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  פתיח

 יונתן אלתר – ִדיסֹוָנְנס

כל פיסת אדמה מתכסה בעלווה  .הטבע חוגג .אביב

פורחים בצבעים על סוגיהם השונים  פרחיםירוקה. ה

בתשוקה  מגוונים, מנסים למשוך תשומת לב החרקים 

 דבורים עמלות אוספות צוף, מזון לדור הבא, תםלהפריי

שלהן ותוך כדי כך, גם מאביקות את הפרחים וגם יוצרות 

ים למעופפים בין הפרחים מנצ משתובבים פרפרים דבש,

הולכות לאיטן.  חיפושיות היטב את ימי חייהם הספורים,

 כל זהלא איכפת לו לטבע מענייני בני האדם. ואותנו, 

  ים שמחה ואפילו אושר.משכר, הלב והראש מתמלא

לפעמים שוחים בבריכה, פוגשים חברים ומשפחה, 

אתר ארכאולוגי מרתק, קוראים ספר שעושה טיילים למ

צופים בסרט או ם בראש או בלב )או בשניהם ביחד(, נעי

פוגשים נכדים תמימים שלא  שעושה את אותם הדברים,

קונים  ולא מודעים לענייני הארץ והעולם, שומעים חדשות

את מה שצריכים בסופר, מתכרבלים בפוך ומתכפתים 

 היפים. חייםה –)כפיות( עם בת הזוג 

מגיעות החדשות ואנשים משכילים ונבונים  …ואז

שמרחף מעלינו.  נוראהקרוב העתיד המספרים לנו על 

מה עלול לקרות אם לנו מסבירים עשויים היטב  ווטסאפים

איך זה עובד היא זה עבד בגרמניה הכך זה יעבור, איך 

ולאן  השינויים המתוכננים הם רק התחלהואיך הונגריה ב

 הם עלולים להתפתח. 

זמבורות, נושפים בדגלים, מנופפים הפגנות, יוצאים  ל

ים עד שהגרון ניחר ולא יודעים אם זה עושה משהו עקוצ

 היכולת. המחשבות על העתיד הצפוי, חוסר למישהו...

הראש והלב בעצב, ממלאים את  ,להשפיע, לשנות

 .           בדאגה

 :בעלון הפעם

  מיכל. –עדים ישער,       1-2עמודים 

 יונתן -פתיח          3    מודע

 הרשגל נילי –ריח פרדסי אביב                       

 אייל ישפה –חודש ניסן והחירות...       4-5 יםמודע

 איל אלף הוציא אלבום חדש.      6-9עמודים 

 משלוח מנות בקהילה  10-11 יםעמוד

 גילה –פסח. מצוות והרהורים   12-14עמודים 

 רעים מפגינים.          15עמוד 

 זה היה בקהילה בחודש אדר 16-20עמודים 

 

 

 

 ִניִלי ַזְקְשֶבְסִקי ֶהְרְשגל – ֵריַח ַפְרְדֵסי ָאִביב

ה עֹוִלים ִניחֹוחֹות זֶּ ְיָלה הַּ לַּ  בַּ

ל ִפְרֵחי   ֲהָדִרים ְרוּוֵיי ִזְכרֹונֹות,שֶּ

ל ְפָרִחים ְלָבִנים  ֵריחֹות ְמתּוִקים שֶּ

פּוִזים. ם תַּ ְנָדִריָנה ְוגַּ  ִלימֹון , מַּ

 ִעם ָכל ְנִשיָמה חֹוְדִרים ֵהם ְפִניָמה

ָבא ְוִאָמא ת ֵבית אַּ ְרֵחק אֶּ  נֹוְשִאים אֹוִתי הַּ

ִיים ְפשּוִטי ת ְוחַּ רֶּ ל יְַּלדּות ְמֻאשֶּ  םאֶּ

ל תּוִתים.  ָחֵצר ְוִגָנה ְוֵעץ שֶּ

ל א.ת.א ִים שֶּ ל ֻחְלָצה ְקָצָרה ּוִמְכָנסַּ  אֶּ

ִין בָ  יָך ּוֵמאַּ ִין הֹורֶּ  אָת?ְוִאיש לֹא שֹוֵאל: ִמנַּ

ְשכּוָנה ת הַּ ד ִמָסִביב ִלְמדּורַּ  ֻכָלם ְביַּחַּ

ְבִדים ְבבּוֵרָקס טּוְרִקי ְועּוָגה ִויָנאִ   ָנה,ית ִעם ְגִביִמְתכַּ

ת  רֶּ ד ָשָעה ְמֻאחֶּ ָחֵצר עַּ ֲחִקים בֶּ  ְמשַּ

ת. סֶּ ְחבֹוִאים, ְקָלאס ְותֹופֶּ ֲחנִַּים, מַּ  ְבמַּ

ת דֶּ  ְבִשעּור ִזְמָרה ָשִרים ִשיֵרי מֹולֶּ

ת דֶּ "ָהֲאָדָמה רֹועֶּ ד שֶּ "ְתנּוָעה" רֹוְקִדים עַּ  ".ּובַּ

 ָשֵכן ָקרֹוב ֵמָאח ָרחֹוק ְוֻכָלם ְבֵני ָאָדם

ְבֵדל ֵדָעה, מֹוָצא ָודָ ָוִתיק ְוָחדָ   ם...ש, ְבִלי הֶּ

יָ  ל אֹוָתם הַּ ת אֶּ עַּ ְעגַּ ָמה ֲאִני ִמְתגַּ  ִמים,אֹוי, כַּ

ְרֵדִסי פַּ ְלָמה ִעם ָכל הַּ נֶּעֶּ ְדִתי שֶּ ל מֹולַּ  ם.....אֶּ

17.3.23. 

 

 

 מפיק ועורך: יונתן אלתר

 מיכל ישפה עיצוב שערים והזמנות לאירועים:   



 
 23.3.2023   גתשפ"ה - ניסןא'                  26גיליון מספר                                  קהילת ֵרעיםעלון          

 

4 
 

אייל ישפהחודש ניסן 

אנחנו נמצאים בפתחו של חודש ניסן, ערב חג החירות. 

מדי שנה אנחנו חוגגים את חג הפסח כשאנו מסובים 

במדינת היהודים הריבונית והדמוקרטית. מדי שנה 

ל בני אנחנו מתייחסים במעין ריחוק אל מעמדם ש

ישראל היוצאים מעריצות שלטון מצרים אל המדבר, עם 

מעט המיטלטלים אשר איתם, בדרך לארץ לא נודעת 

 רק כדי להיות בני חורין.

אף לא פעם אחת בימי חיי, לא חשתי הזדהות עם אותם 

בני ישראל כפי שאני חש השנה. שליט עריץ מנסה 

להפוך את הפלא שבנינו כאן בעמל רב משך שבעים 

ש שנים, לכלא אחד גדול בו נהיה נתינים, על מנת וחמ

לבנות עבורו את פיתום ורעמסס. בדמיוני אני רואה את 

מסעם של בני ישראל הרחק ממולדתם, מכיוון שזו 

 הפנתה להם עורף. אין סיוט גדול מזה.

אבל, יחד עם החרדה העצומה יש גם תקווה. יותר ויותר 

השתתפותם אזרחים מבינים את גודל השעה וחשיבות 

הפעילה בדיכוי ההפיכה הזו מוקדם ככל האפשר. אחד 

הלקחים שלימדו אותנו נתיני הונגריה ופולין, הוא שככל 

שהזמן עובר, כך נהיה יותר חלשים אל מול העריצות 

המתקדמת. חייבים לעצור את ההפיכה מוקדם ככל 

האפשר, כשבית המשפט עדיין מתפקד באופן מלא, 

 הפנו עורף לאזרחי המדינה.ורשויות החוק עוד לא 

אמר היועמ"ש לשעבר, מנדלבליט, שבזמנים כאלו 

שקט הוא רפש. אנחנו חייבים לקום ולזעוק כל אחד כפי 

יכולתו. ברור לחלוטין שלא כולנו יכולים לצאת ולהפגין, 

או לבצע פעולות של התנגדות לא אלימה כלפי המשטר 

רא המתהווה, אבל אף אחד לא פטור מהמאבק. אני קו

לכם ומפציר בכם, בחנו את המצב וראו היכן אתם 

יכולים להשתלב. זו יכולה להיות עזרה אקטיבית 

בהפגנות, אבל זו יכולה להיות גם תרומה כספית למטה 

המאבק, או לאחת הקבוצות שאתם מוצאים לנכון 

לתרום לה. זה יכול להיות סיוע בהפצת המידע 

, בהן ברשתות חברתיות, וזה יכול להיות בשיחות

 תסבירו ליושבים אתכם מדוע קריטי להיאבק. 

ליל הסדר המתקרב ובא הוא הזדמנות מצוינת לכך. 

