גליון א' 7.2.2020 ,י"ב שבט תש"ף
דבר המערכת
שלום לכולם ,א ו רגשים להוציא את כתב העת המשותף הראשון של
משפחת עין פרת.
בזמ ים אלו ,של הת וו ות המחשבה החוקרת ודעיכת הרוח השואפת
להעמיק ,א ו מוצאים חשיבות עצומה בשימור הגחלת של בית מדרש
ישראלי ,עצמאי ,חושב ודורש ואף רואים בזאת שליחות.
בכח ו לסלול באמצעות יוזמה זו דרך משותפת בה צעד כול ו ,שלושת
שלוחות המדרשה יחדיו ,תוך שיתוף פעולה ,סיעור מוחות ומחשבה
מעמיקה ומאוחדת.
א ו מלאים תקווה שיחדיו וכל להבעיר את להבת בית המדרש ולהוסיף
לתוכה את ע פי מחשבתי ו העצמאית.
א ו רואים כל אחד ואחת מכם כשותף מלא במסע ,ומזמי ים אתכם
לקחת חלק פעיל ,יוזם וחדש י בב יין בית מדרש ישראלי.
שבת שלום ,אדם ויעל.
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טייה א ושית טבעית היא להאדיר את העבר ,לזלזל בהווה ולחשוש מן העתיד .החשש מפ י הלא
ידוע הצפון בעתיד גורם בד"כ לאותה תגובה :הדחקה או הכחשה .העבר מהווה אזור מוכר ו שלט
ומכאן ה טייה של ו לצבוע אותו בצבעים ורודים רוויי געגוע.
על סיפור הס ה בספר שמות הוג להתבו ן כבעל אופי יסי והתגלות אלוהית למשה .אבקש להציע
קודת מבט אחרת:
המשך בעמ' הבא
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לא הס ה הוא הבוער כי אם פשו של משה האיש ה מצא בת ועה מתמדת .אותה בערה היא זו
הגורמת לו להסיט את מבטו אל אותו שיח ,שיח שהיה תמיד בדרכו ,אלא שהפעם ראה בו משה
את ה'בערה הפ ימית' שבו ,את אותו היופי והפלא שבשיח מדברי שלמרות כל הת אים במדבר
ממשיך לצמוח ולהוריק .ה ס היה שם תמיד ,אולם משה הגיע למדרגה שבה הוא גם מזהה את זה.
אותו גילוי דרמטי המתרחש בתוך פשו ,מביא אותו לשיחה פ ימית-חיצו ית' :מאין באתי ,לאן
א י שייך ולאיפה א י הולך'.
א ח ו חיים בתוך דרמה .אם פחד – תכחש לה ,אולם אם עז להסיט את מבט ו וכל לגלות יום
יום את ה יסים ה פלאים המתרחשים הן בסביבת ו הקרובה והן בתהליכים היסטוריים ודרמטיים
בתולדות העם והארץ .זה דורש עבודה פ ימית חזקה ,זה דורש מבט אמיץ על המציאות ,אולם
לכש צליח – וכל ללמוד מהעבר ,להשתאות מההווה ולהשתוקק אל עֵ בֵ ר העתיד והפוט ציאל
האדיר שבו.

פרשת השבוע | אורי שב-טל
ישראל שוב בהתרסה למשה; ובפרק שלאחר
מכן מתלו ן העם שוב ,הפעם על היעדרו של
אוכל מתאים .עיון בכל שלושת האירועים ,בהם
ב י ישראל מתלו ים ,מגלה קודה מע יי ת:
התגובה האלוקית לאותן תלו ות אי ה זעמת,
אלא באה בצורת מע ה ע יי י וישיר .תלו ות
העם על שפת ים-סוף ע ות באמצעות קריעת
הים וחצייתו בחרבה; אחרי התלו ות על הצמא
במרה מתרחש ס ,והמים המרים שלא היו
ראויים לשתייה מתמתקים והצעקות על הרעב
ע ות בירידתו של המן מהשמים ,והוא עתיד
ללוות את עם ישראל במשך ארבעים ש ה
במדבר עד כ יסתם אל הארץ.
לעומת זאת ,בספר במדבר א ו תקלים במודל
שו ה לגמרי של יחס מצדו של אלוקים לתלו ות
עם ישראל .יחס זה מתאפיין בהרבה פחות
סבל ות והב ה ,ולעתים גם בתגובה כואבת
וזועמת .את ההבדל בתגובתו של אלוקים בין
ש י המקומות אפשר להסביר ,המשך בעמ' הבא

פרשת השבוע ,פרשת "בשלח" ,מאפיי ת במידה
רבה את מצב הרוח הלאומי התמידי של החברה
הישראלית ,שבו "שיחות הסלון" עוסקות ,רובן
ככולן .ווקטורים על "מצב" :השחיתות בצמרת,
אוזלת ידה של מערכת אכיפת החוק.
