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 מבוא
 7201 –טרור ושלום -אנתולוגיית איפלק אנטי

 

 ים בעלות עוצמהמילהניצחון על הטרור על ידי 
 

 עדה אהרוניפרופ' 

 
של האנתולוגיה איפלק  העריכהההפקה ועל אני מברכת את עתליה רוזנברג 

.  הוצאתי לאור את ואת כל המשתתפים בה ,העשירה בתכנים מעמיקים, 7201

קינדל, , באמזון 2016טרור ושלום, באנגלית,  ביוני -האנתולוגיה איפלק  על אנטי

טוגזית בעריכת יוסף ברולו, מקלומביה, פורסמה באמזון והגרסה בספרדית ופור

טרור ושלום, זכו -כל הגרסאות של אנתולוגיית איפלק על אנטי . 2017בספטמבר 

 לשבחים רבים.

 

הבינלאומי לספרות הישראלי ועמותת "איפלק: הפורום  ,1999מאז היווסדה בשנת 

טאונים יומיים בי –איפלק "דייג'סט"  4500ותרבות שלום" הוציאה יותר מ 

ארגנה  ת איפלק,.  עמות, על קידום תרבות השלום באזורנו ובעולםבאינטרנט

תרבות שלום ופרסמה אנתולוגיות ספרות ול עפרויקטים וקונגרסים בינלאומיים 

השלום  נו לקידוםוספרים רבים לקידום  השלום המקומי והעולמי. למרות כל עבודת

עשרה -ם ברחבי העולם, אנחנו חווים בששושל כל ארגוני שלושלנו האינטנסיבית 

 - במקום עולם יותר שקט והרמוניהשנים הראשונות של המאה העשרים ואחת, 

. אנחנו  רואים התפשטות סרטנית של טרור מסוג מיוחד, קנאי מסוכןו אליםעולם 

 . עולמנוואת  חירותנוחיינו, את וקטלני, המסכן 
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המקדמת  את האנתולוגיה של איפלק  אנו באיפלק החלטנו,  הפעם, להקדישלכן, 

באמצעות המילים , החדשבעיקר  נגד הטרור  אלאלא רק לשלום,  ,7201את שנת 

הנשיא לשעבר, שמעון פרס העולם שלנו. מ ותוולעזור למחוק או לנטרלשלנו, 

הוא צודק, כי האידאולוגיה  הטרוריזם."  את לא:"פצצות הורגות טרוריסטים אך אמר

   ה ממילים. לכן רק מילים יכולות להרוג את הטרוריזם.יזם בנויהטרורהפנטית של 

שלנו, והנכונות מילים החזקות את הטרור בז יפגבאנתולוגיה בעלת עוצמה זו, אנו נ

 בלב הטרור. ונפגע אנושות  –ציורים בשירים וב, אמיתיים סיפוריםבמאמרים, ב

  

ארגוני טרור מ בעיקרזה? ה והכה מסוכן  פטאליהמתפשט הטרור הצץ  ייןאמ

הם המסוכנים מכולם, והם  קיצונית ביותר. אלהמיסטיים בעלי אוריינטציה דתית 

כדי להכניס פחד בלב  בדרך כלל מנסים להסב אבדות בנפש רבות ככול האפשר

, בתי תיאטרון מקומות פומביים:  מתקיפים בין מעשיהם האיומים הם הבריות.

אירופה, : ב, במקומות רבים ונשיםילדים צעירים, מלאים ורכבות אוטובוסים 

בין ההתקפות האכזריות . ועוד , קניהאינדונזיה, מצרים,ירדן, ישראל, הודואמריקה, 

בספטמבר, ולאחרונה  11שלהם היו התקפת מגדל התאומים במנהטן בניו יורק ב 

 14יום חג השחרור ב ברכבת התחתית בבלגיה, וב ,בפריז ,nBataclaבתיאטרון 

מעשי טבח, עריפת נוהגים לעשות  קאידה,  ואל שעאכמו דרגונים אניס. ביולי ב

בכל רחבי הפלנטה העצובה  מפשע, אנשים חפים והריגת אלפיראשים, מעשי אונס 

 לזה לקרות?  ןשלנו.  איזו זוועה ! איך העולם הנאור נת

 

זה קורה בעיקר בגלל המסגרת המיסטית האפוקליפטית על פיה מתנהגים ארגוני 

אובדן חיים אינו רלוונטי להם וככל שיש יותר אבידות בנפש, זה יותר  טרור אלה.

לאחרונה, הם  ם!תמוסלמים כמו, נחשב  בעיניהם. גם אם הקורבנות הם בני דתם

 יקצר מוותם, האמונתהרגו יותר מוסלמים מאשר אנשים מכל דת אחרת.  על פי 

"החיים אחרי ליזכו הם  ,לפי אמונתםכי  גם לטרוריסטים המתאבדים,את הדרך 

 בתולות מחכות להם!  72שבו  ,המוות", בגן עדן

 

 "עט חופשי", מדגיש בשירו: -הבדוי  בשם איפלק, באנתולוגיה  יםהכותבאחד 

האויב שלנו משכנע נערים להפוך למחבלים  - "האויב המשותף המצמרר שלנו"

ת כינון שלטון הכליפו היא מתאבדים, ולמות למען מטרה פרימיטיבית. המטרה

אבל לעולם לא יוכל לשוב  ,שהיה קיים אי פעם בעולם העתיק  של עלי בבא

כולל המדינות  ,ננובזמ" הוא אכן צודק, כי אף מדינה .בעולמנו להתקייםו

, למען ה"כליף", שהוא בעצם לא תוותר על שלטונה ועל החופש שלה המוסלמיות, 

 היה היטלר. -סה להיות שליט עולמי ידיקטטטור עולמי. השליט האחרון שנ
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כשקיווינו שתהיה נאורה יותר, חכמה יותר ובטוחה יותר!  21-כול זה קורה במאה ה

 ו"ם,אההמנהיגים הנאורים והחזקים? היכן איך זה שהעולם התרבותי שותק? היכן 

עמותות האינטלקטואלים, אונסקו, נא"טו, וכל המוסדות הנאורים הגלובלים? אופה 

בכלי התקשורת להפגיז את הטרור  האמורים ה ,ואנשי המדי העיתונאים ,שלוםה

 ?, ולהשליך את הטרור מהחיים שלנו ומכל הפלנטה שלנו לנצחהאמיצים בדבריהם

לא די בלהפציץ את הטרוריסטים באווירונים מהשמים, עלינו ללכת ישר למקור של 

ושם להפציץ אותן. לדון אותם   טנית שלהםשהאידאולוגיה השל  הנשמות החוטאות

ובה ולבייש אותם בכל הכוח של העטים שלנו, המחשבים, הטלפונים לכף ח

החכמים והיצירות שלנו, בכל כלי התקשורת המתקדמת ובכל הדרכים היצירתיות 

 זאת נעשה באנתולוגיה נגד טרור זו.שלנו. 

 

 מיתאאסלולא מדינה  -הוא ארגון טרוריסטי אכזרי  - שעאד

  

כי זה מה שהוא קיווה להקים, עם  ,ית"מאהאסלקורא לעצמו "המדינה  שעאארגון ד

אך זה לא קרה כי המדינות המוסלמיות  .התמיכה של כל המדינות המוסלמיות

 ומשאביהן. ןחרותגזול מהן את כל אמורה לכאליפת, שהסולדות מהאידאולוגיה של 

ולאחר ק, אבסוריה ובעירקודם כל   מיתאהאיסלקיווה להקים את המדינה ש עאד

הצליח להם,  אך זה לא ק.אשבעיר במוסולהעולמית עם הבירה מכן בעולם כולו, 

עירק. לכן, אסור בסוריה וגם בגם  ינוצחוכבר לא בידיהם, ובקרוב הם כמעט מוסול ו

למדיה העולמית לתת להם את הכבוד של תואר שהם אימצו לעצמם ושהוא כלל לא 

יתונאים, העעל  ,לכן !בעולם מית באף מקוםאש מדינה אסלעאאין לד .מגיע להם

זה רק בשם  אכזרי טרורלקרוא לארגון  ,העולמיתבישראל והמדיה התקשורת ו

מדינה " -בתואר השקרי ולא  – שעאדארגון טרוריסטי  –האמיתי שלהם 

 "!מיתאאסל

 

, אל קעידה, בוקו חראם, וחמאס, שעאד של אותם ארגוני טרור פנאטיים: ותההתקפ

ליה התכוונו או נזק סביבתי, היא , בין אם הם המטרה א"כופרים"על הנקראים 

שהן בדרך כלל האלה, קבוצות הטרור  חשיבה שלה לשיטת ."בני מוות"שהם 

לאותם  מגיעטית, אפנדתית מיסטיקה על ידי מונחות הקשורות אחת לשנייה,

הקנאי  על ידיהריגתם נחשבת לחובה מוסרית  .למותטולרנטים, מוסלמים וכופרים 

במגדלי  ,בספטמבר 11-ההאיומה של  תקפהצעו בהישהם בכפי  ,המוסלמי

 אנשים חפים 0053 –יותר מ  גרמו למותם  שלבה הם  התאומים בניו יורק, 

 מפשע.
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מתנדבי שלום אשר ויתונאים עבזוועתיות אפילו  הורגים טרוריסטים ברברים אלה,

הם גם מכרו  !ערפו את ראשיהם ושרפו אותם חיים בכלוביםהם באו לעזור להם. 

ת והמזעזע ותהאחרונ ותהפעולאחת  !לדים ואפילו תינוקות לסחר מינינשים, י

בברכה של חומצת וילדים חיים,  גברים, נשיםההטבעה של  , היתהבעיראקביותר 

 נתרן עד שלא נותרה אפילו עצם מגופם! 

 

אחת מהמטרות  לא מרתיע ארגוני טרור אלה. נגדם פחד מהחרפת פעולות תגמול 

נראה שהם וע פחד בכל העולם ובכל מגזרי האוכלוסייה. לזרהיא העיקריות שלהם 

העולמית  חברההחלקי  לבכבנשק ההפחדה היטב אכן הצליחו עד כה  להשתמש 

העולמית אינה תקשורת ה שותקות, אפילו עמותות שלוםבמוסדות למיניהם, 

סופרים ומשוררים גם אינטלקטואלים, , כנראה מתוך פחד ,כראוימתקיפה אותם 

מתוך פחד. אין להם האומץ לתקוף את ארגוני הטרור קה רועמת שתישותקים 

איפה שומרי החוק? איפה . והחופש שלנו חייםהמסכנים את שהאיומים האלה 

 האו"ם ונא"טו?

  

הייחודית והחדשנית שלנו, ברור כי  הכותבים, אשר הנוכחית איפלק באנתולוגיה 

-להבות לקריאת ה"אנטי! הם הגיבו באומץ ובהת אינם חוששים –נענו לקריאתנו 

טרור" שלנו.  הם פותחים ליבם ומשתפים אותנו בחוויותיהם, בדמעותיהם 

את העטים לספר  הרימונגשו אל המחשבים שלהם וובתקוותיהם. הם באומץ 

 . הםמרגשיםובשירים  ,בסיפורים אותנטיים, משכנעים במאמריםאותנו ולשתף 

ד. לטענתם יש לנו זכות להגן על כנגד התפשטות הטרור הלא אנושי והמחרי יםזעוק

עצמנו, נגד האויב המשותף הנורא הזה. הם מפנים אצבע מאשימה ומגנים בגינויים 

העט עם האמונה העמוקה ש" ,ובהייקו ציורים,, באמנותבגם  חזקים נגד הטרור 

 ".     חזק מן החרב

 

במאמרה "הטרור הוא רשע", של הגברת מוטוני ליקימני, שגרירת השלום של 

איפלק בקניה, היא כותבת: "אחרי התרגשות כזו של להיות חופשייה שהורגשה 

בחלקים רבים של אפריקה, התרגשות וחלומות, ציפינו לעתיד מזהיר, אבל אחרי כל 

ההתרגשות הזאת מה זה עכשיו שאנחנו רואים : פיגועים, טרוריסטים שתוקפים 

, צעירותבנות  300 לש ,על ידי בוקו חרםוחטיפתן התנפלות אזרחים חפים מפשע, 

 אכזרייםמחבלים ה !בשעה שהן שקועות בשנה עמוקה במעונות בית ספר, בניגריה

, שפכו דמם של Garissaבאוניברסיטת ג'ריסה מצטיינים סטודנטים  מאות פושתק

 מנהיגים צעירים לעתיד". 
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לא פלא  , ולכן זהוההודים סבלו במיוחד מטרורהקנייתים,  ,הישראלים

יית איפלק  הבינלאומית באנגלית, סופרים ומשוררים רבים הם משלוש שבאנתולוג

אפשר לרכוש את האנתולוגיה באנגלית, וגם בספרדית באמזון קינדל, מדינות אלה. 

 ולקבלו במחיר מוזל ישירות למחשבים שלנו.

 

 הפלסטינים והישראלים 

זה שבין  שלום כמו חוזהמדוע הפלסטינים והישראלים עדיין לא מסוגלים להגיע ל

ישראל? המחסום העיקרי הוא החמאס, ארגון הטרור ומצרים וישראל ובין ירדן 

הקוראת להשמדת ישראל והריגת כל ומלאת שנאה, בעזה, שלו אמנה רצחנית 

הישראלים והיהודים! אמנה זו היא בבסיס של הרבה מהטרור במזרח התיכון. 

פלסטיני ואנו ה נוערההילדים ו עלגם למרבה הצער, אמנת הרוע הזאת משפיעה 

 .ישראלים בסכינים ובמספריים יםקפושנים ת 12רואים ילדים שכבר בגיל 

 

 כולל . הואספרותית" טיהמדיפלו"חדש מוצלח, הנקרא: פרויקט יש עמותת איפלק ל

חאלד  – חמאס יו"רמחמוד עבאס,  - פתוחים אל הנשיא הפלסטיני שלום מכתבי

 .בחמאס ולמנהיגים נוספים ,(ן עמו בעזהבי חיות, במקום לוויתכבשנמצא )משעל 

לשנות את אמנת החמאס לאמנת שלום, שתאפשר  איפלק מבקשת במכתבים אלה,

להגיע ניהם, וילגמר הסכסוך בדברות יההלהמשיך את  לפלסטינים ולישראלים

להסכם שלום. מהלך כזה יעצור את נהרות הדם משני הצדדים, ויוביל למצב  של 

"WIN-WIN"י עברי המתרס, הן לפלסטינים והן לישראלים. מכתבים אלה , זכייה משנ

, ואנו מבקשים מכל הכותבים והחברים שלנו, מובאים בסוף האנתולוגיה הנוכחית

אפשר לשלוח גם את  . לשלוח אותם הלאה לכל כלי התקשורת ומשרדי הממשלה

הגרסה האנגלית של המכתבים באתר איפלק באנגלית ב: 

mwww.iflac.wordpress.co 

 

באנתולוגיה זו איפלק קוראת לכל ארגוני הטרור בעולם לזנוח את דרך השנאה ואת 

 ןארגולאחרונה,  בביטחון.נשקם הרצחני ולהניח לאזרחים שלווים ויצירתיים לחיות 

בקולומביה עשה בדיוק כך ונעשה עכשיו למפלגה פוליטית שלווה הראשי הטרור 

ני הצדדים שהצליחו להגיע לחוזה , הוענק למנהיגים מש2016בדצמבר ומכובדת. 

 פרס נובל.  –שלום ביניהם 

 

, סופרים, משוררים, שחקנים דעות להוגיהעולמית,  לאנשי המדיה אנו קוראים

את העטים,  ירימובכל כפרנו הגלובאלי שבאומץ  ,יוצרים, מוסיקאים ועמותות שלום

להתגבר על למאמץ ויצטרפו  ,ידליקו את המחשבים, ואת הטלפונים החכמים שלהם

סימפוניית תרבות השלום האידאולוגיה הטרוריסטית על ידי  שיתוף פעולה ב
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עיף את הטרור מהפלנטה יחד נוהתקווה. אנו מזמינים את כולם להצטרף לאיפלק,  

 . היא חיונית וגורלית, ואמונה כנה שמשימה זו שלנויצירתיות ה, בעזרת ושלנ

 

: , באנתולוגיה הנוכחיתבמאמרוותב כמוטי גרנר, מנהל רדיו איפלק באינטרנט, 

המתקדמת  הדיגיטלית  המהפכה החדשה של הטכנולוגיהש  ,הטכנולוגיה"ו"הטרור 

ערוצי של הטלוויזיה, הרדיו והאינטרנט, -בעידן הרבתגבר על הטרור: "

כל אחד מכל  –וערוצי התקשורת החברתית  ,חכמיםה טלפוניםה -הסמרטפונים

 פוטנציאל לחולל שינוי מהפכני."עם  אלה הוא מעגל חברתי נהדר

 

תוך שימוש במקורות הפוטנציאל  ,עוצמההובעלות  אכן כך, עם מילותינו היצירתיות

, אנו באמת ננצח במאבקנו נגד הטרור, המתקדמת החדישה תקשורתהשל 

 ובמהרה נהנה מעולם חופשי ממכת הטרוריזם.

 

זו. אני  ת ייחודיתנוכחיהאני מודה בחום לכל אלה שתרמו חומרים לאנתולוגיה 

לעתליה רוזנברג, מפיקה ועורכת של האנתולוגיה בעברית, אסירת תודה במיוחד, 

 Vijay Kumarלד"ר וויג'י קומר רוי לו, עורך ומפיק האנתולוגיה בספרדית, וליוסף ברו

Roy  מהטמה גנדי.מנהיג השלום, כחסיד אמיתי של בעריכה, במסירות  עזר, אשר 

 

***** 

 

 רוניפרופ' עדה אה

  ,מייסדת ונשיאת "איפלק: הפורום הישראלי והבינלאומי לתרבות וספרות השלום"

  עורכת ראשית של האנתולוגיה איפלק באנגלית.

  2017   ישראל ,חיפה
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 ַהקָדָמה
 

 (וערב הסעודית )הודו -Vijay Kumar Roy   -  ויג'י קומאר רויד"ר 

 2016 –2017 טרור ושלום -אנתולוגיית איפלק אנטי

 

 
 

בתרחיש הנוכחי, כאשר כמעט כל העולם מזועזע על ידי טרור ואנשים מחפשים 

באושר, תרועת החצוצרה שלנו גררה בביטחון ושלווה והרמוניה לקיים את חייהם 

אחריה תשובה מכרעת של המשוררים והסופרים מעשרים ושלוש מדינות, מכל 

 )בגרסה באנגלית(. ום."טרור אנתולוגיית של-יבשות העולם, לקריאת  "איפלק אנטי

 

האנתולוגיה הנוכחית הייתה פרויקט מאתגר עבורנו המבקשים כתיבה יוצרת 

ולהגיש אותה בפני הקוראים בעולם על מנת לחזק את  בטרור,בנושאים הנוגעים 

הרגשות של שלום ואחווה אוניברסאלית. התגובה החמה של משוררים וסופרים, 

אותנו בהבעת דעותיהם בצורה של מאמרים, הוגי דעות ושוחרי שלום אשר עודדו 

ועזרו לנו  , חיממו לנו את הלב,סיפורים קצרים, ראיון, שירים, שירי הייקו וציורים

 להצליח במשימה.

 

בספרות יש מספר מצבים וז'אנרים, ומספר עצום של סופרים וכותבים בשפה 

ית, האנגלית ברחבי העולם. יש לנו ספרות אנגלית, אמריקאית, ספרות קנד

אוסטרלית, ספרות אנגלית הודית, ספרות אנגלית מאפריקה, ספרות עמים, ז'אנרים 

טרור -חדשים של ספרות בעברית, בספרדית  ועוד. האנתולוגיה  "איפלק אנטי

" כוללת דוגמאות מסעירות ומרגשות של כל האמור לעיל. היא ,אנתולוגיית שלום

, שופעת טרור-ואנטי ת שלוםניצני פרפר של ספרו -שייכת לתחום חדש ומכריע 

ומלכדת את אוהבי השלום בעולם  ,ביטויים ספרותיים של תרבות שלום והרמוניה

 טוב יותר.בטוח ובאמצעות ספרות כדי להפוך את העולם למקום 
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ליצור סביבה טובה נגד הטרור ו לחםילההעולם, זוהי חובתן ואחריותן של ממשלות 

יוחד עבור הדורות הבאים, בהם כולם יוכלו יותר לכל אזרחי כדור הארץ שלנו, ובמ

לחיות וליהנות מהתקדמות בכל התחומים. באנתולוגיה  חשובה זו, מלבד חינוך 

לשלום, נושאים חברתיים, הבנה פוליטית, מתן כבוד לכל העמים, הדתות והזרמים, 

כך, ספרות שלום יכולה לשחק  .יש תחושה חזקה של אחדות עם כל בני האדם

מאוד בחיינו. האנתולוגיה הנוכחית היא הניסיון שלנו לפתח רגשות תפקיד חשוב 

בכל אזרחי העולם ולהביא אותם יחד, ויצירתיות להלחם נגד אויב הטרור, כאלה 

ישירות ועקיפות לשלום ולקידום, ויותר מכל להאיר חיים על  -לחשוב ולקחת יוזמות 

ה שסוטים מהדרכים אלכל אוכלוסיית העולם, ובעיקר "חיה ותן לחיות".  –פי 

שמסלפים את תפקיד הדת, יכולים במיוחד להרוויח , והאוניברסאליות המקובלות

 מקריאת האנתולוגיה הזו.

 

באמצעות המאמרים, הסיפורים הקצרים, השירים, הראיון, שירי ההייקו והציורים, 

כל אחד מאלה מעביר מסר של שלום, אהבה, אחווה, ערכים אנושיים, ואת הנתיב 

נקי מטרור, בטוח יותר ל באופן אוניברסאלי להשיג את החלום שלנו לעולם המקוב

יכולים להשפיע לאין ערוך לגבי  איומות טוב יותר. התיאורים של תקריות טרורו

התוצאות השליליות, ובכך הם מצביעים על הצורך העליון לעשות צעדים מרחיקי 

רך בצעדים נדרשים חזקים את הצומלכת בהצגת ההשלכות השליליות שלהם, והם 

 באבם.את הארגונים הטרוריסטיים כדי לגדוע 

 

על כל בני אנוש לקרוא את האנתולוגיה הנוכחית, ובמיוחד אלה אשר  נרתעים 

אנושיות אשר התפשטו ברחבי -אנטיהאכזרות והשיטות ומוכנים לפעול נגד ה

צוגים העולם בשמות שונים. אנחנו מאוד שמחים שלאנתולוגיה באנגלית קיבלנו יי

מרשימים מעשרים ושלוש מדינות: ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, קנדה, מצרים, 

צרפת, יוון, הודו, ישראל, איטליה, יפן, קניה, מלטה, מרוקו, ניגריה, פיליפינים, 

פולין, רומניה, סרביה , דרום אפריקה, אוקראינה, ארצות הברית של אמריקה, 

לב ועל שיתוף התבים על תמיכתם מכל וזימבבוואה. אנו מקדמים הודיה לכל הכו

, באנגלית, בעברית, חוכמה ועושרהנוכחי הפעולה הנרחב, אשר תרמו לספר 

 .בספרדית ובפורטוגזית

 

***** 

 ויג'י קומאר רוי

 2017 - 2016סגן עורך האנתולגיה איפלק 

 KSAעראר, 
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 עתליה רוזנברג

 "2016 -2017"  -אנתולוגיית איפלק נגד טרור"

 

 ורכת המהדורה העבריתדבר ע

 

באנתולוגיה זו הכרזנו מאבק בטרור הפונדמנטליסטי מונחה קנאים דתיים 
המסלפים את רוח הדת ומשתמשים בה כמקור להצדקת טירופם ומעשיהם 
המזוויעים. מאבק באמצעות היצירה והמילה הכתובה החדה מני תער ככידון 

 המשפד את ראש הטרור להכריתו מן העולם.

 ,יצירות חשובה זו התאפשרה הודות לחברות וחברים יקרים אוהבי העט אנתולוגיית
מרגשות השוחרים לשלום ומגנים כל  טרור באשר הוא ואשר שלחו יצירות 

 לאנתולוגיה זו.

נשאלתי פעם מדוע איני משתתפת "כל מלחמה בטרור מטרתה הבאת שלום! 
ברגע שתהיה  בהפגנות נגד מלחמה. עניתי שלעולם לא אשתתף בהפגנה כזו, אך

 ." )האם תרזה(לכם הפגנה בעד שלום, אבוא
 

ורדפהו  בקש במקומך –" והביאור בקש שלום ורדפהוט"ו נאמר " –בתהילים י"ג 
 ( . )שמות רבה י"ט כ"זבמקום אחר

 
אני, ברשותכם אתייחס בכמה מילים לטרור האנטי ישראלי שמופנה כלפי מדינת 

העלייה היהודית  ,1967עם הכיבוש בהטרור הערבי לא התחיל  ישראל ואזרחיה.
ثورة  ערבית)ב המרד הערבי הגדולהביאו לפרוץ  בארץהיהודי והתבססות היישוב 

ונמשך  1936 מאורגן שפרץ בארץ ישראל בשנת מרד היה (  זה فلسطين الكبرى
  . 1939  בהפסקות עד מרץ

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/1936
https://he.wikipedia.org/wiki/1939
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הכיבוש ( ובעטייה 1967ת הימים )מלחמת ששנדרשתי לזאת כעת כי בעיניי 
האם הוא מוסרי או צודק, אפילו לא למי שייכת  על אותו רצף! זו לא שאלה יםנמצא

נודעת  סוגיה  ,שניים אוחזים בטליתדומה הדבר לסוגיית ? !ארץ ישראל
טוענים הששני צדדים   מיטלטל העוסקת בחלוקת רכוש ,משפט העבריוב תלמודב

זה אומר " (:בבא מציעא הראשונה במסכת משנה)מקור סוגיה זו ב .לבעלות עליו
". האם אדמת ארץ יחלוקו" והתשובה הקלאסית "כולה שלי וזה אומר כולה שלי

לית שניתן לחלקה? או כמו התינוק של משפט שלמה שחלילה ישראל היא כמו הט
 לנו מלחלקו?

 
והראייה  ניתן לחלקשחלילה לנו מלחלקו. שטחי ארץ  ארץ ישראל איננה התינוק

חלוקת ארץ  – תכנית החלוקה. 1947בנובמבר  29ההצבעה הגורלית באו"ם ב
ה חזונם או ישראל לשתי מדינות לשני עמים. הישראלים הסכימו מיד, האם זה הי

ים זה כלל לא חשוב. הערבים סירבו להצעה מסיבות שלהם. האם זה יהיו פרגמטש
נותן לנו, למדינת ישראל היום, זכות לשבת בשטחים כבושים? לשלוט בעם אחר? 

אשאל רק האם זה חכם? האם זה מועיל זה מבלי להיכנס לפוליטיזציה במאמר 
בכביש אל תהיה צודק, כמים וכבר אמרו ח ?לעם ישראל? האם זה יפחית טרור
 !בכביש ובעת סכנה מוטב תהיה חכם

 
שלום עושים עם אויבים, !" ומנחם בגין הוסיף: "שלום עושים עם אויביםרבין אמר: "

" נכון, אבל אז? על חרבך תחיה כל ימי חייך? ימים מראים שאנחנו לא עם רוצחים
ות שתי מדינות לשני , ואומות העולם דורשעם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשבלא 

את כל מאמצינו נשקיע בבנייה לא בתכנון המלחמה הבאה שתהיה בואו, עמים! 
 !את הטרור הרצחני חייבים למגרזאת בל נשכח! קטלנית יותר מקודמתה. יחד עם 

הסמליל של "איפלק הפורום לתרבות וספרות השלום" אומר שהעט חזק יותר מן 
" )ספר וחרב( כרוכים ספרא וסיפאמנהיג ש" החרב ובמקורותינו נאמר על דמותו של

הרב חיים סבתו(. זאת הסיבה  להחלטה להוציא את  –אצלו יחדיו )תאום כוונות 
 ". 2016"אנתולוגיית איפלק נגד טרור 

 

על  נמלאתי כוחות, השראה ואמונה בצדקת הדרך למקרא היצירות באנתולוגיה זו.
 קצה המזלג: 

 

על הפיגוע בנתניה בליל  "מה נשתנה. "ן הארץ"האביב חמק מ" – רחלי איתןד"ר 
בגבעה הצרפתית  6רשמים מהפיגוע בקו  – ודורית ויסמן( 2002הסדר )מרץ 
 בירושלים. 

 

פרחים  קליין אדלינהרואה את הילדים המביטים עלינו משמים. ואצל  מיכה היימר
מו נחמו והרדיו מודיע"... "נח התופים תמיד רועמים". "כדם הזועק ונוטףאדומים "

 ?"עמי ומי ינוחם
 

היא  טל איפרגןשל  ומלחמת השיקום", לא ליפול ברוחימבקשת " – רחל סיידוף
 הניצחון.

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%91%D7%90_%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%90
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ופרופ' ?" אמרו, איך ניתן לעצור שיעוט מרכבות האש" –כמהה לשלום  רחל אשרוב
 זוכרת ימים אחרים בבית סרקבי בשכונה המעורבת בחיפה.  רחל הרץ לזרוביץ

 

מאמין  גרנר מוטי" וה באדמת דמע דם חולמת אל שיח שמי שלוםשתול" ורדה ברגר
היא הכוח  יםשהטכנולוגיה התקשורתית המתקדמת הפורצת כל סגר ובונה קשר

 שימגר את הטרור.
 

 ועמיקם יסעור...  "יש והמילים צבען אדום, השמים כחולים"   – אירית וייסמן
 בלב הטרוריסט." "חדוות המוות  –", חודר ללב הטרוריסט חדווה ארורה"
 

ולאה ". רק השלום תחת ברזל כיפתו נותר בתרדמת בדידותו" – תלמה כנעניאצל 
משני צדדי יצאה להרפתקה, שומו שמים! היא הלכה למכור שלום בשוק... " לויקסון

 !" סימנו לעוברים ושבים לא לגשת! חפץ חשוד
 

 שברירית... א רק אורכה שניתנה והיא כהיה בשוך הקרבות אילנה צמחוניאצל 
תמר ארוך ומייגע "מסע טרור רב תלאות". ואצל  אודיסיאהבמסע  ענת גרי לקריף

 ".רוחות רעות מנשבות על פני האדמה" מחלין
 

 ישראל ליטמן". ואילו ליד ברזל וזרוע נטויההגיעה העת " עודד סושרדד"ר לדעת 
ת בהשראת המשורר אילן פלטי". להוציא את המלחמה אל מחוץ לחוקמבקש "

 קובל על כי נדם קול המצפון.  ויסלבה שימבורסקה
 

ובדרך שוכחים שמי שלימד כל אדם טוב עקדת יצחק " – ד"ר נורית צדרבויםואצל 
  ".או רע ושהוא למעשה בצלם נברא, הוא האל של ישראל וישמעאל

 !הרשות נתונה  –ואתה תבחר " מלחמה וטרור הן בחירהאצל נולה קרן: "
 

ימות נגד נשים היא טרור! מקורה באפליה מגדרית בדת. כמו : אלעתליה רוזנברג
 הטרור הפנאטי המשתמש בדת ככיסוי לרצחנותו.  

 
כל אחד ואחת מכם ויחד בדבריכם החשובים, היפים והחזקים הוסיף לחדות החץ 

שנשלח על מנת לקפד ראשו  של נחש הטרור הארסי שזוחל ומתפשט  הארוך
 לו לב! אין .רכז ליבו ושם לפגוע בובעולמנו. היה מי שאמר לחדור למ

 

ם שהוא ָגדֹול  .ִמַסְך ֲחָלָקיו כולכם ביחד מהווים את ַהָשלֵּ

 

 בתודה

 רוזנברג עתליה
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 עדה אהרוני

 שיר ההכוח המרפא של 

 

ערכים, נורמות,  :השוני העמוק בין בני אדם היא תרבותם. המורשת התרבותית

הבדלים האלו הם  וכדומהשירה , אמנות ספרות,  ,שפההיסטוריה, מסורות, דת, 

בניית גשרים של תרבות, קומוניקציה  בין אומות ואנשים.והעמוקים ים אמיתיה

הבנת התרבות של האחר הכרה ווהבנה, כפי שאנו עושים באיפלק, יכולה לסייע ב

 את שני הצדדים.ואף להעשיר 
 

, כמו קשים פיגועיםממלחמות ומשסבלו  ,בסכסוך מתמשך עמיםבמקרה של 

נערמו בתודעתם ואף שנאה, חוסר אמון  ,תחושות של פחד ,הישראלים והפלסטינים

עמוק שני הצדדים. רק כלי מתאים שיכול לחדור של , ותהארוכלאורך השנים 

ופחד, יכול להתגבר על  , שנאהשכבות אלה של חוסר אמון, חשדנותללהגיע ו

, הבנה גשרים של אמון מתאים,בכוח המרפא של כלי ולבנות  אלהקשות תחושות 

 .השיר אוה פסיכולוגית וכירורגית עמוקה זווכבוד. הכלי הטוב ביותר עבור פעולה 

יש את היכולת המופלאה מצבים, להשפיע ולשנות ויכולת הטוב, בעל העוצמה  לשיר

הדדי בין הבנה וכבוד פתיחות, המרגש:  מוקסב האדם וליצור תתודעלחדור עמוק ל

 .עמיםאנשים ו

 

ברת על שירה אמיתית, מרגשת ומשפיעה ושמזדהים איתה. שירה שלעיתים אני מד

איך זה שלא חשבתי על זה לפני כן? חבל שלא אני  -מעוררת בי את התחושה 

בשמה החדש: "מחאה או מגוייסת, כתבתי את השיר הזה! אינני מדברת על שירה 

את  יםבהכואאו משוררת  הצומחת מהבטן של כל משורר על שירהחברתית", אלא 

 תאמנותיכתוב בצורה וצמה וע, בעל העצוב באופן עמוק ואישיהלא שקט ומצבנו 

ההורגות המלחמות ועם שכנינו הפלסטינים, הטרור, נושא חוסר השלום  .נפלאה
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כתב י, וניתנים להמשורר מצפוניבלב של כל  ים כואביםנושא ם, הובנותינו בנינו את

"שיר למען שתית עשירה. כך צורה גם אותנטית מרגשת וגם בצורה אמנוב

המבטא את מכאובינו  למען האנושות", שיר, אינו בהכרח יותר איכותי מ"האמנות"

  .בצורה אמנותית עמוקה ונפלאה לגבי מצבנו הנוכחי

 

הקשה יש בהחלט לא רק אפשרות, אלא אפילו צורך, שהמשורר הכואב את מצבנו 

 תור משוררות ומשוררים, אנובאותנטי ומרגש. רם, באופן אישי, בקול זאת יבטא 

עלינו להשתמש ביכולת  .בעיות החמורות של ארצנו האהובהאת הנפשנו בים חש

המלחמות  ,טרורפוגעות בלב ההשלנו ליצור יצירות נפלאות המגנות עלינו ו

 ים, יודעודמיון אמנותי עשיר רגיש מצפון  יבעלוהמשוררת משורר ה .והאלימות

את גם אנו צריכים לבטא גם זאת בשירינו, ובה, שהמלחמה אינה התשובעומק לבם 

זה לא גיוס, זה דחף בעומק נפשנו והכרה  עם שכנינו.אמיתי לשלום תקוותינו 

  .רגשותבהאמנותי העשיר בתוכן ו המרפא של השירכוח בעמוקה 
 

כאבים עמוקים סכסוכים ושל ריפוי מסוים "שירה דיפלומטית", כפי שאני מכנה סוג 

כולה להקנות את המסר החשוב והבסיסי שכולנו שייכים למשפחה שירה, יעל ידי ה

להרס, צער  יםרק מוביל ,אחת, משפחת האנושות, וכי הטרור, האלימות והמלחמה

יש הרגיש  משורר המצפונילבכל סכסוך יש שני סיפורים.  וכאב עמוק לכל הצדדים.

ומללות, אה :של הסכסוך םצדדישני השל את המציאות בין לעומק את היכולת לה

העמוקה לזמנים שקטים  התקווה ואת הכמיההאת מצד שני, וגם , הכאב, האובדן

 . וטובים יותר

 

 קדםיכולה ל ,ים, שהכוח המרפא של השירה האותנטית, העשירה ברגשות אישיכך

כפי  ישראל יצירתבניית צעדי אמון הכה נחוצים עבור והדדי, פיוס  של האחר, הכרה

 ,מעבר לטרור, ויותר ה ובטוחהטובבשלום עם שכניה,  חיהה : ישראלשחלמנו אותה

 .ותמלחמלולאלימות, 
 

*** 

___ 

 

 32פרסמה היא  .בחיפה תבקהיר, מצרים, ומתגורר הנולד ,עדה אהרוניהמשוררת 

מוכרת בעולם ספרי שירה, שתורגמו לשפות רבות. היא  18ספרים וביניהם, 

(, 2014, )ארה"בPeace Flower , פרח נדירשיריה:  קובץ, וכ"משוררת השלום"

 היה מועמד לפרס נובל. 
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 כוס לשלוםהרמת 
 

 ראיון עם הסופרת והמשוררת עדה אהרוני

 Patrick Sammut (Malta)   - טופטריק סמהמשורר על ידי נערך 

 

 -עיקרי משותף לשתי קבוצות אנשים, משוררים ופוליטיקאים יש כלי ביטוי  פטריק: 

 הם משתמשים במילים?שונה מר שהם דומים? באיזה אופן . האם זה אומילים ה

  

משוררים ופוליטיקאים שונים למדי. פוליטיקאים משתמשים במילים כדי  עדה:

הפוליטי, ולכן הם  במעמדםלשכנע אתכם להצביע עבורם, כי הם רוצים להישאר 

שכנוע, ולא תמיד הם אומרים  פרופגנדה של מרבים להשתמש במילים בצורה של

 שהם באמת חושבים או מרגישים.מה 

  

 , את רגשותיהם, מחשבותיהםמשוררים משתמשים במילים כדי להביע את עצמם

נשמתם ואת האמת שלהם בעומק המילים עבורם באות לשקף את  .ואת הרהוריהם

. אין להם כל טענה או תביעה מקוראיהם, בניגוד בלבםהרגשות העמוקים ביותר 

בורם. משורר רק מקווה שדבריו ייקראו ויביאו הבנה לפוליטיקאים שרוצים הצבעה ע

הם יכולים לשנות על ידי שיריהם הכנים ובעלי העוצמה כי היא והערכה. אמונתם 

 את העולם לטובה.

  

נראה כי את מאמינה בשירה עם מסר, לא שירה לשם אמנות? האם זה  פטריק:

  ?כך
 

ית בעלת אמנותאני מעריכה שירה איני חושבת שיש הבדל ביניהם.  עדה:

היום, עם התפשטות טרור מסוכן, יש צורך רב  מנו. אני חושבת שבעולמשמעות
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במצפון, בחוכמה ובכשרון האמנותי של המשוררים כדי לשפר ולתקן את תודעה, ב

 העולם!" המצפון שלמשוררים הם ה". אליוט צדק כשאמר כי T.Sהמשורר. העולם. 

כפר הגלובלי שלנו, אנחנו זקוקים עם כל האלימות והמלחמות שיש לנו היום ב

אני  ,האנושות. משום כך יחולי את  להחליםלסופרים ואנשי הרוח משוררים ולל

עם מסר. מה שהייתי רוצה לראות הוא שיותר משוררים אומנותיים מעדיפה שירים 

הייתי רוצה  , כפי שט.ס. אליות מגדיר אותם."צפון העולם"מ חלק אינטגראלי מ יהיו

 ,מרתקים, חזקים, באמנותם נפלאיםיכתבו שירים ש משורריםלראות יותר 

תיקון" "ביותר מעורבים עד עומק לבותינו, ומשפיעים עלינו להיות שמרגשים אותנו 

 .ענקית לפני שהוא יתפוצץ בלהבה -של כוכב הלכת שלנו 

  

ילדים סובלים הרבה בגלל הטרור גם מבוגרים וגם למרבה הצער,  פטריק:

וספרות אכן יכולים שירה ש. אני חושב לנטה הגלובלית שלנוות בכל הפוהמלחמ

ודבורה  חוסייניהרומנים שנכתבו על ידי חאלד  לסייע בתיקון העולם. מה דעתך על

 לספרות כזו? האליס )הילדים באפגניסטן(. איך את מגיב
 

משך כל הלילה, לא בלי הפסקה, קראתי את שני הרומנים של חאלד חוסייני ב עדה:

הניח אותם. זה בדיוק סוג הכתיבה שאני רוצה לראות אצל סופרים יכולתי ל

לסייע  סופרים ומשוררים צריכים  "תיקון העולם".בעלי מצפון ורצון לומשוררים 

 המילונים שלנו.ממחיינו ו ה"טרור ומלחמבמחיקת המילים "
 

שלום? בקיצור, מה הוא  תשירה, במיוחד בשירבהתעניינותך החלה : מתי פטריק

 ומה התפקיד הנוכחי שלך בארגון הזה? איפלק
 

 תעשר. גדלתי במשפחה דוברת כתבתי שירה )באנגלית(, מאז שהייתי ב עדה:

תה דרך לדבר עם יצרפתית במצרים, והלכתי לבית ספר אנגלי. כתיבת שירה הי

לו השפעה רבה  ייתהרגשות שלי. אחד המשוררים שהלמחשבות ולעצמי ולהקשיב 

למדנו בבית  ווילפרד אוון, שאת שירתושלום הבריטי הרר על הכתיבה שלי היה משו

הוא תו ברובע זמאלק, בקהיר. באמצעות שיר Alvernia האנגליהספר, בית הספר 

" !מלחמה חמי"ר מלחמה, וכפי שניסח זאת:שבגרם לי לראות את האבסורד 

 ,ר אלכסנדריה הופצצה כל לילה. כאששלום תמשוררו תתי חוקרנעשיבהשפעתו, 

, התחלתי בזמן מלחמת העולם השנייה ,למהר בפחד למקלטיםכים צרי והיינו

 .לכתוב שירים נגד המלחמה

 

  תי, אני ומשפח1948שנת החל מהקהילה היהודית את  הכאשר מצרים גירש

קיבוץ בישראל, וחשבתי שעכשיו סוף להצטרפתי  .לוחסרי כ מהגריםלהיות  כנוהפ

זריות הוטלו עלינו, והאלימות סוף נוכל לחיות בשלום, אבל חמש מלחמות אכ



26 

 

רדיפת השלום באמצעות לאת חיי  הלכן אני מקדיש .היום הזהעצם נמשכת עד 

יצירת גשרים של תרבות. הקמתי ו יות,פוביוגרכתיבת שירים, רומנים היסטוריים 

, 1999בשנת  "הבינלאומי לתרבות שלוםהישראלי ואיפלק: הפורום את עמותת "

 ביטאון -הדייג'סט  האיפלק  אתכל יום  מתות. אני מפרסומאז היו לנו פעילויות רב

כנסים ארגנו  ביטאונים. 4500שלום באינטרנט, ואנחנו כבר הוצאנו יותר מ לתרבות 

. אני מאוד יםתרבות שלום מוצלחפתרון סכסוכים על ידי של בינלאומיים קונגרסים ו

,  וזה נותן לי ממשיכה לכהן כיו"ר איפלק העולמית, מאז שהקמתי את הארגון הזה

 סיפוק רב.
 