במסגרת 'והגדת לבנך ולבתך' חשוב שתשוחחו עם 

הדורות הצעירים ותרתמו אותם למאבק. חלקם מגיעים 

אבל הם רחוקים עדיין משיעורם באוכלוסייה. דווקא 

שתפו והזמינו אותם עליהם ההפיכה הזו תשפיע יותר. 

להפגנות ולפעולות המחאה. ולבני הנוער שבקרב 

הנכדים והנכדות שלכם זה שיעור אזרחות ראשון 

במעלה, הרבה יותר אמיתי ומזוקק מכפי שיוכלו ללמוד 

 בבית ספר כלשהו.

אין כאן שאלה של ימין ושמאל וגם לא מאבק בין דתיים 

 לה הזויה לחילוניים, או מאבק עדתי. זהו מאבק בין ממש

שמנסה לייצר מצב, בו כוחה אינו מוגבל, לבין העם שמבקש 

משטר דמוקרטי. חייבים להבין שבישראל, בניגוד למדינות 

רבות אחרות, אין לנו מנגנוני הגנה מפני דורסנות 

הממשלה, למעט בית המשפט העליון. אין לנו חוקה, אין 

נשיא לנו ממשל פדרלי, אין לנו שני בתי נבחרים, אין לנו 

בראש המדינה שנבחר עצמאית, אלא, ראש ממשלה 

שנבחר על ידי הכנסת. למעשה עם כינונה של הממשלה 

והשלטת משמעת קואליציונית, בית המחוקקים שלנו, 

 הכנסת, מתאיין ונעלם. 

הראשונים שייפגעו יהיו המיעוטים ובעלי ההכנסה הנמוכה. 

יקרה ערבים, נשים, להטב"קים הם הראשונים להיפגע וזה 

מהר מאוד. הממשלה  יכולה לעצור שירות קרבי של חיילות 

וליזום הפרדה מגדרית במרחב הציבורי, באמתלות שונות 

מיידית. לא יהיה בית משפט שיגיד לה לעצור. היא יכולה 

לטעון שהמפלגות הערביות תומכות טרור, ולכן מנועות 

מלהיבחר לכנסת. לא יהיה בית משפט שיעצור אותה. היא 

לה לפגוע בזכויות הלהטב"קים ושוב, לא יהיה מי שיעצור יכו

 אותה.

למרות כל האמור לעיל אני אופטימי. אני אופטימי, כי אני 

רואה את ההתגייסות העצומה בציבור. אני אופטימי, כי אני 

רואה ששומרי הסף, המפכ"ל, הרמטכ"ל, ראש השב"כ 

וראש המוסד, יצייתו כמעט בוודאות לבית המשפט. אני 

ופטימי, כי אני מאמין שהלחץ שיילך ויגבר עד כדי א

 השתקת המדינה, יגרום לממשלה הזדונית הזו להתקפל.

כפי שאמר, לראשונה לדעתי, פרופסור יובל נח הררי, לא 

נוכל לחזור אחורה לימים שלפני הרכבת הממשלה הזו. 

אנחנו יודעים כיום עד כמה הדמוקרטיה שלנו שבירה, ולא 

ב כזה גם אם יבוטלו כל רעיונות נרשה להישאר במצ

ההפיכה המשטרית. מדינת ישראל חייבת חוקה, או לפחות 

הסדר חוקתי, שימנע שערוריות כאלה בשנים הבאות. 

חייבים להתגונן מפני ניסיונות עתידיים כאלה, ולכן לא 

נרפה ולא נפסיק את המחאה עד שתובטח כאן דמוקרטיה 

 ליברלית יציבה. 

ות ארוך, ואני חושש שיהיה יותר רע המאבק הזה צפוי להי

באופן משמעותי לפני שיהיה פה טוב. צריך לקחת הרבה 

אוויר ולדעת שהמאבק שלנו צודק ולכן ננצח. תמיד הכי 

 חשוך לפני עלות השחר...

שמתאים כל  1943אני מצרף שיר של נתן אלתרמן משנת 

כך לתופעות להן אנחנו עדים היום. אלתרמן כתב את 

חס לנאום ארבעת החירויות של נשיא ארצות השיר בהתיי

 .1941הברית, פרנקלין דלאנו רוזוולט, בשנת 
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 תחרות לנסיון / נתן אלתרמן

 

ע ֵחרּויֹות  ְרבַּ  נֹוָדעֹות ִלְתִהָלהאַּ

ִליָלה, ֱחִליטּו, ִבְנֹשב רּוחַּ ְסָתיו קַּ  הֶּ

ֲחרּות ְבִריָצה, ְלֵשם ְשחֹוק, ֲעֹרְך תַּ  לַּ

ר ְתנֵַּצחַּ  ן ָלּה ְכֹחק.זֵ  -וֲַּאשֶּ  ר יֻתַּ

ְעָתן, ֵלאֹמר: ְרבַּ שּוָרה אַּ  ָאז ִנְצבּו בַּ

ד, חַּ ש ִמפַּ ֹחפֶּ  הַּ

ְחסֹור, ש ִממַּ ֹחפֶּ  הַּ

ש ָדת, ְוֹחפֶּ  הַּ

ִדבּור, ש הַּ  ְוֹחפֶּ

ִצבּור.הַּ  -ּוְסִביָבן   ָקָהל ְוָראֵשי הַּ

ם ִהְתִחילּו רֶּ ְך ְבטֶּ ח ָלרּוץ, אַּ  ֹארַּ

א, צֹוֵלעַּ ְוגּוץ, לֶּ ָלה ְיצּור פֶּ  ִנְתגַּ

ש מּוָזר, ֲחִמיִשי ְבִמְסָפר,  ֵאיזֶּה ֹחפֶּ

ר, ז ָעָליו לֹא ֻדבַּ מֶּ ֲאִפלּו ְברֶּ  שֶּ

ש ְמדַּ  ת,ְוִיגַּ רֶּ ִחגֶּ ְגלֹו הַּ ל רַּ ה עַּ  דֶּ

ת, רֶּ ע ֵחרּויֹות ֲערּוכֹות ְלִתְפאֶּ ְרבַּ ל אַּ  אֶּ

ֵגד ִבְקִריָצה: ְרמּוִמי וַּיַּ  ְוִיְצָחק עַּ

ן ְבִריָצה. ם ֲאִני ִעָמכֶּ ה גַּ ְתָחרֶּ  אֶּ

 

ל ת קֹוָלן ְכמֹו ֵנבֶּ  ָאז ָנְשאּו ֵחרּויֹות אֶּ

ל ֵנפֶּ ֲחִמים: ִמי הַּ  ? ְוִתָשֵאְלָנה ְבבּוז ְורַּ

ָתה? ש אַּ  ּוְבִמְצמּוץ ְוִלְפלּוף ֵאיזֶּה ֹחפֶּ

ִסלּוף. ש הַּ ל: ֲאִני הּוא ֹחפֶּ ֵנפֶּ  ָסח הַּ

ְך ִמָסִביב ִים:  ְצחֹוק ִנתַּ מַּ ל הַּ פַּ  ְכמַּ

ִים ? ְגלַּ לֹות ָהרַּ ה ִעם קַּ ה ִיְתָחרֶּ ָלזֶּ  הַּ

ס לֶּ קֶּ ע ! הּוא ִיֹפל ! הּוא ִיְהיֶּה לַּ  ! הּוא ִיְכרַּ

 

 

ס !הּוא ִחֵגר ! הּו רֶּ ָמד ! הּוא ָמשּול ְכחֶּ  א גַּ

ם... ְצחֹוק תַּ ְתִחיָלה ! הַּ ֲחרּות מַּ  ֲאָבל ָהס... תַּ

ִנְדָהם  ָקָהל הַּ ֵבן הַּ ט ִהְתאַּ ט ְלאַּ  -אַּ

 ָרֲחבּו ָהֵעינִַּים ! ִאְלָמה ָכל ָלשֹון !

