרך ליהנות. עכשיו לך שיש מה את לאהוב לדעת צריך כן אתה

 .החיים

 ומקבל מהם זכרונות מלא לך שיש במקומות עובר, שלך לשכונה מגיע שאתה זה את מכיר

 לא אם בכלל יקרה לא זה. חדשה חברה עם יקרה לא זה? הלב את שמחממת נוסטלגיה תחושת

 .לך שיש מה את לאהוב תדע

 .אהבה זה צריך שאתה מה כל

 תנסה כשהיא. ארוך חיבוק. אותה תחבק פשוט, למעלה שם שאמרתי מה את להגיד במקום אז

 .קצת״ עוד אותה לחבק רוצה שאתה לה תגיד, להשתחרר

 

 ולדברג סניה" מאת ?גברים אוהבות נשים למה" הספר מתוך

 

 ** * 

מטרת המכינה בשבילי היא לפתוח את הראש לרעיונות חדשים על מנת ליצור מציאות טובה יותר, חברה 

המתנהלת בצורה מוסרית יותר. קטע זה יוצר פתח לחשיבה שונה, חשיבה אמיתית וחשיבה הנותנת 

 לגיטימציה להצלחה, להכרת הטוב האישי ופיתוחו.

 ת הקיים. פשוט מפניי שהוא קיים ולא מרוחק.ההבנה שיש לנו מתחת לאף עולם שלם. העריכו א

 עבדו קשה כדי להצליח, להיות מאושרים ושלמים עם עצמכם.

 שמחתכם חשובה יותר מאשר עיסוק בחומריות. 

 מקווה שקטע זה יעורר אצלכם מחשבה כמו שגרם לי.

 -נ.ב 

 המשפטים המסומנים בקטע אלו משפטים שהתחברתי/אהבתי במיוחד.

 

 עומר בן ישי                                                                                                                          
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 כ"ה אייר

 

 מי שלומד לבד מת לבד
 

 אותו דף גמרא, יושבים כל הלילה, רק אתה ואני שלוות עולמים"על 

 

 מתוך "בלוז כנעני" מאת אהוד בנאי

 

 ** * 

 הטקסט את יחד קורא לומדים-זוג שבה יהודית -הישיבתית בתרבות היום הנפוצה לימוד שיטת הוא בַחְברּוָתא לימוד

 מזוג אחד כל של כינויו היא חברותא, כן כמו. תלמוד בלימוד ובמיוחד, תורה בלימוד מקובלת זו לימוד שיטת. בו ודן

 . זוגו בן של חברותא הוא האחד הזוג בן; הלומדים

. כמעט גמרא שיעור בכל לעשות שנהגנו בחברותות הלימוד זה, בתיכון יייממ מתגעגע אני שאליו אחד דבר יש אם

 קשה עדיין ומנוקדת כשמתורגמת וגם...ניקוד בה ואין אחרת בשפה כתובה שהיא רק...חידה או פאזל כמו היא הגמרא

 .מכיר גמרא שלומד מי שרק דברים של ושמות יםחומונ במושגים ריבוי בשל, מדובר מה על להבין מאד

 הלימוד לשם הוא ביותר הטוב שהלימוד א"ז. יעמצאה ולא, המטרה להיות צריך הוא, מהנה יהיה שהלימוד כדי לכן

 .שמיים לשם לימוד. הלכה ללמוד ניסיון או במבחן הצטיינות לשם ולא עצמו

 כ"ובד, בעברית כתובות והם, עליהן מבוססות שהגמרא מקורות שהם ברייתא או משנה ישנה ,סוגיא כל בתחילת כ"בד

= הגמרא תקופת של) הרבנים של המדרש מבית פרוטוקול מגיע, ברייתא או המשנה לאחר. להבנה פשוטות

 ...נכונותם על כחווויתו ידונו הם האלה המקורות ועל, מקורות עוד ויביאו וכחוווית המשנה מקור על ידונו( אמוראים

 .הבאה לסוגיא הלאה ועוברים( הלכה) חוק יחוקק בסוף, משפט וכמו. דין בבית משפט כמו ממש

 צריך '...וכו ראשי לנושא וחזרה לנושא מנושא והקפיצות רב כל של הטענות, השמות, המושגים כל אחרי לעקוב כדי

 טובה יותר דרך ואין. הלאה לעבור אפשר אז ורק, בראש מחודד חלק שכל עד לוותר ולא שעות גבי על שעות לשבת

 :שכתוב כמו. בחברותא מאשר בגמרא פיסקה כל לפצח

 תורה דברי נמשלו למה... בהלכה זה את זה מחדדין חכמים תלמידי שני אף - חבירו את מחדד אחד, זה ברזל מה"

 חכמים תלמידי של שונאיהן על חרב... ביחידי מתקיימין אין תורה דברי אף - יחיד דולק אינו אש מה: לך לומר, כאש

 ( תענית מסכת) "שמטפשין אלא עוד ולא, בתורה( לבד, כלומר) בבד בד שעוסקין

 , זזון בן דוד לרב מוקדש

 . שלי ביצירה שתמך

 .וחבר רב לי היית

 הלוי אבישי                                                                                                                          

" 
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 כ"ו אייר

 

 לאחוז במנהיגות
 

 בכוחות שילך - ממנה גדולה אך, עמו וללכת בידך חברך לקחת - ישראל באהבת גדולה מידה

 ."אהבתך מתוך, עצמו

 רבי שניאור זלמן מלאדי

 

 ** * 

 .בה שיאחזו כדי ידי את הושטתי זאת עם יחד, נפילה למנוע מנת על, לאחוז מנת על ידי את הושטתי

, מאחור לרוץ פשוט או, אחד כגוש סביבך ן.כולם את לאחוז או!", אחרי:" לצעוק -ראשונה לרוץ, מנהיגות סוגי כמה ישנן