זים, יעמפוליטיקאים לא שמשוררים יכולים להגיע לאן ש תהאם את חושבפטריק: 

 להגיע לשלום? ואם כן, איך?ו על הטרורהתגברות  בנושא

  

: למרבה הצער הגורל שלנו עדיין בידי הפוליטיקאים. עם זאת, מה שאנחנו עדה

אנחנו מציאותיים  .ר המנהיגיםעושים באיפלק הוא לסלול את הדרך לשלום עבו

 .כל כך לראות רוצים נחנו , שאכדי לדעת שאנחנו לא יכולים לכפות את השלום דיינו

פלטפורמה שמבטאת מה שרוב האנשים של העולם כ אנו באיפלק משמשיםאלא 

אנחנו  . מלחמות מהרס ומאלימות, משלום וחירות מטרור,  -אליו משתוקקים 

שמלחמות לא יכולות לפתור ולהראות יקאים יכולים להשפיע על הפוליט

להקל על פוליטיקאים משני צידי  התרבות שלום שיכול מפיצים קונפליקטים. אנחנו 

שלום להגיע להסכם אנו מנסים לשכנע אותם , הישראלי והפלסטיני, סכסוכים

, כמו חוזה השלום בין מצרים וישראל, ובין ירדן שיהיה מקובל על שני הצדדים

 .וישראל
 

: עד כמה חשוב לך קשרים עם משוררים אחרים בכל רחבי העולם? האם אי פטריק

 או סם האמיל? מתהלו מגעים עם משוררים כגון נאזים חכופעם נ

  

לקיים מגעים עם משוררים מרחבי העולם, כמו איתך  נוזה מאוד חשוב ל עדה:

ם משורריעם למשל, וכדי להחליף דעות אתם. נסעתי ברחבי העולם ונפגשתי 

בארגוני שירה  האתה מזכיר(. אני גם חבראלה ששני עם מצוינים )עם זאת, לא 

הכותבים  , האגודה הישראלית של סופרים ומשוררים"קולות"שונים, ביניהם ב

 ועוד..., באנגלית
 

 בה. ההעיר שאת גראת בקצרה: א. עדה אהרוני כאדם; ב.  י: תארפטריק

  

 הזמן." אני חי ללאאני "האישה  באחד השירים שלי, ת: כפי שאני מתארעדה

בפרויקטים רבים בנוסף  תכל רגע עד תום, כאילו היה האחרון. אני מעורבוממצה 
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כנסים בינלאומיים הבאים פרויקטים והכנת  ספרים עד כה(. 32לכתיבת יצירותיי )

( אמזון, KDPקינדל )בספרים אלקטרונים נוספים  עשרהשלנו. פרסמתי לא מזמן 

הרצאות, לכל זאת בנוסף  .אחד בספרדית, ואחד בצרפתית שמונה באנגלית,

 . חיי בשמחה ובסיפוקאת  ממלא הכל ז יםאינטנסיביחיי משפחה ולכתיבה שלי, ל

  

על למרגלות והים התיכון,  לחוףומדהימה, , היא עיר יפה האני גר העיר בה חיפה, 

 חוףמפרץ ובמובנים רבים כמו סן פרנסיסקו, שכן יש בה  היאהר הכרמל הירוק. 

"עיר האהבה והשלום." יש לנו  וא שזוחיפה ההנפלא ב. הדבר פהונוף יפה ארוך

המתגוררים בחיפה, כולל  עשירותבעלי תרבויות אנשים השייכים לדתות שונות, ו

בהאים, וכולנו חיים בשלום ופלסטינים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים ערבים, 

קיבלתי את האות  2015, וב מה רבות לזאתתר. איפלק יויחד יםשגשגמובהרמוניה ו

זה תענוג  . "יקירת חיפה", על עבודת השלום בין יהודים וערבים באמצעות איפלק

גשרים של תרבות  האיפלק יצר הזו.נפלאה והייחודית לגור בעיר חיפה השלווה, ה

 הלהיות דוגמבהחלט יכולה . חיפה שלום בין העדות השונות בעיר האהובה שלנו

 עולם כולו.לרווחה לכל המזרח התיכון וו וםשל של

  

 נחמד.ההמעניין וראיון הזה ה לע: תודה עדה פטריק

 

לענות נהניתי מאוד שלך שאני החכמות השאלות  לע רבה פטריק,: תודה עדה

 .עליהן

 

 

***** 

_____ 

 

. הוא למד איטלקית, מלטזית והיסטוריה 1968נולד במלטה בשנת  ,טוסמ פטריק

 -במכללה  ב 1992מלטה בפירנצה. הוא מלמד שפה וספרות מאז באוניברסיטת 

De La Salle ביקורות ספרים. הוא ו. הוא כותב שירה, סיפורים קצרים לילדים

 .IL-PONTהעורך של כתב העת הספרותי המקוון 
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 פרופ' עדה אהרוני

 ד ב   אַ  ת   מ     ל  ב   חַ  מ   ל  

ד ָצִעיר ְשטּוף  ל ִמְתַאבֵּ  מֹוחַ ְמַחבֵּ

 ֶהם ִשְקרּו ְלָך ַכֲאֶשר ִהְשלּו אֹוְתָך

 ִעם ִמִלים ְמֻלטשֹות ַרְצָחִנּיֹות

 ְבִמְכָבַסת ַהִמִלים ָהַאֻּיָמה ֶשָלֶהם

 ָבּה ֶהם שֹוְטִפים מֹוחֹות ְצִעיִרים

 ְלָךמֹוחֹות ְפָתִאים ְכשֶ 

 ְבַסבֹון ַרַעל ַעְכָבִרים.
 

 ָאְמרּו ְלָךֶהם ִשְקרּו ְכשֶ 

ֶדן  ֶשִתְהֶיה ִגבֹור ְוַתָעֶלה ְלַגן עֵּ

ץ ַעְצְמָך  ַכָאֶשר ְתפֹוצֵּ

 ְוַתֲהֹרג ֲאָנִשים ַרִבים

 ְכֹכל ֶשַאָתה ָיכֹול

 ְבתּולֹות 72ְוָשם ִתְפֹגש 

 ְצִעירֹות, ְטִרּיֹות ַהְמַחכֹות ְלָך!

רֹוִרי  ְסִטּיֹותֶהם ְשְקרּו ְלָך ַהִמְפָלצּות ַהטֵּ

יִהּנֹום ַכֲאֶשר ָהַרְגתָ   ֶשָשְלחּו אֹוְתָך ַלגֵּ

ץ  ּוְלָך לֹא ָהָיה ַאִפלּו ָהאֹומֵּ

 ִלְשֹאל אֹוָתם:

 םתֶ ָלָמה אַ   -ִאם ַכְך 

 ְבַעְצְמֶכם?  לֹא הֹוְלִכים
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 רחלי אברהם איתןד"ר 

 

 

 איתן-מה נשתנה / רחלי אברהם

 הרּוַח ָפַרע ִשְמַלת ַנְקָטִרינָ 

 ָעָנן ַעל ַצָּואָרּה-ָפַרש ְצִעיף

 ָעָנן-ָכְך ָפַרץ סּוס-ַאַחר

 ַעל ִנָצנֵּי ַעְלָוָתה ַהְּיֻרָקה

 ּוְכֶשָתם ַהֶדֶלף

 ָהָאִביב-ֶאל ֹחֶרף

 ָחַדר ַחְמִסין

ץ  ְכַרַעם ַנַער ִהְתַנפֵּ

 .ֶאל שּוְלַחן ֶהָחג

 ֲעָנִנים ְשחֹוִרים ְמֻעִּנים ַבֹחם

ַרת ַהכֹוָכִביםִכסּו ֶאת בְ   עֵּ

 ּוְבעֹוָלם ֶשל ַמָטה

ֶדר ֶהֱאִדיָמה יל ַהסֵּ  ַמַפת לֵּ

ין  .ְוִריִדים ָשפּוְך -ִמּיֵּ

 .ְוָהָאִביב  ָחַמק ִמן ָהָאֶרץ

                               

  -   י"ד בניסן תשס"ב, ליל הפיגוע בנתניה  

 (2005, 77, עיתון מעלית אל הים)מתוך: 
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***** 

------- 

ד"ר לפילוסופיה, משוררת, יוצרת, מרצה, מנחה, ומבקרת ספרות. עוסקת בתחומי 

חינוך, חקר הספרות והוראתה. שיריה ומסותיה על שירה מתפרסמים במדורי 

ספרות ובכתבי עת ספרותיים. מכהנת  כיו"ר בית הסופר מודיעין והסביבה ועורכת 

הב ועם הזמרת מור שאול "שבילים", כתב עת לספרות. מופיעה עם בנה ליא

 בשירים מתוך ספריה.

אורח של משרד החינוך בישראל. חברה באקו"ם ובסל תרבות -נבחרה למפעל סופר

 רעות עם שלושת ילדיה.-מכבים-ומתגוררת במודיעין

 ספרים מתוכם שמונה ספרי  שירה. 10 הרחלי, פרסמ
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 טל איפרגן
 

 
 

 

                                מלחמה

 ַבִמְלָחָמה ֶשִלי יֵּש ַגם ְפצּוִעים

 ֲאִני ַעְצִמי ִנְפַגַעת ְוִנְפַצַעת לֹא ַפַעם

ִלים  עֹוֶבֶרת ַתֲהִליְך ָעְצָמִתי, ִשּנּוי ֶהְרגֵּ

 ִכְפָקק ָצפּוף ֶשל ַשַעם

ן. גֵּ  ֲאִני בֹוָנה ְלַמה ֶשִבי מֵּ

 

ן  ְללֹא ַמְצפֵּ

 בֹוַרַחת ְוִנְלֶחֶמת

 ָהִאיְנטּוִאיְצָיה ַמְקִשיָבה ּוְמַדֶבֶרת

 שֹוָתה ָקֶפה ּוִמְתַאֶזֶנת, ִמְתעֹוֶרֶרת

ִנים  ְבָשָעה ֶשָסִביב ַהְשָאר ְישֵּ

 ַהְפצּוִעים,

 הֹוְלִכים ֶאת ַצֲעַדת ַהִשקּום ְלַבָדם

 ַוֲאִני ִאָתם, ָראִשי מּוָרם

ַעל ַלַצָלקֹות ֶשְבתֹוִכי  ָגבֹוַּה מֵּ

 ַבִמְלָחָמה ֶשִלי

ין ְמַנְצִחים  אֵּ

 יֵּש ִמְלָחָמה, ֶשִהיא ָעְצָמה

 ִנָצחֹון ָגדֹול.
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***** 

___ 

 

 

בוגרת קורס שנתי לתקשורת  סופרת, משוררת ועורכת ספרותית,טל איפרגן, 

בוגרת לימודי פסיכולוגיה ותקשורת באוניברסיטה  מכללת 'גורדון'. –ועיתונאות 

 ת לימודי עריכה לשונית במכללת 'אורנים'.בוגר הפתוחה.

 עברית.-עד לפני כשנה לקטורית ב'כנרת זמורה ביתן', ספרדית

עורכת תוכן ולשון בהוצאות הבאות: צמרת, גוונים, פיוטית )ספרות ילדים, שירה 

 ופרוזה(.    מנחה סדנאות כתיבה.

 .2013-2014כיהנה כיו"ר אגודת הסופרים, סניף חיפה והצפון, 

 יוצרים' בחיפה.-קה את יריד הספרים 'סופריםהפי

 

 פרסמה חמישה ספרים.
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 רחל אשרוב 

 
 

מרּו  א 
 

 ִאְמרּו

יְך ִנָתן ַלֲעֹצר  אֵּ

ש  ִשעּוט ֶמְרְכבֹות ָהאֵּ

 ְיצּוקּות עֹוֶפֶרת ּוַבְרֶזל

 נֹוְשאֹות ֶדֶגל

 ְוַעמּוד ָעָנן

יֶהן? ְך ִלְפנֵּ  הֹולֵּ
 

 -ַתִגידּו 

יְך ִנָתן ִלְמֹנַע ֶהֶרג ּוִמיָתה  אֵּ

 ִמָשַמִים ְמַאְּיִמים

ָהֲאָדָמה ַהפֹוֶעֶרת  ּומֵּ

י  ש?ַלֲהבֵּ  אֵּ
 

י  ָמַתי ָתבֹוא -ַהִגידּו ִלי, אֵּ

 ַהַשְלָוה ָהרֹוַגַעת

 ּוְרִקיִעים ְכֻחִלים,

 ֶאֶרץ ַמְצִמיָחה ָשלֹום

יָתן  ְכצּוק אֵּ

 לֹא ֲאַבק

 ִמְלָחמֹות?

. משוררת ומנחה ערבי ספרות*
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 מעשה בחייל  

 רחל אשרוב

 
 

ם  עוד יותר. . חייל בשרות סדיר. שקט. מופנם. מאז שלום הגליל מופנ20בן 

 המלחמה הזו היא מלחמתו הראשונה. מלחמה בשטח, מלחמה עם מצפונו.

 

דרכם של צעירים לאהוב מתח וסכנות . לא הוא. לא מבין למה יחידה זו המובחרת. 

 אולי ההילה. אולי חינוך מהבית לתרום ? אבא ואימא שונאים מלחמה.

 

שלף ישר מהשדה במסוק איך זה קרה?  אודי נפל ביום הראשון. חלק מהחבר'ה נ

לבית הקברות . עוד לא עיכלו את מראות הדם ויש להתמודד עם שכול וכאב של 

אם ואב , אחות, אח.  מבטים מרוקנים, אטומים . מאוד עצובים.  אחרי זה נפלו נדב 

ודני וספי ושלום. והבדיחות על שרון וארון, על דובדבנים שמגישים למתים להמתיק 

 ..…מנוחתם

 

. שנה.  הזמן אינו עומד מלכת. אצה רצה לו הדרך. יש להספיק עוד חלפה שנה

..   עייף עלה לירושלים לאימא, אבא.  לנשום …מלחמה , עוד מלחמה , עוד אחת

אוויר הרים. לחפש שלווה. למלא מצברים מרוקנים . מאכלי מלכים אימא הכינה,  

ה להיות לבד". מעבר לכך. "רוצה להתבודד, אמר",  רוצ –את אשר אהב. החברה 

 לא פירש. אבל הבינה.

 

בשבת נערכה הפגנה בכיכר מלכי ישראל נגד המלחמה. מלחמת שלום הגליל. 

תם". לבוש אזרחי, תרמיל י"אבא, אימא אני זז כבר, רוצה להפגין , רוצה להיות א

 על הגב, המדים והנשק בתוכו מקופלים.  להפגין יוצא נגד ההרג נגד המלחמה.
 

למען שלום  –יל ואמר: " חברים, היום לצבא בריתי הפרתי לבסיס חזר עם ל

    הפגנתי".

 

 2015יולי 
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 לסלובקית. רחל אשרוב פרסמה חמישה ספרי שירה בעברית ועוד שניים שתורגמו

 

הנשים בתחום  100נבחרה בין  2000ייסדה סלון ספרותי בבית אבא חושי. בשנת  1999בשנת 

חיפה  -כיהנה כיו"ר אגודת הסופרים  2005-2013"תרומה אישית למען הספרות העברית". בין 

זכתה באות "קסת הזהב"  2015והצפון. יזמה והפיקה את "פרויקט שירה לבתי הספר". בשנת 

 ירה בארץ.מטעם אגודת הסופרים העברים. על תרומתה לקידום העשרת השפה העברית והש

 

לאחרונה הפיקה תערוכה עם צילומיה ושיריה שהוצגה בבית אבא חושי", "מרכז קריגר 

 לאומניות", "בית נגלר" ובית ספר "לאו באק" .

 

 דמויי הייקו. –עובדת על הוצאה לאור של שירים קצרים 
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 ורדה ברגר
 

 
 

 

 ָלעּוף,

 ָלעּוף ִעם נֹוָצְתָך ִליאֹוַנְרדֹו,    

 ָלעּוף ְלִצְדָך, ֶבן ָאמֹוץ ,              

ק,                                           ַהְרחֵּ

ַעל חֹומֹות ָהֶאֶבן,                                          ק מֵּ  ַהְרחֵּ

ֶבר ַלָשִנים,                                                                     עֵּ  מֵּ

 -ָלעּוף ְלַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוָלַדַעת                                                                       

 ָלַדַעת ָשלֹום.                                                                                                      

 

 

 

Flying with your feathers, 

                 Leonardo, flying 

                               beside you, Isaiah, 

                                       above a dark abyss, 

                                             no bloody borders, 

                                                      passing over time 

                                                                       to the End of Days 

                                                                                       to touch 

Peace.  
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 ֶשָלּה. ַהְשכֹול

אִהיד,  לֹא תֹוַאר ֹשַ

ל,  ְולֹא ֶכֶתר ִגבֹור ִיְשָראֵּ

 ְיַכסּו ֶאת ַהבֹור ֶשִּנְפַער

 ָלַעד,

 ַבֲחזֵּה ִאמֹו

 יֹוַלְדתֹו.

 

 

 ציור מאת ורדה ברגר
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 ורדה ברגר שירי הייקו

 

ְדַמת ֶדַמע ָדם  ְשתּוָלה ְבֹאַ

 חֹוֶלֶמת ֶאל ִשיַח שֹוַשּנֵּי

 לֹום.שָ 

 ורדה ברגר הברות הייקו,17                       
 
 

י ֱאנֹוש  ִשָשה ִמיְלַיארד ְבנֵּ

חַ  י ָירֵּ  ִדְלגּו ֱאלֵּ

 לֹא ָצֲעדּו ֶזה ִלְקַראת ֶזה

 
 

ִנים, ין ְשכֵּ  יּוַלְדנו ְלַחִּיים, בֵּ

יָבה,  לֹא  נֹוַעְדנו ָלמּות, ְבשֵּ

ם ְו/אֹו אֲ   ָדָמה.ָעקּוִדים ַעל ְקדּוַשת שֵּ

 

Born to life 

To die in peace. 

Not sacrificed on altars of God or 

Land. 

 

 

 הֹוְרִגים ְונֹוְקִמים

 הֹוְרִגים ְונֹוְקִמים

 ְוהֹוְרִגים,

יָבה.  ְסַחְרֶחֶרת ָדִמים ְוָקרֹוֶסַלת אֵּ

 ְוַקְרָנִפים. ִאֶּוֶלת ַמְנִהיִגים

 

Kill and revenge 

kill and revenge 

and kill. 

 Carousel of blood and hatred. 

 Leaders' folly and rhinomen.  
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ורדה ברגר עוסקת בעבודותיה ובשיריה )עברית ואנגלית( בנושאים 

 אקולוגיים,חברתיים ובחתירה לשלום.

 .בציוריה תמצאו חיות בר ועופות נודדים בסכנת הכחדה.  סדרה של ציורים ושירים

 וחוסר שוויון של נשים.עוסקת בביזוי 

 סדרה חדשה עוסקת בצפרים נודדות כמודל לחיים בשלום ללא גבולות.

 ברגר זכתה בפרסים רבים לאורך השנים ולזכותה תערוכות רבות בארץ ובעולם.

-,שירים וציורים עברית ,PLANET OF LIFEיצא לאור ספרה "כוכב חיים"  2012ב

 אנגלית בהוצאת אבן חושן.

 ARTציורים במוזיאון קיוטו בביאנלה  6נבחרה להציג בקיוטו,יפן בשנה באחרונה 

QUAKE 2015   וזכתה בפרס לקידום השלום  התכבדה לקרוא משיריה בפתיחה

 www.vbreger.com באמצעות אמנות.

 

http://www.vbreger.com/
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 הלפרן-ד"ר מירי בר
 

 
 

 התמודדות עם חרדות ופחדים של ילדים בעקבות טרור

 הלפרן-מאת: ד"ר מירי בר
 

אירועי טרור ומלחמה עלולים לגרום לילדים לחוות את העולם כמסוכן, עם אנשים 

זרים שרוצים לפגוע בהם מסיבות לא ברורות בעוד הוריהם אינם יכולים להגן 

הילדים יפגינו חוסן לאחר אירוע טראומתי, אך חלקם עלול לפתח  עליהם. רוב

סימפטומים שונים התלויים בגיל, מין, תרבות הילד, מידת החשיפה לאירוע, הקשר 

בין ההורה לילד והתמיכה לאחר האירוע. ישנם כיום טיפולים שונים שמטרתם 

ות לעזור לילדים להתמודד עם דחק וטראומה. טיפולים אלה משלבים שיט

 התנהגותיות, חשיפה הדרגתית, קשיבות והרפייה.-קוגניטיביות

במאמר אסקור את השפעת הטרור על ילדים בגילאים שונים, וויסות עצמי וקשר 

ילד לפיתוח חוסן והיעזרות בביבליותרפיה ככלי טיפולי דרך תיאור המקרה  -הורה

 של אמילי ואירוע הטרור בבוסטון.

 הטרור כדרך חיים

נות הפחד מטרור וממלחמה הפך להיות אחד הפחדים הנפוצים בשנים האחרו

מגיעה מן המילה הלטינית 'טרה'  ביותר בקרב ילדים בכל העולם. המילה 'טרור'

 שפירושה להפחיד. טרור משלב שני סוגי איומים: איום מכוון לקהילה ואיום שרירותי

הפחדים  לילדים ולמשפחות. בנוסף למעגל החיצוני, נמצא את המעגל הפנימי:

והחששות שההורים חווים משפיעים על תגובת הילדים. במקרים מסוימים נוסף 

שינוי מקום: ילדים נאלצים לעזוב את סביבתם הטבעית ו/או להיפרד מהוריהם 

http://www.gilrach.co.il/2014/07/%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91/
http://www.gilrach.co.il/2014/07/%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9d-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%a4%d7%97%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%9c%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a2%d7%a7%d7%91/
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לתקופה מסוימת. כל אלה משפיעים על הסימפטומים של הילד ותגובתו לאירוע 

 .הטראומתי

כמו הנוכחית, ילדים חווים טרור כדרך במקומות מסוימים בארץ, בעיקר בתקופות 

חיים. יום, יום הם לומדים לצפות ל'לא נודע' כדרך להתגבר ולשרוד. הם חוששים 

שאזעקה, או קריאת 'צבע אדום', יישמעו בזמן מקלחת או בדרך לבית הספר. הם 

ישנים עם הוריהם מכיוון שהם פוחדים לישון לבד. הם אינם יכולים לשחק בחוץ 

הפגיעה בשגרה היומית והחשיפה לטרור  סיעות בתחבורה ציבורית.ונרתעים מנ

עלולות להשפיע על הקשר בין ההורה לילד ולהוביל למתח ולחרדות בתא 

המשפחתי. אם כי רוב הילדים מראים חוסן כאשר הם נחשפים לאירוע טראומתי, 

 .ישנם ילדים שעלולים לפתח סימפטומים שישפיעו על התפקוד היומיומי שלהם

הסימפטומים המתלווים לאירועי טרור ומלחמה נרחבים  – שפעה על ילדיםהה

ומשתנים מילד לילד וממשפחה למשפחה. זהו שילוב של מאפיינים הקשורים 

לאירוע מעורר החרדה, גיל ומין הילד, מידת החשיפה לאירוע ולאירועים 

ה טראומטיים קודמים, סוג האירוע, ההיקשרות ההורית וכמובן העזרה והתמיכ

לאחר האירוע. חשוב לציין, שגם ילדים אשר לא חוו אירוע טרור באופן אישי עלולים 

לפתח סימפטומים התנהגותיים ורגשיים מעצם היותם קרובים לאירוע, או דרך 

 כרות עם מישהו שחווה את האירוע הטראומתי.יה

לילדים צעירים יותר אין היכולת להביע את עצמם מבחינה מילולית בדומה 

רים, ולכן הסימפטומים אצלם שונים משל מבוגרים. ילדים בגילאי גן עלולים למבוג

מנעותית, התנהגות אימפולסיבית, חלומות ילפתח פחד וחרדה כללית, התנהגות ה

חוזרים על האירוע הטראומתי, ביעותי לילה ורגזנות. בנוסף, הם עלולים להפגין 

תיים כמו שליטה על רגרסיה להתנהגות ילדותית, 'לשכוח' כישורים התפתחו

הצרכים, רצון לישון עם ההורים, מציצת אצבע או מוצץ, וקושי ביכולת פרידה 

מההורים. ילדים מפגינים גם משחק חוזר הקשור לאירוע הטראומטי ושואלים שוב 

 ושוב אותן שאלות הקשורות לאירוע.

ש יכולת י 6-12כאשר הילדים גדלים, הסימפטומים נראים יותר לעין. לילדים בגילאי 

מילולית עשירה יותר ולכן הם יכולים לתאר את הפחדים ואת הרגשות בצורה 

בקשב וביכולת הריכוז, פחד   ברורה. הם עלולים להרגיש אשמה, בושה, קושי

מדברים אשר אינם קשורים ישירות לאירוע ורגרסיה. הם עלולים לחוות קושי 

ח בעיות אחרים עלולים לפת .להירדם או שיתעוררו במהלך הלילה

חלקם  .התבודדות, בכי ורגזנות ,התדרדרות בלימודים ,אלימות ,כעס ,התנהגות
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ישנם ילדים  .יפתחו רצון לנקמה ויחוו קושי להתרכז במשימות שונות במהלך היום

 שינסו להימנע ממקומות שמזכירים להם את אירוע הטרור.

 פיתוח יכולת וויסות עצמי

עלולה להשפיע על יכולת הילד לווסת,  חשיפה לאירוע דחק או אירוע טראומתי

לזהות ולהביע רגשות. מחקרים הוכיחו שכדי לבנות חוסן, על ילדים ללמוד ויסות 

עצמי שכולל ויסות גופני ובעיקר ויסות רגשי. הקשר בין הורה לילדו מהווה כלי 

מרכזי בתהליך הוויסות הרגשי. הורה הקשוב לצרכי ילדו ומאפשר לו להתייחס 

ורה תומכת, יעזור לו גם להתמודד בצורה יעילה יותר. עלינו לזכור כי לפחדיו בצ

טרור משפיע לא רק על ילדים אלא גם על הוריהם, לכן יש חשיבות עליונה ליכולתם 

 .של ההורים להגיע לוויסות עצמי בטרם ייגשו לעזור לילדיהם להתמודד

  ויסות רגשי מורכב משלוש אבני יסוד:

 זיהוי אפקט א.

 וצר מילים של החוויה הרגשית והבנת הקשר בין אירועים לרגשות.בניית א

 ביטוי אפקט ב.

 הגברת יכולת הילד לתקשר חוויה רגשית בצורה יעילה. 

  שינוי אפקט ג.

 יכולת הילד להתמודד עם הרגש במקום להדחיק אותו.

 ניתן ללמד ילדים מיומנויות שונות על מנת להגביר את הוויסות העצמי ובכך להגביר

 חוסן.

 ההורים כמפתח לחוסן ילדיהם

הקשר בין ילדים להוריהם הוא אחד הגורמים החשובים והמשמעותיים ביותר 

כיוון שהם מחפשים סימנים ורמזים מההורים כיצד לפרש  ,לבניית חוסן אצל ילדים

לדוגמא, ילדים עם היקשרות בטוחה להוריהם  .את האירוע ולהעניק לו משמעות

   אשר עליהם להתמודד עם מצבי חרדה.יפגינו יותר חוסן כ

כיוון שאירועי טרור עלולים להשפיע על המשפחה כיחידה גרעינית, חשוב לחזק את 

שיח טיפולי ולהדרכה הורית. הורים אשר יכולים -ולתת מקום לדו  ילד-הקשר הורה

באמצעות שמירת השגרה והרגעה פיסית   לווסת את רגשותיהם ולהוות דוגמא

ד, תורמים לפיתוח מיומנויות וחוסן אצל ילדיהם. לעומת זאת, הורים ונפשית של היל

טראומתיים או דיכאוניים, עלולים -אשר חווים בעצמם סימפטומים חרדתיים, פוסט

 לא לראות את סימני החרדה בילדיהם ואת הצורך שלהם בעזרה.



43 

 

לנוכח המצב הקיומי בארץ וזמינות המידע באמצעות הטלוויזיה והאינטרנט, גם 

ילדים אשר אינם גרים באזור הטרור אך חשופים למידע של המדיה, עלולים לפתח 

יש לווסת את המידע הנחשף בפני הילדים ולהגביל  .סימפטומים פוסט טראומתיים

 את הצפייה בחדשות במידת הצורך.

גם כאשר הילדים בחופשת הקיץ, חשוב להמשיך בשגרה היומיומית תוך מתן מענה 

רטנית לפי הצורך. עם זאת, היות שילדים רגישים להתנהגות ותמיכה קהילתית ופ

ההורים, לא מומלץ להסתיר מהם מידע, אלא לענות על שאלותיהם ולהסביר בגובה 

 .העיניים ובאופן מותאם לגיל הילד

 היעזרות בביבליותרפיה

בליותרפיה, טיפול באמצעות סיפור, הוכח כיעיל במשך מאות שנים. ביהשימוש ב

לבניית מערכת יחסים בין הקורא למאזין, ועוזרת לפתח יכולות   וזרתקריאת ספר ע

הקשבה ותקשורת הדדית אצל ילדים. במהלך טיפול, קריאת ספר ביחד עם הילד 

יכולה לשמש ככלי אבחוני, כשהמטפל קשוב לתגובות הילד לסיפור. הסיפור מספק 

מטרידים  מידע ומנרמל את חרדות הילד בכך שהוא מאפשר לו להתחבר לתכנים

 בצורה עקיפה ויצירתית. בנוסף, הספר הוא כלי נגיש וזול למטפלים ולהורים כאחד.

כדי שספר יהיה כלי טיפולי מושך, על הסיפור להיות מבוסס על דמויות ומצבים 

שילדים יכולים להזדהות עמם בלי קשר למין ולתרבות, האיורים הנלווים צריכים 

לתמונה, והסיפור הטיפולי צריך להיות  להמחיש ולעזור לילד לחבר בין מילה

  מותאם לגיל ההתפתחותי והכרונולוגי של הילד.

את הספר 'להיות גיבור על' כתבתי עבור הורים ומטפלים של ילדים אשר 

מתמודדים עם מצבי דחק וטרור. מטרת הספר היא לספק לילדים צעירים כלים 

יים דרך וויסות עצמי. טראומת-ומשאבים לבניית חוסן והפחתת סימפטומים פוסט

מטרה נוספת של הספר היא חיזוק הקשר בין ההורה או המטפל לילד, תוך 

התייחסות לקשיים ופחדים מהם סובלים הילדים דרך פיתוח מיומנויות יומיומיות 

להתמודדות עם חרדה. הספר מלווה בהסברים להורים ולמטפלים על דרכים 

יבי המשלב שיטות טיפול הנתמכות זהו ספר אינטראקט .להתאימו לכל ילד וילד

במחקרים שזכו להצלחה מסחררת ברחבי העולם כגון קשיבות, הרפייה הדרגתית, 

התנהגותי ודמיון מודרך. במקביל, הספר מבוסס על מחקר בתחום -טיבייטיפול קוגנ

 .הביבליותרפיה שמצא אותו מועיל לקבוצת היעד

al-care.ravpage.co.il/gibor-http://family 

http://family-care.ravpage.co.il/gibor-al
http://family-care.ravpage.co.il/gibor-al
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***** 

___ 

בתחום הטראומה  , פסיכולוגית ילדים קלינית עם מומחיותהלפרן-ד"ר מירי בר

בית חולים מקליין, בית הספר   miribhalpern@gmail.com וחרדות ילדים

 ארדלרפואה הרוו

הלפרן סיימה בהצטיינות את הלימודים -על״. ד״ר בר-מחברת הספר ״להיות גיבור

 באוניברסיטת הרטפורד

 

 

 ישי )ז"ל(-ישראל בר

 

 שותפות גורל ומעשה נאצל
 

אסדי מדיר אל אסד איבדה השבוע שניים מבני משפחתה בפגיעה ישירה משפחת 

יו הקטן יותר וסבתו של קטיושה בפתח ביתם. פתחי בן החמש ואימו נהרגו. אח

 נפצעו קשה. 

בכפר הערבי, שבקרבת כרמיאל נשמעו קולות הדורשים את הפסקת שפיכות 

הדמים. רבים מבני הכפר היפנו אצבע מאשימה כלפי ראש ממשלת ישראל, אהוד 

אולמרט. היו ביניהם גם קולות מתלהמים, היו. אך מכאן ועד הביקורת נגדם בכלי 

 התקשורת, הדרך ארוכה. 

שית, זכות אנשי הכפר להבעת דעתם אינה ניתנת לערעור, גם אם דעתם אינה רא

תואמת את דעת רבים מאיתנו. אל נשכח את מוצאם, את היותם ערבים מוסלמים, 

mailto:miribhalpern@gmail.com
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אולי אף שיעים בהתפלגותם. הזדהותם ברמה הצהרתית עם אנשי החיזבאללה, 

בילה למידת אף אם היא צורמת באוזנינו, הרי שהיא חייבת להתקבל בהבנה המק

הסולידריות המתקיימת בינינו ובין שאר תפוצות היהדות ברחבי תבל. כל עוד 

הסולידריות הבין ערבית אין בה לפגוע באושיות מדינת ישראל, זכותם לשאת 

 דברים בגנות המלחמה ובגנות ראש הממשלה היא זכות בסיסית. 

ו של פתחי שנהרג, ולבסוף, יש להרכין ראש בפני המחווה האצילה אותה הפגין אבי

בהסכימו, עוד בטרם טמן בעפר את אשתו ובנו הקט, לתרום את קרניות עיניהם 

 להצלת ראייתם של שניים, יהודים? אשר המתינו נואשות למתת חסד שכזו. 

 אכן מחווה אצילית השווה הרבה הערכה תקשורתית. 

בֹואֹות  ֶאֶלף ר 
 

דַּ  ל ְוִיְתקַּ דַּ שֶאֶלף ִרּבֹואֹות ֶשל ִיְתגַּ  
י ָמרֹום,  ִפְלחּו ֶאל ְשמֵּ

 ֶחְלַקם רֹוְטִטים, ִנָשִאים ַבֲעָויֹות
–ֶשל אֹוְמַרם   
 ָאב ָשכּול.

 

י ִבָטחֹון  ֶחְלַקם ְקטּוִעים, ַחְסרֵּ
–ֶשל אֹוְמַרם   

תֹום.יָ  -ֶבן  
 

ִרים ֲאמּוִרים ְבַסַער ָהֶרַגע  ֲאחֵּ
ִאים ִבְיגֹון ָכל ל,ְיגֹונֹות ִיְשָראֵּ  -ְמלֵּ  

ֶלה ֶשִּניַמת, ַמדּוַע ְוָלָמה  ְוָכאֵּ
יֶהם.  ִמְתַלּוֵּה ֲאלֵּ

 

ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ –ְוָסִביב   
 ֶאֶלף ִרבֹואֹות קֹוְרָבנֹות עֹוָלה.

 ֲהִתְשקֹוט ָהָאֶרץ ְולּו ַגם ַאְרָבִעים ָשָנה?

 
1975אלול תשל"ה / ספטמבר   

 
 

ב  ֶזה ּכֹוא 
 

ב  ֶזה כֹואֵּ
ב,  ְולֹוהֵּ
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ר,  ְוחֹודֵּ
ר  ְודֹוקֵּ

 ּוְבִלי ֶהֶרף
 ְמֻלּוֵּה ְוָצמּוד.

 

 ְוִאם ַגם ִתְרֶצה
 ִלְשכֹוַח,
 לֹא ִלְזֹכר

ם, אֹו ִלְבֹרוח לֹא תּוַכל  –ְלִהְתַעלֵּ  
ִעי, לֹא ֶאְפָשר.  רֵּ
 ִכי ָההּוא ֶשָּנַפל,
ר ֶשָחָלל,  ְוָהָאחֵּ
–ְוֻכָלם ְבִלי   

א ִמן ַהְכָלל  יֹוצֵּ
גּוְפָך ָבר מֵּ  ֶהם אֵּ

ֶּנֱחַבל.שֶ   
 

ִעי ן, ַכְך רֵּ  ַעל כֵּ
 ַהִדְמָעה ְבָזִוית
 ַהֶפה ַבֲעָויֹות
–ְוַהַכף ַהְקֻמָצה   
 ֶהם ִבטּוי ּוֶמֱחָוה

 ַלִזָכרֹון ֶשָהָיה, ְלִזָכרֹון ֶשַחְוָתה
 

 ֶנֶפש ֶשָהְיָתה ְונְֻתָצה.
 

 

 

 תא'ל צבי פולג

 643מפקד אוגמ'ר 

 צ ה' ל
 

 לצביקה שלום,
 

מוחמד אחמד  המחבלום בשעות הערב, חיסלו כוחות הביטחון באזח'ע את שלש

נאסר חוטפו של כריס ג'ורג', בעזה ביום ו' שעבר. מסתבר כי אותו אבו נאסר הוא 

 , בנוסף לפעילות פח'עית נוספת באזור הרצועה.18.6.89-זה שירה גם בי ב
 

הקלה. הייתה זו אני חייב לציין כי למשמע הידיעה על חיסולו, חשתי רגש של 

תחושה של הקלה אישית מלווה בתחושה טובה בכלל כי הנה חוסל מחבל אלים 
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אשר ניסה להעביר את דפוסי ההתקוממות הקשים בלאו הכי לשלב חם הרבה יותר 

 שלב של אש. –
 

 אזי שבעתיים חזק ואמץ!

 

 ישי.-ישראל בר   בהערכה,

 

 

 

***** 

___ 

 

 
 טמפל, פילדלפייה, ארה'ב                       מ"א "תקשורת המונים", אוניברסיטת 

                 .ב"א "ספרות עברית ולשון", "היסטוריה יהודית", אוניברסיטת חיפה

 , פילדלפיה                     WIBF-FMמפיק, עורך "שעה של ישראל", תחנת הרדיו 

                              דובר המינהל האזרחי, חבל עזה, תקופת האינתיפאדה           

                                                                   מתן הרצאות, ריכוז והנחיית קורסי "תקשורת המונים".                                                                             

 במסלול בחינות משרד הבריאות   ריכוז אולפני עולים אקדמאים ורופאים

ניהול, תיאום ובניית מערכת מרחבית בנושא עלייה, נוער והוראת השפה העברית, 

ברחבי המזרח הרחוק הרוסי. כתיבת ספר "מחמ'ע   כנות היהודיתמטעם הסו

 באהבה", רשמי תקופת השליחויות במדינות בריה"מ לשעבר.

חמש תערוכות אישיות, ישראל  –תחביב:    התמחות בצילום אורבני, טבע ונוף

 ורוסיה.



48 

 

 אליעזר-חגית בת
 

 
 

ּפּול ר   ע 

 

 לֹא ְמֻסֶגֶלת ִלְקלֹוט ְפָרִטים

 ַעל ַמֲהַלְך ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְשִנָּיה:

י י-ִשקּולֵּ מֵּ ְסכֵּ ִמים -ִשקּוִלים, הֵּ  ֶהְסכֵּ

 ִכי ִשְכִלי ִנְמַחץ ַתַחת ַהַצַער

י ַחָּילִ  ִתיםַעל ִמיְליֹונֵּ  ים מֵּ

 ּוִמיְליֹונֵּי ָנִשים בֹוְדדֹות

 

 חגית בת אליעזר

 

***** 

___ 

 

 משוררת ומבקרת ספרות, –אליעזר -חגית בת   קורות חיים

(, 2008ספרי שירה בהוצאת כרמל: "השקת ספינת צפייה") 3פרסמה 

 (.2016(, "בעזרת חברים")2012"התנסויות")

 במתמטיקה,בעלת תואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני 

 0505  762259 עובדת בתעשיית מחשבים.

Hagit.bat.aliezer@gmail.com 
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 לידיה גורדון
 

 
 

 

 מחפשת את גלית

 

אתמול הייתי בהפגנה. נסענו מהגליל המערבי, אזור מגוריי, לבית חנינא רצינו 

ראם למחסום קאלנדיה, ללוות משאיות שהובילו תרופות ומזון -לצעוד ממחסום א

 סיוע לפלסטינים הנצורים.לרמאללה, 

הגענו וחלקנו ירד מן  האוטובוס והתחלנו לצעוד לכיוון המחסום. רציתי לפגוש את 

אביב. כל הזמן חיפשתי אותה בין קהל גדול מאוד -גלית, הבת שלי, שהגיעה מתל

של אנשים, עד שהתקשרה אלי. הרגשתי כמו ברוב ההפגנות: בטוחה בתוך קהל 

הפעם היו הרבה ערבים, הם  -. אבל זה לא לגמרי נכון של אנשים שחושבים כמוני

היו יותר מאתנו ועם חלק מהסיסמאות שהם השמיעו, לא הסכמתי. אבל צעדתי 

בתוך קבוצה של אנשים מתע'יאוש שנשאו שלטים שהיו לגמרי לפי הדעות שלי. ירד 

גשם, היה קר, היינו מחוץ לישראל. הייתה לי הרגשה קצת אחרת מתמיד. אני לא 

בכיכר רבין, בלב קונצנזוס השמאל. פתאום השמיעו קריאות נגד ארצות הברית: לא 

שנה אחורה אל ה:  40נמות ולא נמית בשרות ארצות הברית! זה זרק אותי 

!Yankees go home מה, אני עדיין צועדת בהפגנות!? הרי חשבתי שהשלום   .

 כבר כאן, נוכל סוף סוף לנוח. 

 

כן! -ם. מצטרפת מדי פעם לקריאת הסיסמאות. שלוםאני צועדת ברגשות מעורבי

לא! פואד שר הביטחון, כמה ילדים הרגת עד היום! לא, -כן! כיבוש-לא! שלום-טרור

? עוד מלחמה שבה 1936לא , לא ניתן לפאשיזם לעבור. איפה אנחנו? בספרד  

השמאל הפסיד. אני לא ממש צועקת בהתלהבות, כמו פעם. למעשה מעולם לא 

 לגמרי לצעוק סיסמאות. למרות שהיו רגעים בכיכר מלכי ישראל שצעקתי התלהבתי 
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בשיכרון חושים: רבין רבין!! הוא ביקש אהבה ואני רציתי בכל מאודי לתת לו אותה. 

באותו ערב רצחו אותו. אולי למעשה אז נגמר הכול. אולי אנחנו מתדרדרים לתהום 

ם תה חם שגלית מציעה לנו, לי וכבר אין בכוחנו לעצור. אנו ממשיכים לצעוד, שותי

 ולרחלה, )חברה צרפתייה של גלית? של שרה?(

 

לידנו משלחת איטלקית. לרגע, אני חושבת לדבר איתם, אבל לא עושה זאת. 

מתחילה תזוזה ומבקשים שהנשים יצעדו קדימה, כדי למנוע אלימות. גלית ושרה 

גלית שאני אשאר רצות קדימה, אני מתחילה לרוץ אחריהן אבל אחר כך אומרת ל

ליד הקבוצה של תע'יוש שלא התקדמו. יש שם נערה על כסא גלגלים. אחר כך אני 

זזה לצד, להשקיף על המצעד, לראות היכן זה מתחיל והיכן זה נגמר. יש המונים, 

 כמה אלפים.