ִפֵסחַּ  ִסלּוף הַּ ִגיעַּ ִראשֹון ! הַּ  מַּ

כֶּת ! עֹוד  ֲחרּות נֱֶּערֶּ ֲחרּויֹועֹוד תַּ  ת !ְשֵתי תַּ

ִסלּוף ֵחרּויֹות ! שּוב עֹוֵבר הַּ  ִלְפֵני הַּ

 

ְמֻסָמן ָמקֹום הַּ ֲחָריו לַּ  ּוְבבֹוָאן אַּ

ְצָמן ! ת עַּ ִכיר אֶּ ט ְלהַּ  ֲחֵדלֹות ֵהן ִכְמעַּ

ֻחְפשֹות ע הַּ ְרבַּ ל אַּ ל עַּ ד ָנפַּ חַּ י פַּ  ֲאזַּ

ֻנְקשּות, ן הַּ ק ִצְקצּוק ִשֵניהֶּ ע רַּ  ְוִנְשמַּ

ת, ֵתר ִמֻכָלן,ְויֹו חַּ דַּ  ְכִנְקָלע ְבקַּ

, ָידּועַּ ד, כַּ עַּ ד ! רַּ חַּ ש ִמפַּ ֹחפֶּ  הַּ

ִסלּוף ִזיָרה ִהְתיֵַּצב הַּ ז הַּ ְרכַּ  ּוְבמֶּ

לּוף ! ר! ֲאִני ָהאַּ תֶּ כֶּ  וִַּיְקָרא: ִלי הַּ

ְצִניעַּ ָפִנים,הַּ  - ה ִטיבֹו ! הּוא מַּ  ִסלּוף זֶּ

ְתִחיל ְבִריָצה ִקים  הּוא מַּ ְרחַּ ִנים !ְלמֶּ  ְקטַּ

ו ָלָקו, ֲחרּות ִנָסיֹון, קַּ ְתִחיל ְבתַּ  הּוא מַּ

ְגָליו... ת רַּ ֵמן הּוא אֶּ  ֲאָבל ָבּה ְמאַּ

ה ָהעֹוָלם לֹו ָלרּוץ  ְוָלֵכן, ִאם יְַּרשֶּ

גּוץ, ה ְוהַּ ָלזֶּ ִחֵגר הַּ  הּוא ָיכֹול, הַּ

ֲעֹבר ָכל ִתְקוֹות ְלֻאִמים, ָכל ֲחלֹום,  לַּ

ִגיעַּ ִראשֹון ל ְלהַּ ָשלֹום ! אֶּ ְטרֹות הַּ  מַּ

ֲחרּות תַּ ת ִלְשֵדה הַּ שֶּ נֹוְתִנים לֹו ָלגֶּ  הַּ

ְפֵרעַּ ְתבּוָסה ְלֵחרּות ְנִחיִלים ְלמַּ  מַּ

 חג פסח וחג חירות שמח ומשמעותי לכולנו.

 לשנה הבאה בישראל השפויה!

 
 אייל ישפה
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 איל אלף עםפגישה אישית 
השלישי של לפני כחודש עלה לאויר, ליוטיוב, האלבום 

 במרחק הזמן. – איל אלף

אפשר לראות 

אותו ולשמוע 

 את השירים

 בלחיצה על

הקישור 

  שבמלבן

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnPiqEM0VmE&t=1529s 

באלבום שלושה עשר שירים שאיל כתב, הלחין, שר 

. נפגשתי עם איל ("שריקה זה כלי הנגינה שלי"ושרק )

 על מה מדובר.אלף להבין ולשמוע 

 מה זה אלבום? זה דיסק?

אחר כך . ניליו תקליטיפעם היו מוציאים אוספי שירים על 

ואחר כך הוציאו אוספי  ,קלטותהוציאו אוספי שירים על 

. שלושת האמצעים האלה הם אמצעים דיסקיםשירים על 

טכניים לשמירת מידע והיום, לצערנו, כבר כמעט שלא 

ספי שירים = אלבומים, משתמשים בהם. היום מעלים או

 ,לאפליקציות שכל אחד ברחבי העולם יכול להגיע אליהן

. שם גם מופיעות המילים  YouTubeוביניהן גם יוטיוב

ושאר הפרטים הנילווים, כגון:  מי מנגן, שר, מעבד ושאר 

  הפרטים הנילווים להפקה. 

 מתי התחלת לכתוב שירים?

מוכרות ושרתי כבר בגיל הגן המצאתי טקסטים למנגינות 

בסוף הטיול  ,בכיתה ד'אותם עם ילדים בגן. אני זוכר ש

נזכרתי אז  על משהו מהטיול. השנתי התבקשנו לכתוב

 וכתבתי שבגליל ח"כה-תמצודבחווית הירידה בקניון מ

את השיר הראשון שלי. מאז לא הפסקתי לכתוב. זה 

כנראה משהו שטבוע בי. במצפה שלם )הקיבוץ שגרתי 

, לאחר שהמשכתי את שנת השירות בו כמה שנים

שלאחר הצבא( הייתי כותב כל שבוע סיכום של מה שעבר 

ולפעמים גם עם  עלינו באותו השבוע, בחרוזים

שני בבית היום יש לי אקרוסטיכון. אני כל הזמן כותב ו

 .ספרים מלאים בשירים

 

צורת ביטוי של אנשים שמוצאים בה טעם היא  ,כתיבה

. מחסן של רעיונות, היא מעין ם. כתיבה של שיריתותועל

אם עולה איזה רעיון, איזו תובנה שהייתי רוצה ומצליח 

לעצמי ובהמשך, גם לשתף בה  ,לשמר אותה, קודם כל

אחרים שהינם חלק מהחברה בה אני חי, אז אני מעלה 

 וכל השאר זה כבר הסטוריה. ,אותה על הכתב

א השיר מתייחס למציאות או מאיר נקודות מסויימות והו

 נכתב כדי לעורר איזושהי תגובה.

 והלחנים?

בילדותי למדתי לנגן בחלילית. בהמשך למדתי לחצצר 

בחצוצרה וניגנתי בהרכב בן ארבעה  משתתפים שהיווה 

את תזמורת החתונות וארועי התרבות של הקיבוץ. אחרי 

הצבא למדתי כמה חודשים לנגן בגיטרה הנמצאת תמיד 

חזרתי ללמוד לנגן על שנים,  11-בהישג ידי. לפני כ

-קול, בביה"ס "עולם -פסנתר, גיטרה ואפילו קצת פיתוח

שנים )עד  10-המוסיקה", שנמצא רעות. התמדתי שם כ

פרוץ מגפת הקורונה( והדבר שידרג את בשלותי ליצירת 

והפקת אלבומי שירה. לפני כארבעים שנה התחלתי 

לכתוב יותר ואף להלחין את השירים אבל לא עשיתי עם 

כלום. מידי פעם, אני מלחין שיר וכשמצטברים לי כמה  זה

שירים, אני מתחיל לערוך אותם בסדר מסויים עד 

שמתגבש אלבום. בכוונתי להמשיך בתחביב הזה גם 

 בעתיד...

 הנצחה

השירים והאלבומים גם משמשים להנצחה. יש לי שני 

שמות בתעודת הזהות איל ועמנואל )על שם סבי, אבא 

י אותו בשני האלבומים הראשונים. של אמא(, והנצחת

" מופיעים  שני במרחק הזמןבסוף האלבום האחרון "

,  יובל שנים לתאריך הגיוס שלי  5.2.2023תאריכים:  

שנה  לתאריך הפטירה  העברי של  30 –ותאריך שני 

מופיע תאריך הפטירה של  "די הרוחעד"עאימי. באלבום 

 אבי. 

 שורשים

)סבי(, עמנואל פרנקל וסבתי מצד אמי,  אביה של אמי

ברטה, היו אזרחים גרמניים שגרו בעיר ברסלאו. ראיתי 

פעם תצלום של סבי עמנואל כחייל בצבא הגרמני 

        (1914במלחמת העולם הראשונה )

 בשואה.  נרצחושניהם 

 המשך בעמוד הבא

 

https://www.youtube.com/watch?v=AnPiqEM0VmE&t=1529s
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 המשך - פגישה אישית עם איל אלף

היא  1933הייתה חלוצה ובינואר  ,1914ילידת  ,אמי

ביחד עם אחותה. אחיה הגדול  הפליגה לישראל באניה

 הגיע ארצה שנה מאוחר יותר. 

, והיה הבן הבכור. אבא 1908 –, דוד, נולד בריגה ב אבי

)כשאבא היה  בן  1925 –שלו היה חייל בצבא הרוסי. ב 

משפחת אלקינד, ההורים עם  –(, כל המשפחה 17

בת יצאו למסע עלייה לארץ ישראל. הבת חמישה בנים ו

לא עמדה בתלאות המסע ונפטרה. האח הצעיר, אריה, 

התנדב לבריגדה  ולימים, נפל בקרב בגלבוע בתחילת 

 מלחמת העצמאות.

אחרי קום המדינה בני המשפחה עיברתו את שם 

ף.  המשפחה לָאלֶּ

אבי היה צייר, קליגרף, גרפיקאי. לימים 

את הסמל של נודע לי שהוא זה שעיצב 

אני משתמש בחומרים מתוך  גולני.

העזבון שלו ביצירה שלי, כדרך 

 להנצחתו.