 .מסוים לכיוון צעד עוד שתביא כוונה מלאת דחיפה, ולדחוף

 הולכים, הרי? קבועה דרך לה אכתיב? אחר בכיוון לרוץ רוצה מישהי אם" , יאחרי" ולצעוק ראשונה לרוץ ברצוני אין

 . הדרך את שיודע האדם אחרי

 אוכל לא, שסללתי הדרך למסע ומסכימות עומדות הן האם אדע לא אך. נשים.א מאחורי שיש אדע ראשונה ארוץ אם

 .ההתקדמות בקצב עומדות הן האם לדעת

 .חברי את במודע פילגתי שאז מפני", באמצע" לרוץ, סביבי ן.כולם את לאחוז ברצוני אין

 כוון שכבר מצפן אחרי ילכו", הדרך קובעי" בדרך ללכת שיאלצו השני חלקן לעומת חופשי באופן דרכן את יסללו חלקן

 .     האישי מצפנן דרך ולא

 .מאחור לרוץ היא, ביותר הגדולה ושאיפתי, ברצוני

 .המכשולים, הירידות, העליות נמצאות היכן לגלות, דרכה את לסלול מחברותי אחת לכל להעניק

 את לדחוף, שם אהיה, בקושי יתקלו שאם גמורה בוודאות ידעו זאת עם, דרכן היא שדרכן הידיעה את להן להעניק

 . דרכן בניית המשך

 קשה בנייתו. נפש לכל מצפן בניית היא שאיפתי, האדם בני לכלל נכונה דרך אין, לכולם דרך להתוות ברצוני אין

 מוסמך גב עם אישית עשייה היא שאיפתי לכן, אחרת מרהיבה דרך יפספס עולמנו, לדרכי אמשוך אם אך, ומורכבת

 . כבדים משאות לנסיעת

 הגדולה הזכות את להעניק זאת עם יחד, נפילה למנוע מנת על, לאחוז מנת על ידו את להושיט אדם לכל מאחלת

 .  בחזרה בה לאחוז

 עמר פייר                                                                                                                          

" 
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 כ"ז אייר

 

 ירושלים
 

 .שכול ושל, חושך ושל, זהב של רושלים

 ?עלייך יריבו עוד ריבים כמה

 ?עלייך יכתבו שירים עוד כמה

 ?אוטובוסים על להתאבד לאנשים לגרום כך כוחך נובע ממה

 .שטח את. שטח זה? הזאת החוצפה מאיפה

. אותך מאשר יותר אותן מחפיצים. מערביות במדינות לנשים מאשר טוב יותר אלייך שמתייחסים נדמה

 .שטח שאת וזאת למרות

 .ובעצמו בכבודו ם"האו ואפילו ,מחבלים ,ירדניים ,מוסלמים ,נוצרים ,חרדים, דתיים

 נלמד בתלמוד אפילו. בתוכך מינימלי כבוד רוצים חלקם, כולך את חלקם. ממך נתח רוצים כולם

 רוב שכן כזאת חלוקה לעשות אפשר אי איתך למה. התלות עם כמו יחסי הכל עושים חלוקה שכשעושים

 ?למה- אז. דתית עלייך המחלוקת

 .ליד גבינה יגישו לא וחלילה ושחס שניצל ולא סטייק רוצה אחד כל, חמדנים אנחנו כן

 .אביב בתל הם כי טבעונות על לדבר מה ואין

 אם השאלה אבל, ביותר יפה שאת ספק אין בלי פשרות? אותך רוצים כולם למה? בעצם למה ירושלים אז

 מכל תוכן יותר כנראה יש בך. בחורה לא שאת סיכמנו כבר אבל. כן אז בחורה היית אם? מספיק זה

 .ממוצעת בחורה

 את להבין מסוגלת לא אתאיסטית בתור אני.  צודקת את צינית נימה בדבריי שיש חושבת את אם

 כמה. את יפה כמה. חיבה להביע גם חייבת אני ופטריוטית ציונית בתור אבל. הזאת והדביליות הפנאטיות

 .חיים ושוקקת תוססת עיר ובלילה לרגל עליה מרכז את ביום. מכילה את וחן גיוון

 .דת ומדינה נושא(. הציניות, אח) רבים פוליטיקאים שמעסיקה מהותית סוגייה. מעניינת סוגייה מעלה את

 הרי? תוקף יותר מקבלת דת ואיזה? לקוראן? ך"לתנ משפטי תוקף יש האם? במדינה דת של מקומה מהי

 .ירושלים את רוצים כולם

 

 

 י
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 אפילו למה? והרפורמים מהקונסרבטיבים מקום יותר לאורתודוקסים למה? תוקף יותר מגיע זרם ולאיזה

? רפורמיים כמו חיים הם שתכלס למרות האורתודוקסיה את מקדשים מצוות מקיימים שלא חילוניים

 בזהירות בך לטייל נצטרך שלעולם כנראה. יגמרו לא לעולם יכוחיםוהו שעלייך כנראה, היקרה ירושלים

 .מדי רבה אלייך האהבה סביב השנאה כי רבה ובערנות

 

 

 שירה קרביץ

 

 ** * 

 

מציג המון ביחד. כי הנושא הוא ביחד ובכל זאת הקטע שלי בעיקר מדבר על פילוג ועל פערים. בעיניי הקטע בכל זאת 

סוכים, השנאה, הגזענות, הפחד ותחושת הניכור כולם חיים וגרים ביחד בירושלים, תחת אתה עיר, למרות כל הסכ

אותה מציאות, אותה ממשלה, אותו מזג אוויר ואותה שגרה. ובכל זאת לכל קבוצה ייחודיות משלה, וירושלים, שנראית 

מאות קבוצות שונות שבינהם על פניה כעיר רגילה לחלוטין מצליחה לאחד באותו שטח גיאוגרפי עשרות או 

 קונפליקטים רבים.