מערכת חי וך קורסת שלא מספקת את הסחורה,
ועוד ועוד .כל אלה לא יורדים מסדר היום
ה"קיטורי" כבר ש ים רבות .כאמור ,גם פרשת
"בשלח" עוסקת בקיטורים  -או בלשון המקרא:
ב"תלו ות" .תלו ות עם ישראל מתחילות עוד
באותו יום בו הם יוצאים ממצרים .עם העבדים,
שעוד לא הספיק לטעום מן החירות ,יצב אל
מול הים כאשר צבא מצרים רודף אחריו ,ומתוך
תחושת חוסר האו ים הם צועקים ומלי ים על
משה ,ושואלים מדוע סיבך אותם במה ש ראה
באותו רגע כהרפתקה בלתי אחראית.
גם ס קריעת ים-סוף אי ו מפסיק את תלו ות
ישראל .כמה ימים מאוחר יותר ,כשהעם מגיע
למרה ואין ב מצא מים לשתות ,פו ים ב י
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הבדל ,לבין תלו ות המובילות מהלכים של
תיקון העולם ותיקון המצב בעם .מה אתם
חושבים? איפה עובר הגבול בין תלו ות שווא,
לבין תלו ות שהם לתועלת הקבוצה?
ותזכרו שגם למכי יסטים מותר לפעמים לקטר);

בין היתר ,בפער שבין עַ ם העבדים ,שאך זה יצא
ממצרים ועוד לא יודע לכלכל את צעדיו ,לבין
העם הבוגר והבשל של ספר במדבר ,שממ ו
הקב"ה מצפה להת הגות אחרת .היכולת להכיל
ביקורת ,להיות קשובים למי שעומד מול ו
ולהבין את הצורך הטבעי שלו "לשחרר קיטור"
היא כס חשוב לכל מי
שעוסק בחי וך ,ולא פחות
איך זה שכוכב | א ו ימית מסופה
מכך  -גם ל ו
במכי ה! פעמים רבות מדי ישבתי לי על הערסל והסתכלתי על הכוכבים .והב תי משהו על
וטים א שים לשפוט את כוכב אחד קטן ,דבר שקצת ישכיח את המשמעות ה וצצת של
האדם העומד מולם ואת כוכב.
לפי
שלו
התגובות
א שים הסתכלתי על הכוכב ואמרתי לו :איזה באסה זה להיות כוכב,
הסטריאוטיפ.
לראשו ה כשמגלים אותך בשמי הלילה יש התלהבות גדולה
"מקטרים" מסומ ים כ"לא
סביבך ואתה מרגיש חשוב ופורץ דרך .אבל ככל שהזמן עובר
בשלים" או "לא בוגרים" .אתה מתחיל להיות כמו כל כוכב בשמיים ואפילו פחות חשוב ,כי
כל חריגה מכללי ה ימוס אתה לא מראה איפה הצפון או משהו ,אתה רק מחזיר אור
והטקס מתפרשת כחוסר מהשמש.
רצי ות וכו' .האמת היא
שאחרי הכול יתן לומר את פתאום אתה לא מרגיש משמעותי ,אתה מרגיש שהעולם יכל
אותו הדבר עלי ו ,כשא ח ו להתקיים אותו דבר בלעדיך וכבר לא שמים לב אליך ,שלא לדבר
על זה שחצי מהזמן בכלל לא רואים אותך.
"מקטרים" על המצב
באומה או במדי ה .גם עמ ו אבל אתה צריך לזכור כמה דברים שאולי ישפרו את הרגשתך:
– שהוא אומ ם עם עתיק אם חושבים שאתה כמו כולם כ ראה לא מכירים אותך מספיק
יומין ,אבל חסר יסיון טוב ,וברגע שלמישהו יהיה מספיק אכפת ממך הוא יראה כמה
היסטורי רציף של יהול אתה מיוחד כי הוא יסתכל מקרוב ויבדוק מה מרכיב אותך .עוד
מדי ה  -עדיין צריך ללמוד דבר שישפר את הרגשתך הוא שאתה גורם לאור כשיש חושך,
כשיש חושך א שים צריכים אותך ואתה מאיר את דרכם ואתה
לחיות עם ה"קיטור"
ממשיך לעשות את זה למרות חוסר ההערכה .א י מבקש ממך
והתלו ות.
החוכמה לזכור את זה כוכב ,כי לפעמים א ח ו שוכחים .והכי חשוב
האמיתית היא ש דע כול ו שתזכור את זה גם על הכוכבים שסביבך שרבים מהם מרגישים
להפריד בין תלו ות שווא ,כמוך ורק מחכים שמישהו יסתכל עליהם קצת יותר מקרוב
שבי ן ובין ילדותיות אין ויעריך את האור שהם מפיצים.