 

פתאום אני פוגשת שם, מחוץ להמון, את יעל. אנחנו משוחחות על ההפגנה, כמה 

שנה צועדים במצעדים. אני אומרת שזה  50על הזקנים שכבר אנשים יש. מי כאן. 

מעורר התפעלות, ההתעקשות הזאת. יעל אומרת שזה מייאש. כאילו אין לזה סוף. 

ותמיד אותם האנשים שמתעקשים. אני אומרת שכבר חשבנו שזהו, השלום כאן, 

את ואיך הכול התנפץ. בפנים משהו מתכווץ מאוד בתוכי. גם עכשיו כשאני כותבת 

זה. אנחנו מדברות על זה ש"שלום עכשיו" לא הצטרפו. אני אומרת שזאת הצרה 

של השמאל. אנחנו מסתכלות על הקבוצה של האיטלקים שנושאים דגל אדום של 

איזה פלג של מפלגה קומוניסטית. יעל נזכרת בסרט איטלקי של אטורה סקולה: 

ל ההתפלגויות של "מריו ,מאריה ומריו", שם מסופר, באמצעות סיפור אישי ע

השמאל האיטלקי. אנחנו מחייכות. פתאום אנחנו רואים אנשים רצים עם חבילות 

מזון לכיוון המחסום ואנשים רצים לכיוון משאיות שכנראה נשארו אחורה. אומרים 

שהשוטרים לא מתירים למשאיות לעבור.  אני מפקפקת ביעילות העברת המזון, 

ת המחסום. אני מטלפנת לטלפון של ובזה שהמשטרה תתיר לאנשים לעבור א

שרה, איפה גלית? הפלאפון של שרה לא עונה. משאית אחת מצליחה לעבור 

ואנחנו מוחאים כפיים ומיד מתחילים אנשים לרוץ ואנחנו שומעות רימונים 

 מתפוצצים. עננים של גז מדמיע מתחילים לאפוף את האנשים. הרוח אלינו. 

 

תאום רואה שגם שם יש שוטרים, מתלבטת, אני רצה לכיוון התחלת הצעדה ופ

הרגליים רועדות לי, אני מרגישה פחד נורא כאשר אני שומעת את הרימונים 

מתפוצצים קרוב. אני רואה פתח בגדר תיל, מעבר מזה בתים, אולי שכונה, אולי 

מוסד כלשהו. אני נכנסת, יש עוד אנשים שם. אנחנו מתרחקים מן הכביש המתמלא 

ם בכביש אחוזי בהלה. אנשים באים עם עיניים אדומות. אני רואה עשן. אנשים רצי

 נערה אחוזת אימה, פניה נפוחים, עיניה דומעות, שהחבר שלה מחזיק בה, הם 
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נכנסים גם מהשער. לידי אנשים מתלבטים, להישאר, לצאת, מישהו אומר, נחכה 

תים. אחר כך עד שזה יעבור ונצא. אני מחכה, נכנסת אל בין המכוניות, מתקרבת לב

נדמה לי שהכול נרגע. אני יוצאת ואז אני שומעת שוב רימונים, גם מהצד הרחוק, 

בכיוון המחסום וגם מן הצד הקרוב אלי, לכיוון כניסת הרחוב, בהצטלבות עם הרחוב 

השני, משם באנו. כעת אני אחוזת בהלה, מה לעשות? אני כל הזמן מצמידה לאפי 

לפני שהכול התחיל. אני מצמידה את הבצל וגם  בצל, שמישהו נתן לי בחיוך עוד

 טישו, על הפנים. 

 

בצד השני אני רואה שוטרים עם מטולים רצים אחרי האנשים שנסים בבהלה. מה 

לעשות עכשיו? שוטר מתחיל לצעוק שנעבור לצד השני, אני לא רוצה אבל בכל זאת 

ים להצטלבות, מצייתת, הרגלי אזרחות טובה. ואז אני מצליחה לרוץ עם כמה אנש

ושם הכול כביכול נרגע. אני מצלצלת שוב ושוב לפלאפון של שרה, איפה גלית? אף 

אחד לא עונה. אני מזהה את הקבוצה שלה, אני שואלת אותם, גם הם לא יודעים. 

אני עומדת באמצע הרחוב, בבוץ ופתאום: גלית! אני מחבקת אותה, אומרת כל כך 

רת שלא שמעו את הצלצול, היה רעש ובלגן. דאגתי לך, למה לא עניתם? היא אומ

אני נרגעת. מישהו אומר שצריך להגיד לנהגים שלא ייסעו, וגלית שוב רצה להגיד. 

ואז שוב מטר של רימוני גז, מה קורה להם? הם חיות, אני חושבת. למה הם יורים, 

מה בדיוק הם רוצים מאיתנו? אחר כך אני אחשוב שהם סתם משתעשעים בלירות 

, שמאלנים מוקצים. וכרגע אני חושבת על הנאצים )באותו רגע לא חשבתי על עלינו

יש מרחק עצום, עדיין זה(, הם שהשתעשעו בלהכות נשים וגברים חסרי אונים. נכון 

אבל עד כמה הוא שברירי, איך עוברים משלב לשלב, אני בטוחה שעושים זאת 

קנה המידה בקלות. בקלות הבלתי נסבלת של ההידרדרות המוסרית, מאבדים את 

הורגים ילד פלסטיני כי הוא זורק אבן, והוא כל כך שונה מן הילד המטופח שהחייל 

השאיר בבית )אח או בן(, זהו ילד "מכוער" מן העולם השלישי, ילד מלוכלך, אולי 

רעב, ומה זה ילד כזה? הרי יש כל כך הרבה כאלה, אולי אפילו עושים לו טובה, קל 

ה. אני מתמלאת כעס נורא על השוטרים, אני חושבת אלה לירות על ילדים כאל

 השוטרים שאמורים לשמור עלי? 

 

ושוב אני מחפשת את גלית. שרה עונה לי שגם היא מחפשת אותה. אני מגיעה 

לאוטובוס "שלי". האנשים יושבים שם, כאילו שאחרי שהגענו למקום הבטוח הזה, 

רבה זמן סוף סוף גלית מתקשרת. הכול בסדר. הכול נראה כל כך נורמאלי. אחרי ה

האוטובוס שלי מתחיל לנסוע. אנחנו נכנסים אל תוך ירושלים. אני מזהה את הצומת 

לאוניברסיטה שכל כך הרבה פעמים עברתי דרכה. הכול נראה לי שונה. אני חוזרת 

אל ארצי, ואני כבר לא יכולה לראות אותה בעיניי הקודמות. אני מרגישה קורטוב 
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ש. מצד שני, הנה, אני חוזרת לביתי, אני חוזרת לחיי הרגילים, אל טעם של כיבו

 הקלות הבלתי נסבלת של הקיום. מחר, אני חושבת, הכול יהיה כרגיל. האומנם?

 

 

***** 

___ 

 

אוניברסיטת בספרות כללית ב תואר ראשון קנכט סיימה בהצטיינות-לידיה גורדון

את  .אוניברסיטת תל אביבב תורת הספרותבחוג ל תואר שניו ,חיפה

 . אוניברסיטה העברית בירושליםעשתה ב דוקטורטה

 זכתה בפרסים ובמלגות, בין היתר:

בסראטוגה ספרינגס, ארצות הברית, זכתה  (Yaddo) במושבת האמנים יאדו

 .במימון מלגה לסופר ישראלי

, 1986בשנת  סיפור הקצראמריקני" זכה בפרס אריכא ל-הסיפור "תסריט דרום

והספר זכה בפרס ע"ש פרננדו חנו מטעם הקהילה היהודית במקסיקו לסופר 

 .1988ישראלי בשנת 

 פרסמה שישה ספרים בעברית ושניים בספרדית.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%A7%D7%A6%D7%A8
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 פרופ' יוסי גמזו
 

 
 

 

יָטָרה ַמָּכה ַעל ָהרֹאש. ֶשג   ..ּכ 

 

י ָשבּוַע, ַבֲחַשאי,  ִלְפנֵּ

 ָיַשב ָבחּור ֶשְשמֹו ִיַשי

 ְבָיפֹו, ְכמֹו ֲאחּוז ֲחלֹום

 ָים צֹוֶנֶנת ָשָרה-ְורּוחַ 

 ִעם קֹולֹו ְוַהִגיָטָרה

 ִשיר תֹוֶחֶלת ְלָשלֹום.
 

 ְוָאז, ְבֶפֶרץ לֹא ָתִקין

 ֶשל ַאִלימּות ָשַלף ַסִכין

 ִבְריֹון ַעְרִבי לֹא ְמֻאָפס

 ּוַבִגיָטָרה ַעל ַנְפשֹו

ט רֹאשֹו ן ִיַשי, חֹובֵּ  גֹונֵּ

 ֶשל ַהתֹוְקָפן ַעד ֶשִּנְתַפס.
 

 ָמה ֶשַמְרֶאה, ַחד ְוָיִשיר,

 ֶשַהִגיָטָרה ְוַהִשיר

ל  כֹוָחם ָגדֹול תֹוָדה ָלאֵּ

 ִמָכל ַסִכין ָשלּוף ִלְנֹקם

 ֶשלֹא מֹוִביל ְלשּום ָמקֹום

י ִיְצָחק ְויִ  ין ְבנֵּ אל.בֵּ  ְשָמעֵּ

 

 ָמַתי, ָמַתי ְכָבר ִיְלְמדּו

 אֹוָתם ֶשַרְצָחנּות ָחְמדּו
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 ֶשָכל עֹוד ֶזֶמר לֹא ָנַדם

 ָאז ְבִגיָטרֹות ְוִשיִרים

ה ְגָשִרים  ִנָתן ִלְבנֹות ַהְרבֵּ

 ָדם?-ְבִלי ַסִכיִנים ּוְשִפיכּות
 

ד לֹו ֶלָהמֹון  ָמַתי יֵּרֵּ

 מֹוַח ֶזה, ָהֲאִסימֹון-ְשטּוף

 ֹות ְקדּוַשת ַה"לֹא ִתְרַצח"אֹוד

יָתָריו  ֶשָבּה ְכֶשַעם ַעל מֵּ

ט ְבַלַהט ֶאת ִשיָריו  פֹורֵּ

 הּוא ְלעֹוָלם לֹא ְינַֻצח?
 

 ָמה ֶשַמְרֶאה, ַחד ְוָיִשיר,

 ֶשַהִגיָטָרה ְוַהִשיר

ל  כֹוָחם ָגדֹול תֹוָדה ָלאֵּ

 ִמָכל ַסִכין ָשלּוף ִלְנֹקם

 קֹוםֶשלֹא מֹוִביל ְלשּום מָ 

אל י ִיְצָחק ְוִיְשָמעֵּ ין ְבנֵּ  ?בֵּ

 

 

      חּוש ההּומֹור של הׂשטן

 פרופ' יוסי גמזו 
 

ידעתי את שמו וידעתי שהּוא מבּוקש. ידעתי שהּוא עוד יגיע רחוק )בעיקר רחוק 

מכל דבר שפּוי, חּוקי, נורמאלי(. וידעתי דברים על חייו הכמּוסים שחששתי לדעת 

ה דעתי את סופם הקרוב, הפאטאלי. זה היה לאחר יותר, אבל לא העלית י על ְקצֵּ

שתעּו בדרך עםּ ִרכבם  אותו לינץ' ִמפלצתי שערכּו בנֵּי עמי ברמאללה, בשני חיילים

ונפלּו לזרועות ההמון. הדם, שִצְבעֹו הּוא אחד בלי הבדל בין יצחק לישמעאל ּובין 

 ינפלציוני, ִמְשנֵּי העמים כאחד.ָשאִהיד לחייל צה"ל, הּוַקז אז בשפע מבעית, א

היה לנּו לגמור איזה סיּוד ִברחוב לוינסקי. יום חמישי מסיימים את הג'ֹוב ּומחר כבר 

סבא. זה -חוזרים אל הכפר. כפרנּו מצּוי לא הרחק ִמקלקיליה, קלקיליה קרובה לכפר

ב. אבל ַעְבדּו קרו-רחוק, רחוק-אותו צירוף מּופרך: קרוב – המלכּוד, שלהם ושלנּו

ם יהּודי כמו "עובדיה"(  .ש ל ה ם    )מּוסווה תחת שֵּ
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קּוְדס ולא את -שכמעט חמש שעות כבר לא שמענּו רדיֹו, לא ַאל ואז, רק אז נזכרתי

יש לי טרנזיסטור קטן ונייד שקניתי בדיזנגוף ֶסנֶטר. רק מה, נגמרּו הָבֶטריֹות  עזה.

 ניגש אל הסּוֶפר )מרכול( ִממּול לקנות לחם  ַעְבדּו ולא ִהתפניתי לקנות חדשות. אז

 

ושני קֹוקה קֹולה, כך שִהסִפיק גם, הֶשַבח ְלַאלָלה, לקנות את אותו העיתון. 

 ֶנֱאַמר שהֶסֶגר על כל ישובי הגדה וגּוש עזה )לא שלהם, כמּובן, רק שלנּו(  ָבעיתון

ֹוכחתי שזהּו, כבר שתיים ורבע. שום מתחיל בדיּוק באחת. הצצתי אפוא ָבשעון ונ

פחדנּו מאז  סיכויים שנשּוב עוד היום לקלקיליה חיים ושלמים. זה המלכּוד שממנּו

ר כאן. תקּועים...-מהּומֹות הר  הבית, מאז שהתחלנּו עובדים ְבִסּיּוד: שפתאום ִנָשאֵּ

אביב הנוכרית, -לב תלמה יעשה ִאם כך זר, ערבי, שנלכד בין צבתות אותו ֶסֶגר ב

ידיעת גזירותיו של -הָיאהּוִדית, טרּופת הְכֶסנֹופֹוְבָיה, האימה, החשדנּות? הרי אי

שּום ַאְהַבל מעונש. וכל ערבי, לאחר אותו לינץ' ברמאללה, דמו  החֹוק לא פטרה עוד

 בראשו.

מי שּומן על ההיא, ִגֶבֶרת כ"ץ, ֶשֶאת ביתה עכשיו סיידנּו, יצאה מן הִמטבח, כת

סינרה. "תגמרּו, אדון עובדיה, עוד היום?" חקרה, מּודאגת. היה לה ברּור שאנחנּו 

 עקיבא, לא בגדאד.-עמּה, מאור-עיראקים. עיראקים בני

ַעְבדּו הרגיע אותה: "כמּובן." וחיכה שתשּוב לה בשקט, כמו איזה בּוֶמַראנג עף, 

אוזן ניגש -שעשתה זאת סופסוף ויצאה ִמטווחַלִמטבח שִממנּו יצאה רק עכשיו. כ

 ואמר לי בלחש: "קח את הֶוְסָפה ורּוץ להמשיך ַבִסּיּוד אצל ַחֶייק. מיד!"

עשיתי כדבריו, הּוא הבוגר יותר בין שנינו והּוא גם ה"ָרִאיס", הסמכּותי כמו 

הדלת. עד שהגעתי,  החּוצה, סוגר בחשאי את שאומרים. ַמְבִהין כגנב ִהְתָחַפְפִתי

 המדרגות, אל החצר.-נושף כַמפּוַח, לַמָטה, בֲחַדר

ורק ברגע זה, תוך דהירה על הַקְטנֹוַע ִעם שני דליים של סיד וִמברשות 

ר מטפטפות, ה"קֹוְמִבינֹות" של ַעְבדּו: עד -התחלתי לתפֹוס מה ִהבזיק במוחו ְמַאְלתֵּ

ֶייק, סּוְלַטאָנה ַחֶייק, היא  מחסן. ָשם ִניַשן... שהֶסֶגר נמשך ַבשטחים יש לַחֶייק ַ

היסטוריה עיראקית על שתיים. לא ִמְתַחָזה כמֹונּו אלא ַאְסִלית, על אמת. התחלנּו 

אצלה ְבִסּיּוד ועזבנּו באמצע, לזאת בלווינסקי. ככה תופסים הזמנות חדשות עוד 

ל והַאדַואְנס שּוַלם כבר, נתּון הקליינט לפני שיצּוץ קֹונקּוֶרנט. מרגע שהג'ֹוב מּוְתחָ 

-ָלראשון(. כמו קרפיֹון לוהט ַבִמסעדה של ַאבּו  –בידינּו לשבט או חסד )ָלרוב 

יָתּה  ָנה שבֵּ ְכִריְסטֹו. בַעכֹו. על מחבת מּורתחת ֶשֶמן של טיגּון. ַחֶייק אם כן היא ְזקֵּ

בית ְלסוף -ּוד לִסּיּוט, בין תחילת ֶבֶדקהישן, ִברחוב ֶיֶפת בָיפֹו, שרּוי בין ִסּי

בלי  עושה עסקיםהאילּו גמרנּו אצלה כבר ִשלשום לא היינּו זוכים בלווינסקי.  בלגאן.

                              יד.-רגל וגומר בפשיטת-ַדאוִּויִנים מתחיל בפשיטת
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הגדר החלּוד קצת חרק -ֶהחנֵּיתי את הֶוסָפה )קטנוע( בחצר שלה, בשקט. ִפְשַפש

ככה או ככה סֹוָפּה לגלות אותי )"מה זה, לאן  כשנכנסתי אך מה לעשות?

ר לה )"קריאת מילּואים"(. אבל אף  נעלמתם?"( וככה או ככה הרי אצטרך לַשקֵּ

 ְשָען הסּולם שלה, כמו בשעה שעזבנּו, קצת על העוקם וקצת ְמרּוָבב ִכתמי שעדיין מּו

אין היא שואלת דבר רק "ִתשֶתה כוס קפה?" ּומיד גם מוזגת.  –סיד, על הקיר ַבסלון 

ר...-כך שמּוַסר  הכליות שלי לא רק שלא נעלם, גם גֹובֵּ

קמטים ִמסביב לעיניים, אותו אותם ה היא מזכירה לי, נגד רצוני, את סבתא הּוָדא:

החיּוך העצּוב. כשהתחלנו לסייד אצלה, ביום שלישי ַבבוקר, פינתה בעצמה, כמו 

ִדים, הַסָפה, הִמזנון, עוד  איננה סומכת עלינּו, כל חפץ לחּוד. רק את ההם, הְכבֵּ

ל איך ַעְבדּו משמאל ואני מימין, ועיניה עוקבות ונוקבות. אב הזזנּו לה שנינּו:

שניגשתי, אני לבדי, ְלַפּנֹות לה ִממדף מּוברג ַלקיר איזה גביע )גביע של ספורט, 

נזפה בי  הזהב המתנוצצת שעל ראש ִמסגד עֹוָמאר(-מצּוחצח כמו כיפת

קודש. רגע -ונטלה את הגביע כמו היה זה תשמיש !"לי "ֶאת זה תשאיר בתוקף:

ץ כזה? אבל היא, לאחר שטמנה את אוצר נשארתי המּום ִבמקומי: מהיכן יש לה מר

ַעל אותו קיר שתי תמּונות במסגרת, של שני -ִבְמקֹום ַעִלי ַבאָבא סירה מֵּ ֶתר, הֵּ סֵּ

י התמּונות-צעירים. שני פרצּופי )זאת הספקתי לראות ( אף ֶשָדמּו זה  הָפִנים ֶשִבְשתֵּ

-תי הדמעות שִהגיחּו פתאום, בֹוִבמעט, לא היּו של אותו ְזבּון עצמו. אבל ש  לזה לא

ב. –שה, ּוִמכאן יזמנית, מעיני סבתא ַחֶייק, היּו בהחלט של אותה האִ   של אותו הְכאֵּ
 

היה אותו רגע ַבחּוץ, בחצר )בוחש סיד, מוסיף מיים(. ככה ששנינּו נשארנּו  ַעְבדּו

ה: "זה שלו, של לבד, גם ַבחדר וגם ַבשתיקה. כשהבינה שכלּום לא הבנתי אמר

ַהֶטִניס... כבר חודשיים מאז הפיגּוע. רונן הוא הנכד שלי, או ן, מֵּ  ..."ה י ה  רֹונֵּ

חששתי לשאול מה שדווקא רציתי נורא, ושתקתי כמו טּומטּום. ַבחּוץ היה ַעְבדּו 

א לו דליל, ושתקתי אני ושתקּו  בלי גּוִשים. אבל ַחֶייק שתקה בוחש את הסיד שּיֵּצֵּ

ות הלחים שַבחדר. איש לא בחש את הֶשֶקט בינינּו. סמיך. ִעם גּושים של הקיר

יפאני, שנשאר בלב אי, כל  קֹוַמנדֹו-פעם קראתי באיזה מקום על אחד, איש מחנק.

לא ידע, ואנחנּו  –רק שהּוא  השאר נהרגּו, בלי לתפוס שנגמרה המלחמה העולמית.

ָנה הזאת, ַחֶייק, יודעים. יודעים שיש שם ֶסֶגר ּותקּו עים בעיר עוינת. אילּו ידעה הזקֵּ

 ששנינּו ערבים, הייתה הולכת להלשין?

"מאיפה אתם?" הקשתה לי, "עיראקים כמוני או כך רק ִנדֶמה לי." זה היה קצת -

ערבית )והַחֶייק הזאת לא -אצלנו ִמבטא פלסטיני מּובהק. כל דובר חשּוד בעיַני כי

צבע( מבחין בין ִמבטא מקומי לעיראקי, אז מה היא עֹוָשה את עשּו אותה ככה, בא

כך ממזרתא שעובדת עַלי ָבעיניים? אּולי -עצמה... או אּולי היא בעצם כל

-מאיפה אנחנּו ורק מטמינה לנּו פח? צלצּול אחד שלה ַלִמשטרה, פיקּוד יודעת היא

כבר הִזיְנַזאָנה, כלומר הניידת, ּו  –העיר -העבודה או ְקִצין-העורף, מחלקת רישיונות
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ִעם אור מהבהב וִסיֶרָנה, עוצרת מּול ביתה ִבְסִפיד ַאִלים, ַאחּול ַמאְניּוִקי, ּושנינּו, כמו 

 ַלצינוק...  –דגים ָבֶרֶשת, יאללה 

עשיתי חושבים ואמרתי לה דּוְגִרי, ז'תֹוֶמֶרת: ישר ָבעיניים )גם המבט התמים של 

הַתְחָמנּות המזרחית של השּועל(: "ֶבַטח עיראקים, עיראקים מאוד. רק  וגם הֶכֶבש

." ותיכף ביארתי: "נולדנּו כבר כאן.  generic לא אוריגינאל, כמו בתרּופֹות, כי אם

 אבל מה, ההורים ִמבגדאד..."

איזה "ַבדור השני הִמבטא מתנדף כמו ריחות של ִסּיּוד," אמרה ַחֶייק. וָיְרָתה בי -

ֶרֶשף ַנְכלּוִלי משתי עיניה. אבל מה, אולי מרוב שקרים אני חשדן ִמַדי. כי צריך להבין 

סורקות אותו  לייזר-איך מרגיש ִמְתַחֶזה: כמו אסיר בטחוני שבורח. כמו ְשַלל קרני

אלף עיניים, כמו חפץ חשּוד. הרי ִאם הִמבטא שלו תיכף מסגיר שהּוא ַעְרס ֶשְכָפרֹו 

עם אזרחּות של  ל קלקיליה, זה כמו פלסטיני ִמַנאבלּוס או עזה, או ַגִיס חמישימּו

התאבדּות ֹפה. -ִאיְשָרִאיל. שקרן ערבי זה פצצה מתקתקת, כזאת שמתּוכֶננת לפיגּוע

כלּום לא מפחיד אותו, בטח לא מוות, המוות רק מושיב אותו על ֶתֶקן של 

ַח פתאום לַקְניֹון, ִעם מטען, מי ירגיש בו? ִאם הוא חוגר ִאם, למשל, ִיְתַפלֵּ  ָשאִהיד.

נפץ, מי יֵַּדע? מי שוודאי לא ָיַדע, לא -חגורה אֹוְרטֹוֶפִדית של ַשְיבֹות ּוברגים וחומר

הנאיבי. כלּום ַעְבדּו ידע? כלּום ניצוץ מטורף, קמיקאזי, הּוַצת  שיער כלל, הייתי אני,

 בו כבר אז?
 

נָ  ֶפרזאת, הזקֵּ )או ָשָמה לי ַאמבּוש( לא הסתפקה באותו  ה, שקראה בי ממש כמו בסֵּ

ֶרְנְטֶגן שלה והוסיפה לחקור. בן כמה אני והיכן אני גר ּומתי השתחררתי -מבט

 ְרפּוִנים.יסבא רק בלי ח-האמת בִמשֶטֶרת כפר-מצה"ל? כמו מכונת

ה. יד על ִמברשת ויד על הדלי והֶפה ְשוֹויֶ -, ְשוֹוֶיהeasy-ל אבל בועניתי על הכ

ת ִבצרורות. עד שַעְבדּו נכנס עם הסיד החדש כבר עשתה עלי זאת  מחרתֵּ

ַפְרִחי, שאין לי בגרּות. ַעְבדּו תרם  ִדיֶסְרַטאְצָיה: שגמרתי סיירת "גולני", ששמי דּודּו

נּו, על לה קצת ערך מּוסף: הוא אחי הגדול, שמו עֹוַבְדָיה. נשּוי, אב לש ניים וגר ְלָידֵּ

במידה לשקר לה ששנינו גרים בלווינסקי. גם -ברק. יכול היה בה-גן ּובני-גבּול רמת

ינּו. שקרים זה ַבמקצוע, כמו הטיח, כמו הסיד.  שם כבר ִסיידנּו. גם שם ִהְתַחזֵּ

נה והַחֶייק הזאת, כמו חרדון ֶגִריַאְטִרי, זוקפת ראשה, מהנהנת. לא שבאמת מאמי

ּכ    ִאם עוד חושדת או כבר לא... כי אם משהּו  ַמ ר  ָא ה  לנּו חלילה, רק שלא

סטרי -זה השקר המּוסכם הזה, הדּו  –משּותף, בהחלט משּותף, ַלָיאהּוד וגם לנּו   ן

. מי ֶשְבֶסֶגר זה לא רק מ ס ת י ר דברים ִבמקום שהּוא  מ  ַג ֶל ה  ִשיחַ -בינינּו: שדּו

ִאָתנּו. על הֶסֶגראנחנּו לא אומרים ַבתקשורת שּום כלּום   ה ז ה . גם הם. לא פחות מֵּ

אך הּוא כאן, כל הזמן. כמו גאז מסּוכן ּומרעיל ששּום איש לא רואה אך כּולם 

מי שַמְשֶלה את  חבלה שמתּוח בינם ּובינינּו, ממתין לגפרּור.-נחנקים בו. כמו פתיל
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ר הוא חופשי ואסיר הוא ְבֶכֶלא, ישאל את עצמו כמה זמן בכל יום  עצמו שסֹוהֵּ

ר ָלאסיר...  מרּותק הסֹוהֵּ

אז זהּו, גמרנּו ִשכבה ראשונה ַבסלֹון, ַבחדרים, ַבשירּותים ּובאמבטיה. חיכינו שזה 

יתייבש והמשכנּו ַבהֹול, לנצל את הזמן. היא ִהזִעיקה אֹותנּו פתאום ַלִמטבח ואמרה: 

 שיו צהריים." לא התווכחנּו, חכם ְלעולם לא ידחה ארּוחה בחינם."ועכ

"חושבים שתהיה מלחמה?" שאלה, "עכשיו, אחרי הלינץ' של הברברים -

 ברית לשלום?"-מרמאללה. יש מטּומטם שחושב עוד שיש לנּו ַפרטֶנר, בן

פיתה עיראקית, לא הוצאנּו אף הגה, עינינו תקּועֹות ַבצלחת, קורעים את הִפיָתה.  

זה  90-נהרג לי הבן," ביארה, "בְ  73-שקּופה כמו נייר ֶפְרָגֶמְנט, כמו השקר עצמו. "ב

"ַסִמי הלך   הֶּנֶכד." היא העיפה מבט ַלִמזנון שַבהֹול, שעליו נשענּו התמּונֹות.

התמּונֹות בסיַני. באותה חווה סינית." היא ִהקפיצה מבט מנצנּוץ  כיפּור.-במלחמת

ַלגביע ההוא, ֶשִממּול. "רֹונֵּן זה הבן של הבת שלי, ִסיָמה," הוסיפה, ּוכמו לא אלינו. 

   "נסע כל שבוע לימק"א, לֶטִניס. נדקר בתחנה המרכזית, מאיש חמאס."

                                                     

מה  (1, מּוחמד דּוָרא?)C.N.A-ת נצרים, ב"ּומה ִעם הילד ההוא ֶשָּירּו בו בצומ-

 ?" התפרצתי פתאום.ה ש נ י  מאות הרּוגיו של הצד ִעם

עונש. למי שִמְתַחֶזה, -ַעְבדּו לעס את הפיתה שלו וִטיוֵַּח לי, ִמתחת ַלשולחן, בעיטת

 .אין שום מנדאט ִלפלוט שטּויֹות  ,ל א  בעיר עברית, ִבזמן הֶסֶגר, להיות מה שהּוא

)ראתה ַּוַאבּוַה(. "מי ששולח קטינים  אבל ַחֶייק עשתה את עצמה כמו איננה רֹוָאה

"אלה פליטים," לא עצרתי בי כוח לשתוק, -אחראי למותם," ִהתרתחה.  –להרוג 

"הם גֹורשּו מן הבית." ַעְבדּו שתק כמו ִמקודם ושּוב, בלי מילה החטיף לי "גֹול" בריא 

ִמביתם," אמרה ַחֶייק ְבַכַסח,  א ו ת ם  "יש יהּודים שגירשּו גם- ִמתחת ַלשּולחן.

פליטים ואחת מהם כאן, ִלפניכם..." ומיד גם סיפרה איך  א  ֶל ה  "איש לא זוכר שגם

, הּוכּו יהּודים ִבפראּות על לא עוול, 47דמים נורא, מאי -בַבְצָרה, עירּה, באותו אביב

ּובעלּה ָששֹון, עד דם. רדיו בגדאד ֶשָזַעם על אותה החלטת עצרת  כולל אביה ג'ֹוְרג'

,על פלשתינה, הכריז כי עוכרי האסלאם, הָּיאהּוד, מּוֲעִדים Lake Success -אּו"ם ב

שם כּולם לשחיטה. כל זה נתן אותותיו, ּומיד, בגורל יהּוֶדיָה של ַבְצָרה. את הגביר 

לדת, כולל אביה ז"ל. על -ֶאָחיו ַל"ִקיְשֶלה" וִאתֹו שמֹוַנתהיהודי ָשִפיק ַעָדאס זרקּו 

 חּוקית של תחמושת ונשק אינגליזים. -ָשִפיק ֶהֱעִלילּו קנייה לא
 

י  –דואר וותיק -ְפִקיד על אבא של ַחֶייק  חתרנּות. מאּוחר קצת יותר -הברחת ִמברקֵּ

רהנשק, נתפ-הזה, קֹוְנְטַרַבְנַדת ִנתגלה שַבְפַיאְסקֹו המלכּות, ִעם -ס ַעְבָדאִליָלה, עֹוצֵּ

תומכים מּוסלמים, לא ָיאהּוד. אבל שּום עלילה לא זקּוקה ְלעּובדֹות, היא זקּוקה 

לשקרים, לִטּיּוַח. כל תחינותיו של הרב הראשי, רב ַכדּוִרי ֶאֶפְנִדי, ִנדחּו. לקחּו את 

שמה, חּוץ ִמזאת שאתה ָשִפיק זה לכלא ָסמֹוָרה ויאללה, תלּו על החבל. שּום א
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לא הייתה נחּוצה, זה ִהסִפיק. "כשִהגענּו," אמרה, "בלי רכּוש ּובלי הון, בלי  יהּודי,

ית –פרנסה, בלי כבוד ּובלי בית -פרּוסת ִליד או ַזְרנּוָגה, אל -אל אוהל דולף בבֵּ

 double-ה מי ָבעולם הנאור, הצבּוע, עולם  –הַדַחק, אל העוני והקור -עבודות

standard ין ַנְסָראלֹות, ַאְרדּוָאִנים, ָשם לב ָלעּובדה  של   א נ ּו  כל: שגם-הגלּויה לעֵּ

 היינּו פליטים???"

חורף, -היא חדלה לדבר ונזכרתי פתאום בספריו של ָע'ָסאן ָכָנָפאִני, מי שנמלט בליל

ירּות, ִעם ניצחונם של הָּיאהּוד. בת קטנה של דייגים, בים  וך סירהכילד, מַעכֹו לבֵּ

האכזבות של הציניזם -הָמֳחָרת אל חוף-רותח, הגיעה משפחתו בבוקר יום

אחים ולא חשש לבגוד. מאז, זה כבר שישים ומעלה -הלּוְבַנאִני, זה שִהבטיח יד

פליטים, כמו כל השאר, כל התמימים -שנות חרפה צורבת, הם נרקבים במֲחנה

את אדמת  אותו חנטריש של כל אלה, שלא רק שלא שיחררּושנתנּו ֱאמּונם ב

הפכנּו פתע לפליטים  48פלסטין, גם רימּו את עמּה. ַב"ַנְקֶבה" הגדולה ההיא של 

ר. הם היּו מעטים ואנחנּו רבים, הם היּו נחּותים בתחמושת -של ַעם פליטים ַאחֵּ

אל הים. כל מדינות  שלהם, ֶשַגָבּה ונשק, אך מה שִהכריע הייתה העיקשּות

בטּוח איך יחלקּו ביניהן ּובינינּו,  על ִלגבּולם וחישבּו שפלשּו האסלאם

ֶשַעל מה שנשאר מעֹוָרם ָבאטליז של  פשּוט שכחּו –גדולה, את עֹוָרם  בַחאְפָלה

אירֹופה, אין להם שּום כוונות לוותר ושנית לא יֵּלכּו ִלשחיטה. אנחנּו פשּוט לא ידענּו 

כן -פי-על-את כוח האף יץ. לא הערכנּוולקרוא את הכתב על זרֹועם, זה של ַאּוְשוִ 

  הלחּוץ אל הקיר.

לנּו  כך ִזיְמְברּו ("2"תוך שבּועיים תשּובּו לגבּול אדמתכם שעד אז תטוַהר ִמַסיּוִנים,)

ייִרי, ַקאּוְקִג'י, עבדאללה, מי לא? כך ִהנִחיתה עלינּו חינ גת הסּומים ַאְחֶמד שּוקֵּ

אלה, בני מּוָסה, עשּו לנּו שריר ואנחנּו אכלנּו אותה.  הַדאְחָקה הכי מתּוחֶמֶנת: את

זה, ָכָנַפאִני, כילד פליט שראה איך עבדּו על כּולנּו, כל הפתאים שָקנּו ִמָפארּוק 

י ינּו-ועבדאללה שטרות בלי כיסּוי, כל שבּויֵּי ִמְשְדרֵּ פאלסטין  יפליטֵּ  המרמה ל"ַאחֵּ

י הבטחות שנא את  –הכזב של קהיר ודמשק, בירּות ועמאן -הִנשדדת", כל בֹולעֵּ

ן הכול. את האוהל  הָיאהּוד אבל שנא אולי ִכפליים את אלה שבגדּו בנּו כשִהְתַחְרפֵּ

של האבא  הֶחְרָפה-חמד. את פחון-ה החליפו מאז שכונותקשל ַחֶייק הזאת בַזְרנּו

הפליטים בירדן, ִבלבנון, ַבָגָדה ּובעזה -ליד מחקּו שיכּונים. אך כל מֲחנות-יתשלה בב

ֲחִצי  – ָאה, כמו כּולנּו,-תקּועים עד היום, כבר יותר מֵּ  ַבבֹוץ.  המֵּ
 

של מי  הנבּוב מידת אחריּותה של כל אּומה לֶחְלָכֶאיָה ִנבחנת לא ָבַרַהב הפֹומפֹוִזי

ֶבל פליטיו את תנּור יּוקרתֹו הפוליטית; או מי שהופך את בסֵּ   שמסיק לו

המחריד, את כל ההבטחות על שיבתם מחר הביתה, את עומק עלבונם על  עֹוְנָים

כל שנאתי ָלָיאהּוד  מצפּון.-תקשורתי של הנהגה חסרת לֶנֶכס – שרּומּו באוַרח ציני

לכל הדעות הם הֶסקטֹור שלי( את  ִטיּוחַ )אף שִסיּוד ו לא תּוכל לכסות בִסּיּוד וִטיּוחַ 
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בית )אין, כבר ִמזמן, שּום  מה שמראות העּובדֹות הקרות: שבעוד פליטיהם מצאּו

 נו אין כלּום.יפחון ּובדֹון ִבתחּומם( לפליט
 

אז זהּו, עכשיו שחזרתי לכאן ִעם הֶוְסָפה שלי, מלווינסקי, שּוב לא היה ַבָקֶפה 

רטנה, חשדנית, "ואיך זה  "איפה אִחיָך?"-ם הרגעה של ממש. שמזגה לי ִמשּו

קריאה דחּוף -"אמרתי ָלְך," גמגמתי, "צו-איננּו?"  שאתה כבר כאן והוא, הבכֹור,

ן." -לג'ּוִליס. שנינו במילּואים ָשם ועכשיו מצב ן -"אז איך זה למרות כל מצב-ָהכֵּ הָהכֵּ

  , שנגמור ונחזור. גם עובדיה ַבדרך לכאן."לנּו ַפס "נתנּו-הצבא מסתדר בלעדיָך?" 

"איך -)הֲחָשד נתלהט בה כבר קודם(.   את קּומקּום הקפה  היא חזרה להלהיט

 "עד הלילה," אמרתי, "ועד מחר ניַשן, ִאם לא איכפת ָלְך, ַבמחסן."-תגמרּו?" 

ב נתעורר בי גן, הרי יש לכם בית." )שּו-רמת-ברק-אמרה ַחֶייק, "תישנּו בבני "לא,"-

-"מחר, על הבֹוקר, בג'ּוִליס, ִמְסַדר-ֲחָשד שהַערסית חושדת רק לא ְמַגָלה(. 

התייצבּות ַבבסיס," התעקשתי, "ַבְתָיה, אשתו של עובדיה, בכלל לא יודעת שיש לנּו 

רק תתאכזב.   –ַפס. ִאם ִתרֶאה שחזרנּו הלילה ותיכף שבים ַלצבא כבר ַבבוקר 

 הריון?"-ה לעצבן בחּורה בשמירתבשביל מ
 

לרגע, רק לרגע, ִנְדְמָתה כמין ַאקַווְריּום. שקּוף כזה וכל מה שִבְפִנים רואים ַבחּוץ: 

שמחניף לה אּולי לא  ;שמחמיא לה נורא חזרנּו אליה ִמג'ּוליס לגמור את הִפיִניש

ָסה כזאת שִמזמן כבר הריון וכל זה. אישה בגילה היא ְבַבא-פחות שהזכרתי שמירת

שּום איש לא זקּוק לה. אין עוד דבר שִנזקק לו אדם, כל אדם, 

ַדע ת ל ּו ז ה  ת ּו ק י ק   ז    כמו . זה שאשתו של עובדיה תלּויה בה אפילּו ִמבלי שתֵּ

ַדע זאת כי אין שּום אישה כזאת, ַעְבדּו רווק( זה שבג'ּוליס  ;זאת )ואין שּום סיכּוי שתֵּ

וזה שעובדיה אינו אלא ַעְבדּו ודּודּו  ;ם איש לא שמע עוד על עצם עּובדת קיּומנּושּו

פשּוט לא יודעת.   היא  זה  את  כי  כלל  לה  נוגע  איננּו  זה  כל  –בכלל הּוא ָדאּוד 

 מה שיודעת ּומה שנוגע לה הּוא שתלּויים בַחְסָדּה...
 

  שלושים שנה ִמסכּום גילּה הנֹומינאלי.-עשריםצחוק צעירה ב-"מילא," ִהרביצה בת-

כי ִאם, כך מסתבר, גם ִבזריזּות  ,chassis-ייצּור ה-זקנה אינה ִנמדדת רק ִבשנת

  ִלצדקה  חשדני  ההילּוכים. אך ַחֶייק החליפה הילוך מסירּוב

"מילא," -המּופלג.   בהרבה מגילה-צעירים  מבייש  שהיה  ִבְסִפיד   ַאלטרּואיסטית

אמרה, "תעשּו את הלילה אצלי ַבמחסן, לא איכפת לי. יש ָשם מיטה ישנה, 

ִמתקפלת, ויש גם ִמזרון 'ַעִמיָנח'. ָבערב אכניס לכם כר ּושמיכה אף על פי שאצלנו 

   עוד קיץ. כן, ואדליק בשבילכם את הבֹוְיֶלר. שרק תגמרּו לסייד..."

                                                        

עבדתי במרץ, קיר אחר קיר,  ַעבדּו עוד טרם חזר אותה עת אך אני כבר

אדירים את -על כל שעוד טרם סּוַּיד. אבל כאן הממה ִהתפצחּות ,roller-ה בִמברשת
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 - -אוזַני, את כּולי, כמין רעם. חושך מוחלט ֶהֱאִפיל על חּוַשי ויותר לא הרגשתי דבר 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

כשפקחתי עיַני, אחר נֵַּצח או שניים, הייתי מּוקף במין ֹלֶבן. לא של ִסּיּוד, של ִסּיּוט 

ת הרי  מצמרר. כלּום המוות ִצבעֹו הּוא לבן? אבל איך שחשבתי כך ַשְבִתי לזכור ֶשַלמֵּ

 עובד ַקבלנּות ושעות נוספות, אתה ַחי. אין מחשבות כבר. כל עוד המוח

"כירּורגית ב'," ענה לי -"איפה אני?" ִנתמלט לי עמוק מתוכי קול מּוזר, לא מּוכר לי. -

לי, אבל מּוָכר. הזזתי קמעה את ראשי אבל תיכף נכנעתי, בלחץ הֶגֶבס. -קול לא

"מה קרה לי -ִסיד. לא של  בטפטּוף של ִמברשת דמעות,  הדובר כמו הּוסוּו ְפנֵּי

"ָחַטְפָת תקרה על הראש אבל -ואיפה עובדיה?" שאל אותו קול שִהִגיַח ממני. 

"זה קרה מפיגּוע חמאס, ממטען -"איך זה קרה?" -ַסְחַבכ, עובדיה, מּוגן מכל רע." 