ניתן לראות דבר דומה במכינה שלנו. המכינה שלנו, שאחד הערכים המרכזיים שלה הוא פלורליזם, מקבלת אליה ייצוג 

נים, דתיים, ימנים, שמאלנים, מהמרכז, מהפריפריה, אורתודוקסים, ולם שונים של אנשים באוכלוסייה. חישל סוגי

והרשימה עוד ארוכה. הקבוצה נאלצת להתמודד עם קונפליקטים רבים בעקבות השוני הרב בין  קונסרבטיביים

האנשים. ההתמודדות הזו בונה אותנו ומחזקת את הסובלות אצלנו. לדוגמא, למרות שהרוב המוחלט חילוניים עדיין 

ו נחשפים להמון דעות שלא כולנו מחוייבים לשמור שבת בפרהסיה מה שלא פעם היה מאוד קשה לחלקנו. בכל יום אנ

בהכרח תואמות את עולם הערכים שלנו וכל פעם מחדש מתמודדים עם הדילמה איך להתייחס לדעה הזו ומה מקומה 

 בחיי?

יש ערך עליון ללחיות בסביבה הטרוגנית, כי נורא קל לחיות ביחד עם אנשים שדומים לי. האתגר האמיתי זה למצוא 

 ה בלתי אפשרי מולם.את עמק השווה עם אנשים שזה נרא

 

 שירה קרביץ
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 שבועות –תיקון 
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 יריאב כ"ח

 

 הדברים הקטנים  
מאס לי כבר להחליט החלטות יפות בטיולים, ואח"כ בארץ להרגיש איך הן נוזלות בין האצבעות. הפעם אני 

 רוצה שכל ההכרזות שלי יהיו מתועדות בכתב. בוא נתחיל.

  

אני רוצה להתחיל לשחות. אל תצחק אני רציני. טניס זה נחמד, אבל אל"ף, בבריכה של האוניברסיטה יש 

יותר יפות מאשר בטניס, ובי"ת, יש משהו בשחייה שעושה לך מקום בנשמה, שמכניס אותך לקצב הטבעי 

 של הדברים. וחוץ מזה, מה אני מתנצל? בריכה. פעם בשבוע. תרשום ותשתוק. 

להיות גם פחות ציני. הסתובבתי בשנה האחרונה עם אנשים מכל העולם, ואני אומר לך באחריות אני רוצה 

שהישראלים הכי ציניים מכולם. ונמאס לי מזה. נמאס לי לשחק אותה ששום דבר לא מרגש אותי רק כדי 

אנשים לא לצאת פתטי. נמאס לי לירות חיצים מורעלים באחרים רק מהפחד שיפגעו בי. אני רוצה לבוא ל

 עם לב פתוח. מקסימום, מה יקרה?

אני רוצה לאכול ארוחות בוקר גדולות. כמו בטיול. עם ביצה מקושקשת וסלט אבוקדו וסלט ירקות ולחם 

 שחור. אני רוצה להתחיל את הבוקר בארוחה ענקית. ולאכול אותה באיזי. 

י לא לאבד את הלו"ז שלי. אני בלי לחץ. בכלל נמאס לי להיות לחוץ. אני רוצה לרווח את הלו"ז שלי, כד

רוצה לעבוד קשה אבל לא בטירוף. אירופאים שפגשתי כאן עובדים ארבעה ימים בשבוע, הולכים הביתה 

 בשש ולא חושבים שמשהו לא בסדר עם זה. 

 אני רוצה לראות פחות טלוויזיה. חצי שנה לא ראיתי טלוויזיה וזה לא היה חסר לי בכלל. 

אם זה יהיה מסובך מדי, אז לפחות לצאת מתל אביב כל סופשבוע. אני רוצה אני רוצה לחיות בטבע. ו

 לעמוד על קצה של משהו ולראות רחוק ושקוף. 

אני רוצה להתפעם מהדברים הקטנים. מללכת יחף על החוף, מהוופל של הגלידה, ממקלחת קרה של קיץ, 

להתגלח, מלהתגלח אחרי שהרבה מגרפיטי צבעוני על קיר מלוכלך, ממוסיקה חדשה שאני לא מכיר, מלא 

זמן לא התגלחתי ולהעביר את היד על הלחי החלקה.    אני רוצה להתרגש מכל הקטנות האלה. לא לתת 

 להן לעבור לידי. 

אני רוצה אהבה. יותר מדי זמן נפנפתי בפרידה שלי מעדי כמו בפטור, ועכשיו, אחרי השבועיים האלה עם 

 ביי. -מחר-נדבר-זיון-נשיקה-מאשר פיתוינינה, אני יודע שאני מסוגל ליותר 

אני רוצה לקרוא יותר. לנסוע באופניים יותר. להיות בקשר טוב יותר עם אחותי. אני רוצה להסתכל יותר 

 בעיניים, להגיד את האמת. 

 וחוץ מזה, אני רוצה הביתה. 

 

 אשכול נבו \ארבעה בתים וגעגוע

 

 נ
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 ** * 

"כל החיים אנחנו עסוקים בלחפש את הדברים הגדולים: הריגושים הגדולים, הכסף הגדול, ההצלחה הגדולה, הדבר 

הגדול הבא. אני בעד חוויות ופסגות והצלחות ושיאים וריגושים, אני מבינה את הצורך, את הכיף, את המשמעות 

 -חשוב, ענק ומשמעותי לא פחות, הדרך שבדבר, אני רק חושבת שצריך בין הפסגות הללו של חיינו לזכור דבר

הרגעים הקטנים שבה. רובנו שוכחים את הדרך וגם אם אנחנו לא שוכחים, אנחנו נותנים לה משמעות קטנה מדי. 