 

 לימודים ועבודה

בקיבוץ במגמה הביולוגית והתמחתי כרפתן.  למדתי

לימים, המשכתי באוניברסיטה העברית בירושלים 

גאוגרפיה, ספרות עברית והוראה. תקופה בלימודי 

כך נהייתי מורה קצרה שימשתי מורה לגאוגרפיה ואחר 

ענף "מצוקי דרגות", הדרך בעברית ובאנגלית ב

העבודה  מצפה שלם, בו הייתי חבר. של קיבוץהתיירותי 

הזו כללה נהיגה ברכבים מיוחדים שנבנו להסעת 

הכוללות מיגוון סכנות כגון נסיעה בדרכים קשות  ,קבוצות

בימי חורף ברמת המדבר רטון חלקלק יקעל תשתית של 

הכנת תה וקפה.  תכוללהוגם אספקת ארוחות על הדרך 

דרכת והסעת תיירים עבדתי גם בהמהלך השנים ב

 ".ברחבי הארץ, ברכב "אשכול

 

 מקורות השירה

מקורות היצירה לשירים באלבום 

החדש טבועים בקורות חיי. 

השירים הם עוגנים קוגניטיביים 

אפשרים לשמר שמשל זיכרון 

ים רעיונות ופרטים אליהם רוצ

 להתייחס.  

 

 

 אני

וגדלתי בקיבוץ איילת השחר. הורי,  1954נולדתי בשנת 

סגלה ודוד, הגיעו מקיבוץ בית השיטה בעקבות הפילוג 

 בתנועה הקיבוצית בראשית שנות החמישים. 

הצעיר במשפחתי, אחרי אח )גדעון( ואחותי שריק  ,אני

)שרה(, שנולדו הרבה לפני. רק בגיל שש נודע לי שאחותי 

לקהילת סלוניקי. במהלך מלחמת  ההיא מאומצת, שריד

 6העולם השניה היא שהתה במנזר וכך ניצלו חייה. בגיל 

אומצה על ידי הורי. והיא הגיעה לקיבוץ בית השיטה 

עם חבר קיבוץ אפיקים )צבי  בבגרותה היא התחתנה

עלם(, נולדו להם שלושה ילדים ושם היא חיה עד 

שנפטרה לפני כעשר שנים. אחי גדעון, היה נשוי למירי 

שנים.  במהלך שנות חיי,  11ואב לחמישה, נפטר לפני 

זכיתי להמון  אהבה ותמיכה מבני משפחתי המורחבת 

 וסביבתי הקרובה... 

  נשוי לאביה ואב  לשלש. כיום, אני גר בכפר האורנים,

בגיל שלוש וחצי התייתמתי מאבי שנפטר מסרטן בגיל 

. אימי לא נישאה מחדש והמשיכה לחיות בקיבוץ עוד 49

שנים עד שנפטרה. אמא כל הזמן דאגה לי מאד.  36

בהמשך אציג  שיר שמתייחס לדאגה הזו ביחד עם חוויה 

 אישית אחרת מעברי.

עורים שמחוץ לכיתה יבבית הספר אהבתי בעיקר את הש

כבר נהגתי בטרקטור  15והכי אהבתי לעבוד ברפת. מגיל 

 עשיתי רישיון לטרקטור. 17בגיל , וכמו כל הבנים בקיבוץ

לפני הגיוס עשיתי קורס קדם צבאי כנהג, היות וזו הייתה 

הזדמנות לקבל במתנה רישיון נהיגה על משאית. 

התגייסתי בפברואר לפלוגת החבלה המוצנחת של 

יבת הצנחנים )שהיום נקראת  פלחה"ן(, ועשיתי איתם חט

את קורס החבלה ואת כל המסלול כולל מלחמת יום 

 כיפור. בהמשך חזרתי כקצין ליחידת האם שלי.

 

 מלחמת יום כיפור

במלחמת יום הכיפורים היינו בחזית סיני ומעברה המערבי 

. 890של תעלת סואץ. הפלוגה פעלה תחת פיקוד גדוד 

מלחמת יום הכפורים היא מלחמה שהודחקה מהתודעה 

הציבורית של מדינת ישראל משיקולים של אידאולוגיה 

שנה.   50פוליטית אך את תוצאותיה אנו חווים כבר קרוב ל 

את המלחמה הזו, גם  מתוך מחשבה אני מעלה על נס 

מצידנו,  ועוד אלפי חלליה,  2,700 -שאני משמש כפה ל

שהיפגעותם אז,  ,הפצועים ורבבות השרוטים נפשית

 עד עצם ימינו  אנו. מקרינה על מעגלים רחבים יותר
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בעיצומה של מלחמת יום כיפור נמסרה הודעה לאימי 

כשהסתבר שאני נמצא עם היחידה שלי  שאני נעדר.

בפרברי איסמעיליה, הוציאו אותי בפקודה הביתה. 

פחדתי שאמא שלי לא תעמוד בעומס הרגשי של הופעתי 

הפתאומית. לכן, נסעתי דרך קיבוץ אפיקים שם גרה 

אחותי שריק וביחד נסענו לאיילת השחר. אחותי הלכה 

 פעתי אני.אני בסדר ורק אז, הואליה בלעדי וסיפרה לה ש

האירוע הזה מתחבר לי לתחושה שהייתה לי בשעת 

צניחת לילה לאור ירח, בה חופת המצנח הנפתחת מעלי 

נראית בצבע כסוף וכצנחן, אני יודע אז שחיי ניתנו לי 

" אני די הרוחעדעבאלבום " דאגתךבמתנה. בשיר 

 מתאר את הדאגה האדירה שהייתה לאמי כלפי...

 איל עמנואל אלףמילים לחן ושירה  דאגתך

 לי ךדאגת

  חופה כסופה

 בדמי

 ליל, בו

 שביל כוכבך

  מהבהב

 אהבה.

 בלחיצה על הקישור שבמלבן אפשר לשמוע את השיר

https://www.youtube.com/watch?v=kWPIVLroBvY&list=PLnvgqn0U5

j6XNm&index=15-KiqBQ29ttRi9SBVRvY 

שנה לגיוסי לצבא. השיר הבא  50השנה, מלאו  5.2ב 

משקף תחושה שהייתה לי במהלך מלחמת יום 

הכיפורים. מפקד ללא דרגות, הוא אותו  אחד שאיכפת לו 

זו ווחוויות המלמה ומקבל עליו אחריות. על החוויה ה

 בכללותה,  נכתב השיר.

 מילים ולחן: איל אלף. / מפקד ללא דרגות

 הייתי מפקד ללא דרגות,

 במלחמה נטולת 

   אלבומים,

 -בה איבדו בני 

 מחזורי,

 חדוות –את בת 

 העלומים... 

 אפשר לשמוע את השיר 

 בלחיצה על הקישור שבמלבן

https://www.youtube.com/watch?v=6ceGddt7yVM 

 

 

 

מכונה בפי המצרים "מלחמת אוקטובר". המלחמה הזו 

כסיפור הצלחה נתפסת מבחינתם של המצרים היא 

ובנה את המשך יכולת  שהחזיר לצבא המצרי את כבודו,

לימים, היווה  ההישג  אוכלוסיית מצרים.המשילות שלו על 

משמעותי שקידם את הסדרת  ךנדבהמצרי במלחמה, 

היחסים ההדדיים בין המדינות שהשכילו לבחור  בדרך 

קו פרשת  מבחינת ישראל, היוותה המלחמה אחרת ...

מים, בכל הקשור לחשבון נפש נוקב, ושינוי תפיסה לגבי 

 ..מעמדנו ומקומנו במרחב בו אנו נמצאים.

 

הנגן והמפיק  ,יבמהלך העבודה על השיר, עם המעבד

ירדן גרומן, התלבטתי רבות על הכיוון המוזיקלי של הפקת 

השיר.  בסופו של דבר ויתרתי על כל התוספות ואמרתי 

לירדן: "תן  חזק בראש עם הגיטרה"! זאת כדי להדגיש 

 את הפשטות של אמירה צלולה וברורה.

המעלה על נס  שיר לתותחןשיר נוסף באלבום הזה הינו 

את התפיסה שיש מחיר כבד לשימוש בכח, כאשר את 

המחיר, משלם הרבה פעמים גם הצד שהפעיל את הכח. 

השיר נולד בעקבות סיפור ששמעתי פעם, על לוחם 

שנחשף ישירות לתוצאות הירי של היחידה שלו. בעקבות 

 כך, אבדה שפיותו ובוטלו אירוסיו. 

 . שיר לתותחן 10

 מילים ולחן: איל אלף 

 "מתוך האלבום "במרחק הזמן

 ח הרחוק ביותר והטו

 שאותו ברא 

 אלוהים 

 נמצא בארבעים 

 וחמש 

 מעלות 

 שהן כמנין

 אדם

 אפשר לשמוע אותו בלחיצה על הקישור שבמלבן

D6E-v=fw9FEqJhttps://www.youtube.com/watch? 