 נפץ. מה שתגיד על הארץ הזאת, אין בה רגע אחד שעמּום."-חומר
 

"פלא," אמרה, -ִאישה אבל לא ְמַזֶהה את ָפֶניָה. -דמּות"מי ַאת?" גנחתי, רֹוֶאה -

"אני דּודּו," מלמלתי בקול -כל השאר חנטריש."   ,ה ת א  "שאתה עוד זוכר מי

שכעת, רק כעת, באמת ִנשתייך לי. "דּודּו ַפְרִחי," הוספתי, "סיירת 'גולני'. תושב 

, ָדאּוד ָפאָראָחאן, ותפסיק לבלבל את ַפְרִחי "אתה לא דּודּו-ברק." -גן. או בני-רמת

ַפאִד'י, סיירת צ'יזבת. לא -ַבאְרָטה, פלּוגת ָקאָלאם-המוח. אתה מאּוגדת ַחאְרטה

ברק אלא כפר מּול קלקיליה, שלָך ושל ַעְבדּו. מי שחשב -גן או בני-תושב רמת

ב  (..."3) הּוא ֶתס  –את סּולַטאָנה על אצבע  שאפשר לסובֵּ

ה עת, כמו הפּוך על הפּוך, כמו אירוניה של מין "ָנא ָבאוזן", היו כפותיה וכל אות

עוברות על ִמצִחי הלוהט במטפחת לחה. מה הן חיפשּו בי: קורבן או אויב, או 

ן ונכד שיותר כבר לא יהיּו לה? "תיכף טלפנתי ַלכפר, להֹוֶריָך. יש ֶסֶגר אך  תחליף ְלבֵּ

ְדעּו." "לא - (4ידעְת שאני זה אני?" נשתחרר ַבבקבּוק שלי ִג'יִני.) ַּנִין"מִ - טוב שּיֵּ

 עוד תופסת עניין..."  20מֹוֶדל שנת  תאמין, גם ִחיְתַיאִרית
 

"לא שתקתי, -ְ?" לא עיכלתי. ש ת ק ת  שאני ערבי ּובכל זאת  י ד ע ת    "איך זה:-

ייק על הַמְנַגל. ִהזמנתי מיד אמבּולנס והבאתי אותָך ַלִמּיּון. ִנְר  יָת, ַחִביִבי, כמו ְסטֵּ אֵּ

-ֶצַבע. ִמָשם, מהכיס של הג'ינס, בצבצה תעּודת-ִעם דם על הִג'יְנס, כמו ְשְפִריץ

הֶזהּות שלָך, בּול... הייָת כמו זֹוְמִבי, בלי שּום הכרה, בלי חּושים, אבל לא בלי 

. איך first class אבל מה: ִמַמֶתֶכת סּולטאנה. סבתא סּולטאנה אּולי גרּוטאה,

ילקּוט הכזבים של עיראקים דור שני וִעם  שבאָת לי ָשם ִעם

ִני,  אולי  לעצמי:  אמרתי  פלשתינאי,  ַאקֶצנט עַ   הייתָ   לּו  כי  בְבלֹוִפים.  רק  אך  שֵּ

ר, לא כ  – בתחמנּות ו ן ש א ר  כלומר  ְרס, זה שרואים בו הייָת בוחר לָך שקר ַאחֵּ

 כל ֶתֶפר. סמֹוְך על סּולטאנה: מבטא פלסטיני, ַחבּוב, לא יורד ַבכביסה..."
 

 "ַאת כועסת עלי?"-
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ָחה שאתה חי, טיפשון, גם ִאם אתה נגדנּו. גם ִאם שכחָת - ָחה. ְשמֵּ "לא כועסת, ְשמֵּ

לָך אימא ַבכפר ששּום אינתיפאדה עוד לא שברה אֹותנּו ועוד לא שיקמה אתכם. יש 

מּול קלקיליה ויש לה מזל שניצלָת. לא כמו הרבה ִאָמהֹות ִבשחורים, גם אצלנּו וגם 

'דוקטור,' -אצלכם. כשנגמר הניתּוח אמר לי הדוקטור: 'ִנפתח לו הראש, מהֶהֶדף.' 

יהּום' וִג'יהָ  אד אמרתי, 'אּולי הגּולגֹולת פתּוחה, לא הראש, יש הבדל. הראש מלא 'ֲעלֵּ

בשלום'." היא חזרה  שנפתח כבר היינּו ִמזמן הראש מוח. אילּו היה זה-ּושטיפות

ֶקַרח. "איפה היה החמאס שלָך, מותק, -וטבלה בחיּוך את שּולי המטפחת שלה במי

ָך, לא בי? איפה ִתמצא בין ֶעשרֹות מּושחתיו שבֹונים  ב ִבזמן שהפיצּוץ שלו פגע

ירֹוִפים ואּונָר"א לכל המּורעבים שלו, גם אב להם וילות בעזה ִממַ  ה שתֹורמים האֵּ

ששולחים רק את   ַשכּול אחד? למה מה: כבר אין בנים לַחאֶלד ַמְשָעל או ָהִנָּיה,

על כנפי  להמריא ל ה ם להתאבד? למה שלא יתאפשר גם  א ח  ר י ם  בניהם של

 עדן, לפי המובטח ַבקוראן?"-גןבּום! אל ִשבעים הבתּולֹות ב  – נֵֶּפץ-מטען
 

על הֶהֶדק? מה ִעם פיצּוץ הבתים,  ש ל כ ם  רציתי לומר לה: ּומה ִעם היד הקלה

הגירּוש, הכיבּוש, העלבון והדם? אלפיים שנות ָעֶול הייתם בלי ארץ, עכשיו 

ֶתן עלה ֹפה השֶ  ? רק אצלנּו הראש לא פתּוח, רק לנּות ֹו ר  נ ּו  עכשיו זה מה:

 ָלראש?
 

ל שצּולמה בֹו  –אבל היא  ַבבוקר. כאן, ִברחוב -רק ָפְרָשה לי עיתון ִעם תמּונת ְמַחבֵּ

התאבדּות. רוב הגּופה מרּוטש להחריד היה, רק -ֶיֶפת ביפֹו, שני מטר ִממנה, פיצּוץ

 ט.הָפִנים נשארּו ָשם. תיכף זיהיתי את ַעְבדּו. אז זהּו, ִסּיּוד נהפך לִסּיּו

ת לי ששמו הּוא עובדיה... חּוש ההּומֹור - "זה החבר שלָך," לא התאפקה, "שִחְרתֵּ

ּופעם אנחנּו, יא ִאיְבִני,  של השטן, ָדאּוד, זה בּוֶמַרְנג. פעם אתם מנחיתים אותו ָבנּו

עליכם, אך תמיד הּוא חוזר אל שולחיו... מי כבר מרוויח  ישר זורקים אותו קֹוְנְטָרא,

 ה? אף אחד. רק ההּוא, הבּוֶלִמי,ִמז
 

י יום, בבתי הֹמֶלְך. ר את לועות העפר, ִמדֵּ הקברות שלכם -הקברות. בתי-זה שפֹועֵּ

דּונם. ְבֶאֶרץ ֶשָבּה ִנזרִעים השדות ִבגוויות ִבמקום לחם -ושלנּו, ָדאּוד, שצומחים דּונם

ם ִאיְבן ֶתַרח, מה שעושים ופּול. אילּו ראה העיראקי ההּוא, הקדמון, ִאיְבָרִהי

 זה לזה, היה מת ִמבּושה." ִאיְסָמִעיל וִאיְסָחק

שתקתי. אך היא, ִבזריזּות של קלפן, כבר הושיטה לי בּוְכָטה של כסף. "קח," 

 המהמה, "זה בשביל הִסּיּוד. כשתבריא תעבוד אצלי עוד."
 

ב התפרים ע-  ל המצח(."עוד?" לא הבנתי )וחשתי פתאום את ְכאֵּ
 

 "כן, למה לא רק לָך, גם ַלגג של סּולטאנה ִנסדק כל הראש."-
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. business as usual-ש ברּור לה שּום כלּום, כמו היא אמרה זאת בשקט, כאילּו

ִאָתנּו אחת ֶשִאם שנינּו ְבַפְיָלה איננּו  אז על שנינּו מּוטלת חובת הכביסה. איש מֵּ

, זה יחד. יחד נכנסנּו ַלבֹוץ של היחד ויחד נצא, אם בכלל. של איש מִאָתנּו הְפַרֶיר

"וִדיר ַבלכ, ָדאּוד," נפנפה לי באצבע, "זה ג'ֹוב לא פשּוט, ֶאיְסַמע ִמִּני. לא של 

 קוסמטיקה, לא של ִלמרֹוַח, לא ְשַפְכֶטל, לא טיח, לא סיד.

ורש, או שהגג יתמוטט על כּולנּו ש-יסודי, טיפּול או שנרביץ פה, אתם ואנחנּו, ֶרמֹונט

 כאן, כמו ַבמלון של 'ֶוְרַסאי'..."

 

 ביאורים:                                            

כידוע כיום ַלֹכל, לא יריות חיילי צה"ל כּוונו אל מוחמד דורא   -               (1)

 אלא יריות החמא"ס.

 "ציֹונים" בהיגוי ערבי. ַסאיּוִנים =  -               (2)

 ֶתס = טיפש בערבית.  -               (3)

ִדית הכלואה בבקבּוק ושואפת    -       ( 4) ג'יני )או: ג'ין( = דמות אגדית שֵּ

 החּוצה.  לפרוץ מתוכו

נה" בערבית. –חית'יארית   -        (5)  "זקֵּ

 

 

***** 

 

ופסור לספרות עברית. לימד סופר, משורר, פזמונאי, מתרגם, פר – יוסי גמזו

אפריקה ובמוסדות אקדמיים בארץ. פרסם עד כה -בארה"ב, אוסטרליה, דרום

פרסים ספרותיים, עיתונאיים ומחקריים בארץ,  14-ספרים וזכה ב 30-למעלה מ

להיטיו הּולחנּו על ידי טובי המלחינים ּובּוצעּו על ידי מיטב   בארה"ב ובאוסטרליה.

י סף לספריו ולכתיבתו העשירה, כותב טורים שיריים אקטואליים, ישראל. בנו ַזָמרֵּ

סיפורים קצרים ושירה לירית לעיתון האינטרנט של הסופר אהוד בן עזר. ובכל ערב 

שבת משדר איש "קול ישראל" משה טימור את שירו האקטואלי בפתח תכניתו 

עה, על ירי-השבועית "שישי אישי". גמזו, שוקד בימים אלה על כתיבת רומן רחב

 הכנת קובץ סיפורים קצרים ועל קובץ שירה חדש. 

)בחודש יוני הקרוב ייערך מטעם משרד התרבות והספורט טקס הענקת הפרס ע"ש 

 אריק איינשטיין ז"ל, שאני נימנה עם מקבליו(.
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 אנטה קליין -עיר מצוירת 
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 מוטי גרנר
 

 
 

 הטכנולוגיה והטרור

 

תקשורת / במקום בעפיפונים" -דים ישחקו בלווייני"אני מברך על העתיד / כאשר יל

 )דוד אבידן(
 

ישנן מספר סיבות וגורמים לטרור בישראל ובעולם כולו. כמובן שקיים היסוד הדתי 

הייאוש, חוסר האמונה בשלום  –החשוך המסית לטרור אבל קיים גורם חשוב נוסף 

סיד" מצד אחד ובאפשרות להגיע למצב טוב או טוב יותר, תחושה ש"אין מה להפ

ותחושת "אין מוצא" מצד שני. מכאן קצרה הדרך אל כהני הדת למיניהם המטיפים 

לאמץ את גישתם הפונדמנטליסטית הקיצונית ומאיצים בקהלם לבצע פיגועי טרור. 

תחושת הייאוש וחוסר האמונה בעתיד טוב יותר משותפת הן לטרוריסטים והן לצד 

   הנפגע מהטרור.
 

 –רונות מתחוללות מהפכות הגורמות לשינויים דרמטיים בעשרות השנים האח

 התקשורת.  –מדיניים ואחרים, מהפכות הקשורות לתחום אחד 

המעצמה לשעבר ברית המועצות, הקיפה את עצמה במעין "מסך ברזל".  -לדוגמה 

הכל היה סגור, מידע מהמערב זרם פנימה במשורה ולאחר צנזורה קפדנית. 

אסרה. חלקם תורגמו על ידי השלטונות ותוך כך הכנסת עיתונים מהמערב נ

"שופצו" כך שהוצגה בהם תמונה מעוותת לפיה כביכול המצב במערב רע, 

עד הופעת  –גן עדן עלי אדמות. כל זאת  –השחיתות פושה ובברית המועצות 

מכשיר הפקס והפיכתו לנפוץ. לפתע נשלחו לאזרחי בריה"מ הודעות פקס מהמערב 

ללא צנזורה והם הבינו שהתמונה האמיתית היא לא זאת  עם תצלומי עיתונים

שנכפתה עליהם. הדעת נותנת שזהו אחד הגורמים המרכזיים לכרסום בחוסנה של 

 בריה"מ ובסופו של דבר לנפילתה.
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מאוחר יותר הגיעו מהפכות נוספות בדמות הטלוויזיה הרב ערוצית, שידורי טלוויזיה 

ן והרשת החברתית. כל אחת מאלה היא פו-בלוויין, הופעת האינטרנט, הסמארט

מהפכה אדירה והנגישות אליהן קלה וזמינה. כבר כיום ניתן להשיג טלפון חכם 

פון( בעלות של כמאה דולר, ושירות סלולארי כולל שיחות ותקשורת -)סמארט

אינטרנט בעלות של כחמישה דולר לחודש. המחירים בתהליך של ירידה ואיכות 

דים רבים מאוד בישראל ובעולם כולו מחזיקים ברשותם המכשירים בקו עליה. יל

מכשיר כזה, הם כבר נולדו לעולם חדש, עולם שבו המידע נגיש בכל זמן, בכל 

התקשורת האקטיבית גם היא נגישה כמעט עם כל אחד, בכל  –מקום. מעבר לכך 

 זמן ובכל מקום. 
 

למקומות שבהם עם כניסת אותם מכשירים למוקדי הטרור,  –זוהי תקוותנו כיום 

הילדים של היום יקבלו תמונה שונה מזאת המוגשת  –במסגדים מטיפים לאלימות 

להם באש השנאה. במקום התפיסה המתארת את "השטן הגדול" )ארה"ב( ו"השטן 

הם יראו שיש גם פנים אחרות למי שמתואר אצלם כאויב. יפנימו  –הקטן" )ישראל( 

ונים משהם מורגלים אליהם והם ערכים שיש גם בני אדם טובים שם, שיש ערכים ש

הילדים יכולים לתקשר זה עם זה ברשתות  –נשגבים, ערכי חיים. מעבר למידע 

 החברתיות ובשאר אמצעים. התקשורת היא דו כיוונית, אקטיבית.

כפי שברית המועצות נעלמה ובעקבותיה נסתיימה המלחמה הקרה. כפי שחומת 

הופלה ועתה  -עם היה השאיפה לחופש ברלין אשר עליה נרצחו אנשים שכל פש

כך אפשרי וסביר גם ניצחון במלחמה בטרור. נראה לי  –היא אתר תיירות משגשג 

שבאותם ילדים של היום ושל העתיד, בתקשורת ובטכנולוגיה המאפשרת תקשורת 

טמונה תקווה גדולה להיעלמות הטרור ולעולם טוב יותר שמעבר לאלימות  –טובה 

 ולטרור.

 ר, חיפה, ישראלמוטי גרנ

 

***** 

____ 

 

מוטי גרנר הוא מהנדס מחשבים ועורך, מפיק ושדרן ברדיו אורנים, בתכנית 

המשלבת בין מחשבים, טכנולוגיה ומדע מחד לבין תרבות ואמנות מאידך. הקים 

הפורום הישראלי והבינלאומי  – "IFLACאת תחנת הרדיו באינטרנט של עמותת 

ואר ראשון מהטכניון בהנדסת מחשבים, בוגר בית לתרבות וספרות השלום". בעל ת

 הספר הריאלי. סא"ל במיל.
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 מיכה היימר
 

ים ָלד  ַחק י  ׂש   מ 
 

י ף ַאֲחרֵּ  ִמיֶשהּו רֹודֵּ

 ַהְּיָלִדים ַבָשַמִים,

ב   -ִמיֶשהּו ְמַחֶכה ְוחֹושֵּ

 ַהְזָמן ַיֲעֹבר

 ִנְשָכח הּוא ַהּיֹום.
 

ְך ָבְרחֹוב,  ִמיֶשהּו הֹולֵּ

ק ֶאֶבן,ַאחֵּ   ר זֹורֵּ

 ַהְּיָלִדים ַבָשַמִים

 צֹוֲחִקים ָכל ַהְזָמן.

ם ָכל ַהֶדֶרְך,  ״ְיַשֲחקּו הֵּ

ינּו, לֵּ  ַבסֹוף ַיִגיעּו אֵּ

ק   ִעָמם.״ ְוָאנּו ְנַשחֵּ
 

 ַהָדם ָצַבע

 ֶאת ַהֹכל ְבָאֹדם,

 ַהְּיָלִדים ַבָשַמִים

 לֹא ָאְמרּו ָדָבר.

 ְבַלַהט,ִהְכָתה  ַהֶשֶמש 

ִציף ֶאת ָהְרחֹוב,  ַהֹחם הֵּ

 ָבֲאַלְסָקה ָהָיה ַקר.
 

 מיכאל היימר

**** 

___ 

 שהעתיד לפניו, והעבר בעקבותיומיכה היימר,  

 הכותב פה ושם והוא השיר,

 פעם שמח, פעם עצוב,

 –וכך כותב את חיי למען תדעו 

 הייתי!
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 לזרוביץ -הרץ רחל
 פרופ' מן המניין )אמריטה(

 

 
 

 טרור בכרמי הזיתים
 

ץ ַהָשֶדה"  "ִכי ָהָאָדם עֵּ

ץ ַהַזִית הּוא ָהָאָדם  ְועֵּ

ם ֶאת ַאְדָמתֹו  ַהּנֹושֵּ

 ַהְמַקּיֵּם ֶאת ַחָּייו

ָרָשיו  בְשָ

 ָהָאָדם ֶשָהַפְך ְלַחַּית ָשֶדה

ַע בֹו יֹום ְביֹומֹו  פֹוגֵּ

ר ּומֹוכֵּר ֶאת ִגְזעֹו  עֹוקֵּ

 י ַהשֹוִעיםְלִכְכרֹות ָהִעיר ּוָבתֵּ 

ַע ֶאת ַחָּייו  ְוגֹודֵּ

י ָהֹאַרח חֹוְבִטים ַבֲעָנָפיו  עֹוְברֵּ

 ַמִכים ְבַמְקלֹות ְבִגְזעֹו

 גֹוְזִלים ֶאת ִנָצָניו

 ִתְפֶאֶרת ְיבּולֹו

 ָלבֹוא

ֶמל ַהַשְלָוה ְוַהָשלֹום  סֵּ

שִסהָ   הָיָה לִמְ

ר ַרק  עֹוד ְמַעט ִיָשאֵּ

י אֹוֲהָביו  ְבִצלּומֵּ

ֶלה ֶשבֹוכֹות ִמַתְחָתיווְ   אֵּ
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       ילדות בקו התפר בבית סרקבי בחיפה  

  רחל הרץ
 

המחזה על חצוצרה בוואדי של נילי גולד שהופיע ב"תרבות ובספרות" של "הארץ" 

העלה בי זיכרונות רבים על קו תפר יהודי ערבי שהיה יחסית לא רחוק  15.01.16ב

יריית חיפה. קו תפר זה בין הדר היהודית מבית המשפט והבניין המפואר של ע

לוואדי סאליב המוסלמי וואדי ניסנאס הנוצרי עיצב את חיי מילדות מוקדמת. הוריי 

גרה משפחתי בבית סרקבי,  1938, לשם נולדתי. מאז 13עברו לגור ברחוב יחיאל 

שנמצאו במורד רחוב יחיאל, מול מה שהיה בזמן המנדט בית הספר של הכנסייה, 

והיום מגרש  –מכן בניין המרכזייה הפדגוגית, אחרי כן בניין "מגן דוד אדום" לאחר 

 חנייה של שוק תלפיות. 

דרך שער הברזל  13כל פעם שנכנסתי הביתה למתחם בתי סרקבי מרחוב יחיאל 

 המגולף אל החצר הגדולה הרגשתי שאני גרה בארמונות. לפני ניצבו שלושה 

נוי בסגנון אוריינטאלי ובכניסה אליו ישבו שני בניינים מאבן: אחד מימין, שהיה ב

פסלי אריות. אל הגג הוביל מגדל קטן עם חלונות קטנים, משם יכלו הנשים להציץ 

אל החצר. פעם עליתי במדרגות והצצתי מבעד הדלת הפתוחה, ונשימתי כמעט 

נעתקה מהמרחב והיופי. ראיתי סלון ענקי מכוסה שטיחים ורהיטים נפלאים וממנו 

ים דלתות לשמונה עד עשרה חדרים, זו הייתה הדירה של משפחתו של יוצא

 סרקבי.

הבית משמאל היה בנוי בסגנון מודרני עם מרפסות באוהאוס ובו שני אגפים, הבית 

השלישי ממול לשער, בסגנון משולב גם בו שני אגפים בית זה היה קרוב לבית 

גדולה מסביבו ועם פסלים  קראמן. כל בניין היה גדול ומפואר בדרכו שלו, עם גינה

ובריכות. שלושת הסגנונות של הבניינים יצרו שלמות. היום היו ודאי קוראים 

לשלושת הבתים "שכונת פאר" או "מתחם מגורים מפואר". במרכז המתחם הזה 

הייתה בריכה מרוצפת ומעוטרת בשיש באריחים צבעוניים ועליו עמד אריה שמלועו 

לדים שהתאספו כל ערב לשחק, לדבר וסתם לשבת פרצו מים. זה היה גם מרכז הי

אמרו הוא )סרקבי( "ברח ללבנון".  1948-ביחד בשכונה. כשהייתי בת שמונה ב

המשכנו להעביר לסרקבי את שכר הדירה במשך מספר שנים איני יודעת איך, זה 

 היה עניין למבוגרים.
 

יפור מתמשך של ס –כך היו זיכרונות הילדות שלי מהבית וכך הם בעיניי עד היום 

זיכרון, כאב וגעגוע של חיים של שלום בקו התפר היהודי ערבי בחיפה. אני 

 מתאבלת על הרס היופי שהיה במשך עשרים שנה ביתי.  

הזיכרונות של ילדותי סמלו מקום של שלום, ושיתוף בין יהודים וערבים.  אני עדין 

שעות קשות וגם מתגעגעת לבית סרקבי. אני מבקרת את השכונה ואת האנשים ב
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טובות בחיי. זיכרונות אלה נתנו לחיי השראה מתמשכת. פעולת הגדיעה וההזנחה 

של היופי של שכונת ילדותי יצרה מרחב של זיכרונות שהפך לשירים שהשתזרו 

-מהאישי אל הכללי ואל הפוליטי. התקווה שחיפה תמשיך את חייה כעיר יהודית 

 השקט בחיפה. ערבית מתעדת אפשרות שבה ישרור השלום ו

 ...הזיכרונות הפכו לשירים

 

 
 

 המלחמה על הבית

ילֹות ֲאִני חֹוֶלֶמת  ַבלֵּ

ָרּה ֶשל ְשכּוַנת ַיְלדּוִתי  ְוִנְלֶחֶמת ַעל ְפאֵּ

גֹות ַהּיֹוְרדֹות ַלָּואִדי  ְלַיד ַהַמְדרֵּ

 ַבַבִית ַהָגדֹול ָהַעְרִבי

ָניו ֲאָבִנים ְמֻסָתתֹות  ֶשְלבֵּ

 

 ֹ  א ְמַטְשְטשֹות ֶאתַהָשִנים ל

ית ַיְלדּוִתי  ָפָניו ֶשל בֵּ

 ֶאת ִגּנֹוָתיו ַהֻמְפָלאֹות

ר  ֶאת ַשַער ַהַבְרֶזל ַהְמֻגָלף ֶאל ֶהָחצֵּ

 ַהְכִניסֹות ָהְרָחבֹות
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יַח ַהַּיְסִמין ְוַהְפיטנה  רֵּ

רֹות ְמֻעָצבֹות ִעם ִפתּוִחים  ְגדֵּ

 ֶשהּוְבאּו ִמְסָפַרד

 ָרִחים ֲאֻדִמיםֶאְשכֹולֹות פְ 

 ַהִּנְפָתִחים ַבֹבֶקר

 ִנְסָגִרים ִבְשִקיַעת ַהֶשֶמש

 ַהֶגֶפן ַהְמַטֶפֶסת

 ָהִאְזָדֶרֶכת ַהְגדֹוָלה

 ִצָלּה ַעל ֶפֶסל ָהַאְריֵּה

 ְוַהִמְזָרָקה.

 

 ַהֹכל ִהְשַתָּנה 1948-בְ 

 ַבַעל ַהַבִית, ַמר ָסָראְקִבי, ָיָצא

 ַבר ִלְלָבנֹוןָאְמרּו ֶשעָ 

 ַהַגָּנן ּוִמְשַפְחתֹו ֶנֶעְלמּו

ת ָהִראשֹון ִמַכדּור ַצָלף  ַהמֵּ

 ָנַפל ִבְרחֹוב לֹוד

רֹות ֻשְברּו ְלַמֲעָבר  ִקירֹות ּוְגדֵּ

 

ֶפר ָהַאְנְגִלי ית ַהסֵּ י ַהִמיְסיֹון ֶשל בֵּ  ַחְדרֵּ

 ִנְבְזזּו ְוֶנֶעְזבּו

ַעְרִבים  ָהִעיר ִהְתרֹוְקָנה מֵּ

יֶהם ִנְסְגרּו  ַוֲחנֻּיֹותֵּ

 ַוֲאִני, ַיְלָדה ַמְלָכה

 ִבַקְשִתי ַמָתָנה

 

ִביא ִלי ֲחרּוִזים ִצְבעֹוִנִּיים ַאָבא ֶשַּנֲעָשה ַחָּיל  הֵּ

 

 49, עמוד 2010, שירים, הוצאת פרדס, זכרונותימיםרחל הרץ, 
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 הגינות בסכנה
 

 ָמַתי ָחְדָרה ַהְתחּוָשה

 ַסָכָנה?ֶשַהִגּנֹות בְ 

 ָהֲאָדָמה ָיְבָשה, ַהַּיְסִמין ָנַבל

ק  ַהִלימֹון ִנְצַטמֵּ

 ַוֲאַנְחנּו, ַהְּיָלִדים

 ֲחַסְמָב"ה ֶשל ַהִגּנֹות

 ִמְתַאְרְגִנים ְלַהְשקֹות

ל ַבַגִּנים ַהְקסּוִמים  ּוְלַטפֵּ

נּו  ֶשל ַיְלדּותֵּ

 

 ְפִליִטים ַעְרִבים ָיְצאּו ְבִסירֹות

 ְיהּוִדים ִנְכְנסּו ָבֳאִנּיֹות ְפִליִטים

 ַהִגּנֹות? ַאְך ָמה ִיְהֶיה ִעם

 ָכל ֶוֶרד ֶשִּנְפַתח

 ִלימֹון ֶשִהְבִשיל

 ִנְצחֹונֹות ְקַטִּנים

 

 ַאַחר ָכְך

יֶהן ם ַעל ַחּיֵּ  ִנְשֲארּו ַהִגּנֹות ְלִהָלחֵּ

 ִכְמַעט ְלַבד

 ָבאִתי עֹוד ְלָהִריחַ 

י ַהְּוָרִדי  ם ַהְסֻגִליםֶאת ְפִליטֵּ

 ִניחֹוָחם ֶהָעִדין ְמַשכֵּר

ַכת ַהַמִים  ֶאת ָהַאְריֵּה ַעל ְברֵּ

 

 לֹא ִנַצְחִתי ֶאת ִמְלֲחמֹות ַיְלדּוִתי

 ְכמֹו ֶאת ִמְלֲחמֹות ַבְגרּוִתי
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 ִתְקוֹוַתי

 ינֹוַתיוכריִלְשמֹור על ז

 ֶשל ָאז

 ִהְתפֹוְררּו

 ְכמֹו ָהַאְריֵּה

יֶנּנּו עֹוד  ֶשאֵּ

 ִגּנֹוַתיבְ 

 

 51, עמוד 2012, פרדס  זכרונותימיםרחל הרץ, 

 

 

***** 

____ 
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ּיֹות   יל  ל  ירֹותַגח  ע   ז 

ָהרֹות   ז   נ 

יר ַהֹּכל  הֹות   לֹא ל 

ָכה  .ַלֲחׁש 

 

 

 

***** 

___ 
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 דורית ויסמן
 

 
 

 יגוע בקו שש בגבעה הצרפתיתפ

 

 ָכל ַהֹבֶקר ִמְתַהֶפֶכת ַבִמָטה.

יַנִים ֲעצּומֹות, רּוִתים, ְבעֵּ  ַבשֵּ

 פֹוַתַחת ַרְדיֹו.

 

י ַהַבִית  ַמְחָשָבה ִראשֹוָנה: ָכל ְבנֵּ

 ַבִמָטה.

 

 ְלקֹולֹות ָהעֹוְרִבים ְוַהִציפוִרים נֹוָסף

 קֹול ְשִריָקה

 

 ְיהֹוָנָתן, ְמִכיָנה ִלי ְמִעיָרה ֶאת

 כֹוס ִמיץ

 

ָעַלי חֹוִצים ִרים מֵּ ִליקֹוְפטֵּ  הֵּ

 ָשַמִים ְסִמיִכים

 

 ַוֲאִני ִנְזֶכֶרת ְבָפָניו ֶשל ַאָבא ֶשל דּוִדיק,

י ְשלֹוִשים ָשָנה  ְכֶשָפַתח ַלּנּו ֶאת ַהֶדֶלת ִלְפנֵּ

 

 יו"ַאֶתם ַגְרִעין ַאֶתם", ָנַזף ָבנּו ְבָפנָ 
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 ֶשֻשּנּו עֹוָלִמית

 

 ְביֹום ַהִזָכרֹון ַהֶחְבֶר'ה

 עֹוִלים ָכל ָשָנה

 

 ֲאָבל ֲאִני ָכאן, שֹוָתה

 ֶאת כֹוס ַהִמיץ ֶשִלי

 

 ַעד ֻתָמה.

 

 

 

***** 

____ 

 

 דורית ויסמן

 

משוררת, עורכת, מתרגמת, סופרת ויוצרת סרטים. הוציאה עד כה תשעה ספרי 

נשית "מלכה -וערכה את אנתולוגיית השירה החברתית שירה, ספר פרוזה,

-עירומה". זכתה, בין היתר בפרס יהודה עמיחי לשירה ובפרס היצירה ע"ש ראש

, 98. בעריכתה תוכנית שירה טלוויזיונית בערוץ 2003 –הממשלה, שניהם ב 

 שמשודרת פעמיים בשבוע. מתגוררת בירושלים.
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 שרה זמירד"ר 
 

 
 
 

רֹור ָהַלם    כשַהט 
יר  ָׂשָרּה ָזמ 

 

רֹור ָהַלם  ָלִראשֹוָנה,  כשַהטֵּ

ָעה ָמלּוַח ַעל ִמְצָחּה ֶהָחרּוש. ֶגל זֵּ  ָזַלג אֵּ
 

רֹור ָהַלם  ַבְשִנָּיה,  כשַהטֵּ

 ָעְרָפה ִדְמָעה צֹוֶרֶבת ַעל ֶלָחָיה ַהְגבֹוָהה.
 

 ְוַכֲאֶשר ָהַלם ַבְשִליִשית,

 ָפה הנוקשה.ָדְלָפה ִטָפה ֲאֻדָמה ַעל ָעְר 
 

ַהְבִטיַח ָלּה  ַאף  לֹא ֶאָחד  מֵּ

 ָגן ֶשל שֹוַשִּנים.

 ַאף לֹא ֶאָחד ִקּיֵּם.
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 השלום בראי החינוך

 ד"ר שרה זמיר

 גוריון, קמפוס אילת אחווה. - המכללה האקדמית אחווה המחלקה לחינוך ואוניברסיטת בן

 
 תקציר

 

וך, בעשור האחרון, להפוך את השלום מ"חזון" ל"דרך בניגוד לעבר, נטלה על עצמה מערכת החינ

חיים" ולתרגם את הערך לעשייה חינוכית. בד בבד, נתקלת עשייה זו בביקורת, מתוך המערכת 

ומחוצה לה, המתמקדת בעיקר, בשלושה טיעונים מרכזיים: חינוך לשלום הנו חינוך פוליטי 

במתחנך ובמורשתו,  ובנוסף, חינוך המערב אינדוקטרינציה בחינוך, חינוך לשלום מטיל אשם 

 לשלום מאופיין בחוסר פרקטיות.  

 

 מבוא

מערכת החינוך רואה לעצמה כמטרה, מחד גיסא, להנחיל את מורשת העבר, 

ומאידך גיסא, להכשיר את המתחנך להיקלט בחברת העתיד. לכאורה, דומה שאין 

ך השלום לא רק טבעי יותר מן החינוך לערך השלום המאחד בתוכו עבר ועתיד: ער

במקרא, במאמרי חז"ל ובספרות, אלא אף מגלם  –מושרש במורשת היהודית 

 בחובו שאיפה לעתיד טוב יותר.

למרות זאת, נראה שמערכת החינוך, בבואה לחנך לשלום, מתחבטת בבעיות 

רבות. מקורן של בעיות אלה נעוץ, ככל הנראה, בעצם הצורך להנחיל את הערך 

עבר, נטלה על עצמה מערכת החינוך להפוך את השלום הלכה למעשה; בניגוד ל

 מ"חזון" ל"דרך חיים" ולתרגם את הערך לעשייה חינוכית.

ניתוח מטרות החינוך, במישור הפרלמנטארי, מורה על התפתחות ביחס של אל 

ערך השלום: במטרות החינוך תשי"ג  קיימת התייחסות  לחיי אחווה בין "הבריות" 

( בעוד שבניסוח מטרות החינוך , בהצעת החוק 1953וסט , אוג131)ספר החוקים, 

, מופיע ערך השלום בשמו המפורש והוא נכרך בערכים דמוקרטיים 2000שנת 

של הצעת החוק נכתב: "לפתח  2וחירויות היסוד של אדם באשר הוא אדם. בסעיף 

יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, 

לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין 

 בני אדם ובין עמים".
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התפתחות ביחסה של מערכת החינוך אל ערך השלום ניכרת גם דרך חוזרי מנכ"ל 

ערבי, השלום -הדנים בנושא: בחוזר מנכ"ל תשנ"ה, על אף אזכור הסכסוך הישראלי

פנימי: "נוכל להתקיים בתוכנו בשלום רק אם נקבל  בכל זאת מוצג כעניין חברתי

 בלב שלם את העובדה שאנו שונים זה מזה אך שווים זה לזה" )חוזר מיוחד ה', 

(. לעומת זאת, חוזר מנכ"ל מיוחד תשנ"ד, מציין: "את 1985חינוך לדמוקרטיה", 

מי השגת השלום בינינו לבין שכנינו הפלשתינאים וארצות ערב יש להציג כיעד לאו

מוסכם ולהסביר את חשיבות החיונית, את תרומתו לביטחונה לביסוסה ולשגשוגה 

(. השלום 1994ישראל במזרח התיכון, –של  ישראל )חוזר מנכ"ל, "תהליך השלום 

כבר אינו מוצג כעניין ישראלי פנימי בלבד אלא גם כעניין בינלאומי בין ישראל 

 לשכנותיה בבחינת "שלום עושים עם אויבים".

קבות חוזר זה, הוכרזה שנת הלימודים תשנ"ה כשנת "החינוך לשלום" ואל בע

החוזר נלווה קטלוג חומרי למידה שהציע שפע של חומרי למידה )ספרים, חוברות, 

כולם בנושא  -קלטות, שקפים, כרזות(, ימי עיון, סדנאות, הרצאות והשתלמויות

 תהליך השלום.

ממשי כלפי ערך השלום וחשיבות מן הסקירה שלעיל עולה כי למעשה השינוי ה

החינוך לשלום משתקף רק בשנים שלאחר חתימת הסכם אוסלו: בעשור זה 

מתקיימת התייחסות מפורשת למילה "שלום" וכוונתה אינה מוצנעת עוד בפראזות 

קיום" כפי שנעשה קודם לכן. יתר על כן, -מקורבות כגון "אהבת הבריות" או "דו

יבי הדן בדרכים, כגון שיתוף פעולה ושמירת זכויות התווסף לניסוח אף מימד אופרט

 האדם, להשגת השלום המיוחל. 

 

 הגדרות ה"שלום"

ניתן ללמוד על הקושי בהגדרת המונח "שלום" מתוך ניתוח תשובותיהם של הורים 

 ,Myers-Wallsלילדים ולמתבגרים לגבי השאלות "מהו שלום?" ו"מהי מלחמה?" )

Myers-Bowman & Pello, 1993). 

מקידוד התשובות שניתנו לשאלות שלעיל, עולים מספר הבדלים סגנוניים בין ניסוחי 

ה"שלום" לניסוחי ה"מלחמה". ניסוחי התשובה לשאלה "מהי מלחמה" היו 

אקטיביים וקונקרטיים וכללו התייחסות לגבי הגורמים שהביאו לפריצתה של 

ו פחות עקביים המלחמה. לעומת זאת, ניסוחי התשובה לשאלה "מהו שלום" הי

וכללו יותר ניסוחים על דרך השלילה, דהיינו, מהו המצב שאינו שלום. בנוסף, 

הגדרת ה"מלחמה" כללה התייחסות למעשיהם של אנשים )מה עושים האנשים 

בזמן מלחמה?(, בעוד שהגדרת ה"שלום" כללה התייחסות לרגשותיהם של אנשים 

 )כיצד מרגישים האנשים בעת שלום?(

הללו בין הגדרות ה"שלום" וה"מלחמה" יש לייחס, בחלקם, לעובדה  את ההבדלים

שמלחמה נתפשת כאירוע אשר לו מועדי התחלה וסיום ברורים. בנוסף, מלחמה אף 
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מכונה בשם ספציפי המעיד על אורכה, מועדה או מיקומה; לעומת זאת השלום 

כנותו שאין הכרח ל" או כ"העדר מצב לוחמה" נתפס יותר כ"זמן שבין המלחמות

-בכינוי או בשם. בשל כך, הגדרת ה"שלום" היא מופשטת יותר ומנותקת מחיי היום

 ( .2005יום כדוגמת ההגדרה "חזון אחרית הימים" )זמיר, 

 הספרות מבחינה בין שתי הגדרות ל"שלום": האחת נקראת "שלום שלילי"

(Negative Peace  שאינו אלא שלילת המלחמה: הפסקת המלחמה, הפסקת )

 Positive)שביתת נשק ופירוק החימוש. השנייה נקראת "שלום חיובי"  אש,

Peace)  שעניינו פיתוח סגנון חיים המכבד את זכויות האדם, שאיפה לצדק

סוציאלי, הימנעות מאפליה וגזענות ושמירה על איזון אקולוגי. שתי ההגדרות, גם 

יום, -ש בחיי היוםביחסי אנו –יחד, ישימות הן ברמת המיקרו, היינו, ברמת הפרט 

 ברמת העם והמדינה וביחסים בינלאומיים. –והן ברמת המאקרו 

(, אחת המכשלות הקרדינאליות, במסגרת הדיון הישראלי 1997על פי יונה ודהאן )

בנושא השלום, היא הגדרת המושג "שלום" באופן כללי ואבסטראקטי, כ"מין ישות 

ית. לדעתם, הגדרת השלום דמיונית" המנותקת מכל מציאות קונקרט-ערטילאית

מחייבת הגדרה מחדש של המציאות החברתית, הצבאית, הפוליטית, הכלכלית 

 והתרבותית שתעצב מחדש את אופי היחסים בין הצדדים הניצים.

אשר על כן, מציעים המחברים שלוש הגדרות שונות למושג "שלום" המייצגות 

ללו נגזרות תפישות שלושה אידיאלים של "שלום". מתוך שלושת האידיאלים ה

ערכיות ופרקטיות שונות בנוגע לאופי היחסים בין ישראל לשכנותיה. מתוך שלוש 

 ההגדרות נגזרות, בהתאמה, גם שלוש תפיסות חינוכיות שונות.     

ההגדרה הראשונה היא "שימת קץ למצב הלוחמה". האידיאל העומד בבסיסה של 

ית יותר, אידיאל החומה. המשמעות הגדרה זו הוא אידיאל ההפרדה, או בלשון ציור

הפיסית של אידיאל זה היא קיום גבולות בטוחים לשם שמירת האינטרסים 

הביטחוניים של ישראל בצורה אופטימאלית; המשמעות המנטאלית של אידיאל זה, 

היא שמירת הזהות הלאומית והתרבותית של ישראל: החומה וההפרדה אמורות 

יכותי של ישראל כאי של דמוקרטיה, קידמה להוות ערובה לשמירת יתרונה הא

טכנולוגית ועליונות תרבותית בתוככי המרחב הערבי המאיים. תפיסת החינוך 

לשלום הנגזרת מהגדרה זו מצומצמת ביותר: היא כרוכה בעיקר במסירת מידע 

אודות השינויים שחלו בעמדות הצדדים בסכסוך, לרבות פרוט הסכמי השלום 

פירושו הפסקת מצב המלחמה, האויב אומנם  –השלום והשלכותיהם המעשיות. 

 חדל מאלימותו אולם עדיין יש להתייחס אליו בבחינת "כבדהו וחשדהו".

האידיאל המייצג הגדרה זו הוא אידיאל  .עניינה "שגשוג אזורי" –ההגדרה השנייה 

הפיתוח הכלכלי שיביא לפריחת עמי האזור. את השגשוג העתידי הזה תנהיג 

ית מעליונות מדעית ותרבותית. ע"פ המחברים, השלכות הגדרה זו ישראל שנהנ

לגבי החינוך לשלום אינן נושאות כל תרומה ממשית  לפיתוחה של תרבות שלום 
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שכן בבסיסה עומדת תפיסה פטרנליסטית מתנשאת. לדעתם, לתפיסה זו ניתן 

למצוא סימוכין בספרי לימוד רבים המתארים את התרבות הערבית ובספרות 

 דים המתארת את דמותו הסטריאוטיפית של הערבי.היל

ההגדרה השלישית היא "שיתוף פעולה בין שווים", שבבסיסה מצוי, כמובן מאליו, 

אידיאל השוויון: שיתוף פעולה המכבד את האוטונומיה של האחר ואת תרבותו, 

 שיתוף פעולה הפועל לתועלת הכלל ושבו אין מעמד מועדף לאף אחד מן הצדדים.

ד להגדרה הראשונה )קץ מצב הלוחמה על ידי הפרדה(, המודל המונח בבסיס בניגו

ההגדרה הנוכחית אינו חושש מהשתלבות באזור, ובניגוד להגדרה השנייה )שגשוג 

אזורי(, אינו מניח קיומה של היררכיה כלכלית ותרבותית. הגדרה זו מתארת שיתוף 

ין בין תרבויות בעלות ערך פעולה כלכלי ללא מנצלים ומנוצלים, לרבות יחסי גומל

 עצמי שווה המפרות זו את זו מבלי לבטל זו את זו.

ההשלכות של ההגדרה השלישית לגבי החינוך לשלום הן רדיקאליות ודורשות שינוי 

הספר  -יסודי של עולם המושגים, סולם הערכים והמערך הרעיוני השליט כיום בבית

ות קדומות וסטריאוטיפים הישראלי. שינוי זה דורש, בין היתר, נטישת דע

המתייחסים אל עצמנו ואל האחרים וכן נטישת מנטאליות המצור המתבטאת בספרי 

 ספרית.-הלימוד ובטקסים במסגרת הבית

  

 חינוך לשלום : מטרות, עקרונות והקשרים

בדומה להגדרות ה"שלום", גם למושג "חינוך לשלום" נקשרה קשת רחבה של 

ת שונות, תלויות זמן ומקום, בנוגע לאופן התנהלותו הגדרות הטומנות בחובן אידיאו

 (.  2005הרצוי של חינוך זה )זמיר, 

(, לדוגמה, מבחין בשלושה תחומי יסוד המהווים את התשתית Hicks, 1988היקס )

למטרות החינוך לשלום: מיומנויות )כחשיבה ביקורתית, פתרון בעיות(, ידע )אודות 

 מלחמות, אקולוגיה, תורות גזע וכדומה( וגישות )ככבוד, צדק, סובלנות(.  