אנחנו כל הזמן בדרך, אבל לעולם לא עוצרים להסתכל עליה, ללמוד ממנה, ליהנות ממנה ולאהוב אותה. היא אמנם 

ינו אבל מה שהיא טומנת בחובה הוא יקר ערך. העשירים האמיתיים הם אלו שיודעים לא זוהרת כמו הפסגות של חי

להעריך את הדרך שלהם, על כל גווניה ויודעים להעריך את מה שהיא מציבה בפניהם. שיודעים להעריך את הדברים 

 הקטנים ואת הרגעים הקטנים שמובילים לשיאים הגדולים. "

קטנים במכינה; אתגעגע לנסיעות הארוכות והמייגעות בימי שביזות א', אתגעגע אין ספק שאני עוד אתגעגע לדברים ה

לחפירות בבצוותא, לאוכל המגעיל של הקייטרינג, להתעפצויות אינסופיות בשיעורים, למקלחות משותפות עם בנות 

, לבוץ, תינטנסיביוהקבוצה, לתורנויות מטבח, לזמן אדמו"ר שתמיד איכשהו יוצא במזג אוויר הכי גרוע שיש, ללחץ ולא

לרעב המתמיד והמחפיר, לעבודות רס"ר עם שחורי, לחתולי חנתון, לשבתות במכינה, לנכונות "הגדולה" של חברי 

הקבוצה להתנדב ולהיות אקטיביסטים, לסדרות, לציוד האישי שתמיד איכשהו נגנב באורח פלא, לנמלים בחדרים, 

בבוקר, לישיבות  5, למד"סים, למגדריות, לחמישמרים משוגעים עד לכינים בראשי בנות הקבוצה ובני הקבוצה גם יחד

צוות מפרכות, לשיחות סיכום שלא נגמרות, לזמני לוז"ר, למעדנים של מצפה, למחסור המתמיד בנייר טואלט, להורדת 

ה" הנעליים בכניסה לכיתה, למדפסת שלא עובדת למרות התיקונים הרבים, לנוף עוצר הנשימה, לצרכנייה ש"בזכות

יש לי מינוסים בבנק, לריבים על המחשבים, לזמן ההודעות המתיש במיוחד, לג'וקים המוזרים, להתנדבויות, לטרמפים 

המפחידים מצומת יפתחאל ובעיקר כמובן לכל אחת ואחד מהאנשים שלקחו חלק בשנת המכינה שלי. לא יכולתי 

 לבקש אנשים יותר טובים לעבור איתם את הדרך הזו. 

 עינת לאל
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 כ"ט אייר

 

 אש הגיהינום 
 

  מסתננת באופן בלתי חוקי לפריז ונרדפת על ידי קלאוד פרולו, שר המשפטים.שפחה צוענייה 

הצוענייה מנסה לברוח עם התינוק בידיה, פרולו רודף אחריה עד למדרגות הכנסייה של נוטרדאם,  ההאיש

 והיא נהרגת. שם הוא מפיל אותה על הראש

 קורא לו מפלצת. ;ומזדעזע למראהו המעוות אותופרולו מרים התינוק שלה מתגלגל על הרצפה, 

 כדי לגאול את המפלצת מייסוריה הוא מנסה להשליך אותה לבאר, אך עוצר אותו הכומר

 המלאכים של נוטרדאם ראו הכל.שראה את המעשה ומזהיר אותו, 

 האשמה, אך לא מהם. הוא יוכל להשלות את עצמו, לנסות לברוח מהרצח ו

וזה עונה  ,פרולו מתערער לראשונה בחייו והפחד משתק אותו. הוא שואל את הכומר מה הוא יכול לעשות

 לו שיגדל את הילד המעוות כאילו היה בנו.

 פרולו מסכים במחשבה לנעול את התינוק במגדל הפעמונים לנצח, כך יוכל להעביד אותו

  ולהפיק ממנו תועלת.

שם אכזרי. משמעות השם; אינו מגובש, אין בו גוף, נשמה של מתים שחטאו ומחפשות גוף והוא נתן לו 

 קוואזימודו. -לשכון בו בעבור תיקונן 

 

 ״אז הנה חידה לנחש אם תוכלו״,

 -שרים הפעמונים של נוטרדאם 

 מי המפלצת ומי האדם?

 

 מתוך השיר "פעמוני נוטרדאם" בסרט "הגיבן מנוטרדאם", וולט דיסני -

 

 ** * 

 אז תרגמתי את אחד הקטעים האהובים עליי מכל הסרטים של דיסני.

אני חושבת שהמשמעות הברורה של המשפט הבסיסי ״אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו״ מרוחה על 

 היפה והחיה, שרק, ילדות רעות... -כל סרט עם מוסר השכל שמכבד את עצמו 

טע הזה היא מעבר למוזיקה והשירה, המילים הסיבה שיש לי צמרמורות כל פעם שאני שומעת את הק

הטעות שבגזענות, שחיתות  היא המסר שמועבר דרכו. -המדויקות והאהבה המובנת מאליה לסרט עצמו 

 הדת, אהבת חינם... אני יכולה לדבר על זה שעות. נתמקד.

 מ
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הוא עשה בסרט, מתוארת באופן משוגע כמעט כמה קלאוד פרולו הוא שיא כל סוגי השחיתות. הדברים ש

מונעים ממנו לקבל כל זכות של תיקון או מחילה, מה שמונע ממני לנסות להתחמק מלעשות לכם ספוילר 

   על גורלו.

, בצדקותוכל כך האמין התאהב באשה צוענייה, שהחשיב כנחותה יותר מעצם היותה צוענייה. הוא הוא 

להמשיך ולהטיל עליו את  שאפילו כשהתאהב באזמרלדה, ביקש מאלוהים לרחם עליו ולמנוע ממנה

הכישוף שלה. כי הסיכוי שאדם נאור כמוהו יתאהב באשה צוענייה הוא מעבר לגבולות ההגיון. האשמת 

 הקורבן?