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ארוס שואף גם לאלמוות | אביב צוברי
בתקופה האחרו ה עסקתי בהשוואה בין הדיאלוג של סוקרטס ודיוטימה לספר קהלת.
קהלת הוא ספר שכתב שלמה המלך .הוא מצא בחלק של הכתובים בת "ך ו חשב לחלק מחמשת
המגילות .קהלת הוא טקסט די מבאס בסך הכל ,הוא רק מדבר על כמה רעים החיים האלה וכמה
הם הבל הבלים.
הדיאלוג של סוקרטס ודיוטימה הוא חלק מ"המשתה" שכתב אפלטון ,שהוא ספר שכולו
דיאלוגים סוקרטיים.
הדמיון בי יהם מתבטא בכך שש יהם מתמקדים ביחס של החיים והמוות ,אך כאן גם מצא רוב
השו י .מול ש יהם יצבת הבעיה שלא מש ה כמה עשה טוב ,בסוף החיים מות והכל יעלם.
בעוד שבדיאלוג הסוקרטי הפתרון ש מצא הוא שא שים שואפים ויכולים להמשיך את המורשת
שלהם בכמה דרכים )למשל תי וק ,רעיון כמו ספר או המצאה( שימשיכו לאחר מותם .לעומת
זאת שלמה המלך בקהלת טוען שכל החיים הללו הם הבל הבלים מכיוון שלכול ו גורל דומה
וכול ו מות בסוף ושלא תהיה לאף אחד מאית ו שום המשכיות .לדוגמה בפרק ט' כתוב" :כִּ י
הַ חַ יִּ ים יו ְֹדעִ ים שֶׁ ָיּמֻתוּ וְ הַ מֵּ תִ ים אֵ י ָם יו ְֹדעִ ים ְמאוּמָ ה וְ אֵ ין־עוֹד לָהֶ ם שָׂ כָר כִּ י ְִשׁכַּח זִ כְ רָ ם׃ גַּם אַהֲבָ תָ ם
ַם־ק ְאָתָ ם כְּ בָ ר אָבָ דָ ה וְ חֵ לֶק אֵ ין־לָהֶ ם עוֹד לְ ע ֹולָם בְּ כֹל אֲשֶׁ ר־ ַעֲשָׂ ה תַּ חַ ת הַ שָּׁ מֶ שׁ׃"
ַם־שׂ ְאָתָ ם גּ ִ
גּ ִ
קודת השו י המרכזית אולי בין סוקרטס וקהלת מתבטאת בשאלה מהי משמעות החיים בעולם
הזה.
מצד אחד ספר קהלת מסתיים בכך שכתוב "סוף דבר הכל שמע את האלהים ירא ...כי את כל
מעשה האלהים יבוא במשפט "..ו ראה שהוא מצודד בתפיסה הדתית שכל העולם הזה הוא רק
הכ ה לעולם הבא) ,יש פרש ות שהמשפט הזה מתייחס לעולם הזה אבל יח לה כרגע( ,בעוד
שסוקרטס שם את המרכזיות בעולם הזה וטוען שארוס האדם ,השאיפה שלו ,הוא להיות מאושר
תמיד בעולם הזה ,כלומר שתהיה לו המשכיות תמידית כאן.
למרות השו י ,עדיין ברעיו ות מסוימים יש בי יהם דמיון רב ,למשל ביתרון העבודה ביחד "טובים
הש יים מן האחד" ,והחשיבות בבת זוג שתהיה איתך "שכן התחברותם של גבר ואישה הולדה
היא .ואלוהי הוא הע יין הזה ,וברייה בת תמותה זה סוד האלמוות השרוי בתוכה".
מההשוואה הזו ותרתי עם כמה שאלות שעדיין לא מצאתי להן פתרון:
האם בעצם כתיבת ספר קהלת אין איזושהי המשכיות מסוימת ובכך קהלת סותר את עצמו?
האם יש ה אפשרות ששלמה המלך לא האמין בעולם הבא?
שלמה המלך היה החכם באדם! איך יכול להיות שהוא לא פותר את המצוקה מול המוות וסוקרטס
כן? מה מ ע ממ ו להגיע לאותה מסק ה שאליה הגיע סוקרטס? אולי בעצם סוקרטס הלך לדרך
היותר פשוטה ,וחה ומרגיעה שהיא שיש המשכיות לאדם והוא לכאורה לא מת לגמרי אף פעם?
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תפילה על הבדות
שמר י יה אפשר לשאול כאן מי הוא אותו "יה" לשלו סקי .ייתכן
והכוו ה היא להתגלמות הדברים הלא קיימים .מעודף-כח; יותר כח
ממה שא י מסוגל לאזן .מן הזחיחות גאווה שחצ ית שהמקור שלה
הוא בטחון עצמי מופרז ,קרובה לאופוריה או היבריס ברעיון.