וקאליות (, לעומתו, מבחינה בין גישות גלובאליות ולReardon, 1988רירדון )

לחינוך לשלום. ההגדרות בעלות הגישה הלוקאלית של הקונפליקט, דנות בחינוך 

שתכליתו הפיכת האויב המסוים לאוהב ושותף מלא; לעומת זאת ההגדרות בעלות 

הגישה הגלובאלית של קונפליקטים בעלמא דנות בחינוך לשלום במנותק 

הצדק החברתי, פתרון מסיטואציה של קונפליקט ספציפי ומטיפות לחינוך בזכות 

(, Rozandic, 2000פי רוזנדיק )-קונפליקטים, הדברת האלימות וזכויות האדם.  על

יש להבחין בין הגדרות המאופיינות בגישה קוגניטיבית לבין הגדרות בעלות גישה 

אמוציונאלית לנושא: ההגדרות הקוגניטיביות עוסקות בלימודי שלום פורמאליים, 

, ולעומתן ההגדרות המאופיינות בגישה רגשית, מצדדות לימוד עובדות ותהליכים

בהפנמת ערכים, אימוץ גישות שונות לקונפליקט ושינוי התנהגות ולפיכך יש לסווגן 

 כהולמות את החינוך לשלום בהקשרי קונפליקט.
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( רואה בחינוך לשלום ערך של ממש המערב, אמון, אכפתיות Page, 2008פייג' )

 ומעורבות אנושית.

( מציע שלוש קטגוריות שונות של חינוך לשלום המובחנות זו מזו 2002) סלומון

 פוליטי.-בעיקר בהקשר הסוציו

חינוך לשלום בהקשרים נטולי קונפליקט או מתח: קטגוריה זו של תוכניות חינוך 

לשלום תימצא בעיקר בהקשרים נטולי קונפליקט או מתח שהם לכן גם נטולי יריב 

הו שעימו מבקשים להגיע לשלום או שאת נקודת או בר פלוגתא קונקרטי כלש

הראות שלו צריך להבין. חינוך לשלום כאן הוא לעיתים חינוך על שלום יותר ממה 

חינוך הבא לגרום להבנת השלום ויתרונותיו וע"י כך -שהוא חינוך לשלום, משמע 

ליצור תמיכה עקרונית ברעיון השלום, כפי שהדבר מתבטא ביעד שארגון אונסק"ו 

 Ministry)זילנד      -"תרבות של שלום". עיון בתכניות החינוך לשלום בניו -יב הצ

of Education, ANZ, 2003  מראה כי לצד ניסוח מטרות לא מוחשיות כגון )

"שיתוף פעולה עם האחר", "פיתוח חשיבה ביקורתית" ו"אכפתיות כלפי האחר" 

יעדיו הם: שיפור כולל החינוך לשלום אף את נושא "כיתת השלום" שארבעת 

האקלים הכיתתי, הפחתת לחץ, הגברת היצרנות הכיתתית ולימוד מיומנויות פיתרון 

 ,Ministry of Education, Peace Education in Schoolsבעיות. באוסטרליה )

( מציינים שלושה מוטיבים בחינוך לשלום הכוללים חינוך לפיתוח עולמי, 2003

תמות שלעיל ממחישות היטב את העיסוק פירוק החימוש, ושימור הסביבה. ה

האבסטרקטי בשלום ואת הכללתם של נושאים כגון "כיתת השלום", בתחום החינוך 

 לשלום, שלמדינות העסוקות בקונפליקט אקוטי קשה כלל להתפנות ולדון בהם.

חינוך לשלום בהקשר של מתחים בין קבוצות שבטיות או אתניות: על פי סלומון 

ינוך לשלום בקטגוריה זו מתנהלים בהקשרים שטיפוסי להם (, תוכניות ח2002)

מתח בין קבוצות אתניות, גזע או דת או בין קבוצות מיעוט ורוב )למשל, בין הוולונים 

לפלמים בבלגיה, או בין הגרמנים למהגרים הטורקיים(. גם כאן הדגש הוא על שינוי 

נת תרבותו, אולם אין של סטריאוטיפים ודעות קדומות כלפי ה"אחר" הקולקטיבי והב

המדובר בהתמודדות עם זיכרונות היסטוריים רוויי כאב והשפלה מסוג מה שיש 

בהקשר של קוסובו, קפריסין או ישראל. זאת ועוד, חינוך לשלום בקטגוריה זו 

כהימנעות  -מדגיש את השינוי של התנהגויות ספציפיות כלפי הקבוצה האחרת 

 '.מהשפלה, שוויון בקבלה לעבודה, וכד

חינוך לשלום בהקשר של קונפליקטים עיקשים ונמשכים: תוכניות של חינוך לשלום 

פוליטיים של קונפליקטים -בקבוצה זו מתנהלות באופן טיפוסי בהקשרים סוציו

עיקשים וממשיים בין קבוצות שונות המתחרות ביניהן על משאבים, שליטה או חבלי 

ורך זמן רב, מרכזיים לחברה, ארץ. אלה הם קונפליקטים טוטאליים, נמשכים לא

ומלווים באלימות. קונפליקטים כאלה מלווים בנרטיבים אתניים, לאומיים, דתיים או 

פי  -שבטיים קולקטיביים המתארים "אותנו" )הטובים( לעומת "ההם" )הרעים(. על
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סלומון,  חינוך לשלום בקטגוריה זו אינו יכול להסתפק בחינוך תיאורטי לדמוקרטיה, 

 ופלורליזם  אלא  חייב לכלול את הנרטיב הקולקטיבי של האחר. ארבע  סובלנות

מטרותיו הן: )א(  קבלת הנרטיב של ה"אחר". )ב(  בחינה ביקורתית את תרומתו 

של הצד "שלי" לקונפליקט ולמה שנובע ממנו )כולל סבלו של הצד השני(; )ג( 

תירת תחושת אמפתיה עם סבלו של הצד השני והגברת אמון בו; )ד(  פ

 קונפליקטים בין שני הצדדים בדרכים לא אלימות.

כלל -הפער בין הרצוי והמצוי בחינוך לשלום באזורי קונפליקט מתבטא בדרך

במוטיבים פושרים של שלום בעלמא שאינם מתאימים  להקשר קונפליקט עיקש. כך 

לדוגמה, הדור הישן של תכניות החינוך לשלום בישראל כלל מערכי שעור לדיון 

אישית" -תי היפים יותר לאיזורי רגיעה כ"הקשבה", "שיפור התקשורת הביןכית

ו"שיתוף פעולה". לעומת זאת, בעשור לאחר חתימת הסכמי אוסלו מתגבשת 

ההכרה כי חינוך לשלום חייב להיות קונקרטי יותר ולהתמקד בהכרת הנרטיבים 

מחנות ההשמדה באופן הדדי. הביצוע של תובנה זו בא לידי ביטוי בביקורי ערבים ב

של נרטיבים פרי עטם של "ההיסטוריונים החדשים" המתייחסים לפליטי ופרסומם 

1948. 

 

 הביקורת על תהליך החינוך לשלום 

 המקטרגים על תהליך החינוך לשלום מתייחסים, בעיקר, לשלוש טענות מרכזיות:

אינדוקטרינציה בתהליך החינוך לשלום, הטלת אשם במתחנך ובמורשתו וחוסר 

 (.  2005פרקטיות  של חינוך מסוג זה )זמיר, ה

יש הטוענים כי הואיל והחינוך לשלום הוא חינוך פוליטי במהותו, מטבע הדברים 

. לדעתם, חינוך לשלום בכל עת ובכל מקום לאינדוקטרינציה בחינוךנטייתו להביא 

עולמה וכמובן, -מוטה על פי המדיניות הפוליטית השלטת, יעדיה, תפישת

 ם המנחים אותה.האינטרסי

לטענתם חינוך לשלום, שכאמור הנו פוליטי במהותו, מופנה לילדים שעדיין לא רכשו 

ידע היסטורי מספק על מנת לגבש בשלות מספקת להבנת ההשתלשלות 

ההיסטורית של הסכסוך. זאת ועוד: רמתם הקוגניטיבית של הילדים אינה מגעת 

טיים ואקטואליים כך  שלא רק שאין לכדי הבנתם של טיעוני בעד ונגד בתחומים פולי

ביכולתם לגבש  עמדה מושכלת, אין באמתחתם כלל כלים לדון בסכסוך ובפתרונו 

בצורה מעמיקה. הפועל הנגזר של הנחות יסוד אלו הוא שתהליך השלום יערך, 

 כמעט ללא מודעותו של המתחנך, בצורה מניפולטיבית, שוות ערך לשטיפת מוח. 

הנגרמת  האשמהסביב  בהונס, םלשלורגים על החינוך טענה שנייה, של המקט

. אליבא דה טענה זו, חינוך לשלום עלול להחדיר בתלמידים תחושות אשם למתחנך

כבדות כלפי מורשתם ועברם ולהטות אותם להאשים דווקא את עמם שלהם ביצירת 

 הסכסוך ובקיומו. 
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היינו, הפרת  לטענתם, חינוך המערב האשמה עצמית יוצר דיסוננס קוגניטיבי,

 האיזון ההגיוני וההרמוניה הרגשית של הפרט, דווקא בשנים הפורמטיביות 

( יש מין הצדקנות בחינוך שכזה Page, 2008והקריטיות להתפתחותו. על פייג' )

המבטל את עשיית הדורות הקודמים למען שלום ומאשים אותם, במידה כזו או 

 כנת שלום.צדק כלפי המטרה הנעלה של הש-אחרת בעשיית אי

-של תהליך החינוך לשלום. על בחוסר הפרקטיותעניינה של הטענה השלישית הוא 

פי טענה זו, המתחנך לשלום אינו יוצא מן תהליך כשבאמתחתו יכולות, כישורים 

ומיומנויות לפתור סכסוכים או בעיות אקטואליות בוערות. במילים אחרות, תהליך 

אין באפשרותו להעניק לתחנך כלים  החינוך לשלום הוא בעצם חינוך עקר שכן

 ביצועיים שיאפשרו לו לממש, הלכה למעשה, את תקוות השלום.

 

  תשובה למקטרגים כנגד תהליך החינוך לשלום

שאלת האינדוקטרינציה בחינוך היא שאלה הנוגעת לכל תחומי החינוך כולם ואינה 

ת קווי דמיון בין שאלה הרלוונטית לנושא החינוך לשלום בפרט. לא בכדי, ניתן לזהו

חינוך לאינדוקטרינציה: הן החינוך והן האינדוקטרינציה שואפות להביא לשינויים 

ידי המחנך או לחילופין -בידיעותיו ובהתנהגותו של הפרט לפי יעד שהוגדר על

האינדוקטרינטור. להבדיל מן המורה שעניינו בעיקר הקניית ההשכלה והידע, 

פל גם באופיו, במידותיו והרגליו של המתחנך. המחנך והאינדוקטרינטור ישאפו לט

אולם בכך מסתיים הדמיון: בעוד שהאינדוקטרינציה תשאף להשאיר את המתחנך 

במצב בערות כדי שלא יוכל לערער עליה, המחנך ישאף להיפך הגמור: בניגוד 

לאינדוקטרינטור, ישאף המחנך להצמיח אדם  חושב  ומבקר בעל תובנות. תהליך 

ם יכול בנקל ליפול לפח ההטפה של החינוך הפוליטי: חינוך לשלום החינוך לשלו

אינדוקטרינרי יציג בפני המתחנך את מרכולתו בבחינת "זה ראה וקדש" ללא 

אפשרות לבחון את האספקטים השונים וללא דיון ענייני. לעומת זאת, חינוך לשלום 

חות אמיתית אחראי לא יעז לטשטש חילוקי דעות אלא יאפשר שקלה וטרייה והתנצ

בין הדעות המגוונות. בעוד שהאינדוקטרינציה תכוון את המתחנך לעמדת האזרח 

הסביל שאינו מהין לקרוא תגר על המוכתב לו מלמעלה, מחויב החינוך לשלום 

דעת. סכנת האינדוקטרינציה אינה רק מנת חלקו של -לחינוכו של אזרח פעיל, בר

ינה: כל תהליכי הברירה והמיון של החינוך לשלום אלא מנת חלקה של כל דיסציפל

כל עולם תוכן, הבוררים עבור המתחנך את הראוי להיחקר ובה בעת מצניעים 

מעיניו את אשר נוגד את השקפת העולם הנבחרת, עלולים להביא את 

 האינדוקטרינציה אל החינוך.

כמו כל חינוך ראוי לשמו, גם החינוך לשלום ראוי לו שייערך בצורה ספיראלית, 

אם לשלב הקוגניטיבי של המתחנך. אין כל מניעה לדרוש מן התלמידים בהת

בחטיבות העליונות ללמוד ולחקור את ההשתלשלות ההיסטורית של הסכסוך 
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בעקבותיהם יוכלו  לדון בסכסוך ובפתרונו בצורה מעמיקה ולגבש עמדה משכלת 

 פעת בנושא. לגבי החינוך לשלום במסגרות הצעירות, ספרות החינוך לשלום משו

בפעילויות בנושא, המתואמות לשלב הקוגניטיבי של המתחנך. כך, לדוגמה, ניתן 

בשכבה הצעירה לבנות "כיתת שלום" מושתתת על עקרונות של צדק, אחווה 

 וגישור, עוד לפני שעוסקים בהיבטים הפוליטיים של נושא השלום ברובד המדיני.

שם כלפי מורשתם ועברם אכן, חינוך לשלום עלול להחדיר בתלמידים תחושות א 

ולגרום להם להפנות אצבע מאשימה דווקא אל הלאום אליו הם משתייכים. אך האם 

אנו רוצים כי ההפך הוא שיתרחש? האם באמת ובתמים היינו מקבלים בשלוות נפש 

את הידיעה כי עמים שפשעו או מנהיגים שיזמו וגררו את עמם לפשעים ומעשים 

צמם על עברם וינהגו כאילו עולם כמנהגו נוהג? נפשעים נגד האנושות ימחלו לע

במקרים אקוטיים אלה האיזון ההגיוני וההרמוניה הרגשית של הפרט, דווקא 

נתרמים מחשבון הנפש ההיסטורי. אין הכוונה שבכל תנאי ובכל מצב, ללא כל 

ביסוס אמיתי, יאשימו עצמם עמים בגרימת עוולות. הכוונה היא כי עם כאדם, 

הם וישאלו את עצמם האם יש במעשי העבר וההווה כדי לחולל יפשפשו במעשי

 מנת לתקן את המעוות. -סכסוך ומה ניתן להיעשות על

הטענה השלישית, כאמור, טוענת כנגד חוסר הפרקטיות של תהליך החינוך לשלום; 

שוב, טענה זו יכולה להתגולל על כל תהליך חינוך באשר הוא: רוב רובן של מטרות 

הערכי הן מטבע הדברים מופשטות וארוכות טווח. לדוגמה, כל החינוך בתחום 

תש"ס, נופלות בדיוק בקטגוריה זו של -ניסוח מטרות חוק החינוך הממלכתי, ה

מטרות מופשטות שטווח השגתן ארוך. לדוגמה: "לפתח את אישיות הילד והילדה, 

החיים את יצירתיותם ואת כישרונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם 

כל המטרות הללו אינן נופלות ואינן עולות על -חיים של איכות ושל משמעות" 

מטרות החינוך לשלום במידת הפרקטיות שהן מציעות ובכל זאת יצא החינוך נפסד 

אם יפקד מקומן. החינוך, כתהליך ארוך וסיזיפי לעיתים, מחויב לבנות את אמות 

קיצורי דרך ואת מבחן הישגיו אין הסיפים של החברה הראויה, אינו מחפש לעצמו 

 לחפש בתחום המיידי או הממשי בלבד.

 ביבליוגרפיה

 –כוורת לימודית: תהליך בראי הביקורת", -(.חינוך לשלום כעשייה חינוכית2005זמיר, ש. )

 .28-32,  10מדעי ההתנהגות, כרך 

מי, פרסום פני ,משמעותו ו השלכותיו –חינוך לשלום (.1997יונה, י. ודהן, י. )

 גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן
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Peace in the mirror of education  

 

Abstract 

Contrary to the past, the educational system took upon itself, during 

the last decade, to transform the notion of peace from a mere “vision” 

to an actual “way of life” and to apply the theoretical value to the 

practical field of education. 

While doing so, it encounters criticism from within and outside the 

system of education; this criticism consists of three major claims:  

Peace education is a form of political indoctrination, peace education 

arouses feelings of guilt and self-accusation and peace education is 

characterized by impracticality. 

 

***** 

_____ 
 

ה מרצ ד"ר שרה זמיר היא מרצה בכירה וחוקרת במכללה האקדמית אחווה וכן
אילת. את הדוקטורט שלה כתבה במסגרת  - גוריון-לתואר שני באוניברסיטת בן

 גוריון במחלקה למנהל ומדיניות החינוך. - אוניברסיטת בן
וכראש לימודי תעודה  היא משמשת כראש המכון לקידום ההוראה והערכתה

 והערכה בחינוך" במכללה האקדמית אחווה. ב"מדידה
  

פורסם בשנת  הלימוד בבתי הספר כסוכני השלום ",הספרים אותם כתבה: "ספרי 
"חינוך ותקשורת" פורסם  גוריון; - על ידי הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן 2012
 לד.ועל ידי הוצאת מכון הנרייטה ס 2014בשנת 
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 פואז חוסיין

 

 
 
 

 ָׁשלֹום
 

ַלי ִנְשָמִתי  שּוִבי  אֵּ

 ְלַמַען ֶאְשַלח ֶמֶסר

 ְוָשָכְבִתי ִעם ַמְצפּון ָנִקי

 ֲאסּו ֲעַלי יֹונֵּי ַהֶקֶבר!מַ 

 

 

***** 

___ 
 

 פואז חוסיין
 

 שימש כמנהל מחלקת החינוך בכפר. סופר ומשורר, בן הכפר חורפיש שבגליל.
סיפורי ולקט סיפורים ראשון בעברית   פסגותו  יום שישי –פרסם שני ספרי שירה 

ומיות חבר ב"אגודת שוחרי הספרות". חבר באגודות בינלא (1992) זקני חורפיש
 זכה בפרס על שירו "ירושלים". והשתתף בקונגרסים בינלאומיים לספרות ולשירה.

 פרסם שירים וסיפורים, מאמרים וסקירות בעיתונות ובכתבי עת שונים בעברית.
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 רעמיקם יסעו
 

 
 

  שלושה שירים על הטרור
 עמיקם יסעור

 
 

 ח ד ו ו ה    א ר ו ר ה
 

ְשִבים ְבִניחּוָתאֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות אֹוָתנּו יֹו  

ָנתֹו.  ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו, ִאיש ַתַחת ְתאֵּ

י ָהִאיִדיְלָיה ַהזֹאת. ד ִמְפנֵּ  ִמיֶשהּו פֹוחֵּ

ר ְסָדִרים. ש ְלַעְרעֵּ  ִמיֶשהּו ְמַבקֵּ

יָניו, ינּו ְבעֵּ  ַמְצִחיָנה ִשְגַרת ַחּיֵּ

יַנִים ַהַחד ְמַמִדּיֹות ֶשל ַהֶטרֹוִריְסט.  ָהעֵּ

ב ָגר ִעם ֶכֶבשֲאנִ  י רֹוֶצה ִלְראֹות ְזאֵּ  

ץ ַהְמָשִלים ָהַאְכָזִרִּיים.  ִלְקרֹא ַעל קֵּ

ֶדן ר ָכל ֶאְפָשרּות ֶשל ַגן עֵּ פֵּ ל ,ַאְרסֹו מֵּ  ִמיֶשהּו זֹוחֵּ

ב ַהֶטרֹוִריְסט.  זֹוִהי ֶחְדַות ַהָמֶות ְבלֵּ

 
 

 א ת ה    ה ש ה י ד
 

א ְלֶדרֶ  ְך.ַאָתה ַהָשִהיד ַהּיֹוצֵּ  

 ַהֹכל ָצפּוי ְוָהְרשּות ְנתּוָנה:

ב ָהִעיר. ץ ְבלֵּ  ָלֶלֶכת ְלִהְתפֹוצֵּ

ל ִנָשא ְבִפיָך.  ּוְשמֹו ֶשל ָהאֵּ

 ַאָתה ַהָשִהיד ֲאֶשר מֹוחֹו ִנְשַטף
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 ַבַמבּול ֶשל ֲהָבִלים ִמְתַלֲהִמים

יִהֹּנםְת ְוקֹול ִהְתפֹוְצצּו ָך הּוא ַשֲאַגת ַהגֵּ  

נֹו ַעל ַהַחִּיים ְוַעל ַהָשלֹום.ְבִנְצחֹו  

 

 

 ב ק ש ת   ר ח מ י ם
 

ם ַעל ַילְ  י ַהַגן.דֵּ ִלְפָעִמים ַאָתה ְמַרחֵּ  

 ִלְפָעִמים לֹא.

ב ְנִסיַכת ַהֶשֶלג             ְך ֶאת לֵּ  ִרכֵּ

 ִלבֹו ֶשל ֶטרֹוִריְסט

טבֶ נֶ ִרָּנה ִלְזֹרַע עֹוד בְ א צָ יָ ֶטֶרם   

ה ַהִשְנָאה .ִבְשדֵּ  

                                      
 

 מאת עמיקם יסעור       ט ר ו ר      ו ש ל ו ם
 

 .הדגשתי כי יש להבדיל בין טרור קלאסי לטרור מודרני  1996כבר ב       

הטרור הקלאסי היה נחלת חלק מהמהפכנים או המורדים שהתנקשו בשליטים.      

סטים. אבל לא כל האנרכיסטים דגלו במאבק נגד העריצות. חלקם היו אנרכי

, רצח הצאר 1865באלימות ובטרור. דוגמאות לטרור אישי : רצח לינקולן  

, רצח מלך  1894,  רצח נשיא צרפת קרנו ב1881הרפורמאטור אלכסנדר השני ב

, רצח פרדיננד 1901, רצח נשיא ארצות הברית מקינלי ב1900איטליה, אומברטו, ב

. רצח  ברנדוט, לורד מוין, קנדי, סאדאת, רבין 1914ביורש העצר ההבסבורגי  

 ועוד. אחיו הבכור של לנין הוצא להורג בשל ניסיון התנקשות בצאר.

הטרור המודרני של  פגיעה  באזרחים  חפים  מפשע  פרח  במחתרת  ולעומת     

, בפעולת  הבריגאדות  1967 -האירית  בקבוצת  "באדר מיינהוף"  החל מ 

אסלאמיים.  ראוי להזכיר –פעולת  ארגוני  חבלה  ערביים   1972ל מ האדומות  הח

, על ידי פעילי  הצבא האדום  היפאני.  הטרור הקלאסי 1972גם  את  הטבח בלוד 

התבטא בהתנקשות בשליטים. הטרור המודרני בנוי על חטיפות מטוסים, לקיחת 

. יריות והשלכת בני ערובה, הטמנת מטעני חבלה במרכזים  אזרחיים הומים מאדם

רימונים לעבר אזרחים,  מחבלים מתאבדים וכן טרור הסכינים שאני מכנה אותו 

 בשם טרור הנואשים.

משטרים  מהפכניים הפעילו  טרור. כך היעקובינים  במהפכה הצרפתית,       

 סטלין,  מאו, החמר רוג'  ועוד.
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גישתו של יעקב  מדינה עלולה להפעיל טרור  גם בדרך  הסיכול הממוקד למשל. את

טלמון  כנגד היעקובינים כיניתי "היסטריה  אנטי יעקובינית."  בגיליוטינה נערפו  

ראשים  רבים של  חפים מפשע  וכן ראשי  מהפכנים נאמנים כמו דנטון וסן ז'יסט. 

מאידך נערפו גם ראשים  של אויבי העם כמו משפחת המלוכה ואצילים רבים. לכן 

קובינית  בסרטים כמו: סקרלט  פימפרנל, יתומות מקוממת  הגישה האנטי יע

 הסערה  של גריפית,  דנטון של ויידה. 

הטרור אינו  דרך הפעולה היחידה  המאיימת על חיי  אזרחים. גם: אי שוויון, עוני, 

 אבטלה, הפרטה, חוקים 

נגד שביתות, בוררות חובה, איסור קיום איגודים מקצועיים וועדי עובדים, חוזים 

 ועבודת קבלן משבשים את חיי האזרחים במדינה האמורה להיות מתוקנת. אישיים

הטרור הוא סוג  חמור  של  כפייה של  בודדים  על החברה.  כפייה  הגורמת      

 לערעור  שגרת החיים בשל הרצון לנטוע באזרחים פחד ואי ביטחון. 

ההשכלה של  הטרור הוא אויבה של הנאורות. אותה גישה רציונליסטית מתקופת    

שהאמינה  כי האדם  הוא פרי  סביבתו.  שינוי התנאים ישנה  וייטיב  18המאה ה 

עם האדם.  גישה שהאמינה בקדמה,  בהשתפרות ובהתפתחות האנושות לקראת 

 הטוב.

הטרור  הוא אויבם   של שני סוגי הומניזם. ההומניזם  הליברלי  שהוא  במדרגה     

אליסטי שהוא במדרגה גבוהה יותר. כרגע תקצר הנמוכה  יותר והומניזם הסוצי

 היריעה מלנמק את ההבדלים.    

הטרור הוא אויבה  הנחרץ  של  המהפכה.  כל אופני  הטרור: הטרור  השמאלי,       

הטרור הימיני,  הטרור הלאומני. הטרור האסלאמי  והטרור הערבי.  כאן יש  

 מים:להבדיל בין המהפכן  לבין הטרוריסט.  בכמה תחו

מוסר ומעצורים,  קיום  חזון אוטופי, טקטיקה  מהפכנית  ועוד פרמטרים  בהם 

מוכחת  עליונות  המהפכן על הטרוריסט מכאן  שכל מהפכן  חייב לחוש  שנאה 

 כלפי  הטרור לסוגיו  כי גם  האמפתיה לטרור  היא סוג של מדרון חלקלק.   

ה  אויבו היחיד.  המבנה  של  חלוקה  הטרור הוא  אויבו  של השלום  אך  אין ז       

למדינות  מעודד  קיום של מלחמות. המשטר הקפיטליסטי מעודד מלחמות. 

 תיאוריות דרוויניסטיות מעודדות מלחמות. 

משטרים  פאשיסטיים  מחד  ומשטרים  קומוניסטיים  מאידך  מעודדים  קיום  

 יותר בעניין זה.מלחמות. המשטרים הסוציאל דמוקרטים הם מתונים ושפויים 
 

גם המאבק  נגד טרור הוא בעל השלכות שליליות  על החברה.  הוא מגביל חירויות.  

הוא יוצר בריתות ושיתוף פעולה  בין משטרים  שמרניים. הוא יוצר כר  נוח  

לשטיפת מוח של האזרחים. הוא יוצר אשליה של כעין אחדות  מלאכותית כאשר 
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די  ובכך מסייע  להמשך  הנצחת שלטונם  של בעולם  עדיין  קיים  דיכוי מעמ

 משטרים ימיניים.

השגת שלום כרוכה גם במידה רבה של חירות. הטרור המודרני הוא אויב      

מובהק של החירות. ניתן גם להגדירו  כפשע נגד  האנושות.  )טרור  הנואשים, 

(. שאלת  והטרור  הקלאסי  לדעת כותב שורות  אלו אינם  ניתנים להגדרה  ככאלה

 הפעלת  אמצעים  אכזריים  בעינוי,  פצצות  מתקתקות  איננה  שאלה  מוסרית 

אלא שאלה  מעשית. טרור  אסלאמי  וטרור שאהידי  הורידו  לדעתי את הטרור 

 המודרני  למדרגה מוסרית נמוכה יותר מזו של קבוצות הטרור האירופיות.

 

להיות  משמעותי  ועמוק  ויציב  שלום בין משטרים סוציאל דמוקרטיים  עשוי     

יותר משלום בין משטרים בורגניים. למרבה הצער אין סימטריה באזור המזרח 

 התיכון. השמאל הישראלי  הסוציאל דמוקראטי  דוגל 

בפשרה ובשלום. הערבים טרם הצמיחו תנועת שמאל   סוציאל דמוקרטית נוסח 

רות  הפוגרומים  היו   שמן   אירופה. ובכך הם נופלים מיהודים   באירופה   שלמ

לגלגלי  המהפכה.  למרבה  הצער   תנועות   כעין שמאל ערביות  של נאצר,  

 חוואתמה,  חבאש  ואחרות  פעלו  נגד  השלום בעוד  ריאקציונר כמו  סאדאת, 

פיאודל כמו חוסיין והפלנגות הימיניות בלבנון פעלו למען הסדרי שלום עם ישראל. 

 מצער מאוד.

יכום,  הטרור  מעורר  אנטגוניזם  כללי  בחברה,  אינו  משרת את  מטרות  לס   

 הטרוריסטים  וכאמור, מהווה אויב משמעותי מאוד של השלום.
 

 עמיקם יסעור

 

. 

 

***** 

___ 

 

 

, חיפה. בוגר "הריאלי", בוגר אוניברסיטת חיפה בחוגים 1947עמיקם יסעור. יליד 

וחבר וועד הסניף המקומי. מנחה  1982רים מ ספרות ופילוסופיה. חבר אגודת הסופ

ערבי ספרות אמנות ועיון. פרסם : קובץ סיפורים, שני קובצי שירים, שלושה קובצי 

 עיון. תשע חוברות עזר וכמה סיפורים קצרים לילדים ושירים לילדים בעיתוני ילדים.
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 כנעני ַתלמה
  

 
 

 

 ָעֶלה ָצרּוב

 שירים

 הוצאה לאור -סער 

 03-5445292טל': 

 saarhanoch@walla.comמייל: 

 הדף שלנו בפייסבוק: חנוך סער )באותיות עבריות(

 

 

 תלמה כנעני  רּוחֹות ֲהזּויֹות

 

 ַאְלֹמג ַפְצָמ״ר סֹוָלִרי ָירּוי,

 ְפִניַנת ַקָסאם ַאֲחָריו ִנְמֶשֶכת,

 ָיה עֹוֶבֶרת,ֶאֶבן ֹאֶדם ְידּו

יָבה גֹוֶבֶרת. ן ְלאֵּ  ִצּיּון ָמגֵּ

 

י ָרֶקָטה ִמְתַנֶפֶצתזִ   קּוקֵּ

 ּוִמְנֶהֶרת ֹתֶפת ִמְתַחֶשֶכת.

 רּוחֹות ֶשל ִמְלֶחֶמת ַהָתָשה,

י ַכְרִטיס  ַתֲעִריפֵּ

ב״  ִל״ְבִריאּות״ ּוְל״ִהְשַתְתפּות ִבְכאֵּ

 

 

mailto:saarhanoch@walla.com
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 ִבְמִהירּות עֹוִלים

ב.ְוַהֹכל ַיַחד מִ   ְתַעְרבֵּ

 ְוַרק ַהָשלֹום ַתַחת ַבְרֶזל ִכָפתֹו

 ְבִדידּותֹו.-נֹוָתר ְבַתְרֶדֶמת

 

 

 צוק איתן״ בעזה.“למבצע  -18, ביום ה  2014ליולי  -25כתב ב נ

 בלילה, כשמטוסי הקרב בבסיס הקרוב -2:00שרבוט של הזיות ב 

 קוםממריאים מעל בתינו בדרכם לעזה, וקשה להירדם. כאילו במ

 פצמ״רים ינשרו אלינו מן השמיים אבנים טובות.

 

 תלמה.

 

 

***** 

___ 

 

הקימה מקהלות בכל ילדת קיבוץ דפנה,  חיה בקיבץ גבת. מוסיקאית תלמה כנעני, 

כיתות הלימוד בבתי ספר יסודיים בקיבוצים וניצחה עליהן בהופעות. הקימה 

 ישה נוספים.תזמורת חליליות וגם תזמורת  כלי פריטה, תופים וכלי נק

 שנים. 25תלמה שרה במקהלת העמקים מזה 

 שנים. 22ארכיונאית פננסיונרית ומתנדבת 

 

 ספריה: 

 שירה -וב עלה צר
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 לאה לויקסון
 

 
 

 

 הלכתי למכור שלום בשוק
 

 ָהַלְכִתי ִלְמֹכר  ָשלֹום ַבשּוק

ִציצּו  ָהעֹוְבִרים ְוָשִבים הֵּ

 ְלתֹוְך ַהַסל

יהֵּ  ל ַמְסִפיק!"ִעְקמּו חֹוְטמֵּ ם: "לֹא ָבשֵּ  

 ָשֲאלּו ַלְמִחיר

 ִהְתַרֲחקּו

 ְבַצַעד ָמִהיר
 

 ָהַלְכִתי ִלְמֹכר  ָשלֹום ַבשּוק

 ָהעֹוְבִרים ְוָשִבים

בּו ְפנֵּיֶהם ִמֶמִּני סֵּ  הֵּ

 ֲאָחִדים ַאף ִהִתיזּו ְקָלָלה

ִרים  עֹוד ֲאחֵּ

–ִלְכְסנּו ַמָבט ָזִהיר   

ָחְששּו ַאְך -ָרצּו ִלְקֹרב  
 

 ָהַלְכִתי ִלְמֹכר  ָשלֹום ַבשּוק

י ְצָדַדי  ִמְשנֵּ

 ְמַסְמִנים לעוברים ְוָשִבים

 "לֹא ָלֶגֶשת!

ֶפץ ָחשּוד!"  חֵּ
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***** 

___ 

 

 . גרה בחיפה. אם לארבעה, סבתא לנכדה.1955לאה לויקסון, ילידת 

 ום ושוויון חברתי.עובדת בניהול נכסים. פעילה בנושאים סביבתיים ובנושאי של 

 

 

  ליטמןישראל 
 

 
 

 

י ֶטרֹור ט  י ַאנ  ל ִליְטָמן ֲאנ   / ִיְשָראֵּ

 

 ָכל "ֲאִני" ָתר ַאַחר אֹור

ַרע ַהֶטרֹור  ְוָסר מֵּ

 בְוִאם ָאָדם ְלָאָדם ְזאֵּ 

ב  ַהַמְנִהיג הּוא ֲחַסר לֵּ

ף ָשלֹום לּו ָהָיה רֹודֵּ  ְואֵּ

 ָהָיה ַמְגִשים ְלָך ָכל ֲחלֹום

 ְוטֹוב ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה

 ֶשָהְפָכה ַחָּיה זֹו ְלזֹו

 ַהזֹוֶעֶקת ַלָשַמִים:

 אֹור ! לֹא ֶטרֹור !
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 להוציא המלחמה אל מחוץ לחוק
 

ל   ְשַמע ִיְשָראֵּ

י ֲאֹדָני  נּוֱאֹלהֵּ

 ֲאֹדָני ְבָכל ַאַחת ְוֶאָחד

 !להוציא המלחמה אל מחוץ לחוק

 

אומרת שמטבעו נולד -חוק הטבע ויצר לב האדם רע מנעוריו אבל לא מלידתו, זאת

 האדם עם יצר חיים והחיים הם ערך עליון באמת אצלו גם בחוקים אשר חקק ורשם 

חברת האדם יוצאת  –בספר החוקים אלא שמפחד מפני המוות ומפני הזולת 

למלחמה זו כנגד זו: מדינה כנגד מדינה, עם נגד עם ודת נגד דת. ועל המלחמה 

את לבו" לפעמים לפי  אלוהים מחליט לא אחר מאשר המנהיג גם אם "מקשה

הסיפור המקראי והוא השולח את המוני האדם למות בשדות הקטל תחת דגל 

י פעם גם למען האינטרסים האלוהים האומה ובשם דת הפרטיים והאישיים של  וִמדֵּ

הילדים עליהם גדלנו שיצא למלחמה כנגד מלך -המנהיג כמו אותו נסיך מספרי

 שהתנגד לנישואיו עם בתו...
 

כן בא אני ומציע להוציא המלחמה אל מחוץ לחוק כנגד מי שהוציא אף הוא -על-אשר

 את המלחמה אל מחוץ לחוק.

 וזה אפשרי.
 

מלחמה ומחבר הספר "דיני מלחמה" אמר על דינשטיין, מומחה לדיני  פרופ' יורם

 הרעיון הזה :"מעניין".
 

פי כל דיני המלחמה בארץ ובעולם, הלאומיים והבינלאומיים, -כך זה נראה על

, דיני הלחימה  חוקיות המלחמה, הגנה עצמית של הפרט והגנה עצמית של הכלל

 בעולם.פי הפסיקה בארץ ו-הכלליים ו"היחס לאוכלוסייה אזרחית" כמו גם על

אם "הוד מעלתו האזרח" "ייקח עצמו" ברצינות ככזה ממש, כהוד מעלתו האזרח 

לשרת אותו כמו גם את יתר בני העם והחברה בה הוא חי ושואף  מחויב שהמנהיג

לחיות בשקט תחת גפנו ותחת תאנתו ואם האדם, הפרט באמת יחשוב ויגרום 

אה כבן אדם ונשמע כבן לחשוב ולא יהיה אחד מהעדר ההולך שבי אחר מנהיג הנר

הוא מערכת. הוא מדינה. הוא דת. הוא מייצג עם  –אדם אבל הוא לא בן אדם 

וככזה הוא מתנהג אחרת ודואג לדברים אחרים משדואג להם בן האדם הפרטי. 

 הוא דואג למערכת. לא לבן האדם.
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אפשר להשיגם ללא שיתוף -בני אדם צריכים לשתף פעולה כדי להשיג דברים שאי

וכלה בבניית בתים ומגדלים ורכבים  מים לה החל מאפיית לחם ושאיבתפעו

 ומטוסים וחלליות.
 

 אבל לא צריך להגזים בשיתוף הפעולה... אסור להגזים.

 גם דבר טוב הופך לרע אם מגזימים בו.

 

 

 

***** 

___ 

 

 

 

 ישראל ליטמן, הוגה דעות ורעיונות, כותב שירה, רושם ומצייר .
 ישראל חפה והצפון בקריות .יו"ר משוררים לימין 

ִהּוא גם באדם  חיים-מחבר מילון חרוזים לשירים, שלונסקי כולל חרוזים על אלהים
   ובכל החי והקיים.

 .2016בכל יוני  יחיד מציוריו )"פני)ם( אל פנים"( בבית הלוחם בחיפה-קיים תערוכת
 הפורום לספרות ותרבות שלום" )לשעבר( –דובר "איפלק 
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 ליקימני מוטוני 

 MUTHONI LIKIMANI 
 קנייה

 

 
 

 הטרור הוא רשע

 

אני מודה לאלוהים שאני אישה אפריקנית בוגרת ומקצועית. אני גם סופרת וגם 

אשת תקשורת. בכישוריי אני משתמשת כדי לתקשר על שלום ועל נושאים חשובים 

שונים  אחרים. כמו כן, יש לי ניסיון נרחב בנסיעות למדינות רבות להשתתף בכנסים

רבי משתתפים ובסדנאות התפתחות ואני מאמינה שאני גם רחבת השכלה על 

המתרחש ומה שקורה עד עצם היום הזה. אני חווה מה קורה במהלך השלטון 

הקולוניאלי, שם צפינו וסבלנו כאנשים נלחמים לחופש. נהניתי מהרגשת חופש 

ר אנו בגאווה כשהייתה לי הזדמנות להשתתף בפעילויות של בניית האומה כאש

נשמנו את אוויר החופש, וזו הקלה גדולה לאחר  דרך מאבק מר למען חופש, 

 החופש ראוי. אנחנו חופשיים, חופשיים לשלוט בעצמנו.

 

עכשיו, אחרי החלומות והתרגשות כזו של להיות חופשי שהורגשה בחלקים רבים 

ו? אנחנו של העולם, היינו מצפים לעתיד מזהיר. אבל אחרי כל זאת, מה עכשי

שומעים על פיגועים. טרוריסטים שתוקפים אזרחים חפים מפשע, השחתת בנות 

חלשות תמימות כפי שהן שקעו בשינה עמוקה על מעונות ספרם בניגריה, 

בקנייה  Garissaסטודנטים תמימים באוניברסיטת  142המחבלים שהלכו לתקוף 

 זה?ושפיכת דמם של מנהיגים צעירים, אנו רואים עתיד מבטיח כ
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מגאנה שהשתתף בפסטיבל בקנייה נורה  Awonoorכאשר חוקר כמו פרופ 'הקופי 

למוות ללא רחמים כשהוא הולך לתומו לקניון יוקרתי מלווה את בנו, מה זה אמור 

להיות? טרוריסט תוקף בצרפת! מחבלים אכזרים לוקחים סטודנטים תמימים 

חפים מפשע. טרוריסטים  בשעה שהם ישנים, פיגועים באוטובוסים המסיעים אנשים

תוקפים מאמינים במקומות פולחן פיגועים רבי נפגעים שכאלה נחווים בעולם. 

מבצעי מעשים אלו המתיימרים להיות תרגול קנאות דתי. כוהני הדת מגייסים 

בקלות מחבלים הבאים משכונות עוני ואלה מתפתים בקלות. לאנשים עניים כאלה 

 ומציעים להם כסף. הם מבטיחים ברמייה חיים טובים. 

אני עצמי, גדלתי במדינה מלאה בחיות בר, ביניהן פילים גדולים, אריות עזים 

וצבועים אכזריים וחיות רבות אחרות משוטטות בחופשיות בשדה הפתוח מחפשות 

מה לאכול כדי לשרוד. אבל הדבר המעניין הוא שחיות לא הורגות אחד משלהן. 

לעולם לא יהרוג אריה אחר. הצבוע ידוע אריה, לא משנה כמה רעב הוא יהיה, 

בתור אכזרי המפחיד בעלי חיים אחרים לא יהרוג צבוע אחר ואפילו בני אדם. זה 

גורם לי לתהות, אם חיות אכזריות כאלה יודעות לכבד את חיות הבר חבריהם, מה 

השתבש אצלנו בני האדם? האם אנו הופכים גרועים מחיות פרא? מה השתבש עם 

 ? מה באמת?המין האנושי

 

מוחות רעים מהעולם העשיר מחזרים אחרי מוחות עניים ושולחים אותם להלך 

אימים על החפים מהפשע. הם מנופפים צרורות של שטרי כסף לפתות אנשים 

 עניים. נוטעים מחשבות זדון במוחם של כמה אנשים חלשים.

 

ולא על הייתכן שזה בא כתוצאה מעוני? אנשים דתיים אמורים להתפלל לשלום, 

 שפיכת הדם.

 

תפילתי היא כי לא יהיה יותר שום כוח חיצוני ואנשים רעים אשר ישתמשו בכסף כדי 

 להשחית אזרחי אומה בעבור רווח שלהם. בשל מה? רק אלוהים יודע.