הפחד שלו מ״סטייה מדרך הישר״ כל כך גדול שהוא מוכן להתפלל, לבקש וגם לבצע רצח באזמרלדה, 

  כה בה הוא חוזר וקורא לה "אש הגיהינום".. הוא מתפלל תפילה ארוהכל כדי להפסיק להרגיש אליה משהו

 הטעות הכי גדולה של פרולו הייתה כנראה להאמין ששום דבר לא באשמתו.

אונס אז בסיפור היפה והמצויר עם הסוף הטוב שלוטש על ידי יוצרי הסרטים האהובים עליי, לא מתואר ה

 .ל האיש הזה, שעוד יותר מזעזע אותי ומחדד את המוסר המעוות אצשהוא כופה עליה

אולי בסוף הקטע תתבהר העובדה שאני באמת מדברת על דמות מצוירת, אבל מה שמשאיר אותי לכתוב 

האטימות שמתפתחת מהפחד בשינוי אצלנו  היא הידיעה שהיו אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, ועוד יהיו.

 יכולה להגיע למקומות שפוגעים בנו ובסובבים שלנו.

 וצה לעזור לעצמו.אי אפשר לעזור למי שלא ר

אני לא מצפה מכל אחד ואחת לצאת מעצמם, לנשום רגע ולהסתכל אולי הפתרון הוא לשנות משהו 

 אבל אני כן. -בעצמם 

  תיקון יכול להגיע מבחוץ, אבל אין לו שום השפעה אם לא מקבלים אותו מבפנים. 

 

 נגה בן נר
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 א' בסיוון

 

 כד המים הסדוק
 

אל בתי  -לפני שנים רבות חי בהודו איש זקן, שהתפרנס למחייתו משאיבת מים ונשיאתם אל הכפר 

האנשים. לנושא דליים היה אסל עבה ועליו היו תלויים שני דליים גדולים, אותם נשא משני צידי המוט על 

נשא את כמות  כתפיו הזקנות. אחד הדליים היה ישן וסדוק, ובזמן שהדלי השני היה חדש ומושלם ותמיד

המים המלאה מהמעיין עד לבתי הכפר, היה הדלי השני מגיע מלא בחציו ומטפטף.... במשך כל שנות 

עבודתו של הזקן , היה דלי המים החדש גא בהישגיו, הוא היה מושלם למטרה שלמענה נוצר. בעוד דלי 

בשל אי יכולתו לספק  הזקן והסדוק, הרגיש מבויש ונבוך בשל חוסר שלמותו, הוא הרגיש אשם ואומלל

יותר מחצי כמות המים אותה הוא נועד לספק. לאחר שנים של מה שנראה לדלי הסדוק ככישלון מר, הוא 

דיבר אל נושא הדליים הזקן ואמר לו: "אני בוש בעצמי, ואני רוצה להתנצל בפניך". "למה?" שאל הזקן 

ית מכמות המים שמסוגל שכני לאסל. "במה אתה מתבייש"? "אני מתנצל על שאני מסוגל להעביר רק מחצ

במשך השנים האחרונות, עקב הסדק שבגופי, טיפטפו המים ודלפו החוצה כל הדרך במעלה השביל 

מהמעיין עד לבתי הכפר. בגלל הפגם שבי היה עליך לעשות עבודה כפולה, ומעולם לא קיבלת תמורה 

הזקן והסדוק, ובחמלה אמר: "מחר  מלאה עבור מאמציך" ענה הדלי. נושא הדליים הצטער בשביל הדלי

כשנלך אל המעיין, אני רוצה שתשים לב לפרחים היפים הפורחים לצד השביל". למחרת, בעודם יורדים 

במורד הגבעה, הבחין הדלי הזקן והסדוק בשמש המחממת את פרחי הבר המקסימים הפורחים לצד 

כפר שוב הרגיש רע עם עצמו שכן השביל, וזה עודד אותו במעט. אך בסוף היום כשעלו בחזרה אל ה

מחצית ממשאו שוב טפטף החוצה, ולכן הוא שב להתנצל בפני נושא הדליים. נושא הדליים אמר לדלי: 

"האם שמת לב לכל הפרחים הצבעוניים הפורחים בצד הדרך?" "כן" ענה הדלי הסדוק. "הבחנת היכן הם 

שרק בצד אחד של השביל צומחים פרחים. גדלים?" שאל נושא הדליים. הביט הדלי הסדוק לאחור וראה 

הצד השני היה חרב ועלוב. "רק בצד שלך פורחים פרחים" אמר נושא הדליים. "צד שלך ולא בצידו של 

הדלי השני, וזה משום שתמיד ידעתי על הסדק מטפטף וניצלתי זאת. זרעתי זרעים של פרחים בצד שלך, 

השקיתי את הזרעים בעזרתך, במשך השנים, יכולתי וכל יום, בעודנו פוסעים בדרכנו חזרה מהמעיין, 

לקטוף את הפרחים הנפלאים הללו ולקשט בהם את ביתי בכפר. אילולא היית כפי שהיית, לא היה ביתי 

 ."מתברך ביופי הזה

 

 סיפור עם הודי -

 

 ** * 

כשהאיש הזקן הפך את הדפקט לאפקט וגרם  - כמו במשל .צורה בה אנחנו מסתכלים עליהם tהדרך לתקן דברים הי

  .לסדק להיות יתרון. דרך התיקון שלנו היא פשוט איך שנסתכל על חיינו

 רועי אופיר

 

 ל
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 סיווןב 

 

The Risks of Freedom 
 

o the timid traveler, fresh from the sedimentary levels of the lowlands, these highways, 

however picturesque and grand, seem terribly forbidding--cold, dead, gloomy gashes in 

the bones of the mountains, and of all Nature's ways the ones to be most cautiously 

avoided. Yet they are full of the finest and most telling examples of Nature's love; and 

though hard to travel, none are safer. For they lead through regions that lie far above the 

ordinary haunts of the devil, and of the pestilence that walks in darkness. True, there are 

innumerable places where the careless step will be the last step; and a rock falling from 

the cliffs may crush without warning like lightning from the sky; but what then? Accidents 

in the mountains are less common than in the lowlands, and these mountain mansions 

are decent, delightful, even divine, places to die in, compared with the doleful chambers 

of civilization. Few places in this world are more dangerous than home. Fear not, 

therefore, to try the mountain-passes. They will kill care, save you from deadly apathy, 

set you free, and call forth every faculty into vigorous, enthusiastic action. Even the sick 

should try these so-called dangerous passes, because for every unfortunate they kill, 

they cure a thousand. 