שיר זה מתייחס למחיר שמשלמים אנשים שמשחקים 

באש...  זהו מחיר יקר ובלתי נגמר. לכן חשוב לדעתי  לא 

להיות עם אצבע קלה על ההדק ולא להקל בערך חיי 

האדם. השיר חוזר על עצמו פעמיים, בהתחלה בקצב 

איטי ובסוף בקצב מהיר יותר. הקטע האינסטרומנטלי 

הציור "גרניקה" של  במרכז השיר עובד ובוצע בהשראת

 פיקאסו המתאר את זוועות המלחמה )הרבה מטאל(. 

 

 סוף הכתבה בעמוד הבא

https://www.youtube.com/watch?v=kWPIVLroBvY&list=PLnvgqn0U5KiqBQ29ttRi9SBVRvY-j6XNm&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=kWPIVLroBvY&list=PLnvgqn0U5KiqBQ29ttRi9SBVRvY-j6XNm&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=6ceGddt7yVM
https://www.youtube.com/watch?v=fw9FEqJ-D6E


 
 23.3.2023   גתשפ"ה - ניסןא'                  26גיליון מספר                                  קהילת ֵרעיםעלון          

 

9 
 

 המשך - פגישה אישית עם איל אלף

 גימטריה

לדידי גימטריה היא עונג קוגניטיבי, שעשוע שעוזר לך 

להכיל ולזכור דברים. בקשר לשיר דאגתך מצאתי 

הוא שאהבה בגימטריה = דאגה. כלומר, מי שדואג לך, 

, כמניין 13בעצם, מי שאוהב אותך. אהבה בגימטריה זה 

השירים באלבום הנוכחי והם מוגשים לך באהבה. 

ואם מכפילים  13הגימטריה של המילה  "אחד" היא גם 

, שזו הגימטריה של אותיות הויה )שם 26זה  2 -ב

 השם(.

סיפורים כתחביב אינטלקטואלי אני עוסק הרבה ב

היווצרותם, מתוך חקר מקראיים על רקע מקומות 

". כל פוריים של הפואטיקה המקראיתאהשדות המט"

היא בעצם  משל בזעיר אנפין. לדוגמה, כשאני  מטאפורה

מדריך ברחבי הארץ, אני עוסק בין השאר גם בתחומים 

האלה, תוך  מתן פרשנות מעמיקה ומקורית לנושאים 

תנ"כיים  ומשלב אותם במהלך ההדרכה. אנשים רבים, 

 בנים, מקשיבים קשב רב לדברים האלה. כולל ר

השירים מתייחסים גם לערכים . בנוסף לחוויות

תאונות מאבק בלמשל גישתי למשמעותיים בחיי, 

 דרכים.ה

 תאונות דרכים

לדעתי אפשר ואף צריך  לעשות יותר במסגרת המאבק 

בתאונות הדרכים, בעיקר בתחום החינוכי  ובדגש על  

יותר תשומת לב לגורמים הגורם האנושי.  צריך לתת 

שבעטיים מתרחשות התאונות, באמצעות חינוך לנהיגה 

 הצבתם במקומם  הראוי, של תשתיות,בטוחה, שיפור ה

 ושלטי הכוונה ברורים ואכיפה משמעותית.   תמרורים

על בטיחות הנסיעה מוטלת על כל אחד האחריות לדעתי 

ואחת מהמשתתפים הרלבנטיים בנסיעה ולא רק על 

שהרי  נאמר שם: "...אסע במתינות וגו' ", ןלא רק הנהג, 

משמעת ": אנהג במתינות...  המסר הזה מובא בשיר 

הן ראשי התיבות של שלושת יסודות מי"ם  ."י"םמ

וחה, המהווים  תזקיק של תובנותי בטה הנהיגה

מין הדרך. ירחק  תגובה. מ: המקצועיות בתחום הנהיגה

היסודות האלה להערכתי, הבנתם של הירות הנסיעה. מ

 ! תאונות וההקפדה על שמירתם, תמנע הרבה

   

 

 

 

 מילים ולחן: איל אלף   משמעת מי"ם

 משמעת מי"ם חוסכת דם 
 אסע במתינות כאחד האדם 

 מרחק תגובה יציל מתלאובה 
  .קרי, צרה

 !דבר בעל ערך  -ימין הדרך 
  .אין הפתעות בליגה

 מהירות הנסיעה היא על פי 
  "מבחן הנהג הסביר"

 שעניינו: תמיד אדע להסביר 
      .מדוע נסעתי כפי שנסעתי

 

 ביוטיוב, בהקלדת: נמצא על מילותיו ושאר פרטיו השיר 

 Ayal Alefאיל אלף / 

 Ctrlוגם בעמידה על הקישור ולחיצה על 

https://youtu.be/8jj7WpD51OE 

 

 

 משוב, אהדה תמיכה

לי, כמו לכל אומן, חשובה התגובה הציבורית. בלי תגובה 

ציבורית, דומה הדבר לנגינה  בגיטרה ללא תיבת תהודה. 

התהודה בעולם המודרני, באה לידי ביטוי  בכמות 

העוקבים אחרי היצירה. האהדה והתמיכה חשובות 

 להמשך... 

אז מי שקורא את השירים, או מי שמאזין להם, מוזמן 

לשתף )בלי לחפף( ואם לא קשה מידי, אזי,  לעשות לייק,

 גם חשובה מאד ההרשמה כמנויים לערוץ היוטיוב שלי...

ניתן גם להאזין לשירי שביוטיוב, ברצף אחד, 

)פלייליסט(, הכולל ארבעה אלבומים ועוד ארבעה 

סינגלים. בתוך הפלייליסט, ניתן לדלג בין האלבומים 

ירים ואל כל והשירים וכמובן שגם להגיע אל מילות הש

 שאר הפרטים הנילווים אליהם.

-מן הראוי לציין, שאת המילים לאלבום "פעימות 

 תושב מודיעין(יוסף )יוסי( לב, )  הלב", כתב

 השיר  " שלומית", הולחן למילותיו של יואב ניצב.

חשוב לתת רוח גבית ליצירה במיוחד בימים אלה, 

 מקומית!ה

 בתודה והוקרה על תשומת לבך

 האזנה ערבה !ובברכת 

 שמע, האזין, התרשם, רשם וערך: יונתן אלתר

 

https://youtu.be/8jj7WpD51OE
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גם השנה הייתה היענות יפה ליוזמה של הבאת וקבלת 

 25משלוח מנות. למרבה השמחה השתתפו 

אנשים/זוגות בהפנינג החברתי הזה. למעשה היו עוד 

מעוניינים, אבל השנה הם לא השתתפו או כיוון שלא היו 

 בארץ בתקופה הזו או כיוון ששכחו להירשם בזמן... 

 

אתי 

ירמיהו 

וערטל 

 רילסקי

 

 

 

עשינו כמיטב יכולתנו להתאים את הנותן למקבל, 

במסגרת של אילוצים רבים מאוד. בין השאר השתדלנו 

לא לחזור על צירופים שכבר היו בשנים הקודמות, כך 

שאף אחד לא יביא משלוח שוב למישהו שכבר קיבל ממנו 

בשנה קודמת, ניסינו גם להיענות לבקשות של 

 ת משתתפים, ועוד. לדוגמא, נשים שבאו

 

לקהילה כיחידניות מבקשות לעיתים להביא ולקבל משלוח 

מנוות מ/אל נשים יחידניות אחרות, ועוד בקשות 

ספציפיות. אנחנו פתוחות לבקשות ומשתדלות למלא. עזר 

לנו מאוד כשקיבלנו את הבקשות מראש ולא בדיעבד. 

משעשע היה שכאשר חשבנו מי יכול להתאים למי, היו 

תברר לנו שהנותן והמקבל הם מקרים  מצחיקים בהם ה

תה נכונה יכבר בקשר חברתי....   כלומר ההתאמה הי

 להחליף. ,כמובן ,אבל מיותרת... הצטרכנו

 

 

 

 

 גילה דגן 

ואתי 

  קול

 

 

 

נראה לנו שכל שנה זה נעשה מורכב יותר, כי התאמת 

הנותנים והמקבלים נעשית מורכבת יותר כשמתחשבים 

בשנים הקודמות ובעתיד יהיה כבר צריך להכניס מחשוב 

ם והמקבלים. ל המביאיאו שיטה אחרת  לשם השיבוץ ש

 . יש לנו רעיונות...

 

 

דולי בן אברהם 

 וסילביה שנקר

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא
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 המשך -משלוח מנות 

 

חיה ישפה  

 עם 

 ליאורה

 ויונתן  

 

 

 

 

מה המיוחד במשלוח בקהילה שלנו? ראשית, שהוא 

מנת לצאת ידי חובה או -לגמרי ואינו נעשה על יוולונטר

פיון מיוחד שני הוא ימצווה, אלא מתוך רצון אמיתי. א

שאינו של ממתקים אלא אוכל מזין של ממש )מרק, סלט 

ו/או פשטידה( ושמענו על מקרים בהם היה פיתוח של 

הרעיון אל תוצרים טעימים נוספים.  המשלוח מאכל פרי 

וא מתאם עם המקבל כך שיתאים ידיו של הנותן,   ואשר ה

לו בדיוק, וזה מה שכל כך מבדיל בין המשלוח בקהילה 

שלנו לבין הבדיחות על העברה של אותו משלוח מיד ליד, 

מיד ליד, כי לאף אחד אין חפץ בתוכנו ואין מה לעשות 

 איתו.... 