 

*** 

___ 

Muthoni Likimani  היא שגרירת השלום של איפלק בקניה. היא אישיות ידועה

, אשת יחסי ציבור. היא כתבה מספר ספרים Nonisבתקשורת, מנכ"לית פרסום 

, מה גבר רוצה. היא גם כתבה כמה F47927 וביניהם הם יהיו להינזף, מספר פנקס

ספרי ילדים. היא דוברת בנושא מוטיבציה ונתנה שיחות מקומיות ובינלאומיות 

 בנושא.
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 יףלקר-גרי ענת

 

 
 

 עטוף בעלטה

 

 ָהעֹוָלם ָעטּוף ַבֲעָלָטה

י ֶרַשע  ָשבּוי ַבֲאִזקֵּ

 ְושּום ֲאִזקֹון לֹא ַיֲעֹצר ֶאת

ל ִמַבַעד  ָהֹרַע ַהְמַחְלחֵּ

ָלה. י ֱאמּוָנה ֲאפֵּ  ְלִקְרעֵּ

 

ָלה  ֱאמּוָנה ְטפֵּ

 ֱאמּוָנה ְללֹא ְתִפָלה

 ִפָלה ְללֹא ַכָּוָנהּוְת 

 לֹא ִיְפְתחּו ֶאת ַהָשַמִים

 ִלְשֹמַע ֶאת

 ַהְזָעָקה ַהּנֹוֶטֶפת

 ִמַלַהב ַסִכין ְמֹגֶאֶלת

 

 ַהָּיד ָהאֹוֶחֶזת ַבַמֲאֶכֶלת

 ְמַטְפֶטֶפת ֶאת ָהֹרעַ 

 ֶאל תֹוְך ְקֻדַשת ָהֲאָדָמה
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רֹות ַהֹתםיעִ ַמְר   ָלה ֶאת ְבאֵּ

 ֱאמּוָנהּוְמַזֶהֶמת ֶאת הָ 

 ֶשְלָכל ָאָדם יֵּש ְזכּות

 ִבְזכּות.

 .30.7.15נכתב בעקבות אירוע הדקירה במצעד הגאווה בירושלים ביום 

שנים על אירוע דומה שביצע,  עשה זאת  10הרוצח ישי שליסל, שבדיוק סיים לרצות מאסר של 

 , נפצעה קשה ונפטרה לאחר ימים מספר.16שוב. שירה בנקי, בת 

 בדיוק היינו בירושלים.באותו יום 

 

 דם-ים נהר-נהר

ַח ַעל ִפגּועַ   ַהַקְרָין ַבֶטֶלִויְזָיה ִדּוֵּ

יַנִים בֹוכֹות,  ְבֶפה ָמתּוַח ְועֵּ

רּועַ  זֹור ָהאֵּ אֵּ  ַהְתמּונֹות ֶשִהִגיעּו מֵּ

תֹות.  ְתמּונֹות ַחּיֹות ֶשל ְנָערֹות מֵּ

 

 ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאת יֹוְשֶביָה אֹוֶכֶלת

 ִביש ּוַבֶּנֶשק ְבֶחֶרב, ְבָדם,ַבכְ 

ִתים ַעל ְקֻדַשת ַהמֹוֶלֶדת  ֲאַנְחנּו מֵּ

י ָדם. ם מֹוִליִדים עֹוד "ְקדֹוִשים" שֹוְפכֵּ  ְוהֵּ
 

 ְוֶזה ֶשָאַמר ֶשָהָאֶרץ ָקָשה ִהיא

י ָהָעם ַהְמַצֶפה  ְוֶהְחִליש ֶאת ְידֵּ

ין ְשָעֶריָה,  לֹא ָזָכה ְלִהָכנֵּס בֵּ

ֶבר ַהֶזה.ֶנֱענַ  ת לֹא ָבעֵּ  ש ָומֵּ

 ַוֲאַנְחנּו ָכַבְשנּו, ִיַבְשנּו, ִיַשְבנּו

ִתים ַעל ָכל ַצַעד ְוַשַעל  ּומֵּ

ן אֹו ַחָּיל ין ָזקֵּ ן בֵּ  ְבִלי ַהְבחֵּ

ין ַנֲעָרה ְוַנַער  בֵּ

 ֶיֶלד ָקָטן,

ין ָמְרְדַכי אֹו ָהָמן.  בֵּ
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 שּוב פּוִרים ִהִגיַע,

ינּו,ִשְמַחת ֲאָדר עַ   ל ָראשֵּ

ינּו.  ְושּוב ִיָכרּו ְקָבִרים ְטִרִּיים ְלַרְגלֵּ

 ֹפה ַהִשְמָחה ָתִמיד ְמהּוָלה ְבַצַער

בֹות ְלָבנֹות ַבַשַער,  ּוְפזּורֹות ַאְנַדְרָטאֹות ּוַמצֵּ

י ִזָכרֹון ֶבל ִוימֵּ י אֵּ  ָאנּו טֹוְבִעים ִבימֵּ

ין  ִפָתרֹון? ַהִאם ֶבֱאֶמת ַלִשָגעֹון ַהֶזה אֵּ

 

 

 חייל ירדני הרג שבע נערות ופצע עוד שש. –הטבח בנהריים  – 13.3.1997
 

 לקריף-ענת גרי© 

 

 אודיסאה

 

 ִאַבְדנּו ֶאת ַהֹתם

י ִמְטָבח ין ַמֲחנֹות ְפִליִטים ְוַסִכינֵּ  בֵּ

יֶהם ֶשל ְנָעִרים  ִבידֵּ

 ִאַבְדנּו ֶאת ַהֹתם

רֹות ּוִבְגַלל ַהְגדָ  ין ַהְגדֵּ  רֹותבֵּ

 ּוְתִביעֹות ְלֶצֶדק ֻמְטָבעֹות ְבָדם

י ָאָדם( י ֻכָלנּו ְבנֵּ  )ְולֹא ָתִמיד ֻמְצָדקֹות, ֲהרֵּ

ה ַהמֹוְקִשים ָהֱאנֹוִשי י ְשדֵּ י ִצדֵּ  ִמְשנֵּ

ץ ָלנּו ָיָשר ְלתֹוְך ַהָפִנים ְך ּוִמְתַנפֵּ  ַההֹולֵּ

 ִעם ָכל כֹוֶתֶרת ָבִעתֹון,

 ּורֹות ַהֲחָדשֹות,ִבְפִתיַחת ַמֲהד

 ְבָכל ַהָשפֹות.

 ִאַבְדנּו ֶאת ַהֹתם ְוָאנּו ְמבֹוְסִסים

 ַבָדם ֶשִּנְשָפְך ּוַמְכִתים

 ִאַבְדנּו ֶאת ַהֹתם

ין ְבָרָכה ִלְקָלָלה ְוָטִעינּו  בֵּ

 ִבְבִחיַרת ַהָּנִתיב ַהַמְתִאים

ל  ּוְכֶשַהְזַמן אֹוזֵּ
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ש לְ  ש גֹולֵּ  ִאטֹוֶעֶרב כֹובֵּ

ם ֶאת ַהּיֹום  חֹותֵּ

 ֶשֶמש ִנְדֶעֶכת הֹוֶפֶכת

 ָאֹדם-ְכחֹול ַמִים ְלָכֹתם

י ֶאְבָרהַלֲהַקת ְוַרק   ַשְקָנִאים ִכְבדֵּ

 ַמְמִריָאה ְבַמָטס ָנמּוְך

כֹות ַהַמִים  ַמְעִפיָלה ִמתֹוְך ְברֵּ

י ָהַאְסַפְלט  ַלְחצֹות ְבִבְטָחה ִפתּולֵּ

 יש ַהחֹוףַהָשֹחר ֶשל ְכבִ 

 בֹוֲאָכה ַמֲחנֵּה ַעְתִלית.

 עֹופֹות ֲעָנק ְלָבִנים ְרוּויֵּי ָדָגה

 ֶאל מּול ֶשֶמש טֹוֶבֶלת

 ִבְדִמי ְשִקיָעָתּה

 

 בדרך לתל אביב להשקה של טל 13.10.15

 .לתיאור מסע ארוך ורב תלאות המילה אודיסיאה משמשת *

***** 

___ 

רת וסופרת ילידת קריית ביאליק. בוגרת לקריף עיתונאית, צלמת משור-ענת גרי

החוג לעיתונאות ותקשורת של אוניברסיטת חיפה. עיתונאית עצמאית המסקרת 

 תחומים מגוונים וקריינית ברדיו.

 אולי בכל" ובימים אלה את ספרי "שומעים את צעדיךפרסמתי ספר שירה בשם "

שת אירופה " זו  היא  סאגה משפחתית מרתקת ורחבת יריעה החוצה את יבזאת

  בסערה בואך ארץ ישראל.
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 עזרא מורד
 

 
 

 ָׁשלֹום

 

י ָאסֹון י ְמהּוָמה, ְימֵּ  ֶהָחְלפּו ְימֵּ

י ָששֹון? י ִשְמָחה ִוימֵּ  ּוָבאּו ְימֵּ
 

נ  ? לֹא עֹוד ָדם, ָדם?ּוֲהָבא ָשלֹום ְלַאְרצֵּ

ינּו, ֶבן ָאָדם?  ָשְלָוה ְלַאְרְמנֹותֵּ
 

 ֹ י ַאְבָרָהם, ֲאַקו, ל  א עֹוד ִמְלָחָמה!ְבנֵּ

 לֹא עֹוד ְקָרבֹות! לֹא עֹוד ָחִזית ַחָמה!
 

 ְפתּוִחים ָתִמיד, ְבטּוִחים ַהְגבּולֹות!

 לֹא עֹוד ִאָמהֹות ְוָנִשים ַשכּולֹות!
 

 ָבִעיר, ַבְכָפר! ַהְלָויֹות, לֹא ִתְצַעְדָנה

י ְנעּוִרים, לֹא ִיְתַכסּו ָעָפר!  ּוְפנֵּ
 

 ַהְקָרב! ָנְדמּו תֹוָתִחים!ֲאָקו! ָנַדם 

 ַעם ְלַעם ְיַחּיְֵּך, יֹוִשיט ַיד ָאִחים!
 

 לֹא עֹוד ְבִכָּיה, ְנִהי ַוֲאָנחֹות

 לֹא עֹוד ִאָמהֹות ַלְקָבִרים ְשחּוחֹות!
 

 לֹא עֹוד ֲחִפירֹות ִיְכרּו ַבִמְדָשאֹות!

 ם יּוְבלּו ַלִמְרָפאֹות!יעִ לֹא עֹוד ְפצּו
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 ֹ  א עֹוד ַעְצבּות ִיְרָויּוַהְלָבבֹות ל

ינּו לֹא עֹוד ִיְהיּו ְכלֹא ָהיּו!  ּוְכָפרֵּ
 

ינֵּינּו  ַקָּיָמא -ְוָשלֹום ַבר  ְשלֹום ֱאֶמת בֵּ

ל ַהִמְלָחָמה! ש ֶאת אֵּ  ָשלֹום ַהכֹובֵּ
 

אל!  לֹא עֹוד ִמְלָחָמה! ָשלֹום ַעל ִיְשָמעֵּ

ל!  לֹא עֹוד ִמְלָחָמה! ָשלֹום ַעל ִיְשָראֵּ

 
7.11.1978 

 
 

 سالم

 

مراد عزرا  
 

 

َحة أيام َوجاَءت                الفَوضى أيام   َولّت   َهل   الفر   

؟ س رور   أيام   َوجاَءت               شرور   أيام   َذَهبَت   َهل    

 

لم   َحل   َهل   مائي َسي ل   َجف   َهل                 بِّالدي؟ الّسِّ ؟ دِّ  

لِّي ق ل   اإلن سان أي هاََ  ق ل            قصوري؟ ال ح ب َسَكنَ  َهل    

 

رادي اب راهيم اّل يا ح روب بِّال َغدا                  م   

ك أو                          ن دوب بِّال َغدا   عوب َمعارِّ لِّل شِّ  

 

رادي  م 

دود نَة َمف توَحة ح  الدا تثك ل ال َوأ ّمهات                  أّمِّ أو   

يَع فر  َِّ  الوجوه على تراب ال         تعبر الطرقاتِّ  في لجنائِّز ال  

 

رادي  م 

تَ  ب َصم  تَ  الحر  فَع َصم  ترفع للحب يدا   شعب بسمة       المد   
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تَكا القبور على االمهات    الّهات ال  للصراخ ال  للب كاءِّ  ال فِّاّت م   

 

لِّ  َوسالم يَزول   الحربِّ  ونفاق                   يَطول   العد   

ندوب ال ندوب ال                   حروب ال حروب ال  

إسرائيل أل يا                         إسماعيل أّل يا  

 

1978 נובמבר 7  

 

אֹול רֹוֶצה ִלשֱׁ  

ד ר ו מ   א ר ז ע  

ֹאול רֹוֶצה ִלשְׁ  

ֵני ֶאת ָהֶאנֹוש: בְׁ  

ָרִגים ָלָמה ע ָחִפים יֹום יֹום ֶנהֱׁ ִמֶפשַׁ  

לא ק וְׁ ָחָלב רַׁ בְׁ ֵתיָמן?ּובְׁ  מֹוצּולבְׁ    

ד עַׁ י? וְׁ ָמתַׁ  

 

ע ב,אֵ ֹוּכ ִלי רַׁ ֵלב ִנקְׁ ֲעבּוָרםבַׁ  הַׁ  

י י אבֹויָ  ֵאיָמתַׁ ָשלֹום שַׁ ָעֵלינּו ֲעֵליֶהם  וְׁ  

י? נּו?  ֵאיָמתַׁ  

ָלָמה ִציֵגי וְׁ ִקים ָהֵאל נְׁ שֹותְׁ  

ִעים ָהֵאיָנם תנַׁ  ֶאת ֹשומְׁ צּוִעים ָהֲאֵבִלים ֲאקַׁ פְׁ הַׁ וְׁ  

ָחִקים? עֹוָלה שְׁ  

 

 

י! ֶהֶרף! י דַׁ קֶ  דַׁ ח ֶטללַׁ ֶטבַׁ לַׁ וְׁ  

ָנם ָהעֹוָלם יְַׁך ֳאמְׁ ֲחָזִקים שַׁ לַׁ  

ְך ם אַׁ ֵשי גַׁ קְׁ בַׁ ִחיָלה, ִלמְׁ ִחים מְׁ ּסֹולְׁ לַׁ  

ָלאֹוֲהִבים.  וְׁ
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***** 
___ 

 

 בעיראק. 1933נולד בשנת 
    .1950עלה ארצה בשנת 

 בפסיכולוגיה, תנ"ך  וחינוך באוניברסיטת בר אילן.  B.Aבוגר תואר 
יציסט. עבד בהוראה בקרית מלאכי , באר טוביה ואשדוד עזרא משורר, סופר, פובל

ועסק בחינוך מבוגרים ברשת "אורט". שימש בתפקיד מנהל מחלקת החינוך בקרית 
 מלאכי.

 פרסם עד כה עשרה ספרים פרי עטו, וכן עסק בעריכת ספרים נוספים רבים.
 פיה.כיהן כנשיא מועדון "רוטרי" בקרית מלאכי. עסק בקליטת עולים יוצאי אתיו

 

 
 

 אנטה קליין

 בריאה
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 מחליןר תמ
msmajlin@netvision.net.il 

 052-2834625טלפון 

 

 
 

ָרעֹות רּוחֹות  

מחלין תמר  

 

ָרעֹות רּוחֹות  

י ַעל ְמַנְשבֹות ,ָהָאֶרץ ְפנֵּ  

ִדים ּוְכמֹו ש ַהּיֹוְרִקים שֵּ אֵּ  

ָדָבר ָכל ְמַכלֹות  

,ְבַדְרָכן ֶשִּנְקֶרה  

,ָהֲאָדָמה תאֶ  ַמְרִעילֹות  

.ָהָאָדם ְוֶאת  

 

ִמְשתֹוְללֹות ָרעֹות רּוחֹות  

ָהָאֶרץ ְפנֵּי ַעל  

.ֻפְרָענּות ְוזֹוְרעֹות  

ְוַהַפַחד ַהִשְנָאה  

,ַעְצָמם ֶאת ִהְכִתירּו  

ּוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ  

.ְתהֹום ְפנֵּי ַעל ְוֹחֶשְך  
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ִמְפָגִעים ִקְלַלת  

יםִמְתַאְבלִ  ְוַזֲעַקת  

,ַבחּוצֹות ְמַהְדֲהדֹות  

יֵּאּוש ֻמכֹות ַכֲחצֹוְצרֹות  

י ֶאת ַהְמַנְגנֹות ַהִסּיּום ְצִלילֵּ  

ֶבל ַמְרש ֶשל אֵּ  

א .ַהסֹוף ֶאת ַהְמַנבֵּ  

 

מֹוִשיעַ  ְמַחְפִשים ֲאַנְחנּו  

,מֹוְצִאים ְולֹא  

ין ִכי קֹול ַמְשִמיעַ  אֵּ  

,ָהאֹור ֶאת שּוב ִלְברֹא  

ַהקֹול ְשַמענִ  לֹא ְוַאף  

 ֶשַּיְצִמיחַ 

נּו .ִתְקָוה ְבִלבֵּ  

 

ָרעֹות רּוחֹות  

י ַעל ְמַנְשבֹות ,ָהָאֶרץ ְפנֵּ  

,ּוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ  

,ִכיםלְ ְמהֲ  ַוֲאַנְחנּו  

ָכה ,ַבֲחשֵּ  

.ְתהֹום ַסף ַעל  

***** 

___ 

 

פה. בעלת תואר , תושבת חי1966 -תמר מחלין, ילידת ארגנטינה, עלתה לישראל ב

 שני בפסיכולוגיה, מאז יציאתה לגמלאות עוסקת בכתיבה ספרותית.

"אורות -סאגה משפחתית( ו – 2013פרסמה שני ספרי פרוזה: "אלונים עתיקים" )

 רומן סיפורים(. -2016רחוקים" )
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 יה מחמודיאפס
 

 
 
 

  

 אםקידום שלום בין ישראל לבין הפלסטינים והאם קיים קשר בין הטרור לאסל
 

בתקופה האחרונה עם גל הטרור האחרון ומלחמות האזרחים במדינות ערב עולות 

שאלות קשות בנוגע לקשר בין האסלאם לבין הטרור והטרוריסטים. במיוחד שכל 

הטרוריסטים היו מוסלמים שפגעו בחפים מפשע שאינם מוסלמים אך מה עם ארגוני 

שאר הארגונים שהורגים  דאע"ש )המדינה האסלאמית( או ג'יהאד אל נוסרה וכל

מוסלמים כמותם, איך מגדירים אותם, מה המניעים שלהם, האם גם שם הדת 

מנחה אותם להוציא להורג ! המאמר יעסוק בנקודות הנ"ל. יחד עם זאת אקשור בין 

 גל הטרור האחרון לבין מחשבתי אודות השלום. 

ן" להרוג האסלאם דת של שלום ואהבה, מעולם לא נזכר בספר הקדוש "הקורא

ולרצוח אדם אפילו אם הוא לא מוסלמי. אז למה המחבלים משתמשים בדת 

במטרה לפגוע? איך זה שמשפחותיהם שמחות למותם? מה עולה בראשו של  אדם 

בדרכו להרוג בשם אללה או בשם אל "שהאדה" )למות למען הדת(, האם זו 

    הסיבה?

 

חמלה אשר מגנה כל האסלאם חף מפשע מכל הטענות האלו, האסלאם דת של 

אלימות, הנביא מוחמד בזמני מלחמה ביקש מאנשיו לרחם על אסירים. ולאורך כל 

השנים המוסלמים לא היו שוחרי מלחמה להפך המדענים הראשונים והמצטיינים 

 בתחומי המדעים, המתמטיקה, הטכנולוגיה, הרפואה וכדומה היו מוסלמים. 

ך שאנשים יוצאים מביתם בכוונה מה זה אומר? זה מראה שלא אלה הסיבות לכ

להרוג אדם שלא שייך לתרבותם או למסורתם או לדתם או אפילו להרוג מוסלמי 

 כמותם. המניע הוא אישי ופוליטי באותו זמן. כי המלחמה באסלאם מטרתה גינוי 
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אימפריאליסטי של -מפני תוקפנות ולא ממניע של נקמנות, או מניע אישי, קולוניאלי

ניבת אדמות ומשאבים. יחד עם זאת, ישנן סיבות עיקריות לג'יהאד שליטה, גזל וג

 באסלאם: 

 

 הגנה עצמית והגנה על המשפחה והמדינה .1

 ההגנה על האנשים המקופחים  .2

 במקרה של הפרת הבטחות והתחייבויות   .3

 במקרה של הגנה על הדת בפני השחיתות של אלה שעובדים בהפצת הדת.  .4

 

 20עד  12רור האחרון? נערים פלסטינים בני בכל זאת, איך מסבירים את גל הט

יוצאים מביתם והורגים. זה קשור בהבנה המוטעית את עקרונות האסלאם ואת 

הג'יהאד. אני נמנעת מלהשתמש במילת ההקצנה, כי בעיניי בדת אין הקצנה כי מה 

 שנכתב הוא הנכון והוא שצריך להיות.

הפלסטינית שמעצימה אני חושבת שהסיבות לכך קשורות בתקשורת הערבית  

ומעודדת צעירים בשימוש במושגים שקשורים בדת כמו "ג'יהאד" או בלאומנות. היא 

מפיצה שהיהודים מגרשים את הפלסטינים מאדמתם או הורגים בדם קר ילד 

פלסטיני. סיבה שנייה קשורה במשפחה, והשפעות התסכול מחוסר אופק מדיני 

המצב הכלכלי. אלו משפיעים בכיוון של  בסיום הסכסוך הפלסטיני כמו גם הידרדרות

התפרקות המשפחה מכך, שההורים עסוקים במשך כל החודש ב"איך" לגמור את 

היום, יש כסף ואין כסף. והילדים מוצאים עצמם קורבן שלא מקבל את תשומת הלב 

והחינוך הביתי וזה מה שמוביל אותם לחפש את תשומת הלב ואת החינוך ברשתות 

 להשפיע על הצעירים בהסתה באמצעות  תמונות של הצתות . החברתיות שמנסות

בנוסף, שהעם הפלסטיני אין לו מדינה או מדיניות דמוקרטית שהוא יכול לצאת 

לרחוב ולהביע את דעתו ואת התנגדותו לכן הסכין הוא האמצעי לביטוי עצמי 

ג להתנגדות לכל מעשי עוול מצד הרשות הפלסטינית או מצד הצבא הישראלי שמייצ

 את מדינת ישראל ואת מנהיגיה . 

 

ובכל זאת, איך מפסיקים את הטרור ואיך מקדמים את השלום בין ישראל 

 לפלסטינים? 
 

המקדם הראשון: צריך להתחיל מההנהגה הפוליטית של שני העמים צריך שייפגשו 

ושיגיעו להסכמים ולוויתורים. מנהיגים בולטים בשב"כ אמרו שמה שיכול להפחית 

של הפלסטינים כלפי הישראלים הם שני דברים: אחד ברמה מדינתית,  מהאלימות

מהלך מדיני רציני שהוא שתי מדינות לשני עמים והשני לאפשר יותר מקומות 

 עבודה יותר לפלסטינים בשטח ישראל על מנת להקל את המצוקה הכלכלית. 
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ים המקדם השני, דרך מערכת החינוך, צריך להנחיל את הערכים האתיים והאנוש

ימוד ובחינוך לילדים. בנוסף גם, לעודד יותר תקשורת לשל דת האסלאם ובספרי ה

ושיח משותף בין צעירים וילדים יהודיים לערביי ישראל ולפלסטינים. שישבו בשולחן 

אחד וידונו ויכירו אחד את השני בסיפור שלו, כדי לפתח בקרב כל צד אמפתיה לצד 

עבר על משפחת הילד היהודי בגילו בזמן השני. כלומר, כאשר הפלסטיני ידע מה 

השואה, תחושת העוינות כלפיו תפחת וכן להפך, כאשר הילד היהודי יודע מה עבר 

על אותו ילד פלסטיני במלחמה עם ישראל, תחושת האמפתיה לסבלו תגדל וכך 

נוכל לבנות חברה בריאה, חברה מכילה ומאפשרת שמקבלת את מגוון הדעות 

 והסיפורים. 

 

אני מאמינה שבאחד הימים יחול השלום אך עד שנגיע ליום הזה עלינו  לסיום,

להתחיל מעצמנו ואחר כך ממשפחתנו. לו כל אחד האמין בעקרונות האנושות 

ובקבלת האחר והשונה אפילו להבין את מהות הדת ואת העקרונות שהיא מנחה 

לו ם למצב שבו אחד הורג את השני אפייבחמלה ובקבלת האחר לא היינו מגיע

 בזמנים קשים של סכסוך. 

 

 

***** 

___ 

 

ספייה מחמוד מישראל גרה בעכו, בוגרת תואר שני בסוציולוגיה ואנתרפולוגיה 

 מאוניברסיטת חיפה .

עובדת במכללת שנקר כרכזת לחברה הערבית במכללת שנקר וכרכזת פרויקטים 

 בפר"ח.

 היום אני חלק מתוכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית בעכו.

דבת בעמותת איפלק , הצטרפתי לעמותה מתוך האמונה שלי בכוח של אני מתנ

 המילים לשנות ולהשפיע.
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 חלדסוהל ד"ר 

 Khaled Dr. Sohail 
 ופקיסטן קנדה

 

 הפסיכולוגיה של מחבלים מתאבדים

 

 מי הם האנשים המסתבכים בביצוע "פיגועים"?

 למה שמישהו יהרוג אזרחים חפים מפשע?

 ילוסופיות יש לאנשים כאלה?איזה סוג של אישים ופ

 איזה סוג של אקלים פוליטי מייצר 'מתאבד'?

בשנים האחרונות מתקיימים  דיונים ודיאלוגים רבים בתקשורת על הבחורים 

האלה מן העולם המוסלמי אשר כינויים בעבר היה  ידוע בתור  הטרוריסטים

דת 'המלחמה בטרור' ולכי 2001בספטמבר  11-'מתאבד'. מאז הטרגדיה ב 

הבחורים האלה כבר בכותרות העיתונים ונהייתה חלק מרגעי השיא של החדשות 

 ברדיו כמו גם בטלוויזיה.
 

היות שאני הומניסט שוחר שלום ואיני תומך במוות אלים, בין אם בצורה של 

התאבדות ובין רצח. כפסיכותרפיסט אני לומד את הרשימות הביוגרפיות ומאזין 

'מחבלים מתאבדים' כדי לקבל הבנה טובה יותר של לראיונות של בני משפחה של 

הפסיכולוגיה שלהם. אני בהדרגה מבין כי למרות שכל סיפור הוא ייחודי, עדיין 

עולים כמה קווים משותפים. במאמר קצר זה אני אחלוק עמכם כמה פיסות 

 מהתצרף )פאזל( המסתורי הזה.
 

ם זהותם הדתית נעשית הסיבה הראשונה היא סוגיית הזהות. עבור 'מתאבדים' רבי

חשובה יותר מזהותם האתנית, גזעית או מינם. אפילו צעירים שחיים באנגליה או 

 בצפון אמריקה, מרגישים יותר מוסלמים מאשר בריטים או צפון אמריקאים.
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הסיבה השנייה של התצרף היא הנושא של הזדהות. כאשר צעירים מוסלמים בכל 

לחמה בעיראק, פלסטין ולבנון, הם רחבי העולם רואים את התמונות של המ

מזדהים עם אותם מוסלמים אשר עונו ונרצחו. הם מרגישים חלק מן האומה, 

המוסלמית הגדולה. אלה מוסלמים המזדהים עם מוסלמים ממקומות אחרים בעולם 

הרחוק ממולדתם הם יותר מוכנים להקריב את חייהם למען המטרה הקדושה 

 בעיניהם.
 

ף הוא הכעס, הטינה ואפילו שנאה נגד מעצמות החלק השלישי של התצר

קולוניאליות ואימפריאליסטיות בכלל ובאמריקה בפרט. מוסלמים רבים מאמינים כי 

'המלחמה בטרור' של אמריקה מונעת יותר על ידי שמן ההשתלטות מאשר על ידי 

הרצון לייצא דמוקרטיה וחופש. ככול ש'המלחמה בטרור' מתגברת, כך גם מסלימה 

 כלפי אמריקה. השנאה
 

התפכחות כלפי ראשיהם של  -הסיבה הרביעית של התצרף היא החוויה המוסלמית 

המדינות. מוסלמים רבים מאמינים שאמריקה כבר משלמת מס שפתיים בלבד 

לדמוקרטיה במישרין או בעקיפין על מנת לתמוך בדיקטאטורים, גנרלים בצבא 

ים שנבחרו באופן דמוקרטי של ומלכים שהם בובות של הממשל האמריקאי ולא נציג

 ארצם.
 

הסיבה החמישית של התצרף היא טרגדיות אישיות שמשפחות מוסלמיות רבות 

חוו. בכלל זה הפלסטינים, בעיראק, באפגניסטן ובלבנון המשפחות איבדו בני 

משפחה שלהם ונוצר גל של נקמה. צעירים מוסלמים רבים שוקלים להפוך 

ודים שלהם שנהרגו או נכלאו במהלך המלחמה 'מתאבדים' לנקום על האבות והד

 בטרור. ככל שצודק יותר ההרג או המאסר, חזקה יותר תחושת הנקם.

הסיבה השישית של התצרף היא התחושה הגוברת של ייאוש. הערבים, חלקם, 

ומוסלמים מרגישים כל כך חסרי אונים עבור עצמם ועבור ילדיהם שהם לא רק 

של אחרים ובאופן אלים. הפילוסוף שופנהאואר,  רוצים לסיים את חייהם אלא גם

אמר פעם שכאשר זוועות החיים מכריעות את זוועות המוות בני אדם נוטים 

 להתאבד.
 

הסיבה השביעית של התצרף היא השפעת המנהיגים המוסלמים אלה שיש להם 

וסוחפת. הם מציגים את האידיאולוגיה שלהם בצורה כזאת   cultishאישיות מפתה 

ת שאותם מוסלמים פגועים וכועסים נמשכים להצטרף לתנועה ונותנים משכנע

 נפשם עבור מנהיגים כריזמטיים אלה.

מדהים להיווכח שכאשר גורמים אלה באים יחד, לצעירים ערבים ומוסלמים יש 

נטייה ללכת בעקבות מנהיגי הכת האלה  אתם הם נפגשים פנים אל פנים או צופים 
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ם "נדבו" חייהם למען המטרה, מנהיגיהם רק מחכים בהם בטלוויזיה. צעירים רבי

לרגע הנכון כדי לשלוח חסידים מסורים אלה ל"משימת התאבדות". הם מציגים את 

הניסיון כמעשה של קידוש השם המקודש, תמורתו יזכו לגמול בגן עדן. זה 

פי -משמעותי כי אלה "המתאבדים" אינם רואים עצמם כמתאבדים, דבר האסור על

 דתם.
 

הליך הזה בין הפוליטי לאישי, ברמה הלאומית גורמים דתיים מתאחדים וגם מי בת

שידוע כאזרח הגון, אחראי, שומר חוק עשוי להצטרף לתנועה ולאחר מכן מוצא את 

עצמו על מדרון חלקלק. מנהיגים כריזמטיים אלו למדו הרבה מההיסטוריה של 

 לוחמי גרילה להשתמש בשיטות מאוד לא שגרתיות. 

שואל אותם למה אתה הורג אזרחים הוא מתרץ זאת באומרו כי מנהיגי  כשאתה

ממשלות מערב נבחרים ולכן בתמיכת ההמונים בבחירות שלהם הם בעקיפין 

אחראים לזוועות על העולם המוסלמי. מוסלמים רבים מאמינים שאמריקה הכריזה 

מלחמה על העולם המוסלמי ומתכננת שואה מוסלמית והם צריכים להגן על 

אמונתם ועל הגורם המוסלמי ואם הם מתים זה למען מטרה קדושה ובכך הם יהפכו 

 לקדושים.
 

מנקודת מבט פסיכולוגית המושג 'מחבל מתאבד' מסמל סתירה, פגיע ועדיין חזק 

בעת ובעונה אחת. הוא רוצה להישאר בעילום שם ועדיין להיזכר בהיסטוריה של 

, ובכל זאת גם לחיות לנצח. הוא יצור גיבור. הוא רוצה למות-הקהילה שלו כשאהיד

רציונאלי בתכנון ההתקפה שלו ועדיין מתנהג בצורה לא רציונאלית ביותר על ידי 

 שהוא נהפך להרסני לעצמו ולאחרים.

בעשורים האחרונים מספר ותדירות המתאבדים הולך וגדל באופן משמעותי. יש 

ק מזוין שהם לא מודעות הדרגתית עבור כל המוסלמים האלה המאמינים במאב

יכולים להילחם נגד מדינות אימפריאליסטית קולוניאליות כמו בריטניה ואמריקה על 

ידי שיטות מסורתיות. מאחר שהם לא יכולים להתמודד נגד צבאות ומעצמות הם 

פונים לפיגועי התאבדות של יחידים. למלחמת גרילה בשם המניעים והאידיאולוגיה 

 הלאומנית והדתית שלהם.
 

מאוד מרגיש כי אידיאולוגיות לאומניות ודתיות כבר די מסוכנות עבור האנושות אני 

 וכאשר הדת מצטרפת לפוליטיקה זה הופך להיות יותר מסוכן וקטלני. 

אני סבור כי כדי להבין את הפסיכולוגיה של 'מחבלים מתאבדים' אנחנו לא רק 

הבנה טובה יותר  צריכים להציץ לתוך הנפש של אותם בחורים צעירים, אלא גם יש

של הדינאמיקה של עולם אלים בו אנו חיים. "אותם מחבלים מתאבדים עשויים 

"לגרום לנו לחשוב ברצינות על סכסוכים פוליטיים בלתי פתורים של העולם כיום. לא 

מן הנמנע שסוגיות אלה שאינן מטופלות על ידי האו"ם והקהילה הבינלאומית בצורה 



117 

 

המזרח למערב, המוסלמי לעולם שאינו מוסלמי יימשך. הוגנת וצודקת, הסכסוך בין 

יהיה מתח מתמשך ומעת לעת זמן של אלימות. 'מחבלים מתאבדים' הם סמל טרגי 

 של הסלמת שנאה שבבסיסה איבה לא פתורה.
 

האנושות לא חיה כבני תרבות נאורים, חיים של  21 -זה כל כך טרגי שגם במאה ה

לנו בני אותה המשפחה האנושית, אנחנו עדיין שלום, הרמוניה ואהבה וההכרה כי כו

רואים בני דתות אחרות, כתות, שבטים, מדינות וקהילות כאויבים שלנו. ולאחר מכן 

באה דמוניזציה שלהם במידה כזו שאנו מוכנים לקחת את חייהם ללא נקיפות 

מצפון. בין אם זה קציני צבא במערב או כ'מתאבדים' במזרח. אנחנו עדיין לא 

שכולנו הילדים של אימא אדמה, אויבינו הם בני הדודים הרחוקים שלנו וכל  מבינים

 בני האדם הם חשובים באותה מידה. כמה עצוב!

 

  ָׁשלֹום

 

 יֵּש ַשְלָוה ְפִניִמית ְויֵּש ָשלֹום ִחיצֹוִני

 יֵּש ָשלֹום ָדִתי, ְויֵּש ָשלֹום ְמִדיִני

ָלִמייֵּש ָשלֹום ְמקֹוִמי, ְויֵּש ָשלֹום עֹו  

ם ַהְצָבִעים ֶשל ַהָשלֹום ֶלה הֵּ  ָכל אֵּ

 ַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ֶאת ֻכָלם

י ִליֹצר ֶקֶשת ֶשל ָשלֹום  ְכדֵּ

 

 Sohailח. 

 

www.drsohail.com 

 

***** 

_____ 

פר, הומניסט הוא סו Sohailנולד והתחנך בפקיסטן התיישב בקנדה, ד"ר חאלד 

פסיכותרפיסט. הוא כבר משתף בפילוסופיה ההומניסטית שלו בכתביו ובהרצאותיו 

במשך שלושת העשורים האחרונים. הוא עובד לקראת שילוב חכמת המזרח 

והמערב ומקווה שיום אחד כולנו נוכל לצמוח לשלב הבא של אבולוציה אנושית 

 גם באמזון קינדל. מתקדמת וליצור יחדיו עולם שליו. ספריו מתפרסמים

 

http://www.drsohail.com/
http://www.drsohail.com/
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 ד"ר עודד סושרד
 

 
 
 

 

ר, ְוֶזה ָבא  עֹוד ֶזה ְמַדבֵּ

 ּוִמי ַהָבא ַבתֹור, ּוִמי ַבתֹור ַהָבא

י ַדְפָנה רֵּ  עֹוד לֹא ָנָחה ֶאֶבן ַעל זֵּ

 ּוְכָבר ָנָחה ְבָשלֹום ְשלֹוִמית ִליִמיָנה

ָעָפר , קּוִמי, ֶאֶרץ בֹוִכָּיהִהְתַנֲעִרי מֵּ  

ת ְלַיד ַבְרֶזל, ִלְזרֹוַע ְנטּוָיה!   ִהִגיָעה עֵּ

 

***** 

___ 

 

חבר מועצת העיר חיפה, פעיל חברתי וותיק. כיהן בעבר כיו"ר וועדת החינוך 

 בלשכת הליכוד 

 וכסגן יו"ר מפלגת "צדק חברתי" 

  ברתי"הצטרף ל"בית היהודי" במטרה להקים במפלגה את חטיבת "צדק ח

 בנושאים של כלכלה ומגדר.

 מנהל מרכז 'תדהר'  הוצאת ספרי ילדים ותיאטרון חינוכי.

  2005זיכה אותו בפרס היצירה  איך המציאו את החשבוןבין ספריו: 

 זחל האותיות. 2006זיכה אותו בפרס היצירה  משפחת שמש

 חינוך להידברות, לסובלנות ולשיתוף פעולה. – אל הקשת בענן

 אל מושבעאוהב ישר
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 שתי נפגעות טרור –מית ודפנה לוש
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 "חופשי"עט 

Free Pen   

 ָצְרַפת
 

 שטיפת מוח אידאולוגית
 

כאשר מטמינים פצצת  טרור , או מתפוצץ קמיקאזי באוטובוס, או במקום ציבורי, 

ל ככל כדי לספק את יעדיה האידיאולוגיים, של דת או פוליטיקה,  משמיד מספר גדו

האפשר של חיי אדם לצרכיו, כשאהיד על אמונתו ! אני חושב שיש לכך רק הסבר 

אחד: הוא הפך יצור אנוש, מסונוור שטיפת מוח אידיאולוגית, שעמד בגבורה לדעת 

אלה שתומכים בו ועודדוהו לעומת  האדישות של אחרים. מצב זה מאפשר לו 

 להרגיש מנצח!

ניצחונם על ידי גילוי מדעי והמצאות עם זאת, ישנם אחרים המביעים את  

טכנולוגיות כדי לשרת את האנושות ולהציע אותה רווחה, כדי להתרחק ממקום 

מסוים ממחלות מזיקות, לנוע במהירות ובנוחות, וללמוד באמצעות טכנולוגיה 

 מתקדמת .....

לכן, יש שני חזונות ותרבויות מסועפים והפוכים: הראשון של המחבל, הרוצה לקצר 

 לקפד חיי אדם, והשני ממשיך לעשות מאמצים כדי להאריך חיי אדם בבריאות ....ו

מחקר השוואתי זה הוא יחסי ההבדל בין ידע לבורות, בין טוב לרע. זה מאלץ אותנו 

לחשוב בקביעות למען טובת האנושות על פני כדור הארץ שלנו שצריכה תרבות 

 בונה לא תרבות הרסנית.

 

 עט חינם 

____*** 

אלימות. -חינם" הוא פרופסור בדימוס לחינוך, משורר, סופר, שגריר של איפלק, ועו"ד של אי"עט 

/ קולומביה, ודרבן.  Caldasהוא הגיש הרצאות בכנסים רבים באטלנטה, פריז, מילאנו, אסטנה, 

הוא מעריך את התפקיד של אומנויות שירה ביחסים אנושיים אוניברסאליים והן בבניית גשרים בין 

 יות אתניות שונות. הוא המחבר של שני ספרים: אוסמוזת טרור ביקורת הפוביה האסלאמית.תרבו
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 סיידוף רחל 

 
 

ֹּפל  סיידוף מזרחי רחל\ לֹא ל 
 

 ָאַחְזִתי ְברּוִחי

 לֹא ִלֹפל

 ְלַהֲחִזיק ְבָקְרנֹות

חַ   ַהִמְזבֵּ

יַאֶחז  לֹא ְלהֵּ

י ַהִשְטַנה  ְבקּורֵּ

י ַהִתְקָוה  ְנֶאַחְזִתי ַבִכְבלֵּ

י ָהַאְשָמה  לֹא ְלֶחְבלֵּ

 ְכֶלָהָבה, ַהצֹוֶרֶבת

ין ג בֵּ  ְלִהְשָתרֵּ

 ְמחֹוזֹות ַהְסִליָחה,

 ָצַרְרִתי ִבְצרֹור

 ְשִאיפֹוָתיי

 לֹא ִלֹפל

 ְברּוִחי ְבַמֲעַשי

 לֹא ִלֹפל.

***** 

___ 

 סיידוף מזרחי רחל ילידת ירושלים, אחות מוסמכת , משוררת וסופרת:

 שלושה ספרי פרוזה,   שלושה ספרי שירה 

 רי ילדים וספר שירים חדש בדפוס.שלושה ספ

 אם לשני ילדים וסבתא לחמישה נכדים.
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 פלטיאילן 
 

 
 

 עקורים

 של המשוררת-) בהשפעת השיר                 ְבֶאֶרץ ָכלֶשִהיא ִמַתַחת ַלֲעָנִנים ֲאפֹוִרים

 שים כלשהם"(אנ"  ו.שימבורסקה.                       ? יֵּש ֲאָנִשים ִבְמּנוָסה ְלָאן...

 

אֹויֵּב ָוַצר  לֹא ָיְדעּו, ְרדּופים ֶהם מֵּ

ם ָבִתים ֲהרּוִסים יהֵּ  מֹוִתיִרים ֲאחרֵּ

 ָשדֹות ּוכָפִרים בֹוֲעִרים

 רק ַמְרָאה ְזִעיָרה ֶשל ַיְלָדה ִעם בּוָבה

 בֹוֶהֶקת ֶאל ַעל ַבֶשֶמש ַהָקָרה

 יֵּש ַהמאּוָיִמים ְבַסִכין ּוְבֶחֶרב

ָפםִנְמָלִטים וְ   ַיְלָדם ַעל ְכתֵּ

 ַשָיירֹות ֲארּוכֹות ִמבֹוֶקר ַעד ֶעֶרב

ֶרְך  ִלְפנֵּיֶהם עֹוד ַרָבה ַהדֵּ

ם הּוא, אֹו ָקַַרס ?  ְלַהִגיַע ֶאל ַהֶגֶשר, ַהָשלֵּ

 

י ַהָמטֹוס -ָסִביב ְיִריֹות  ינֵּ  ַרק עֵּ

ַעל ְכִציפֹור, ְמַשֶחֶרת ְלֶטֶרף  ֶשַחג מֵּ

 ת, ָהְייָתה מֹוִעיָלהִנְראּות ָכעֵּ  -ִאִי 

ת ַהזֹאת.-ְוטֹוָבה ִאי  ִהְתַקְיימּות ְזָמִנית ָלעֵּ

ש  ִתְקָווה ֶבִלָבם ֶשַמֶשהּו ִיְתַרחֵּ

א ִלְקָראָתם ש, ֶשָמא ִמיֶשהּו יֵּצֵּ  ֶשִתְכֶבה ַהאֵּ
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יָכן ??  ַרק ָמַתי ְוהֵּ

ם-אּוַלי ַהאֹויֵּב ְבַחִיים  ֹכְלֶשֶהם, ַיְשִאירֵּ

 ָבעֹוָלם:ְפִליִטים 

 ְוקֹול ַמְצפֹון ֱאנֹוִשי לֹא ִיֹדם.