- Meditations by John Muir, page 4 

 

 ** * 

עיתים קרובות רבים מפחדים מלקחת סיכון, בכל סיטואציה בחיים. הפחד מחוסר הצלחה, כישלון, ואפילו סכנת חיים, ל

במלוא המשמעות והכוח  ,נעות מאתנו לצאת אל החופשי, לקחת את הסיכון הזה ולחיות את הרגע כמו שהואומידי מ

שכחו כי אותם רגעים לא יחסרו ישלו. אותם רגעים ספונטניים הבלתי ניתנים לצפות מראש הם הרגעים שלעולם לא י

 לעולם.

הטבע: המופע הזול בעולם, זה שנמצא בכל פינה וכל מקום, הוא שאותו לעיתים כל כך קרובות שוכחים להעריך 

 ואפילו לזהות, הוא בשבילי הדבר הזה שמוציא אותי לחופש, זה שגורם לי לעצור לרגע להיות שקוע בדבר היחיד 

החשיבה שלנו אפילו בקצת, ומי יודע אולי אם הרגע עצמו. יש לו את הכוח להציל את הנפש, לשנות את צורת -החשוב 

 ,ובדה שכל רגע כאן יעבוד ויעלם ולעולם לא יחזורענצליח להעריך את הטבע, את היופי שבחיים, ויותר מזה את  ה

 אולי נצליח ליצור עולם יותר טוב לכולנו.              

 

 נעם ילין

T 
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 סיוון ג

 

תרקוד כאילו שאף אחד לא רואה 
 אותך

 

 משכנעים את עצמנו שחיינו יהיו טובים יותר אחרי שנתחתן. אחרי שיהיו לנו ילדים.אנו 

 אנו מתוסכלים כי הילדים אינם מספיק גדולים, ושנהיה מאושרים יותר כשהם יגדלו.

 אחר כך אנחנו מתוסכלים כי הם מתבגרים וקשה אתם.

 אנו בטוחים שנהיה מאושרים יותר לאחר שהם יעברו את השלב הזה.

 נו אומרים לעצמנו שחיינו יהיו טובים יותר ויהיו מושלמים כשהבן/בת זוג שלנו יצליח יותר.אנח

 כשתהיה לנו מכונית טובה יותר או בית יותר גדול, כשנוכל לנסוע לנופש, כשנהיה בפנסיה.

 האמת היא שאין זמן טוב יותר להיות מאושרים "מעכשיו". אם לא עכשיו אז מתי?

 גרים ומכשולים. עדיף לקבל זאת ולהחליט להיות מאושרים בכל מקרה.החיים תמיד מלאים באת

 מישהו אמר פעם: "משך הרבה זמן היה נדמה לי ש"החיים האמיתיים" היו אמורים להתחיל עוד מעט.

 אך תמיד היה מכשול אחד,בעיה שעלי להתמודד אתה, פקס לא פתור,חוב שצריך לשלם.

 רק אז החיים היו אמורים להתחיל.

 הם החיים שלי". ,בנתי שהמכשולים האלה הםעד שה

 .האושר הוא הדרך לכך הפרספקטיבה הזאת עזרה לי להבין שאין דרך לאושר:

 יהיה טוב אם תשמור כל רגע טוב שיש לך לבד או עם מישהו מספיק מיוחד

 ששווה לבלות את זמנך איתו

 כי תזכור...הזמן לא מחכה אף אחד.

 ים,לכן, תפסיק לחכות עד סוף הלימוד

 עד שהילדים שלך יעזבו את הבית. עד שתרד במשקל, עד שתתחתן,

 עד שתתגרש, עד יום שישי בערב או עד יום ראשון בבקר,

 עד הקיץ, עד הסתיו, עד החורף או האביב,

 או עד שתמות כדי להחליט שאין זמן יותר טוב להיות מאושר.

 א



95 
 

 האושר הוא דרך לא גורל.

 תעבוד כאילו אתה לא זקוק לאף אחד

 תאהב כאילו אף פעם לא פגעו בך

 .ותרקוד כאילו שאף אחד לא רואה אותך

 

  קריסטל בוידמאת ”Midnight Muse“  תוך הספרמ                                                    

 

 ** * 

 

 תעצרו שנייה, תדמיינו שהחיים שלכן מושלמים, שאין לכם בעיות ושהכל עובד כמו שתכננתן.

 אתן באמת מאושרות? אתן בכלל יודעות מה זה אושר?האם 

ויציאה מאזור הנוחות. למשל, לחיות עם  תבמהלך שנת המכינה עברתי המון, בעיקר קשיים, התמודדויו

, לחיות בהתחשבות מתמדת בחברי הקבוצה, םבנות בחדר, לשבת בשיעורים ולדאוג לא להירד 6עוד 

זוגות עיניים שבוחנות כל צעד שאני  36ובעיקר לחיות תחת לדאוג לבצע את כל המשימות שעלי לעשות 

 עושה.