 רחל ויוסי וונש עם מיכל ואייל ישפה

ועד מתאים, היבט מיוחד שלישי הוא שישנו תיאום של מ

בין הנותנים למקבלים, כך שיתאפשר מפגש של ממש בין 

הצדדים ולא רק דפיקה חפוזה בדלת או השארת 

המשלוח במפתן הבית. הדגש אינו המשלוח אלא החוויה 

 של המפגש.

 יעל ואורי ישראלי עם איה וציקי אוד

 

 

החמימות הרבה בקהילה והרצון להכיר יותר טוב, 

רבות המקבלים של משלוח מתבטאים בכך שפעמים 

המנות, מזמינים את המביאים לביקור או אפילו לארוחה 

מושקעת, כך שלעתים כבר לא ברור מי הוא המביא ומי 

 הוא המקבל....

 בגדול קיבלנו הדים טובים מהמשתתפים בפרוייקט.  

אנשים התרגשו מהמפגש ומההזדמנות לבקר בבית של 

הוזמנו לסיור מפורט חברים מהקהילה )ולפעמים אפילו 

ממושך וחווייתי בבית או כדומה( נהנו להכיר הרבה יותר 

-מקרוב, כפי שלא מתאפשר להם במפגשים הקבוצתיים

קהילתיים. בדרך כלל מדובר במפגש חד פעמי חווייתי 

ומהנה,   וכשמתאים זו יכולה להיות תחילתו של קשר 

 ידידות של ממש או "אהבה ממבט ביתי ראשון"

 

 במבצע משלוח מנות:השתתפו 

לאה -איה וציקי אוד, גילה וקובי אלון, אקלה

אקשטיין, סולי ומוריס בוגנים, רון ואורה בן יעקב, 

נירה וישראל בן ישראל, דולי בן עמרם, נורית בן עמי 

ואודי שני, גילה דגן, רחל ויוסי וונש, רבקה ומשה 

טובי, מיכל ואייל ישפה, חיה ישפה, יעל ואורי 

י ירמיהו, ליאורה וצביקה לינצ'בסקי, ישראלי, את

שוש ויוסי מזרחי, לאה ומוטי מרגלית, דליה 

ספקטור, ליאורה רוטשטיין ויונתן אלתר, ערטל 

וזאביק רילסקי, אתי קול, סילביה ובועז שנקר, ג'קלין 

ויוסי  שחר. 
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 מנהגים והגדדה של חג הפסח עם הרהורים על מצוות,

 בעקבות ביקורו של פרופסור קאמל עבדול מאלק - גילה אלון

בחודש שבט התארח בקהילה פרופסור קאמאל עבדל 

מאלק שנולד וגדל באלכסנדריה. במלחמת יום כיפור היה 

חייל מצרי בתעלת סואץ. כיום הוא פרופסור לספרות 

ערבית וכותב ספרים. מחקרו הנוכחי עוסק ביכולת לקדם 

שלום עולמי באמצעות ספרות והוראת מדעי הרוח. 

מצוות ומנהגים של חג המפגשים איתו העלו שיחות על 

הפסח והאם יש להם קשר לשליטה של מצרים העתיקה 

בארץ ישראל בתקופת הפרעונים )תקופות הברונזה 

לפה"ס  1200 – 3600והברזל. תקופת הברונזה בשנים 

לפה"ס עד חורבן  732 – 1200ותקופת הברזל בשנים 

 לפה"ס(.  586 -בית המקדש הראשון ב

הקשורות בו והאם הם  דברנו על שמות החג והמצוות

יכולים לגשר בין תרבויות של שני עמים. הפסח ממזג שני 

, החל בארבעה עשר חג הפסחהאחד:  .מועדים שונים

ביהדות הוא  .בניסן, שבו מקריבים את קורבן הפסח

קורבן של טלה או גדי שהוקרב לפני מכת בכורות, ערב 

"ושחטו אתו כל קהל עדת  :יציאת בני ישראל ממצרים

)שמות י"ב; ו(. בעקבות זאת נקבע  ראל בין הערבים"יש

כקורבן המוקרב בכל שנה, בי"ד בניסן. פרופ' מאלק 

"האם שחיטה של בעל חיים, סימון  :העלה טענה

הדלתות בדם ושאר תשע המכות יכולים לקדם 

)אמירה שדיבר עליה גם בהרצאה בקהילה(.  שלום"?

י שחשוב כקהילה יהודית, חילונית, הומניסטית נראה ל

לתת את הדעת ולחשוב על תוכן המשלב משמעות 

הומניסטית עם זיכרון היציאה ממצרים והפיכתנו לעם, 

אותו עם שנזכר לראשונה גם במקורות המצריים 

)שלט  II -באסטלת פרעה מרנפתח, בנו של רעמסס ה

 לפנה"ס(. 1203–1213בין השנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וזה מה שכתוב על המצבה

 שמחה, שמחה סחפה את ערי טומרי. 
הם יספרו ע רבה למצרים ל הניצחונות אשר ניצח 

מאת, בתחנו. עד מה אהוב הוא -חיר-מרנפתח חוטפ
השליט המנצח. עד מה גדול המלך. בין האלים. עד מה 
בר מזל הוא האדון המצווה יושב בנחת ומדבר, או הולך 

בצר בדרך רחוקה. כי אין פחד בלבות האנשים. ערי המ
ללא משמר. הבארות פתוחים אלה שעל החומות שזופים 
משמש המושלים שבו לארץ באומרם שלום. אין אחד אשר 
ירים ראשו בין תשע הקשתות. נרפתה תחנו, שקטה חת. 

 נבוזה כנען בכל רע.

לוקחה אשקלון,נלכדה, ינועם הייתה כלא הייתה. גזר 
 הושם אין זרע לו. חור הייתה כאלמנה ישראלנלכדה, 

למצרים. בכל הארצות שלום. כל אשר ינדוד רותק על ידי 
 מרנפתח מלך מצרים העליונה והתחתונה

, שבו נדרשים להימנע חג המצותהשם השני הוא 

מאכילת חמץ ולאכול מצה. עמד על כך יוסף בן מתתיהו 

שכתב: "שלאחר חג הפסח, בא חג המצות ונמשך שבעה  

 (.98, עמ' 249ימים")קדמוניות ג, 

שם המשקף, כנראה, את  - חג המעברנוספים:  שמות

יציאת ישראל ממצרים ואת מעבר ים סוף. גם התיאורים 

המקראיים על הטבעת המצרים אינם מוסיפים לבניית 

ְרֹעה ְוֵחילֹו, ָיָרה  גשר בין שני העמים " ְרְכֹבת פַּ מַּ

ָים ר בַּ ְסיֻ  סּוף.-ָשִלָשיו, ֻטְבעּו ְביַּם ּוִמְבחַּ מּו; ָיְרדּו ְתֹהֹמת, ְיכַּ

ן )שמות ט"ו ד'  ִבְמצֹוֹלת, ְכמֹו  ה'(.  –ָאבֶּ

, שניתן לחג החל בחודש האביב חג האביבשם נוסף הוא 

, חג החירותו)שמות כ"ג; ט"ו: ל"ד; י"ח: דברים ט"ז; א'(, 

כנראה, בהשפעת נוסח  התפילה 'זמן חירותנו' )אותה 

זה "את יום חג המצות האומרים בקידוש בנוסח יום טוב: 

 ."מקדש ישראל והזמנים", וחותמים: רותינו"יזמן ח

חורבן ביהמ"ק הביא לביטול העלייה לרגל לירושלים 

ומצוות הקורבן וכדאי לחשוב על אפשרות של שינוי זיכרון 

  ,המצווה לכזו העוסקת ברקע ההיסטורי של יציאת מצרים

וכיצד שני עמים יכולים לשנות תודעה ומציאות היסטורית, 

קיום של סובלנות, נדיבות, קרוב לבבות, -לחיות בדו

 שיקדמו שלום עולמי. )כפי שפרופ' מאלק מנסה לקדם(. 

התורה מחייבת בעונש כרת את מי שלא הקריב את  קורבן 

הפסח.  וכך סיכם הרמב"ם: מי ששגג או נאנס ולא הקריב 

אם הזיד ולא הקריב בשני חייב כרת ואם שגג או  בראשון,

 נאנס אף בשני פטור. על אף היות מצוות הקורבן כל כך 
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 המשך -מצוות מנהגים והרהורים 

חשובה, נראה לי שאינה מייצגת הומניזם ואני תקווה 

 שלא תמצא דרך לחדש אותה בעתיד.