 

 , אילן פלטי 2016ספט,׳  - 3

  

 

 

 

***** 

___ 

 

בעל תואר שני בסוציולוגיה. עבודה רבת שנים בתעשייה הכימית,   נולדתי בישראל,

 עת למפעלים. -בניהול טכני והדרכה + עריכת  עלונים וכתבי

–השתתפות פעילה בחוגי כתיבה   .מתן הרצאות במכללות טכניות -  בגמלאות

 חיפה ובצפון. הובלתי חוג כותבי שירה בק.ביאליק.’ יוצרת באונ

 ממשיך בחוגי לימוד ואף מצייר.

 פרסמתי ספר שירים אישי והנוסף בדרך.
 נשוי ליעל )שגם כותבת(. לנו שלושה ילדים ונכדים
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 צדרבויםנורית ד"ר 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v_KtvYpToe4 

 

 
 

 נורית צדרבוים  -עקדת יצחק  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v_KtvYpToe4
https://www.youtube.com/watch?v=v_KtvYpToe4
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 ַהַלְיָלה ִתְשָעה ְבָאב ַתֲאִריְך ִנְצַרב ְבִזָכרֹון ַבִית ְמֻקַדש ֶנֱחַרב

 

ית ָאב.ַהַלְיָלה תשע"ד ִשְבָעה ְוִשִשים ִתינֹו  ק נֹוַלד ֶאָחד ְלָכל בֵּ

ָאז –ַיֲענּוהּו ְוִיְפֹרץ  -ִמְסָפר, ָכֶזה לֹא ָהָיה ִמּיֹום קּום ַהְמִדיָנה   ָקם ָמתֹוק מֵּ

י ִמְלָחָמה ְבִמַטת ֹחְלָּים  ְבאֹותֹו ְזַמן ְבֶזה ַהִמְשָכן ְבֹאֶפן לֹא ְמֻכָּון, ְפצּועֵּ

יַמת ִמְנָהרֹות נֹו י אֵּ ָחָדש ִלְהיֹות שֹוְרדֵּ ַעז –ַיֲענּוהּו ְוִיְפֹרץ   -ָלִדים מֵּ  ָקם ָמתֹוק מֵּ

י דּוָמה ִלְמִעי ֶבֶטן ִאָמא ֲאָדָמה לֵּ ד אֵּ  ִשִשים ְוִשְבָעה. ָארֹון ַאַחר ָארֹון יֹורֵּ

ֶליָה ִבְמִחיָלה  הֹוְלִכים ְבֶדֶרְך ָעָפר ֶאל ָעָפר ֶנֱאָסִפים אֵּ

ם ָדם ּוָבָשרִשִשים ְוִשְבָעה. ִתינֹו ם אֵּ  קֹות ַרִכים עֹוִלים ְמַרחֵּ

ן ַהְתָחָלה  ָבִאים ָלעֹוָלם ְלַסמֵּ

ן נֹוַלד ַלָמקֹום לֹא נֵַּדע ָמה ֶיֶלד לֹו יֹום.  בֵּ

ר ֶשָפַער ֹלעֹו     -ִמן ָהַרע )מנהרה(  -ֶזה ִנְטַמן ַבֲאָדָמה ִנְמַלט ִמבֹור ַאחֵּ

ָבהֶאל ֹלַע ַחם ֶשל ֲאָדָמה, ֶאל ִרגְ   ָבּה ָהְרעֵּ

 ֶזה ָנַפל ִלְשַנת עֹוַלם ֶזה נֹוַלד ְוָקם,

ם ֶשל ָמָחר  ַוֲאִני ָחְרָדה ִמלֹוַמר, ִלְהיֹות ַהלֹוחֵּ

 תֹוָתח ַבֲחבּוָרה, אֹו ְבַשר תֹוָתח ְמַשַלח לְקבּוָרה

לִשִשים ְוִשְבָעה ַחָּיל ָמְסרּו ֶנֶפש ָנְפלּו ַעל ָבמֹות ְלהֹוִתיר ָחָלל   ְצִבי ִיְשָראֵּ

ל כְ ִשִשים ְוִשְבָעה נֹוְלדּו ֲחָדִשים  ִרים ִלְהיֹות ְצִבי ְלִיְשָראֵּ  שֵּ

ל. בֹוָבאּו ְלעֹוָלם ָיָשן ֶשָּנם ְוָקם ַעל ָחְר   ְלִהָגאֵּ

ֶמל ֻחְרָבן ּוְתקּוָמה ֶשל ַעְכָשו ַשע ְביֵַּרח ָאב סֵּ  ְבֶזה ַהַלִיל תֵּ

ְך ִמְלָחָמה ִשְבָעה ְוִשִשים ַח ְמִדיָנה ָקְרָבן ְלמֹולֵּ  . ָנַפל ַחָּיל ְבַחָּיל ַעל ִמְזבֵּ

א    ִאָמא -ְבֶזה ַהְזַמן ֶשַבע ְוִשִשים ִאָמהֹות ִתֶשאָנה ְשַמן ְלִהָקרֵּ

ם ִתְקָוה ְואּוַלי ַמָזל  יָתן אֹו צּור ְוַיְלָדּה ְבשֵּ א צּוק אֹו אֵּ  ְוֶיֶלד ִיָקרֵּ

יְך ָקָרהַוֲאנִ  ֶדר עֹוָלם ְואֵּ  י ֶאְשַאל ְבַעִין ְפעּוָרה ְמַנֶסה ְלָהִבין סֵּ

ן ּוַבת ִמָלאו ָחָלל ְבַחִּיים ֲחָדִשים יְך ִשְבָעה ְוִשִשים בֵּ  אֵּ

ִרים ְתשּוִשים ָנְפלּו ָחָלל ִשְבָעה ְוִשִשים.  ֲאחֵּ

י עֹוָלם שֹוֶאֶלת גֹוָרל אֹו   ַמָזלתֹוָהה ַעל ִסְדרֵּ

 נֹוֶתֶרת ְלַהֲאִמין ִבְדָבִרים אֹוָתם ְלעֹוָלם לֹא ָאִבין

 

 ד"ר נורית צדרבוים
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 ד"ר נורית צדרבוים

 

 

ל, ְלַטּיֵּל ְלַבד ַעל ֶחֶבל ַדק ַעְזִתי ְוָיָצאִתי ַהּיֹום, ְביֹום ָכֶזה ָאפֵּ  ַוֲאִני הֵּ

ל,  ְוִלְבֹדק ָמה ְוִאם יֵּש ִבְכָלל ֶהְבדֵּ

ם ִיְצַדק.ָרִציִתי  אל ּוִמי מהֵּ ל ּוָמה ִיְשָמעֵּ  ִלְבֹחן ָמה ִיְשָראֵּ

 ָבַחְרִתי ְנֻקַדת ַתְצִפית, ֶשַעְכָשו ַמָמש ַעְכָשו ַבֲחִזית,

י ַשם  ָעָזה, ָטבּורֹו ֶשל עֹוָלם, אֹו ְסַתם ֶחֶבל ֶאֶרץ אֵּ

ר ַהִּיַמן ְוַהְש  ל.ְוָקָראִתי ְבקֹול ָגדֹול ֶשִהְתַדְרדֵּ אל ְלכּו ֻכְלֶכם ַלֲעָזאזֵּ  מֵּ

ל י אֵּ ין ְנָירֹות ְשכּוחֵּ  אֹו, אּוַלי ִתְקחּו ֶפֶסק ְזַמן, ּוְתַחְפשּו בֵּ

 ֶשֶהֱעלּו ָאָבק ִמְזַמן ּוְכָתב ַהָּיד ָהֱאֹלִהי ַשם ָנַדם ְוִנְשַחק

 ן ֲאָבל ָחָזקִתְמְצאּו ַרק ֲעָשָרה ְדָבִרים, ִדְברֹות, ּוִמְשָפט ֶאָחד ָקטַ 

רֹו זּוָלתֹו ְלעֹוָלם ָאסּור ֶשִּיַקח. -לֹא ִתְרַצח   ָאָדם ֶאת ֶנֶפש ֲחבֵּ

 ְוִתְזְכרּו עֹוד ָדָבר, ַהְבָטָחה ֶשִנְתָנה ָלָאָדם עֹוד ְבֶטֶרם ִנְשַפְך ָדם,

ָעָפר ֶאל ָעָפר'.  ְבסֹופֹו ֶשל ָדָבר, ֻכָלם ֲאָבל ֻכָלם 'מֵּ

רּוף ְנָפשֹות ּוִמִליםְוַתֲאִמינּו  ֶלה, ְוחֵּ  ִלי, ֶשַגם ְבִרְגִעי ְבִדיָקה אֵּ
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גּו ִמְלַבר ּוִמְלגֹו, זֹוֶכֶרת ֲאִני ֶאת 'ַהָקם ְלָהְרֶגָך ָהְשכֵּם ְלָהְרגֹו'  ֶשְנהֵּ

ִמים ו'ִמי ִהְתִחיל' יִני ְמַחֶפֶשת ֲאשֵּ  ַרק אֹוֶמֶרת ִבְרִחימּו ּוְדִחיל  -ְואֵּ

ינּו ְבָדם, הֹוְרִגים ְוֶנֱהָרִגיםֶשֻכלָ   נּו רֹוֲחִצים ָידֵּ

ד ָכל ָאָדם טֹוב אֹו ַרע ֶשהּוא ְבֶעֶצם ְבֶצֶלם ִנְבָרא,  ּוַבֶדֶרְך שֹוְכִחים ְשִמי ֶשִלמֵּ

אל  ל ְוִיְשָמעֵּ ל ֶשל ִיְשָראֵּ ֹרב יֵּאּוש ָאַמר ְלֻכָלם ְלכּו ַלֲעָזאזֵּל. –הּוא ָהאֵּ  ֶשאּוַלי מֵּ

 

 

 

 

***** 

___ 

 

 תחומית-אמנית יוצרת וחוקרת רב -ד"ר נורית צדרבוים 

 

 משוררת, אוצרת, מרצה ומסאית  

 סדנאות 'דיוקן עצמי' -בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות.  מנחת קבוצות 

 בעבר ראש המרכז הבינתחומי ללימודי אמנות במכללת הגליל המערבי

 (,1987תערוכות ומיצגים: 'סביבתי ואני' )

 (.1994(, ממנו מיצב שנקרא 'תחילת נעילה' )1990לבן ) -שחור-לא-'כן

 הא'.-מיצג נוסף במסגרת קבוצת 'או

 

 דיוקן בשירת אגם' ו'שאון של חול מתקתק בשקט' –ספריה: 'ספר אמן 
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  צמחוניאילנה 
 

 
 

ֶׁשהּו ָמקֹום ָּכל   ב 
 

 ְבָמקֹום ָכְלֶשהּו

צֹות  ִאָשה אֹוֶבֶדת עֵּ

י ֶאְבָלּהְבֹתם   ְימֵּ

יָתּה ר ְשָכל ַהפֹוְקִדים ֶאת בֵּ  ְלַאחֵּ

 ָפנּו ְלַדְרָכם

 ְוַדְרָכּה ָעלּוָמה.
 

 ְבָמקֹום ָכְלֶשהּו

יֶניהָ  עֵּ ָנה מֵּ ם ַהַמִדיָרה שֵּ  יֵּש אֵּ

 ַבֲחָרָדה ִליָלֶדיהָ 

 ֶשִהְתַגְּיסּו ִלְלֹחם ְבִמְלָחָמה זֹו,

 אֹו ַבִמְלָחָמה ַהָבָאה.

 קֹום ָכְלֶשהּוְבמָ 

 ִמיֶשהּו ָחש ַעְצמֹו

 ֶשלֹא ַבָמקֹום
 

 ְבָמקֹום ָכְלֶשהּו

 ִמיֶשהּו ְמַנֶסה ְלַאחֹות חּוִטים ְפרּוִמים

 ֶאל ֶאלֹוָהיו

 "ָמקֹום". ֲאֶשר ְשמֹו ִנְקָרא ַגם
 

 ְבָמקֹום ָכְלֶשהּו

 ִמְתַקְבִצים ְמִדיָנִאים
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 ָלדּון

 קֹוםַבֲעִתידֹו ֶשל מָ 
 

 ְבָמקֹום ָכְלֶשהּו

 חֹוְקִרים ַמְדָעִנים ֶאת

 ֶאְפָשֻרּיֹות ִקּיּומֹו

 אֹו ִאי ִקּיּומֹו ֶשל ָמקֹום.
 

 אילנה צמחוני
 

 

ָרבֹות ׁשֹוְך ַהק   ּוב 
 

 ּוְבשֹוְך ַהְקָרבֹות

 ַהֶשֶקט ַהְמֻדֶמה

 ְוַהְנָחמֹות ַהְקַטּנֹות

 ּוַמְלאּו ָהאּוַלמֹות

 ים ַמָפה ְלֶפהְוַהְּיִציעִ 

נּו ְלעֹוָלמֹות ְמֻדְמָיִנים  ְכֶשִהְכַנְסנּו ַעְצמֵּ

 ּוְמִחיאֹות ַהַכַפִים ִהְצַטְללּו ְבָאְזנֵּינּו

 ְכֶשִהְמַשְכנּו ְוִהְמַשְכנּו ִבְתשּואֹות ְלַנָגנֵּי ַהִתְזֹמֶרת

 ֶשִהְשִכיחּו ָלנּו ִלְרָגִעים

 ֶאת ְשאֹון ַהתֹוָתִחים,

 ַהָדם ְוָהָאְבָדן,ֶאת 

יָנם ֶלה ֶשאֵּ  ֶאת אֵּ
 

יָנם ַחִּיים יֶהם אֵּ ֶלה ֶשַחּיֵּ  ֶאת אֵּ

 ְוֶאת  ַחְסִרי ַהַבִית ַהִּנדֹוִנים ִלְנדּוִדים.
 

ִרים ָפְתחּו ְדָלתֹות  ַוֲחבֵּ

 ְוָעְרכּו ֻשְלָחנֹות ַלסֹוֲעִדים

י ַהֶטֶלפֹון ָהמּו ִמְבָרכֹות  ּוַמְכִשירֵּ

י נְ  ְרָבהְוִספּורֵּ  ָפשֹות ְמַבְקשֹות קֵּ

 ּוְכֶשִמיֶשהּו ִהְפִטיר ְלֶרַגע

ִעים  ִבְסֻעַדת רֵּ

ְרעּו  ַעל ִהְתַאְבֻדּיֹות ֶשאֵּ

ין ַהַחָּיִלים ַהחֹוְזִרים  ִמבֵּ
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 ָדֲאגּו ְלַהסֹות אֹותֹו ִמָּיד ,

 ֶפן ִיְהֶיה ַמְשִבית ִשְמָחה.
 

ת ת ְלעֵּ עֵּ  ֲאָבל מֵּ

י ִשיחַ   ת ֻחִליןתֹוְך ְכדֵּ

 ִנְפְלָטה ִמִפי ִמיֶשהּו ֲאָנָחה

ר יָניו ֶשל ַאחֵּ  ּוְבעֵּ

 נֵּעֹור ִלְרָגִעים ִזיק ֶשל ֲחָרָדה.

ר ְלַכס  ָתּה ְבָמָסְךֹוֶשַמהֵּ

 ַהִכְבָיכֹול ַהֹכל ְכשּוָרה.

 ּוַמִשיִקים כֹוסֹות

 ּוָמְפִטיִרים ְבָרכֹות ַלָשָנה ַהֲחָדָשה

ינֹו ַמְרֶפה ְוַלְמרֹות ַהֹכל ק ֶשאֵּ  ַהָספֵּ

ָלה ַהַמְטִריָדה,  ְוַהְשאֵּ

 ַעל ַשְבִריִריּות ַהָאְרָכה ֶשִּנְתָנה

 

 
 דמויות   אילנה צמחוני

 

יֹון ר  ׁש  פּו אֹוָתם ב  ט   ע 
 

 ִעְטפּו אֹוָתם ְבִשְריֹון

 ַגם ֲהָנאֹות. ְלגּוָפם עֹוד ָנכֹונּו ְמִשימֹות,

ֶבר  ְבגּוָפםִכְרכּו ָמִגיִנים עַ   ל ָכל אֵּ

ם יֵּש  יֶהם.ּיֵּ ְלָכל ֶאָחד ָמהֵּ  עוד ְבַחּיֵּ
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 ַהְתִקינּו ֲעָדשֹות ִמִגּנֹות

יֶהן ַהְצִעירֹות, ינֵּ  ַעל עֵּ

ה ִלְראֹות. י יֵּש עֹוד ָכל ָכְך ַהְרבֵּ  ֲהרֵּ
 

ִנים  ַאל ִתְשְלחּו אֹוָתם ִבְרָכִבים ְישֵּ

 ֶשִתְפקּוָדם ָלקּוי

ם ָכל ָכְך   ְצִעיִריםהֵּ

ִרים ִאים  ַלֲחצֹות ְמְרָחִבים ֲאחֵּ  ְצמֵּ

 ֹכה ְרחֹוִקים ִמְשדֹות ַהְקָרב.
 

ִלי ְקַרב ם לֹא ָשִשים אֵּ  הֵּ

 ֲאָבל ִאְלפּו אֹוָתם ִלְהיֹות ִגבֹוִרים.

י ִמְלָחָמה,  ַאל ְתַלְמדּו אֹוָתם ִשירֵּ

 ַגְעגּוִעים ְלמֹוֶלֶדת ֲאהּוָבה

 רּוָכה.ּוְלַאְדָמָתּה ַהבְ 

 ַלְמדּו אֹוָתם ִקְמָעה ִקְמָעה

 ֶאת ְשַפת ָהאֹויֵּב ,ִשיָריו ְוִספּוָריו

 אּוַלי  ָיִבינּו ,אּוַלי ַיְפִנימּו

 אּוַלי ְיַנסּו ְלהֹוִשיט לֹו ָיד.
 

 אילנה צמחוני

 

 ַּכָּפָרה
 

 ַכָפָרה
 

 ַהזֹאת ֲחִליָפִתי,
 

 ְתמּוָרִתי ,
 

 ? ָרִתיפָ כָ 
 

ַעל ָראִשי ַהַתְרְנגֹול ב מֵּ  ַהֶזה ַהְמסֹובֵּ
 

ִני ְנִקָּיה ְוזָ   ָכהַיִניחֵּ
 
 

 מּוָכָנה ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִכים
 

ר ִמָכל ָיִביא ֶאת ַהָשלֹום ?  ְויֹותֵּ
 

 ְלַמַען ָשלֹום
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 ּוְבִעָקר ְלֶצֱאָצַאי ְוַלָבִאים ַאֲחַרי
 

 ָהִייִתי מּוָכָנה ְלִריטּוָאל ֶזה
 

 ִתי כֹוֶפֶרתַלְמרֹות ֱהיֹו
 

 ּוַבֲאֶשר ַלַתְרְנגֹול
 

 לֹא ָהִייִתי ְמַאֶמֶצת ְלַעְצִמי
 

 ֹוֶאת ֹקְרַבִניּות
 

 ִכי ִאם ֶאת ִקְרטּוָעיו ְוַזֲעָקתֹו ָהִאֶלֶמת
 

 אֹותֹות  ִנְסיֹונֹו ְלֶמֶרד
 

 ְבֶטֶרם יּוַבל ֶאל ְשִחיָטתֹו
 
 

 לשחיטהעורר הדים ביום הכיפורים האחרון, מרדו של המובל 

 

 

***** 

___ 

 

,  אמנית העוסקת בשלושה תחומי אמנות : מזה כחמישים שנים אני אילנה צמחוני

  עוסקת בציור, קיימתי תערוכות יחיד רבות והשתתפתי בתערוכות קבוצתיות בארץ

שירה -כעשרים שנים אני עוסקת גם בכתיבה    ובחו"ל. זכיתי בכתבות ובפרסים.

שירה  - 2000רסמו ששה ספרים משלי: "לשיר ציור" וסיפורים קצרים. עד כה התפ

 " - 2011סיפורים קצרים בהוצאת "גוונים"  -_"המוסיקה בציורה"2006וציורים. 

  אקוורלים משלי. 12אגדת שלוש הצפרים", אגדה מחורזת לכל גיל בליווי 

-הוצאת "פרדס" -שירה -"לא אבק כוכבים", שירה הוצאת "אוניקס"-"ציפור על גג"

 .  2016סיפורים קצרים הוצאת "פרדס"  -. "מכתבים צרורים בסרט כחול"2015

אני בעלת תארים אקדמיים: תואר ראשון אמנות, תואר שני ספרות השוואתית. 

   מתגוררת בחיפה נשואה ובעלת משפחה שלושה בנים ושמונה נכדים.
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 קליין אדלינה
 

 
 

ֻנַחם י י  י ּומ   /מאת: אדלינה קליין  ַנֲחמּו ַעמ 

 ְבַטבּוָרּה ֶשל ְשכּוַנת ַהַגִּנים

 אֹוטֹובּוס ְספּוג ָדִמים

ק ד ֶנֱאָשם ַבְכִביש ַהזֹועֵּ  עֹומֵּ

ד ְבַקו   20ִפגּוַע ִמְתַאבֵּ

 ִצ י ל ּו ...ַה 

י ַחִּיים ר ְבנֵּי ָאָדם שֹוְקקֵּ  ַאַחד ָעֹשָ

יָנם!  אֵּ

 

ם י ִקְרַית ְמַנחֵּ  ַאְנשֵּ

 לֹא מֹוְצִאים ִנחּוִמים

 ֻמְטָרִפים ִמַמהּות ַהִקּיּום ָהָאֹפר

 ֶשְלַאַחר,
 

 ְבֹבֶקר ַחג ָהאּוִרים.

יַנִים!  ֲעָרֶפל ְמַכֶסה ֶאת ָהעֵּ

 -י ִאְגרֹות ֲחבּוקֹות ְבִתיקֵּ 

 ְיָלִדים ּובֹוְגִרים

 ֶשָּנְסעּו ְלַדְרָכם ָהַאֲחרֹוָנה.

 

דֹות ֲחפּוזֹות  י ְפרֵּ  -ְצִלילֵּ
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 נֹוָתרֹות ֲחרּוטֹות ִמַּיִקיִרים

ר  דֹוְממֹות ַעל ָשעֹון ֶפֶלאפֹון ְמַפְרפֵּ

 נ  ת ּו ק...

 

יַנִים   ַהבֹוהֹות ֶאת ַהֶהֶלם -ָבעֵּ

יַמת ַהֲחָבָטה ָהַאִד   יָרה.ִנֶבֶטת אֵּ

 ְנְעְתָקה ָהֲאָדָמה

ין ַאמֹות ַהִסִפים  ָבְלָעה יֹוְשֶביָה בֵּ

י ַהֲחנָֻכה  ְשמֹוָנה ְימֵּ

ל ִשְבָעה ְקרּוָעה ֶאָחי  ְבצֵּ

 ַעד ָמַתי?!

 ַעד ָאָּנא?!

 

 ִצּיֹון ֲהלֹא ִתְשֲאִלי ְשלֹום ֲהרּוַגִיְך

ָלה ם ָהֲאבֵּ  ִמִקְרַית ְמַנחֵּ

 ְבִעיר ָדִוד.

 

ין   ִנחּוִמים ְבַיְתמּות.אֵּ

 לֹא ִשְבַעת ַהָקִנים ַהדֹוְלִקים

ִאיר  לֹא ַהַשָמש ַהמֵּ

ד; יָנם יֹוְדִעים ְלָהִשיב ַעל ַההֵּ  אֵּ

ְך ּוַמְרִעים ְך ּוַמְרִעים. הֹולֵּ ד הֹולֵּ  ְוַההֵּ

ק. ף ְוזֹועֵּ ף. נֹוטֵּ ק ְונֹוטֵּ  ַהָדם זֹועֵּ
 

 ַהִמְשָפחֹות

 נֹוָתרֹות ִעם ַהְשכֹול.
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ים /אדלינה קליין יל   ט 
 

 –ֶטֶלִויְזָיה -ָכזֹאת ַאְשָלָיה ֶשַקְמִתי ִלְשֹקל, ֶאת ַמֲאַזן ָהַרְדיֹו

ל ְללֹא ֶהֶרף  ַהפֹועֵּ

ַלת ַהִקירֹות ַהזֹוֲעקֹות  ב ְבתֹוְך ֲאפֵּ  'ְרִגיָעה'; –ְמַהְבהֵּ

 ְוא'.''ַאְזָעַקת שָ  -'ַאְזָעַקת ֱאֶמת'; ַהזֹוֲעקֹות  -ַהזֹוֲעקֹות 

כֹות ַהַגז'(. -'ַהָשְוא' ַהֶזה  -ֲהִכי ַמְרִגיַע   )ְלַאַחר ָפאִניַקת 'ַמסֵּ

ינֹו ְמַכֶסה יֹום. -ָכזֹאת ַאְשָלָיה, ֶשַקְמִתי ְבִאישֹון ַהַלִיל   ֶשאֵּ

ינֹו ְמַכֶסה ַלִיל. -יֹום   ֶשאֵּ

י ֲעִציַמת ִאיש יֶנָּנה ַמִגיָעה, ְכדֵּ  ֹוִנים.ְתנּוָמה, ֶשאֵּ

ָלה ַהַמהּוִתית ָרה ָהרֹוֶבֶצת ְלִפַּנת ַהְשאֵּ  זֹוִהי ְתנּוָמה עֵּ

 ַמִהי ַהִמְלָחָמה ַהזֹאת ַהַפַעם?!

 ַהִמְלָחָמה ַהזֹאת ַשֶּיֶכת ַלָחָמאס; ַלִג'יָהד ָהִאיְסָלִמי;

 ּוְלֶטרֹוִריְסִטים ֻמְרָעִלים ַהשֹוֲאִפים ְלִשְלטֹון ָדִמים ִבְלַבד.
 

 ַהִמְלָחָמה ַהזֹאת ַמְקִריָבה ְיָלִדים ַעל ִמְזַבח ַהְשָקִרים.

ש,  ַמְקִריָבה ִמְשָפחֹות ְבִמְנֲהרֹות ַהְזַמן ֶשל ַהְפָסקֹות ָהאֵּ

 ַהַמֲעִצימֹות ֲהִריסֹוֶתיָה ֶשל ַעָזה.

 ַהַזֲעזּוִעים ַהָללּו, תֹוְלִשים אֹוְתָך ִמִמְקַלט ַהְשִפּיּות

יָתִנים', ַתַחת ְצִפירֹות ֲאֻדמֹותֶאל '  ַהצּוִקים ָהאֵּ

 ֶאל ֶמְרָחִבים מּוַגִּנים ֶשל 'ִכפֹות ַבְרֶזל'

עֹות ָעה דֵּ  ּוֶמְרָחִבים ְפתּוִחים ְלַצָלִמים ּוְלַפְרָשִנים ְלַהִביַע דֵּ

ִמּיּות ִלְגאֹות ְוַלֲהֹרס ָכל ֶחְלָקה טֹוָבה  ְלַאְנִטישֵּ
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קּוד ָהַאל   ֶאָחתר  ים ו   *  ַּפי 

 אדלינה קליין 
 

ת ָכזֹאת  הּוא ָרחֹוק ִמַדי ְבעֵּ
 

 ִניַע ָמְתָניו ְבִרקּוד ַהִדיְסקֹו

 ְבַסֲעַרת ְנִחישּות ַהֲחגֹוָרה

 אֹוִתּיֹות ְמַסְפרֹות אֹותֹו

 ַכֶנֱעָלם ָחזּוִתי.

כֹוָתיו   -ַמסֵּ

 ְלבּוש ַהְפִנים ְלַגב,

 -ֹו ַגם ַכף ַהָּיד, ְפִנימ

ץ ִדְגדּוִגים, ִצְחקּוִקים ַלָבאֹות.  פֹורֵּ

 ַיְלָדה ָרָצה ֲחָזָרה

 ְלִכְסאֹות ַהמּוִסיָקה ֶשל ַיְלדּוָתּה.

 ַמה ִהיא ַמִביָטה ַאחֹוָרה,

יק? א ָהרֵּ  ַלִכסֵּ

ִטים,  ִלְשַלב ַהַמָבִטים ַהְשקֵּ

 ֶטֶרם ָהִרקּוד ֶשְלַאַחר,

 -ֶטֶרם ְתִפיַסת ָחְזָקה 

ַמת ָהֶרַגעלְ  ק ַמְצלֵּ  ֶהְבזֵּ

 ֶשֶּנֱחָרט ָלֶנַצח.

ת ָכזֹאת,  הּוא ָרחֹוק ִמַדי ְבעֵּ

ִניַע רֹאשֹו ָהָרֹטב   -מֵּ

 ְלַרַעש ַהַקְפצֹוִנים

 ַבֲאִויר ַהָּים ַהְמֻבָשם.

 -ַכדּוִרים ִצְבעֹוִנִּיים 

יַנִים,  נֹוְצִצים ָבעֵּ

ין ָבֶהם ָבָרק.  ֶשאֵּ

 ם ְוֶאָחת ְספּוג ַהָדםִרקּוד ָהַאְלַפיִ 

 ִנַצח.

ן ִרקּוד   -כֵּ

 ְכלֹא ָהָיה.
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________ 

 תיעוד הזוועה שביצע המחבל המתאבד שנטל עימו לעולמים נשמות ילדות נערות תמימות

 .1.6.2001אביב ביום שישי, -לפינריום, במזח בתלושהלכו לשמוח ולרקוד במועדון הד

 נשמת ליאור שבתאיל

 

 

ן  ֹפל ב  נ   ב 

 אדלינה קליין
 

 ִליאֹור ֶשִלי ָהאֹור!

י ָהֶאְתמֹול, ַרק ֶאְתמֹול! ַלי ְבֶדֶרְך ָפָנסֵּ  ָזַרְחָת אֵּ

י ְתִהּיֹות ין ִעָמּה ֲאִפיקֵּ  ְתשּוָבה ֶשאֵּ

ין ִעָמּה ְלָקִחים ָלה ֶשאֵּ  ְשאֵּ

י ַהַטל ָבכּו, ת ְרִסיסֵּ  ֲחלֹום ֶשָפַסק עֵּ

י ַהְשִביִלים ַהְירֻ   ָהֲאֻדִמים ְבַדם ִלְבָך. -ִקים ַעְלַעלֵּ

ין ַאָתה עֹוד ַאָתה ין ֲאִני עֹוד ֲאִני. ְואֵּ  אֵּ

ם נּו ַהשֹומֵּ ַלת תֹוכֵּ  ְבלֹא ֶשִּיְזַרח ָלנּו ָהאֹור, ֶאל ֲאפֵּ

ֶפיָך ַהֲחֻסּנֹות י ְכתֵּ ין ַעְנפֵּ ל ָפַני בֵּ צֵּ  הֵּ

ז  ֶשָחְסמּו ִשּנֵּי ַהַטְנק ַהחֹופֵּ

ין ַכפֹות יָ  ָרה ּוְמִגּנֹותבֵּ  ֶדיָך ַהֲחבּולֹות, ַהזֹוֲעקֹות ִבְבעֵּ

 ּוְמִצלֹות ִבְרֹעם ָהַרַעם

ֶריָך י ַהֹכַח ַהֶּנֱעָלם ֶשָחזּו ֲחבֵּ  ַמְשַאבֵּ

י ֶחֶרס נּו ְלִשְברֵּ  ְבַהְקָרָבְתָך, ִבְגבּוָרְתָך, ָחַצץ עֹוָלמֵּ

 ִתְקוֹות ָהאֹור, ִליאֹור, ָחְדלּו

ם ְתלּוִיים בְ  י ֲחלֹומֹות ֲאבּוִדים.ְוהֵּ  ַעְרִפלֵּ

י י ַהֶדֶרְך-ָבְקרֵּ ילֹוַתי ַמְמִתיִנים ְלִסמּונֵּ  לֵּ

ינּו  ַיִביטּו ינֵּ יַני, ְלָאן עֵּ  ? ְלָאן עֵּ

 

 

ים  אדלינה קליין  ֻתּפ 

 

 ֶנֱחֶלֶצת ִמשֹוִבי ִמּנֹוְרמֹות ַהְמִחילֹות

 ִלְסֹחר ְבשּוק ַהְמִציאֹות

רַאַחר ָפִתיַח ְלִמְשחָ   ק ַאחֵּ

 אּוַלי ֶאְמָצא ַבִדים ִבְצָבִעים ֶשֶטֶרם ֻהְמְצאּו.
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 ַהָשַמִים, אֹוָתם ַהָשַמִים,

ב.  ָהֲאָדָמה, ְספּוָגה ִבְכאֵּ

ר ִמֶשָהיּו  ַהְגַמִלים, ְצִעיִרים יֹותֵּ

ִנים, נֹוְתרּו ַבַבִית  ַהְזקֵּ

ָבה. –ְלַתּיֵּר   ַאַחר ִכַכר ֶלֶחם ֲחרֵּ

י ַפֲעמֹונֵּי ַהַמֶתֶכת.ֶנֱחֶטֶפת ַנפְ   ִשי ֶאל ְצִלילֵּ

י ַהָמָחר,  ַהָסִבים ְוַהַסְבתֹות ְמָחְרִזים ֶאת ְקָלפֵּ

ַע. ִרים ַלַמְטבֵּ  ְויֵּש ְצָדִדים ֲאחֵּ

 ְתמּונֹות מּוָטלֹות ַעל ְשִטיִחים ְמֻאָבִקים

יָנן ַמִביטֹות  ְנתּוִנים ְלָמרּות ַנֲעַלִים, ֶשאֵּ

יַנִים ַהמַ   ִביטֹות ָקִדיָמה, מֹוְדִדים ְבָהפּוְך.ְוָלעֵּ

ין ִמְתלֹוְנִנים ַעל יֹום ָעָבר  אֵּ

 –ִתְגרֹות ַהּיֹום 

ם לֹא ַמה ֶשִּיְהיּו ָמָחר  הֵּ

 ַהֻתִפים ָתִמיד רֹוֲעִמים

 ְוָהַרְדיֹו מֹוִדיַע...

 

***** 

___ 

 

עלתה ארצה עם בני  1958-נולדה בקלוז' )טרנסילבניה, רומניה(. ב

עבדה במגוון תפקידים  1973-ה. גדלה בנהרייה ובירושלים. ממשפחת

במשרד החינוך. למדה בחוג לתקשורת ובבית הספר לחינוך באוניברסיטה 

העברית בירושלים. שימשה יו"ר הסניף הירושלמי של "אגודת שוחרי הספרות 

הארצית" וכן הייתה חברה בקרן רון אדלר באוניברסיטת חיפה ובארגוני 

. מבקרת, מנחה ומארגנת ערבי ספרות לסופרים ומשוררים ספרות שונים

 .מות ספרותיות שונות ומרצה על שירהיבירושלים, מופיעה בב

 ]לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים ,עקד ]מקורות:

 פרסמה שבעה ספרים.

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99996.php#eked
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/99996.php#eked
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  קרן הנול
 

 

 

ל ַלָמקֹום ַּפל  ת   ָּכל ָהעֹוָלם מ 

 
ל ְלָמקֹום ֶאָחד  ָכל ָהעֹוָלם ִמְתַפלֵּ
 ְלָמקֹום ֶאָחד ֶשִּנְקָרא  ֱאֹלִהים

ין ֹבֹו ְגבּולֹות ין ָדתֹות, אֵּ  אֵּ
ין ִמְלָחמֹות  ְואֵּ

 ֲחרּוִזים -ַרק כֹוָכִבים 
 ֶשְקשּוִרים ְלָשַמִים ְשקּוִפים

 
 ַעל-ת ַמְמִריאֹות ַלָשַמִים ֶאלְתִפלֹו

ב ָגדֹול  ּוִמְתַחְברֹות ְללֵּ
 ָהְרשּות ְנתּוָנה, ְוַאָתה ִתְבַחר

 ְבתֹוְך ַמֲעָגל ֲאָהָבה
 
רֹור  ם ְבִחיָרה –ִמְלָחָמה ְוטֵּ  !הֵּ

ין ָהֶאָחד ָלֶאָחד רֹות בֵּ  ְגדֵּ
רֹור  ,ָצִריְך ִלְשֹבר ְבִלי ֲאִלימּות ְבִלי טֵּ

ֶדן –ְצלּוָלה ְוָיָפה ְבֶדֶרְך   ַגן עֵּ
 

 ְנתּוָנה ָהְרשּות,  ְוַאָתה ִתְבַחר
 ...ַאְחָריּות ַעל  ַאָתה ִתַקח 

 ַרק ְלַשּנֹות ֶאת ַהֲחִשיָבה
 ִכי ָשלֹום ְוִשְמָחה  

ן ְבִחיָרה ם ַגם כֵּ  .הֵּ
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***** 
___ 

 ינה. בקייב, עיר הבירה של אוקרא 1956בספטמבר  11-נולה קרן נולדה ב

הנדסת אנוש. עבדה בקייב בתחום הנדסה  –בוגרת לימודי הנדסה אזרחית 

. היא סופרת ומשוררת 1991אזרחית. עלתה לישראל והיא גרה ועובדת בה מאז 

 כותבת ברוסית ובעברית. פרסמה חמישה ספרים בעברית וברוסית.
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 רוזנברג עתליה
 

 
 

 

  על אפליה מגדרית ו ים והתרת דמןאלימות נגד נשעל 

ַנס ָנבּוַח/ ציפי לוין בירון כ   (ידי בני זוגן-לזכר נשים שנרצחו על) הּוא נ 

  

 על אלימות ואילמות:כתב עת ספרותי    ממזרח  שמש

 הּוא ִנְכַנס ָנבּוַח 

 ְוָכל ַשְרֶשֶרת ַהָמזֹון רֹוֶדֶפת ַאֲחָריו ְכרּוַח 

 ַסִכיִנים
  .תֹות ַמְבִאיש ַהֶשֶקרַתַחת ַהְכסָ 

את ַחִּיים    …ַהִאם ַהִצִפָּיה ְלָמֶות ִנְקרֵּ
 

 , 15שתי נשים נרצחו בהפרש של מספר שעות: האחת על ידי נער פלסטיני בן 

האחרת על ידי בן זוגה לשעבר שאף נמלט מזירת הפשע. רק אחת מהן תפסה 

       ...את הכותרות הראשיות

  19.01.16   -רוויטל מדר                                      

    מדרג אכזרי בין חיים של אחת לאחרת, בין רצח אחד למשנהו.זהו 

http://www.onlife.co.il/users/%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%A8/
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 .(מי שמבדיל בין דם לדם סופו שיבדיל בין אדם לאדם.  )ע.ר

איננה משוללת אלימות כלפי נשים איננה "טרור של יחידים", לכל אישה יש שם! 

נורמות חברתיות מקובלות )כמעט ללא ערעור עד היא נשענת על  קונטקסט חברתי

 ויותר גרוע חלקן רציחות על . הנטייה לדחוק ידיעות (20-של המאה ה70-שנות ה

 ...לוקלתהנורמטיביות הקהבניית תורמת להמהדורות  ולילש

שאדם הראשון ישן את שנתו השלווה  רגעאפליית נשים ימיה כימי התנ"ך מ

גם האחרונה. לדעת הפילוסופית הצרפתייה סימון דה יאמרו שוביניסטים והראשונה 

בובואר, בספרה על "המין השני" אלוהים לא בחר לברוא את האישה כתכלית 

ברייה מודעת אך כנועה לעצמה, אלא כעזר וכתכלית לאדם. נמצא שהיא הייתה 

 מטבעה. כפי שאומרת האישה, בהכנעה, בתפילת שחרית  "ברוך שעשני כרצונו".

ד"ר ערן גרף כותב: ומראש ואילו הגבר אומר ברוך שלא עשני אישה, שה שה. 

 נגזר הגזר / האישה רק כוח עזר.

דווקא מוכיחות שאלימות המשכה  לאלימות נגד נשים בתנ"ךנוספות עדויות 

בספר שופטים בסיפור פילגש בגבעה שהחל באלימות נגד אישה ונגמר  ת....אלימו

במלחמה בין הגברים.  באופן דומה, סיפור דינה מתחיל באלימות כלפי אישה אחת, 

 אלימות גוררת אלימות. .והמשכו אלימות קשה נגד גברים רבים
 

 את השאלה מחדדו/או אינוס על הטרדה מינית  כלומרריבוי התלונות על רקע מינני 

האם אלימות נגד נשים נתפסת בישראל כנורמה או ששואלת נעמי גל בספרה:  

נשים מכל שכבות הגיל, מעמד סוציו אקונומי או אלימות פוגעת ב שכן ?כסטייה

במשטרה למרבה האירוניה  ואףבמשפחה, במקום העבודה, בצבא  .אינטלקטואלי

 אלימות מינית     אלימות נפשית     אלימות פיזית החינוך.במערכת ו

 القتل بدعوى الشرف أو جرائم الشرف: ערביתב רצח על רקע חילול כבוד המשפחה

 ו/או במשפחה. 

 הגורם המרכזי לשכיחות תופעה זו הוא היעדר שוויון בין המינים.

 

 בעליהן או בני זוגן הגברים, דיושניים אחוז מהנשים שנרצחו, נרצחו בי ארבעים

 האם ניתן היה וכמעט תמיד הכתובת הייתה על הקיר. עם זאת נשאלת השאלה 

 מחקרים סוציאליים בודדו סיבות אפשריות שכדאי להתייחס אליהן: לצפות?

 במשפחה:בפוטנציה איתור סימני אלימות 

  תרכושנו .חשדנות רבה

 מופרזת  אהקנ 

 מצבי רוח קיצוניים. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
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 בידוד בת הזוג מהחברה ומן המשפחה. 

  רגשות בת הזוג, מחשבותיה והישגיהלאי הערכה. 

 .ביקורת מתמדת וחוסר רגישות לחולשותיה 

 התקפות מילוליות על בת הזוג ועל אנשים אחרים. 

 האשמת בת הזוג בכל דבר שאינו מסתדר בזוגיות ובחיים המשותפים. 

 שות אירועהכחשת התרח. 

 איומים באלימות. 