למרות הכל, כל הקשיים האלו, השנה הזאת הסבה לי אושר, הרגשתי מאושרת ואני בטוחה שלולא 

הקשיים שהתמודדתי איתם אז השנה הזאת לא הייתה לי מספיק משמעותית ומספקת. הלכתי עם 

 הקשיים שלי יד ביד.

 מה זה אומר להיות מאושרת. ים ומכשולים אז לא היינו יודעות בכללאם לא היו לנו קשי

יש בי אמונה גדולה ואמיתית שכל דבר שקורה לנו נועד לקרות, אנחנו כנראה צריכות לעבור תהליך מסוים 

אותם ואיתם לחיות  תכדי שמשהו ישתנה. בחשיבה הזאת עוזרת לי מאוד להשלים עם הקשיים שלי, לחיו

 את ה"עכשיו".

או נעצור, נסתכל על הקשיים שלנו ונקבל אותם. נצרף אותם לאושר של חיינו ונחייה את החיים וז שוב. בא

 בצורה הכי טובה והכי נכונה שאפשר.

 ובעיקר נסתכל על ה"עכשיו".

 תרקדו כאילו שאף אחד לא רואה אותכ/ן.

 

 עדי נעמתי
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 סיוון ד

 

 ''כלום לא עצוב''
  דווקא נחמד מאודמישהו נכנס לחנות 

  רגע כואב בחזה ופתאום נופל ומת

  בגיל ארבעים ושש עם בית ואשה

  ורגע אחד בחזה ואשה אחת

  תישן לבד.

 

  מישהי נוסעת בטרמפ דווקא יפה מאוד

  לא מזמן קיבלה הצעה היא חושבת שהיא תסכים

  אוי כמה שהיא בכתה כשהנהג את החולצה

  קרע לה

 

  ק מאודתינוק בקומה מעל בוכה חז

  אבא את אמא דקר וירה לעצמו בראש

  ודם מקומה מעל נוזל לי על החלון

  על מה אני חושב בלילה

  כלום לא עצוב הכל כרגיל

  כלום לא קורה פה

  כלום לא קורה פה

 

 

 "כלום לא עצוב" מאת אביתר בנאי

 ** * 

מהשנייה ששמעתי אותו התחברתי את הקטע הזה אני מכיר מכתה י"א, כאשר השמיעו לנו אותו במסע בראשית. 

למנגינה, אבל בשנייה ששמעתי את המילים נדהמו אוזניי. המנגינה של השיר היא מנגינה שמחה ועליזה, אך המילים 

 נוראיות!

קורים כל כך הרבה  –בעזרת המנגינה העליזה והמילים הנוראיות ניתן להבין את המסר שהמחבר מנסה להעביר לנו 

 שלנו, אבל אנחנו נשארים עם ה"מוזיקה העליזה" וממשיכים בחיינו כאילו כלום. דברים נוראים בחברה 

השיר מדבר על האדישות בחברה כמובן, וזה מתקשר בצורה ישירה לשנת המכינה וכל נושאי האקטיביזם למיניהם, 

 שנוגעים בי כיום באופן אישי.

 הקטע הזה משמעותי עבורי ואני שמח להעביר אותו הלאה.

 אורי פתיחה                                                                                                   

 

הרבה כאבים בגוף והרבה כאבים 

  בלב

בניינים יפים והרבה אמנות הרבה 

  ותרבות

הרבה הורים מתים והרבה קירות 

  נסדקים

  ולי זה נראה פתרון ללכת איתך לישון

  הלילה

 

  כלום לא עצוב הכל כרגיל

  כלום לא קורה פה

  כלום לא קורה פה

  הכל שקט, הכל שקט

 

  איזה לילה יפה לחלום חלומות יפים
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 ה סיוון

 

 התמודדות עם כישלון
 

ובדרך אתה מתחיל לעבור  ,ולפעמים זה חלום של שנים ,שיש לך חלום ואתה משקיע בו את כל כולך

וביחד עם זה אנשים מתחילים להאמין בך ואתה מקבל  .מכשול ועוד מכשול ואתה מצליח להתקרב אליו

כי האמונה  ,והחלום הזה מתחיל למלא אותך והציפיות עולות .מזה ביטחון וצורך לגרום להם להתגאות בך

אנשים כבר רואים אותך מגשים את ו .ואתה משקיע כל כך הרבה זמן ומחשבה בשבילו ,שלך מתחזקת

 .פס עליו בכל הכוחטואתה מתקרב למכשול האחרון ואתה מ ,והחלום שלך מתחיל לקבל תוקף ,החלום

 פתאום מישהו דוחף אותך למטה ואתה נופל.  .ואתה בטוח בעצמך ואתה בדיוק מגיע לעבור אותו.. ובום

שנים של לילות וימים נפלו, אתה מרגיש ברגע אחד קטן השקעה של שנים התנפצה תקוות וציפיות של 

אתה מרגיש חסר כל ולא משנה מה אומרים לך וכמה מעודדים אותך זה  .שהמילוי של הנפש שלך התרוקן

נכנס מאוזן אחת ויוצא מהשנייה והכישלון עצמו בין שהוא באשמתך או לא הוא אוכל אותך מבפנים ואין לך 

בגוף של חי כי חלק ממש גדול ממך נעלם ברגע ואיך כל  ואתה מרגיש מת .שום חלום או תקווה למשהו

ואתה מתחיל לאבד ערך ומוטיבציה להכל  ?איך אתה מסתכל להם בעיניים ,האנשים שהאמינו בך יגיבו

אתה  ,אין לך כוח לכלום ,אתה מרגיש לא טוב .שאתה מרגיש במיץ של הזבל ,ואתה מגיע לנקודה נמוכה

שאין לך כלום ואין לך עוד לאן לרדת אתה חייב להסתכל למעלה על הקרשים ודווקא בנקודה הזאת כ