ראוי לציין שחובת עליה לרגל בזמן ביהמ"ק בשלושת 

חלה רק על הזכרים, נשים פטורות ממצווה זו כי הרגלים 

זו מצוות עשה שהזמן גרמא; גם ההפרדה המגדרית 

אינה מתאימה להשקפת העולם שלנו כקהילה יהודית, 

חילונית, הומניסטית. חכמים לעומת זאת הפגינו הומניזם  

בכך שפטרו מחובה זו גם את אלה שאינם יכולים לעלות 

 הבית, כחיגרים וזקנים. ברגליהם מהעיר ירושלים להר

מצוות בדגש הומניות שיש לקיימן לאחר חורבן 

 :ביהמ"ק

 מצוות אכילת מצה ומרור

חובה לספר ביציאת מצרים בשעה שמצה ומרור מונחת 

לפניו גם אם אדם יושב לבד. חכמים גדולים גם הם 

חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המאריך בדברים 

 הל' חמץ ומצה ז'; א'(.שאירעו הרי זה משובח )רמב"ם 

מצוות אכילת מצה שהיא מהתורה יש לקיימה רק בליל 

)שמות י"ב;  'חמשה עשר, שנאמר:  'בערב תאכלו מצת

י"ח(, ולא  תלויה אכילה זו בקרבן הפסח אלא זו מצוה 

בפני עצמה ומצוותה כל הלילה. אבל בשאר הרגל, אכילת 

שה מצה רשות רצה אוכל מצה רצה אינו אוכל, בליל חמ

עשר בלבד, חובה. ומשאכל כזית יצא ידי חובתו )רמב"ם 

 .הל' חמץ ומצה ו'; א'(

הטעם לציווי לאכילת מצה רק בערב הוא כדי לזכור, 

שמתוך חפזון היציאה בני ישראל אפו את העיסה מצה 

ולא יכלו להתמהמה עד שתחמיץ )שמות י"ב; ח'(, כי עזבו 

בעה ימים, את מצרים בחיפזון ולא יכלו להתעכב בדרך ש

 מכאן, שהציווי לאכול מצה הוא רק בליל  ט"ו בניסן. 

מצווים לששה איסורי  שומרי המצוות, רואים עצמם  ,כיום

 חמץ אותם יש לקיים במהלך כל הפסח:

שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר בניסן מחצות  .א

 היום והלאה.

 להשבית שאור ביום ארבעה עשר בניסן. .ב

 הפסח. שלא לאכול חמץ בכל שבעת ימי .ג

 שלא לאכול תערובת חמץ בכל שבעת ימי הפסח. .ד

 שלא יראה חמץ בכל שבעת ימי הפסח.  .ה

 שלא ימצא חמץ בכל שבעת ימי הפסח.  .ו

 

 

 

 מצוות אכילת מרור

מצווה מהתורה בליל ט"ו בניסן היא אכילת מרור, כדי 

שנזכור שהמצרים מיררו את חיי בני ישראל במצרים. 

המציאות ההיסטורית לאור מצווה זו יש להעמיד במבחן 

מחקרים ארכאולוגים ואפיגרפים הנתמכים באמצעי 

מחקר של מדעי הטבע ועוסקים בחיי היומיום של 

השבטים שאכלסו את האזור תחת שלטון ממלכות 

מצרים. שבטים כנעניים שישבו במצרים חלקם שולבו 

ב"עבדות המלכות" בתקופות השנה בהן לא היתה עבודה 

ן היו עבדים. האם גם מצווה זו דוחה בחקלאות. חלקם אכ

 קרוב לבבות?

 כנענים במצרים

 

אנשים לבושים בכותנות פסים וכותנות לבנות הבאים 

 למצריים מכנען
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 משךה -מצוות מנהגים והרהורים 

עפ"י הרמב"ם אכילת מרור אינה תלויה באכילת מצה אף 

כי בתקופה שביהמ"ק היה קיים היתה מצווה לאכל בשר 

ַלְיָלה ַהָבָשר, בַ -ְוָאְכלּו ֶאת”הפסח על מצה ומרורים 

)שמות י"ב “ ְכֻלהּוְמֹרִרים יֹא-ַהֶזה: ְצִלי ֵאש ּוַמּצֹות, ַעל

ול את בשר ח'(.. היות שחרב ביהמ"ק ואין אפשרות לאכ

הפסח על מצה ומרורים  תקנו סופרים לאכל המרור לבדו 

בליל זה, אפילו אין שם  קרבן פסח.)רמב"ם הל' חמץ 

ומצה ח'; י"ב(. גם בימינו יש לקיים את מצוות אכילת 

מצה, משום שהתורה מציינת בנפרד את מצוות אכילת 

 מצה גם ללא זיקה לקורבן פסח.

 שתיית ארבע הכוסות 

אמנם אינה מצווה ואינה  מיוחדת לליל הסדר אלא 

שימשה מסגרת כללית לכל סעודה חגיגית בימי בית 

המקדש ובתקופת המשנה והתלמוד, ובהתאם לנוהג זה 

תיקנו חכמים לשתות בליל הסדר ארבע כוסות. בתקופה 

מאוחרת יותר, כשהשתנו הרגלי הסעודה, נתנו לכך 

ים שתיית כוס טעם, שהם כנגד ארבעת הדברים הדורש

. לפי הסבר והלל ברכת המזון, הגדה, קידושבאמירתם: 

אחר, הם כנגד ארבעה שלבים שבגאולת ישראל, כפי 

 שנמסרו על ידי משה לישראל בעת יציאת מצרים.

 והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים  .א

 והצלתי אתכם מעבדות  .ב

 וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים  .ג

-והייתי לכם לאלהים. )שמות ו'; ו' ולקחתי אתכם לי לעם .ד

 ז'(.

רבי טרפון סובר, שיש להוסיף כוס חמישית כנגד הנאמר 

 בהמשך:

והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת "

אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה 

 )שמות ו'; ח'(.אני ה' "

 –בתקופת הגאונים נהגו בא"י היה לשתות חמש כוסות 

רפון. בבבל, גאוני פומבדיתא סברו שיש לשתות כרבי ט

ארבע כוסות. גאוני סורא, שהושפעו ממנהגי א"י, סברו 

שיש לשתות חמש כוסות. מחלוקת זו נמשכה גם בימי 

שולחן ערוך, פסק שאין יים. רבי יוסף קארו, מחבר ההבינ

לשתות יין לאחר שתיית ארבע כוסות. מכיוון שהלכה זו 

מוילנא שיש למזוג את הכוס אך  לא התבררה, כתב הגאון

לא לשתות את היין, והיא קרויה כוסו של אליהו, כי אליהו 

 הנביא,  בבואו, יברר ויפתור את הספקות וגם ספק זה.

 

 

 מצווה "ושמחת בחגיך"

בשלושת הרגלים קיימת מצוות שמחה מיוחדת הנוספת 

שאדם ישמח את  -למצוות השמחה הקיימת בכל יום טוב 

"שבעת  :ל אחד כראוי לו, כפי שכתב הרמב"םבני ביתו, כ

הימים טובים כלם  ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר

אסורים בהספד ובתענית וחייב אדם להיות בהם שמח 

וטוב לב  הוא ובניו ואשתו ובני בניו וכל הנלווים עליו" 

)דברים ט"ז; י"ד(. אף על פי  "ושמחת   בחגך"שנאמר: 

שהשמחה שהיתה בעלייה לרגל לביהמ"ק היתה של 

ָקְרָבן ְשָלִמים )קורבן שלמים הוא בדרך כלל קרבן נדבה 

שהיו מקרבים בבית המקדש(, המצווה כיום היא לשמח 

ניתן  -כיצד? הקטנים  .את כל בני הבית כל אחד כראוי לו

קונה להן  -ים מצה מטוגנת( והנש –להם קליות )בפסח 

י"ח(. אפשר לומר על  –בגדים )רמב"ם הל' יום טוב ו'; י"ז 

מצווה זו שהיא מפנימה חוקים ומנהגים תרבותיים בדגש 

 הומניסטי. 

 גילה אלון

 

 צילום יוסי וונש
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 צילום האדומות: יוסי וונש

 צילום הכיכר: ירדנה פיינמסק
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 מפגש קהילות וטיול פריחה 24.2.2023

 

יצאנו יחד באוטובוס עם נציגים מקהילת יהל : אייל ישפה

לביקור בקהילת בארות בבאר שבע, לטיול בשמורת 

 פורה ולטקס קבלת שבת משותף לשתי הקהילות.