          איומים בפגיעה עצמית    
 

    לה השנייה שנשאלת היא האם ניתן היה למנוע?אהש
 

רחוק. הן גרות  לא נמצאותהחוות אלימות במשפחה  נשיםבואו כחברה נזכור: 

בבניין שלנו, עובדות אתנו במשרד, משמשות בתפקידים בכירים ומוכרות לנו 

  אחת מאתנו.הן י ניתן לומר שתבאופן סכמבחנות. 
 

הדרת נשים זו לא רק זילות באישה זוהי זילות באדם באשר הוא, על רקע מינו ולא 

ניכנס כאן לרקע המינני. זוהי פגיעה בחוקי יסוד כבוד האדם וחירותו על פי ההכרזה 

, המכוננת את רנה קסיןהצרפתי היהודי  פילוסוףלכל באי עולם שנוסחה על ידי ה

שלנו נאמר  מגילת העצמאותכבוד האדם כערך מוחלט ואוניברסאלי. כבר ב

"תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל  מדינת ישראלש

 דת, גזע ומין".  
 

 האתוס המכונן של חברה פלורליסטית עליו גדלנו נסדק. 

י  ביאליק כתב  יַּ ֲאוַּ ר,/  ָכבּו ְשפּוֵני מַּ כֹוָכִבים ִלְפנֹות ָשחַּ ֶאָחד ֶאָחד ּוְבֵאין ֹרֶאה, כַּ

  אולי באין רואה אבל וודאי ב"יש מעלים עין".    ְכלּו ְבָיגֹון ּדּוָמם... וַּיִ 

 ראו הוזהרנו ! 

נמצא כי לגבור על האלימות בין המינים כשבאים לבחון את הקושי של החברה 

במוסד קודם כול נחיתות האישה בחברה הפטריארכאלית ממוסדת ומונצחת 

שינוי רק לכן, . דה, הדת והחוקבמוסדות החינוך, העבוולצערנו גם המשפחה, 

התרחקות מנורמות  הקיים מדורי דורות במגזרים מסוימים,המבנה הפטריארכאלי 

 ויביא דרך הסתכלות שוויונית ל שינוי בדעות, בחשיבהקלוקלות שהתקבעו בחברה, 

 .גונית-והרב נגד נשים בחברה הישראלית המורכבת האלימות בסופו של יום למיגור

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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ביניסט החרדי, הירא דמות אישה שמא יגבר עליו יצרו שהרי היא ובאשר לגבר השו

סליחה,  ומה זה   –נשאלת השאלה  ...לכל דעת וראשון רק סמל מין לכל חילון.

הגבר יותרת החשש מהתגברות היצר המיני, זה בא מהרוחניות הדתית?  לא מ

 ?שעלולה לחדור למוח לומד התורה הטהור

ם מן הבהמה? ואם יש גברים חרדים או חילונים ובכן חרדי יקר: היכן מותר האד

שאינם מסוגלים להתגבר על יצרם ולהגיע למותר האדם מן הבהמה שילכו 

וברוח קצת קלה לחיות במכלאה או יותר טוב באורווה שבה רק סוסים זכרים. 

 ליתר ביטחון,  -וכדי שפריצות לא יראה "יותר כתב אבשלום קור: 

  "!הפתרון וזה –שילבש רעלה
 

תופעת ברעיונות ובתהיות מה עלינו הנשים לעשות?  איך למגר את  נמלאתי

למה לפנות לנשים? אנחנו יודעות את ערכנו.  ובאה לי הארה, האלימות נגד נשים.

 דתיות יודעות, הן רק או פוחדות או שנוח להן המצב כפי שהוא. הנשים גם ה

נפנה אליהם שיעזרו , לאלה השפויים וישנם  רבים, רבים. בואו נפנה לגברים

יש לפנות אל אלה מהחרדים  נוסףלהחזיר את השפיות לחברה בישראל. במישור 

שטרם נחשפו או ממאנים לראות את השפיות. שהגברים השפויים יעזרו להם 

 ודאיאישה,  אףלא יקשיב ל ןלפקוח את עיניהם. ממילא, מן הסתם, שום חרד קיצו

 !ברוך שלא עשני אישה הלוא כתוב:לן, לא לפמיניסטית ועוד חילונית רחמנא ליצ
 

  –)חלק ממאמר בשם: מלחמת בני אור בבני חושך 

 עמיגור ה"טהרניזציה" תרתי משמ

 אונ' חיפה(  –במסגרת החוג ללימודי האישה 

 

 ההד עולה מן המדבר ומן ההר: -גברים אלימים, שמעו והסכיתו 
 

 זמנכם עבר...

 ר...זמנכם עב                             

 זמנכם עבר...                                                                

 

 :תרשו לי לסיים בחרוזיםו
 

ָשה ַעל יׁש ָהא  ַעל ָהא   ו 
 

 ִאָשה ָברּוְך ֶשלֹא ָעַשִני

 אֹו ָברּוְך ֶשָעַשִני ִכְרצֹונֹו

לֹות ַלת ַהְשאֵּ  זֹאת ְשאֵּ
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 יֹותִלְהיֹות אֹו לֹא ִלהְ 

יזֹו בּוָשה!  אֵּ
 

 ְואּוַלי ָברּוְך ֶשָעַשִני ִכְרצֹונֹו?

ר תֹוָדה,  ִעם ָהָרצֹון ֶשלֹו ֶשִּיָשאֵּ

 ְוַגם ִאם לֹא...

א ְלדּו צֵּ  ְקָרב ַעל ַהָכבֹוד -ֲאִני לֹא אֵּ

י ֲאָדמֹות.  ֶשל שּום ֶגֶבר ֲעלֵּ
 

ם ְיַסְפרּו ָלְך ַעל ַהָכבֹוד ָהָאבּוד  הֵּ

 ַפאַטאל םַפא ֶשל

 ְוִאם ָכל ֶיֶלד ִתְשַאל

 ָמה ְכָבר ִנְשַאר

י ֶשַהדּו  ְקָרב ִנְגָמר:-ַאֲחרֵּ
 

 ֶשַהֹבֶקר ִּנְרְצָחה? ָהִאָשה

 ז'ּוָאן ֶשַבֹבֶקר עֹוד ָאַמר ַהדֹון אֹו

 ִאָשה, ָברּוְך ֶשלֹא ָעַשִני

 ָשה, ָשה
                       

 ֲאבֹוי ַלבּוָשה!
 

עֹוַלם ֶהָעָפר ַגם ַאָתה  קּום מֵּ

ַעָתה  ֶוֱאֹמר מֵּ

 ָברּוְך ֶשָעַשִני ִכְרצֹונֹו

 ִאָשה ,ָהִאָשה ּוָברּוְך ֶשָעָשה ֶאת

 י ַלבּוָשה!דָ וְ 
 

 הּוא ִכְרצֹונֹו!

 ִהיא ִכְרצֹוָנּה!
 

 

 

לנכון  בניגוד ל"פמיניזם המגדרי", ה"פמיניזם השוויוני", לטענת הוף סומרס, מוצא

 .לטפל בבעיית אלימות נגד נשים על ידי טיפול בגורמים של האלימות בחברה בכלל
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נותן ייעוץ לגברים שחשים מצוקה  הקו לגברים במעגל האלימות במשפחה

ח אודות התחושות הקשות שמציפות וומאפשר להם לקיים דיאלוג ראשוני, זמין ונ

 אותם. 

 

 11.2014 -ד נשים" קמפיין ויצו "לא נותנים יד לאלימות נג

 

ויצו מפעילה בשיתוף עם משרד הרווחה מקלטים לנשים מוכות וילדיהן. המקלטים 

מספקים מסגרת מגינה לאישה המוכה וילדיה והכנתם לקראת חיים עצמאיים ללא 

אלימות. במקלטים עוברת האישה תהליך שיקומי בעזרת הצוות המקצועי הכולל 

צועיים. כמו כן מקבלות הנשים סיוע משפטי מק-עובדות סוציאליות ועובדים פארא

 .בזמן שהותן במקלט

 

 

 

 

***** 

___ 

 

 1943עתליה רוזנברג, ילידת ישראל 

 עורכת לשון, מנחה קבוצות לכתיבה חווייתית

 ערבי ספרות.ותכניות עורכת מפיקה ומנחה 

 ישראלית, יהודיה וציונית

 

מפיקה ועורכת אנתולוגיה זו בעברית.
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 עולם מרשל שפיות ב הפיס

 

  · 12:52 -ב  אפריל Hanoch Daum -    5חנוך דאום

 

בבחירות האחרונות הצבעתי לבית היהודי, המפלגה שלך, אז      ...,אתה יודע

תרשה לי לספר לך דבר מה: אחד הדברים הכי מתוקים שאני זוכר מהלידה של בני 

ציפורניים במסדרון במשגב לדך, -תי כסוסשנה, זה שעמד 17... יהודה, אי שם לפני

בית חולים שנסגר מאז, יחד עם ערבי מבית צפפא, והעברנו שנינו לילה ארוך 

בציפייה לילד ראשון. שנינו, עוד מעט אבות בגיל צעיר מאוד, היינו בחרדה, שנינו 

לא ידענו לקראת מה נלך, שנינו כאבנו כשכאב, ושנינו התפרקנו כשנשותינו ילדו, 

ות בוקר, את ילדנו הראשון, בן במקרה שלי, ובת בכורה להוריה במקרה שלו. לפנ

דיברנו הרבה בלילה ההוא. החלפנו חוויות. זה היה כל כך אוניברסאלי ומקסים. וזה 

לא זו בלבד שהם טבולים בגזענות, אתה גם מפספס משהו  ,מה שעצוב בדבריך

יבטת שם, בחדר לידה. שם מאוד עמוק: אם יש תקווה במקום בו אנו חיים, היא נ

מא וחיים חדשים שבאים לעולם. פיסה של יאין יהודים וערבים. שם יש רק אבא וא

                 .                .שפיות בעולם מר.

 מהאינטרנט                         

 

 

 

, היה ממובילי המאבק לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים הר אבן אלוף

 לכבוד האדם בישראל.והמאבק 

 

והיה המנכ"ל השותף הראשון  1991לוף הראבן ייסד את עמותת סיכוי בשנת א

 .90שלה, הלך לעולמו בירושלים בגיל 

אלוף, היה ממובילי המאבק לשוויון בין האזרחים הערבים והיהודים והמאבק 

  לכבוד האדם בישראל.

ות והאומץ שבהם פרץ חייבים חוב עצום לאלוף על החדשנ סיכויאנחנו בעמותת 

דרכים חדשות למאבק לשוויון, דרכים שאנחנו ממשיכים ללכת בהן עד היום. אלוף 

היה חלוץ בקידום התפיסה שמסתכלת על היחסים שבין האזרחים הערבים 

 והיהודים בפריזמה של האזרחות המשותפת.

 

 -ד יכולתם של פלסטינים עצמאים ושל ישראלים עצמאים ליצור תרבות של קיום יח

היא המבחן ההיסטורי לשניהם בדור  -בארץ זו שעמיה קשורים אליה קשר עז 

https://www.facebook.com/HanochDaum/photos/a.442204859134546.96442.441951892493176/1115107788510913/?type=3&fref=nf
https://www.facebook.com/HanochDaum/photos/a.442204859134546.96442.441951892493176/1115107788510913/?type=3
https://www.facebook.com/HanochDaum/photos/a.442204859134546.96442.441951892493176/1115107788510913/?type=3
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הבא. זהו מבחן לשתי החברות להתעלות מעל לזיכרונות קשים ולרגשות עזים, על 

דאי. אך בארץ זו, שידעה ומנת לחולל בארץ הזאת פלא משותף. ככל פלא, אין הוא ו

 שג ידינו."יד אינו מעבר להכבר פלאים בדורנו ובדורות קודמים, עוד פלא אח

 

פלסטינים: הבעיה הפסיכולוגית", למתוך המאמר "יחסי גומלין בין ישראל 

1982  

 

 ראונק נאטור ורון גרליץ

 מנכ"לים שותפים, עמותת סיכוי
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Smiling at Life 

Walcop’z - Colombia 
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 אודות איפלק

 ומי לספרות ותרבות השלוםהפורום הישראלי והבינלא
 

 פלטפורמה בסיסית
 

בחיפה ישראל, ונרשמה כעמותה התנדבותית בתל  1999איפלק נוסדה בשנת 

הפועלים להפצת תרבות שלום, בעולם אביב. לאיפלק חמישה עשר סניפים 

" ביטאון לשלום, איפלק דייג'סטה"אנחנו מפרסמים את  שגרירים ברחבי העולם. ו

בכל שנה שנייה. רדיו איפלק באינטרנט, חוגג לאור איפלק תצא "אנתולוגיית  .יומי

משוררים, מדענים עם סופרים, ראיונות שלום וספרי שלום חדשים ואנתולוגיות, 

למלחמות, טרור  ללא ,ואנשי רוח המשתוקקים ליצור עולם טוב ובטוח יותר

 ואלימות.

 

 המטרות העיקריות של עמותת איפלק
 

 58-035-275-5 מותה רשומה ע – אגודה וולונטרית ע"ר

 

 .לחתור לקידום השלום והכבוד ההדדי בין אנשים ועמים 

 .לקדם סובלנות חברתית, תרבותית ודתית בין בני אדם 

 .לחסל אלימות בכל צורותיה 

 .לארגן חוקרי תרבות שלום, סופרים, אנשי רוח וחברים של ספרות 

 .עידוד יצירה מקדמת תרבות ושלום 
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"פתרון  :ארגנו את "הקונגרס הבינלאומי של איפלק בנושאלקראת מטרות אלה, 

. מאז הקונגרס המייסד, 1999סכסוכים באמצעות תרבות וספרות", בחיפה, ביוני 

(, לונדון, אנגליה 2001שבעה כנסים בינלאומיים נערכו: בסידני, אוסטרליה )

שראל (, ירושלים, י2005(, לוס אנג'לס, ארה"ב )2003(, בורסה, טורקיה )2002)

(. הקמנו אוהל שלום "אלבעדייה" בעיר כרמל 2012( ונתניה, ישראל )2009)

היישוב הדרוזי בהר הכרמל, שבו סופרים משוררים, שוחרי שלום ואנשי רוח  באו 

 להיפגש ולדון ביצירות  השלום היצירתי שלהם .

 

 חברים יקרים,
 

נו בכתובת: מוזמנים להירשם לאיפלק, על ידי ביקור באתר האינטרנט של אתם

www.iflac.wordpress.com 

 

https://adaaharonihebrew.wordpress.com 

 

 
 

 בברכת שלום ובַהָכַרת תֹוָדה,

 

 פרופ'   עדה אהרוני

 

 ורום הישראלי והבינלאומי לתרבות וספרות השלום"הפ –מייסדת ונשיאת "איפלק 

 

 חברת הנהלה – עתליה רוזנברג

 

http://www.iflac.wordpress.com/
http://www.iflac.wordpress.com/
https://adaaharonihebrew.wordpress.com/
https://adaaharonihebrew.wordpress.com/
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  ה ספרותית"דיפלומטי" איפלק רוייקטפ

באתר איפלק  יםמתויק מכתבי שלום לנשיא הפלסטיני ולמנהיגים של חמאס

www.iflac.wordpress.com 

 

 
 

 רים,חברים יק

בפרויקט "דיפלומטיה ספרותית", איפלק פרסמה סדרה  .אנחנו זקוקים לעזרתכם

ולחמאס, כדי לשכנע אותם לשנות את  ,של מכתבים לנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס

"מגילת  .  איפלק מציעה"אמנת החמאס" מלאת השנאה וביטויי אלימות נגד ישראל

בין ישראל לפלסטינים. אנא קיימא -שלום" כדי להתקדם ולהגיע לחוזה שלום בר

עזרו לנו להפיץ את המכתבים. פרסמו אותם באתרים שלכם, הכניסו אותם לבלוגים 

. כל עזרה כםאותם עם החברים של שתפו  . ,לטוויטר, ושלחו אותם בתקשורת

 תהיה מאוד מוערכת!

  

 מכתבים פתוחים לראש הרשות הפלסטינית ולראשי החמאס )ראו באתר איפלק(
 

 לסטיני מחמוד עבאסהנשיא הפ

 ראש הלשכה המדינית של חמאס -חאלד משעל 

     יגי חמאס, מנהמרזוק, סגן ראש החמאסאבו 

 (ערביתלספרדית / ליוונית | לתרגומים: )

 נוספים. מנהיגי חמאס

 

 בשלום,

 פרופ 'עדה אהרוני

http://www.iflac.wordpress.com/
http://www.iflac.wordpress.com/
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 אל איפלק  -מכתב פתוח מ 

 הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס
 

 

 ום,שלעבאס מחמוד נשיא ל
 

"איפלק: הפורום הבינלאומי לספרות ותרבות  אשר אני כנשיאה המכהנת שלכ

בדו" עבפריז במחאה על הרג העיתונאים של "שרלי  צועדהשלום", ראיתי אותך 

שאתה שותף  תיותר משוכנע נעשיתי ", כשר וארבעת היהודים בבית "סופרמרקט

 לסטינים.אמין עבור שיחות השלום הקרובות בתקווה בין ישראלים לפ
 

למרבה הצער, לא כל הישראלים משוכנעים כי אתה שותף אמין. חשוב מאוד כדי 

פונים לשכנע אותם, לקדם את הנתיב של שלום אמיתי. זו הסיבה שאנחנו בדחיפות 

הנשיא עבאס, לסייע לנו לחזק אותך בתור השותף הפלסטיני האמין , עליך  ומחילים

ראת התחזקות זו כשותף אמין, אנו מציעים לק היחיד לשלום בין שני העמים שלנו.

 ישראלים, בהקדם האפשרי.לאת חידוש שיחות השלום בין הפלסטינים 

ל הברית שלך עם חמאס וכי אתה עכשיו הרשות עאנחנו באיפלק שמחים 

האחראית על כל העם הפלסטיני. אנו מקווים כי תוכל לשכנע את החמאס להכיר 

נגדה. יש באמנת החמאס סעיפים בלתי לגנות את האלימות ובמדינת ישראל 

שיחות ש יםרוצ םאם אתב .למנהיגי החמאס למחוקוקבילים, אשר אנו קוראים לך 

 .יתחדשוהשלום 

 תיקונים דרושים באמנת חמאד

ראל תהיה קיימת ישבמבוא לכתב אמנת החמאס האומרת: "ראשית, להסיר 

ל המאמרים ל אותה ..." ולהסיר את כיפסומשיך להתקיים עד שהאסלאם תו

 למטה. ניםאלה שמסומ -אלימים באמנת חמאס ההגזעניים ווהביטויים 
 

גן על ת! מדינת ישראל האסלאם לפסול אותללישראל אין כל כוונה להיהרס או לתת 

כיוון כל חידוש ההפצצות מבה בעבר, תאזרחיה בכל כוחה, כפי שתמיד עש
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ירו שי שראל בטיליםיקרה אם החמאס יחדש שוב את התקפותיו על ישהחמאס. מה 

 ם, הוא שעזה תושמד שוב, והעם הפלסטיני המסכן יהיו ויעל יישובים ישראליים שלו

יותר מבעבר! החמאס החל מלחמות אכזריות חמש  ועודאלה שיסבלו ביותר, 

עדיין לא הבין  הארגוןבכל פעם, אבל עד היום, אבדות פעמים נגד ישראל, ויש לו 

הדרך להציל את העם הפלסטיני, ולתת להם  שלום הוא -שמלחמה אינה הדרך 

 .חיים טובים יותר ובטוחים יותר , ומדינה משלהם
 

הסדר אפשרי. ג'יהאד הוא התשובה לקובע: "אין משא ומתן  13מספר סעיף  

שיחות עם האם כן, מדוע החמאס לאחרונה ביקש שוב לחדש את  היחידה ".

 ולשם מה?ישראל? על סמך מה? 

אפשרי עבור שני שותפים רציניים הבסיס הומתן אפשרי" הוא  הבסיס כי "אין משא

 לדון בשלום. 

 

עבאס ומנהיגי מחמוד הנשיא  ,חייב להתבטל באופן מיידי, אם שניכם ;13סעיף 

 נים בתקווה בשיחות השלום הקרובות להצליח.יחמאס רציניים מעוני
 

 פלסטיני". הקריאות: "שחרור פלסטין הוא חובה אישית של כל:   41מספר סעיף 

לשנאת  קורא 14לשלום אמיתי. סעיף  ומכשול שלילימאמר זה הוא בכיוון גם 

הוא מחזק את הרצון של כל פלסטיני להשמיד את ישראל ותושביה. יש גם  ,ישראל

אם אתה רוצה שיחות שלום רציניות מן האמנה ק מייד וזה למחהמאמר את ה

 פלסטיני.-אליסכסוך הישרלבין שני הצדדים  שיתקיימוואחראיות 
 

 [ 21נגד ישראל, יהדות ויהודית" ] טיבימעודד "כתב אישום קונספיר  :28סעיף 

מדינת ישראל, נגד לחלוטין נגד העם היהודי ו ת[. גם זו אשמה שלילית ושקרי25]

כפי שאנו רואים מן ההצהרה הבאה שלהם: "הפלישה הציונית היא פלישת קסמים. 

ובזויה  הרע ךשיטות, תוך שימוש בכל דרהל להזדקק לכוביקורת  מונעזה אינו 

. היא מסתמכת במידה רבה בפעולות הסתננות וריגול שלה .... הסופאת להשיג 

שחית מצפונם המידרדר לה, להרוס ערכים, יסודות של חברותהם שואפים לערער 

 השמדת האיסלאם ". לעבר

 

ר יהישהקיום נגד  מאפשר תעמולהשקרי לחלוטין, וזה  למעשההוא גם :  28סעיף 

 ית. בוטל מיידמצריך להיות זה קסמים רעילים. גם ושלה כתעמולה פלסטינית 

כשקרים גזעניים והצהרות כוזבות להציג תדמית לא נכונה של ישראל שמובילה 

ישראל  היא מדינה לגיטימית שהגיע הזמן שהחמאס יבין לשנאת העם היהודי. 

בולט , ולא "פלישת קסמים". 1948הוקמה על ידי רוב האומות המאוחדות במאי 

כי המטרה של ישראל היא "השמדת  המשפטבין השקרים הבוטים במאמר זה 
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האסלאם"! אין לישראל כוונה כלשהי של "השמדת האסלאם", כוונתה היא לחיות 

 .אתן השלום שלהות ווסלמימ ותשכנמדינות יחסים טובים עם לישראל יש  .בשלום
 

מיטב כדי לשכנע את החמאס, על סמך הניסיון את העשה נא הנשיא עבאס,  ,אנא

ומתמשך בין  ןפני הסכם שלום כלשלך, כי "מלחמה, אלימות ושנאה" אינן המילים 

להגיע לפיוס ולשלום. הדרך היא לבוא לשולחן הדיונים  רציניים שרוצים שני אנשים 

 ,ולא עם תפיסות שליליות שגויות והשמצה קבועהנקייה עם לב פתוח ונפש 

יכול המשא ומתן לשלום בין  הפיוס זציה של ישראל והישראלים. רק בדרך דמוני

 על שני הצדדים. תהפלסטינים לישראלים להגיע לתוצאה מוצלחת, מקובל
 

, ואחרים באותה הרוח חמאסלעיל באמנת שצוינו אלימים ההמאמרים הגזעניים ו

לה תחימלכשאין שיחות יכולות להתחיל עם שותף מחבל  הימחק לעד.צריכים ל

 רוצה להרוס את המדינה שלך להרוג את כל תושביה.
 

חמאס כי יותר ממחצית אזרחי ישראל הם המנהיגי לבנוסף, אתה יכול להזכיר 

, לאחר הקמת כותנתם לעורם כשרקות, ייהודים שברחו או נזרקו מהמדינות הערב

 ליוןכמי. בכל סכסוך שני הצדדים סובלים. כמו הפלסטינים, 1948-מדינת ישראל ב 

ערבי. -ישראליהקורבנות טרגיים של הסכסוך הם יהודים מארצות ערב היו גם 

בחוסר הם נאלצו לברוח שסטורית ילמרות העקירה הטרגית שלהם והעובדה הה

שום מלחמה נגד כל המדינות  לא ניהלוושום אינתיפאדה, לא בצעו הם , כול

  . זרקו אותםשות יהערב
 

וד הנשיא מחמוד עבאס יש סמכות מלאה ואת כב לךאנחנו באיפלק משוכנעים כי 

כדי לשכנע את מנהיגי החמאס לבצע שינויים אלה  עמוקהחוכמה הההניסיון ו

 תמלאהאמנה אמנה שלהם בהקדם האפשרי, כדי ליצור מגילת שלום במקום ב

 נגד יהודים וישראלים. ישראל, קנאות וגזענות כלפישנאה ה
 

אשר גובה החיובית שלך על פנייתנו עבאס, אנו מצפים לתמחמוד  היקרהנשיא 

עם מצרים ועם שיש לישראל שני עמינו בנתיב להסכם שלום, כמו זה את תחזק 

 ומדינה שלווה משלשתהיה לו ירדן. הסכם שלום יעניק הזדמנות לעם הפלסטיני 

 לו יהי!אינשאללה!      ישראל.מדינת ם תפרח לצד שכנשת

 

 פרופ 'עדה אהרוני

 איפלק:יו"ר 

 ada.aharoni06@gmail.com 

 

wwwww.iflac.org   www.iflac.com/ada/heb 

mailto:ada.aharoni06@gmail.com
http://wwwww.iflac.org/
http://wwwww.iflac.org/
http://www.iflac.com/ada/heb
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 (مرزوق أبو محمد موسى) מכתב פתוח למוסא מוחמד אבו מרזוק
 

 אבו מרזוק  מרלכבוד: 
 ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס

  
שמחנו  שלום"ההבינלאומי לתרבות וספרות הישראלי והפורום  -ב"איפלק אנו 

לקרוא את אשר כתבת: "אין ספק שיש הכרה מציאותית מצדנו בישראל, שישראל 
 ." קיימת בשטח ... ואנחנו כולם מכירים בהסכמים אלו

ישראל צריכה להיות הכרה הדדית בשאיפות  המטרה העליונה של חמאס וגם של
לאומיות של שני העמים. חמאס צריך להכיר בלגיטימיות של מדינת ישראל, וישראל 
צריכה להפסיק עם הכיבוש, ולהכיר בשאיפה הלגיטימית של העם הפלסטיני 

 .קיימא החיה ומשגשגת בשלום לצד שכנתה ישראל-למדינה חופשית וברת
 :צורך בצעדים הבאים משני הצדדים, הפלסטיני והישראליכדי להשיג מטרה זו יש 

 

 הכרה הדדית בשאיפות הלאומיות  .1

יש להפסיק ירי רקטות לעבר ישראל כפי שהתרחש שוב אתמול 

(. חמאס הוא המנהיג האחראי בעזה ועליו למנוע לחלוטין ירי 2016/29/8)

לד משעל הצהיר ארקטות לעבר ישראל. היות שהמנהיג הפלסטינאי ח

מנת השנאה של חמאס אינה רלוונטית יותר, על חמאס לפרסם אמנת שא

הושטת יד לשלום המבוססת על ההכרה בלגיטימיות של מדינת ישראל, 

 .והדורשת את ההכרה של ישראל במדינה פלסטינית לגיטימית חופשית
 

  מלחמה היא לא הדרך .2

חמאס ניסה מספר פעמים להשמיד את ישראל ונכשל בכל פעם כמו בפעם 

(. העם הפלסטיני המסכן עדיין לא בנה 2014יולי  8אחרונה ב"צוק איתן" )ה

מחדש את ביתו, ואם חמאס יחדש את ירי הרקטות לעבר ישראל כפי שעשה 

אתמול  זה יגרום שישראל שוב תגן על תושביה ושוב העם הפלסטיני בעזה 

 .יסבול יותר

 

 

 היתרונות של שינוי האמנה והיחס של חמאס לישראל .3

נות של שינוי היחס של חמאס מתוקפנות כלפי ישראל לאובייקטיביות, היתרו

פתיחות ושלום, יכולים להוביל להסכם שלום בין ישראל לבין פלסטין, 

כדוגמת ההסכמים עם מצרים ועם ירדן. זה לטובתו של העם הפלסטיני 

ובמיוחד של חמאס לאמץ גישה מהפכנית לחלוטין כלפי שכנתה ישראל. רק 

ום יוכל העם הפלסטיני להגיע להגשמת שאיפותיו: מדינה בדרך של של

 .' פלסטינית עם נמל משלו בעזה, שדה תעופה, וכו
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 פנייה אליך .4

אנו פונים אליך מר אבו מרזוק כמנהיג אחראי, כדי שתשכנע את חמאס 

שהבעיות הפנימיות שהוזכרו על ידי המנהיג חאלד משעל, צריכות להיפתר 

ים לקבל את ההודנה )הפסקת האש( בהקדם. על מנת שישראל תסכ

שנים עליכם לשנות את אמנת חמאס הנוכחית  3-5שחמאס הציע של 

לאמנת שלום למען עתיד פורה וללא אלימות ומלחמות בין שני האחים 

 ישמעאל ויצחק.
 

נשמח לתשובתך ומקווים שהיא תהיה חיובית ופורה. אנו גם כתבנו מכתב שלום 

 באס ומקווים שנקבל תשובה חיובית גם ממנו. פתוח לנשיא הפלסטיני מחמוד ע

 

 באיחוליי שלום, סלאם,

 

 פרופ' עדה אהרוני

 
 נשיאת איפלק העולמי 

Ada.aharoni06@gmail.com 
www.iflac.wordpress.com 
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 עדה אהרוני

 

 

מֹון ַהּסּול    החָ ר 
 

 :ןנֵּ ל ִהְתחַ אֵּ ָמעְש יִ 

 ת ִרמֹוןאֶ ַאל ִתְפַתח ֲעַדִין 

 ,ָהֲעִסיִסיַהסּוְלָחה 

 .ק ָאִחיחָ ִיצְ 

 ם ַמדּועַ דֶ ר ִלי קֹ ֹומאֱ 

 ין ָאנּו, ָהֲעָרִבים, יֹוְדִעיםאֵּ 

 ה ְועֹוד ִמיְליֹון ְיהּוִדיםתָ ֶשַגם אַ 

 , ַאְרצֹות ֲעָרבמֵּ 

 םכֶ יפֵּ נְ כַ ם ִלְפֹרש כֶ ילֵּ ָהָיה עֲ 

 ְרָחבמֵּ ל הַ אֵּ 
 

 ,ִליִטים הָפַלְסִטיִניםפְ ְוָכמֹונּו, הַ 

 ם ַהַחִמיםכֶ יתֵּ בָ מִ ָלעּוף ִעם ָהרּוַח 

 ?יִקיםרֵּ בּורֹות ְוִכיִסים ְש ְכָנַפִים בִ 

 ,ֹוִניד רֹאשמֵּ ִיְצָחק 

 – – תמֵּ ה ֶשָעַבר מַ  תמַּ  תפַּ אי לי 

 , עתר זֹאת כָ ִּכיה ָחשּוב ְלַהזְ זֶ ּוַמדּוַע 

 ,יחִ ּה, אָ מֵּ ֹוא לֹא ִנְתַמהְ בֹ 

 . ה ָהֲעִסיִסיחָ ת ִרמֹון ַהסּולְ אֶ  ָברְוִנְפַתח כְ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ,ק ָאִחיחָ ה, ִיצְ כֵּ ה, חַ כֵּ ֲעַדִין לֹא, חַ 

 , בֹודכָ ת הַ רֶ מֶ סּוְלַחת ַהִתְקָוה, שֹו
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 , ב סֹוָדּהלֵ ת אֶ ַרק ִחיּוָכּה וְ בְ ת אֶ ַלי אֵּ ִהְפְנָתה 

 ,ִסיָרההֵּ א ַהְדָמעֹות ִהיא לֵ מְ את ְצִעיָפּה ַהָשֹחר 

יְוָחְשָפה לְ   - פּוָלהכְ ת מֶ אֱ וְ פּול כָ ק ֶצדֶ י נַ עֵּ

 ,ָפַלְסִטיִניםהַ ין ָאנּו, אֵּ ִהיא ִהְבִהיָרה ִלי שֶ 

 המָ ל ַהִמְלחָ שֶ נֹות ַהְיִחיִדים בָ ַהָקְר 

 הבָ אּוכְ ה הַ יָ ַהְטָרגְד 

 תכֶ ַהִמְתַמשֶ  

 ,הלָ פּוכְ ִהיא 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ַהִסְכסּוִכים לכבְ  ֹוּוְכמ

 !י ַהְצָדִדיםנֵּ ת ְש לַ ַנחֲ ִהיא 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ,הרָ קָ יְ ה הַ חָ ְתֹבְרכי, סּולְ 

 , הלָ פּוכְ ת הַ מֶ ת ָהאֱ רֶ ְמַבשֶ 

 .החָ מְ ִש בְ ק חָ ץ ִיצְ ָפרֶ ִהְת 

 ,לאֵּ ָמעְש י יִ חִ ן, אָ כֵּ על 

 ,לאֵּ נּו הָ כֶ ְיָבְר 

 חתָ ִנפְ  ָברא ּוכְ ֹוּוב

 .יסִ ה ָהֲעִסיחָ ן ַהסּולְ ֹוִרמ
 

 . יחִ ה, אָ כֵּ ה, חַ כֵּ ֲעַדין לֹא, חַ 

 החָ ִביל ַהסּולְ ְש ת אֶ קל יֹותר ִלְסֹלל 

 ינֵּ ם ַגְרִעיעִ ְזרֹוע  יבֵּ לּוְש 

 .ת ַהִתְקוהחַ ל סּולְ שֶ ִנים סֹוָדּה פְ 

 ,ֹות זאֶ  ֹות לֹא מֹוֲחקות זֹוְשתי ְטָרגְדי

 ר ָאנּו ָהֲעָרִבים, יֹוְדִעיםשֶ אֲ כָ ַאְך 

 םתֵּ ם ִשַלמְ תֶ ם אַ גַ שֶ 

 ַהתֹוְבָעִנִיים הָ יאֵּ ת ְתנָ אֶ 
 

 החָ ל סּולְ שֶ 

 ,ָאהמֵּ י צִ חֲ מִ ר תֵּ ִלְפני יֹו רבָ כְ 

 םכֶ יתֵּ בָ ם ָלעּוף מִ תֵּ ר נֱאַלצְ שֶ אֲ כָ 

 ,ָכלר סֵּ חֹ בְ ב רָ ת עֲ ֹוַאְרצבְ 

 ת ִעְמָךֹול ְלִהְזַדהֹוי ָיכנִ ת אֲ עֵּ כָ 

 ,ימִ עִ  תֹול ְלִהְזַדהֹ ֹוה ָיכתָ ְואַ 

 ק ַאִחיםרָ י יֹודע ֶשָאנּו לֹא נִ ו אֲ שָ ַעכְ  ִּכי



160 

 

 . ת ֲהָדִדִייםֹונבָ ם ָקְר גַ א לַ אֱ 

 

 סטֹוִרית זֹאתית הִ מֶ ָיְדענּו אֱ בְ 

 בֲערָ ת ֹוַאְרצמֵּ ֶשָהיּו יֹותר ְיהּוִדים 

  – םהֵּ יתֵּ בָ ְרחּו מִ בָ  ֹוא שּור ֹגְר שֶ אֲ 

 ,י ַהַפְלְסִטיִניםחַ אַ מֵּ ר תֵּ יֹו

 ברָ ת עֲ ֹול ְיהּודי ַאְרצשֶ ם שָ ְוֶשְרכּו

 רתֵּ ב יֹורָ  ָהָיה

 – י ַהַפְלְסִטיִניםחַ ל אַ שֶ ְרכּושם מִ 

 !הנָ ל ַהְתמּוכָ ת אֶ ה נֵּ שָ ה מְ זֶ 

 ֹות זֹ מֶ ב אֱ קֶ עֶ 

 - ָקרֹוב ִנְפַתח סֹוף סֹוףבְ 

 ת ִרמֹון ַהסּוְלָחהאֶ 

 יו ָהֲאֻדִמיםת ַגְרִעינָ אֶ ִנְטַעם ַיְחָדו 

 ָהֲעִסיִסִיים ְוַהִנְפָלִאים

 ֶשל ָשלֹום ֲאִמִתי

 י ָהַעִמיםנֵּ ְש לִ 
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 ׁש  ַנ ת   ַה ת  ק  ָו ה
 עדה אהרוני 

 

 ,ַלְמרֹות ַהִמְלָחמֹות ֶשָלנּו, ַלְמרֹות ַהְדָמעֹות ֶשָלנּו

 ַלְמרֹות ַהֲחָששֹות ַהֲחָשִאִּיים ֶשָלנּו

 נּו ְמַקְדִמים ִבְבָרָכה ֶאת ְשַנת ַהִתְקָוהאָ 

 ַהְמֻחֶּיֶכת

 

 ,כֹוָחם ֶשל ָנִשים ִוְיָלִדים ְלָשלֹום עֹוֶלה

ְרנֵּט ִמְתַפְשִטים מֹוְקָרְטָיה ְוָהִאְנטֵּ  ,ַהדֵּ

 

 - ָהעֹוִני ָהעֹוָלִמי ֶנֱחָתְך ְלֶחִצי 

עֹוָלם, ָלֲאָנִשים ְרִגיְלים, ָכמֹוָך ְוָכמֹוִני  ,מֵּ

ד ִעם ֶאְתָגִרים ר כֹוַח ְלִהְתמֹודֵּ  לֹא ָהָיה יֹותֵּ

נּו ְל"לֹא ִתְרָצח!"  ּוְלַהְחִליט ַעל גֹוָרלֵּ

 

ין ה ַהצּוק בֵּ  ָאנּו ִנָצִבים ַעל ְקצֵּ

רֹור ּוִמְלָחָמה ינּו ַהְּיָשִנים  ֶשל טֵּ  ְפֲחדֵּ

ינּו ָהָעמּוִקים  ְלָשלֹום  ַוֲחלֹומֹותֵּ

ינֹּו ַהְבִחירָ  ָפנֵּ  ְלִהְתַעלֹות ָבֶרֶגע ַהֶזה ַבְזָמן -ה ֹבְ

 - ְוִלַהֲחיֹות ַהָשלֹום ֶשָאנּו רֹוִצים ִלְראֹות 

י ַהָשלֹום  ַהָכל ָתלּוי ָבנּו, ִכי ָאנּו, אֹוֲהבֵּ

 

 !ִהְננּו ַהְקִהָלה ַהְגלֹוָבִלית ַהְגדֹוָלה ָבעֹוָלם

מֹוְקָרִטית, ְוָאנ  ּו ְצִריִכים ִלְתֹפס אֹוָתּהַהִמְלָחָמה ִהיא לֹא דֵּ

 ְבֳאְזֶניָה ַהְמכֹוֲערֹות ּוְלַהְטִביַע אֹוָתּה ְלתֹוְך

יְסטֹוְרָיה ָהַאִליָמה, ַלֶּנָצחָהאֹוְקָינֹוס   .ֶהָעצּום ֶשל ַהִהְ

 

ְקָוה, י ַהָשלֹום ִהְננּו ָההֹוִרים ֶשל ַהִתְ  ָאנּו אֹוֲהבֵּ

 .ַהַחִּייםְוִתְקָוה ִהיא ַתְחִליף ִמְשַחק 

 ַהִתְקָוה ִהיא ַהָכָנף ֶשָעֶליָה ָאנּו ַמְמִריִאים.

יָכן ָלעּוף יְך ּוְלהֵּ  זֹוִהי ַהָמַפה ֶשל אֵּ

ה ַהצּוק רֹור ְוַהִמְלָחָמה ִמְקצֵּ י ְלַהְשִליְך ֶאת ַהטֵּ  ְכדֵּ

ר ֶשל ַהִהיְסטֹוְרָיה  .ְלתֹוְך ָהאֹוְקָינֹוס ַהסֹועֵּ
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ץ ְבָעִליצּותָנה ָחָדָשה זּו, בֹ שָ ב ר ְלַאמֵּ  אּו ְנָמהֵּ

 ֶשל ִתְקָוה ַהְמַרֶקֶדת ְבִשְמָחה ָהאֹור ַהמּוְזֶהֶבתֶאת ֶקֶרן 

י מּוִזיַקת ָואְלס ְמַרֶגֶשת ֶשל שֹוְפן  ִלְצִלילֵּ

י   .לֹום עֹוָלִמישָ ִלְקָראת ִנְצנּוצֵּ

 
 

 הסופרת והמשוררת פרופסור עדה אהרוני

 2017 -ביו קצר 

. היא סופרת, משוררת, 1950ר  עדה אהרוני נולדה בקהיר, מצרים, ועלתה ארצה בשנת פרופסו

וסוציולוגית. היא עבדה באוניברסיטת חיפה כמרצה לספרות אנגלית, וכן הרצתה בתחום "פתרון 

 סכסוכים" בטכניון בחיפה. 

וניברסיטת , באM.Philבספרות וסוציולוגיה, .BA היא בוגרת האוניברסיטה העברית בירושלים, 

 -מהאוניברסיטה העברית בירושלים, על יצירות הסופר היהודי .PH.Dלונדון, בספרות אנגלית ו 

סול בלו. היא סופרת וחוקרת בעלת שם עולמי בספרות ובחקר  –אמריקאי חתן פרס נובל לספרות 

ם ספרים, ביניהם: בין הרומני 32יהדות מצרים, וחקר יהודי ארצות הברית.  אהרוני פרסמה 

ההיסטוריים שלה אשר קבלו תהודה עולמית: יציאת מצרים השנייה", "זכרונות מאלכסנדריה", 

עקירה  –"מהנילוס לירדן", "קירוב לבבות: רומן על יהודי מצרים", ועידן הזהב של יהודי מצרים 

 ותקומה בישראל." בין ספריה לשירה: "פרח נדיר", "ביער הכרמל שלי", "שבוע ירוק", "בחיק כפות

 ידיך", "מהפירמידות לכרמל" ו"הרימון."

הפורום הישראלי והבינלאומי לספרות  –אהרוני היא המייסדת והנשיאה העולמית  של עמותת  איפלק 

 IFLAC: INTERNATIONAL FORUM FOR LITERATURE AND CULTURE   -ותרבות השלום

OF PEACE. 

ה בפרסים רבים בישראל ובעולם. ספריה, מחקריה ושיריה תורגמו לשפות רבות וזיכו אות     

 בין פרסיה האחרונים: 

"אות הנשיא שמעון פרס" על יצירותיה ומאמציה לקידום ספרות ותרבות של שלום,   *
2012 

, על הספר "האישה בלבן" Temoignage, 2015*  פרס התיעוד  הספרותי,   בפריז, 

 בצרפתית.
 2015*  אות "יקירת חיפה", 

כולל הספרים באנגלית, צרפתית,ערבית, סינית ובשפות נוספות,  * ביבליוגרפיה מלאה,
 adaaharonihebrew.wordpress.com:               ופרסומים, באתרים

www.iflac.wordpress.com     www.iflac.org 
Ada Aharoni – Wikipedia     ויקיפדיה -עדה אהרוני ב 

http://www.adaaharonihebrew.wordpress.com/
http://www.iflac.wordpress.com/
http://www.iflac.wordpress.com/
http://www.iflac.org/
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 מעוף יונת השלום מעל לעולם חופשי מטרור

PEACE DOVE FLYING over our free of Terror planet 
 

Gianpiero Actis -  Italy 
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