ובדרך יהיו מלא אכזבות  ,החיים קשים והעולם לא ורוד ומלא בצבעי הקשת ,נכון .ולראות את האור שלך

אבל זה לא  .ואף אחד לא יכול להכות חזק כמו החיים או לעמוד מולם .והחיים מכים חזק ומפילים אותך

ל לספוג ולקום שוב הגדולה וההצלחה היא כמה מכות ונפילות אתה יכו .משנה עד כמה אתה חזק ולא נופל

שאוותר? אם אכשל אני אנסה שוב ושוב ושוב ולהמשיך קדימה.הככה מנצחים! ואם אכשל? אתה חושב 

 צליח ולא משנה כמה פעמים זה ייקח.עד שא

 

 דור טביב זדה -

 

 ** * 

 

בגלל אי הבנה ביני לבין  13מאמר זה נכתב שבוע לאחר שהוציאו אותי מגיבוש שייטת  .שלום אני דור טביב זדה

 ..12המגבש שהגעה ליחידה הייתה החלום שלי מגיל 

 

 דור טביב זדה

 כ
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 ו סיוון

  

 

 בחירה מבחירה

 

 ְבִאִטיּות תמ

 ִמְמקֹומֹו זָז ֶשֹּלא ִמי

 .ִמְתַענְיֵן ֶשֹּלא ִמי

 ְבִאִטיּות ֵמת

 ָהַעְצִמי ִבְכבֹודֹו ֶשפֹוֵגעַ  ִמי

 .לֹו ֶשיַַעזְרּו נֹוֵתן ֶשֹּלא ִמי

 ְבִאִטיּות ֵמת

 ְבֵהְרֵּגָליו ָשבּוי ֶשָהיָה ִמי

ְסָכמֹות ְלאֹוָתן יֹום יֹום וְחֹוזֵר  .ַהמֻּ

 מּוָתג ַמֲחִליף ֶשֹּלא

 ְלבּושֹו ּגֹונֵי ְלַשנֹות ֵמֵעז ֶשֹּלא

לא ֶֹ  .ַמִכיר ֶשֵאינֹו ִמי ִעם ְמשֹוֵחחַ  ש

 ְתשּוקֹות ֵמַעְצמֹו ֶשמֹונֵעַ  ִמי ִאִטיּותבְ  ֵמת

 .ּוְמַעְרבֹולֹות

 ,יֹוְצִרים ֶשֵהם ָהְרָּגשֹות

 ,ֵאֶּלה ַדוְָקא

 ַלַחיִים ּוְמִשיִבים ָלֵעינַיִם נִיצֹוצֹות ַמְחזִיִרים

 .ְשבּוִרים ְלָבבֹות

 פאבלו נרודה

 

" 
 ,ְבִאִטיּות ֵמת

 ַמְרִּגיש ְכֶשהּוא ִכּוּון ְמַשנֶה ֶשֹּלא ִמי

ְמָלל  ,ֲאהּוָבתֹו ִעם אֹו, ֲעבֹוָדתֹו ִבְמקֹום אֻּ

 יָדּועַ  וְַהִבְלִתי ַהיָדּועַ  ְמַרֲענֵן ֶשֹּלא ִמי

 ,ַבֲחלֹומֹוָתיו ְלִהְתַעּלֹות ְכֵדי

 ַאַחת ַפַעם וְלּו, ְלַעְצמֹו ַמְרֶשה ֶשֹּלא ִמי

 ַבַחיִים

 .נְבֹונֹות ֵמֵעצֹות ְלִהְתַרֵחק

 ,ַהיֹום ִתְחיֶה

 ַהיֹום ַסֵכן

 .ַעְכָשו זֹאת ֲעֵשה

 .ְבִאִטיּות ָלמּות ְלַעְצְמָך ִתֵתן ַאל

 ."ֵמָהאֶֹשר ִתָמנַע ַאל

 ......אל
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 ** * 

 

התחלתי לשאול את עצמי שאלות  י"ב, והוא עורר בי מחשבה.נתקלתי פעם ראשונה בטקסט הזה בערך בסוף כיתה 

על החיים שלי, ועל המקום שבו אני נמצאת כרגע. שאלתי את עצמי האם אני מאושרת? איך הגעתי למקום בו אני 

נמצאת? האם טוב לי? הגעתי למסקנה שלא כל כך. ומזה הבנתי, שמשהו חייב להשתנות. המשפט שהכי דיבר אליי 

יה לפי נות". באותה תקופה הרגשתי שאני חא מרשה לעצמו, ולו פעם אחת בחיים להתרחק מעצות נבוהוא: "מי של

העצות הנבונות האלה. מה שניראה נכון, מה שחכם, עצות שאנשים עם כביכול יותר ניסיון יעצו לי. זה יצר אצלי מין 

ון, ולא לפי מה שהרגשתי שנכון. שזה שאיפה כזאת, אידיאל, למה צריך להיות. הבעיה שפעלתי לפי מה שחשבתי שנכ

כל ההבדל בין להרגיש ברדיפה אחרי חלום, לא להיות מרוצה מעצמי )כי אני לא כזאת כרגע(, להיות בחוסר פנימי 

תמידי. לבין לפעול מתשוקה, אידיאולוגיה ורצון אמיתי. כי זה בוער בי. כי אני מרגישה את זה. מאז, אני מנסה, 

לת להישאר נאמנה לאינסטינקטים שלי, כי אני סומכת עליהם, כי אני יודעת שהכוונות שלי להרגיש מה נכון. משתד

, 00:56השעה היא  25.5.16טובות. מקווה שאהבתם והסקתם בעצמכם תובנה או שתיים! ועוד פרט קטן, עכשיו ה

 .ואני תוהה לעצמי אם המילה "תובנה" מעלה זיכרון עמום ורחוק. מקווה שלא

 

 אלמוג שחם

 

 

 