 

הביקור בקהילת בארות חשף אותנו למושג קהילה 

, משתפת. בציבור האורתודוקסי, בשל מגבלות ההלכה

אין יכולת לייצר קהילה שוויונית. מעניין לראות כיצד חברי 

הקהילה מתמודדים מחד עם דרישות ההלכה ומאידך עם 

הרצון שלהם להתקרב לשוויון מגדרי. לצד הצדעה לניסיון 

המאוד כן ומשמעותי לשתף נשים בקהילה תוך שמירה 

על אמונותיהם של חברות וחברי קהילת בארות, הביקור 

עד כמה הרבה יותר קל לי לחיות חיים נטולי המחיש לי 

סתירות. פשוט לומר מה שאנחנו חושבים ולעשות מה 

 שאנחנו אומרים, ללא צורך בקודים כפולים.

 

 

 

 

ר מידי. הסיור בשמורת פורה היה יפהפה אבל קצ

ההדרכה של גילה הייתה מרתקת, אבל סד הזמן היה 

בעוכרינו. בגלל הרוחות החזקות ורעש הטרקטורונים, 

החלטנו בסופו של הסיור להעתיק את מיקום קבלת 

השבת מהשמורה לשפת האגם בפארק קנדה. החלטה 

שהתבררה כמצוינת. הגענו לפארק קנדה, פרקנו את 

ית על שפת מאגר הציוד וקיימנו קבלת שבת פסטורל

 המים בפארק.
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 מועדון קריאה | התמונות  שעל הקיר 26.2.2023 

 

 

 

 

 

שהזמינה : אביבה סמיט חבושה את המפגש וכך סיכמה

 את הסופרת:

המרשימה  מהנה ומרתק עבר עלינו עם הסופרת ערב

הסטוריונית וסגן אלוף  ציונית פתאל קופרווסר,

במילואים, שהרומן שכתבה ממוקם בשכונה היהודית 

 בבגדד של לפני מאה שנה.

הספר "התמונות שעל הקיר" מתאר את סיפור חייה של 

נוריה שמרדה בכללי החברה והתחתנה עם בחיר ליבה 

 יצאה לעבוד ופירנסה את עצמה.  ,ולא בשידוך

נענתה לבקשתי להגיע למועדון הקריאה ולענות  ציונית

שאלות שעניינו אותי במיוחד ,  על שאלות הקוראים

כנכדה לסבתא בת גילה של גיבורת הספר, שנולדה 

 וגדלה אז בבגדד. 

האם הספר אכן מייצג את הקהילה היהודית בבגדד לפני 

שעושה מאה שנה?  רובד עמוק של הבנה על הבחירות 

הסופר עורר דיון מעניין  ותובנות לגבי הקהילה היהודית 

 בעירק לפני מאה שנה. 

אה במורשתה ובאבותיה. השילוב של הספר והסופרת הג

 פעמי. -יצר ערב חד

 

 שי מחברי המועדון

 צילומים: נעמי סיוןכל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ספר הבאה

ביום הספר הבא ניפגש עם 

26/3  

  "על העיוורון"

 מאת 

 סאראמאגו.ז'וזה 
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 שיח רעים 28.2.2023

 

בשיח רעים דנו במשפט, בשלום  אייל ישפה:

ובדמוקרטיה. התחלנו בפסקה מתוך מגילת העצמאות 

ומשם המשכנו לקרוא פרק ממסכת אבות במשנה. למדנו 

את משל הכרם מספר ישעיהו וסיימנו עם מספר קטעים 

יסוד שדן ב"בעיות  1959מנאומו של מנחם בגין משנת 

בקיומנו הלאומי", תוך ניסיון להבין את משמעותה 

 הליברלית של הדמוקרטיה.

 

3.3.2023 

 

נסבה סביב פרשת תצווה  3/3קבלת השבת ב: אייל ישפה

בה הכהן הגדול מייצג את שנים עשר שבטי ישראל מול 

האל ללא הפליה וללא הטיות. הזכרנו ששנים עשר 

אבני החושן של הכהן השבטים היו מיוצגים תמיד על ידי 

הגדול בבואו למקדש, אולם אין אזכור בתורה איזו אבן 

שייכת לאיזה שבט וכך נשמרה הזיקה לכל השבטים ללא 

 אפליה.

 

 משלוח מנות קהילתי 3-11.3.2023

 ראה כתבה נפרדת בעלון זה              

 

 פורים. 10.03.2023

 

ייעודית קיימנו קבלת שבת  10/3ביום שישי ה: אייל ישפה

לקראת פורים, בה חלקנו גם כבוד לשחקן חיים טופול 

שנפטר באותו שבוע. למרות שקיבלנו אישור מעמותת 

מכבים לקיים את קבלת השבת אצלם, מצאנו שלאור מזג 

האוויר הטוב, עדיף לנו לקיים את הפעילות על הדשא ליד 

המקלט ברחוב תבור. נחשפנו שוב לכשרון הכתיבה של 

ה ולכישורי המשחק של נורית, רחל ויוסי דרך נילי ושל גיל

שירים וסיפורים היתוליים הנוגעים בפורים. איתן, שחזר 

אחרי היעדרות קצרה, הוביל אותנו באקורדיון. בסיום 

קבלת השבת נכונה לנו ארוחת ערב מפנקת ומלאת כל 

 טוב.

 

 

 

 צילמה רבקה טובי
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14.3.2023 

 

התחלנו את סדרת  14/3ביום שלישי ה: אייל ישפה

ההרצאות על ביאליק ומשנתו היהודית. למדנו על שנות 

ילדותו של ביאליק ועל תפיסת יהדותו. קראנו מכתב, 

לכאורה מכתב סתמי לידיד, שכתב ביאליק ונחשפנו 

לרבדים עמוקים בתוך המכתב המתייחסים לטקסטים 

הללו תנ"כיים ותלמודיים. ביאליק שוזר את ההפניות 

באופן כזה שמי שאינו מכיר אותן, אינו מודע להן וקורא 

את המכתב כפשוטו. לעומת זאת, מי שמכיר את 

הביטויים המופיעים במכתב, קריאתו עשירה עשרת 

מונים. באופן אישי אוסיף שלראשונה זה זמן רב הצלחתי 

לשכוח את טרדות היומיום ולהיכנס לעולם קסום למשך 

 שעה וחצי. 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלת שבת 17.03.2023

 

קיימנו קבלת שבת בסימן ביום זה  אייל ישפה:

פיקודי. שוחחנו על התרומות הרבות -פרשת ויקהל

שהעלו בני ישראל לבניית המשכן, והתייחסנו 

לאקלים הציבורי שִאְפשר זאת: מטרות משותפות 

ואמון במנהיגים. קיימנו סבב התייחסויות בו העלנו 

ותנו. נזכרנו בטקסי זיכרונות שבת משנות ילד

הדלקת נרות, בריחות שעלו מהמטבח, וגם בהליכה 

 לחוף הים...

 

 שיח רעים 21.03.2023

 

שוחחנו על הגדרות שונות לחירות ועל כך שאנו מקריבים 
חלק מחירותינו כשאנו מאוגדים במסגרות מדינתיות. 
שוחחנו על חשיבותו של משטר דמוקרטי ליברלי לשמירה 

שלנו. התייחסנו לחשיבות שאילת השאלות על החירויות 
בליל הסדר ועל 'אי הסדר' שבסדר. בהמשך קראנו 
במסכת פסחים על הלל הזקן וקראנו שם גם על ניסיון 
להצדיק את שאילת כלי הכסף מידי המצרים ערב יציאת 

  .מצרים



 
 23.3.2023   גתשפ"ה - ניסןא'                  26גיליון מספר                                  קהילת ֵרעיםעלון          

 

20 
 

 כל שבוע

 בואו לחלץ עצמותנו ולהבריא שרירי גופנו.

 

 בקרוב!

 החוףפריחה בדיונות  סיור

  
 סיור פריחה בדיונות החוף של חולות ניצנים.

 בהפקת גילה אלון

 

 עוד סיור

 גן בוטני שהוא מפעל חיים בקיבוץ הל"ה. 15/4

 בהפקת גילה אלון

 

 

 

 

 

 אתר האינטרנט של קהילת רעים

לראות בו מגוון  אפשרהאתר שלנו עבר שידרוג ו

 במחשב(.  עדיף לראותגדול מהפעילויות שלנו )

במיוחד לצפות בסרטון של טעימה מאירועי מומלץ 

הקהילה . נעמי סיון עושה עבודה מדהימה בתיעוד 

 ובהכנת הסרטון

-of-judaism.org.il/copy-https://www.israeli

A0%D7%99D7%94%D7%A8%D7%91%D7%%

D7%9D% 

 

 

 נילי הרשגל :צילמהבאנו חושך לגרש        

 

https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.israeli-judaism.org.il/copy-of-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D


 
 23.3.2023   גתשפ"ה - ניסןא'                  26גיליון מספר                                  קהילת ֵרעיםעלון          

 

21 
 

 