שבכפירה אין כאן כוו ה שלא
להאמין באל .אלא כל כפירה שהיא -
הכפירה היא הת גדות לאמו ה.
שבכפירה של כל חלום היה צריך
לומר "כפירה בכל חלום" ,כלומר
חוסר האמו ה בסיכוייו של החלום.
השש משתוקק ,מתוך התשוקה יש
בו ששון לבקוע להתגשם מלא-היה-
ולא -ברא; החלום רוצה לקבל
ממשות וזקוק לשם כך לאמו ה.
מעריצות השכל ודעת השכל והדעת,
הכלים של החשיבה והמוח הא ושי
הם עריצים על הראייה של ו את
העולם .והגיו ם של השכל והדעת
אשר הקיא רוקן באופן אלים.
משמחת ו ה ובעת אותה שמחה של
החלום שבוקע מהלא ברא בבית
הראשון את בטחו ה הדרדקי; הילדי
 לא תי וקי אלא תמים כילד )וראובהקשר זה את הילד של יטשה
שאומר אמירת הן קדושה ב"שלוש
התמורות של הרוח"( .הקיא
משמחת ו את בטחו ה כלומר הוציא
מהתשוקה של ו לחלום את הביטחון
שלה באמו ה ואת היכולת להת פל
על הדברים למרות שאין בהם הגיון
מלא .זה בטחו ה של שמחת ו
בחלום כי ס אפשר להבין "סימון"
כלומר הדברים מסומ ים כדין כאמת
ואפשר להבין כי ס
וצדק.
התרחשות פלאית שגבת מהב ת ו
היא כדין כאמת מוחלטת אף על פי
שאי ו מבי ים אותה הוא הביטחון
ברי ודאי )וכדאי לעיין בסוגיה
בכתובות י"ב ע"ב לגבי ברי ושמא(
פשוט "מובן מאליו" ולא "קל"
בלהדם ראשי תיבות של "לא-היו-
דברים-מעולם" ,כדאי לקרוא גם את
השיר "דו שיח" שם אומר שלו סקי כי "הלהד"ם הי ו חלום בלשון
עבר" אשר בדי ו המצא ו אותו יותר מבכל הממשות! יש בו יותר
ודאות מאשר בממשות עצמה .וראו שהוסיף סימן קריאה להדגיש את
התפעלות הגילוי הזה.

אברהם שלו סקי
בית ראשון; הבית הזה הוא הבקשה הבסיסית .שלו סקי מתפלל שלא
יגיע לכדי יהירות וזחיחות הדעת ,שיש בכפירה בחלומות .הוא מפחד
מכך שלא יאמין בדברים שלא היו ובכך לא יאפשר להם להפוך
לקיימים .יש כאן מעין פרדוקס "פיטר-פ י"  -אם לא אמין בפיות הן
לא יתקיימו .מה קובע את הקיום שלהן
אם כך? מה בא קודם האמו ה בחלום
או החלום?
בית ש י; בבית זה שלו סקי מסביר
מדוע הוא מבקש לא לכפור .א ח ו
רואים את העולם תחת משטר של
ריאליזם ומה שלא מתיישב עם ההגיון
הבריא אי ו קיים .ההגיון של ו לא
מאפשר ל ו לשמוח בחלומות של ו,
ולהאמין שא ח ו מסוגלים ,הוא מוציא
מהתשוקה של ו להאמין את הבטחון
במה שא ו עושים ,את הפשטות
הילדית שיש בחלום.
בית שלישי; בבית האחרון מסביר
שלו סקי מדוע הוא בוחר להאמין.
הבטחון בקיומו של החלום ובע
מההב ה שיש יותר ממשות בדברים
שא ו בודים מהלב ובוחרים להאמין
בהם מאשר בממשות עצמה .הקיום
של הדברים גזר מהאמו ה של ו בהם.
כח ההמצאה של ו הוא מה שבורא את
המציאות ולא הקיום הפיזי של דברים.
אברהם שלו סקי:

 18.5.1973 – 6.3.1900בן 73
שלו סקי היה משורר ישראלי יליד
אוקראי ה .עלה לארץ והצטרף
לקבוצת עין חרוד ,שם עבד בסלילת
כבישים בגלבוע .לאחר מכן עבר לתל
אביב ,ו כ ס ללב העשייה התרבותית
והספרותית העברית בתקופתו .מן
המשוררים החשובים
בשירה העברית החדשה.
הטביע את חותמו על חיי
הספרות בארץ גם
התרגום,
בתחומי
העריכה והמחזאות ,וק ה
את עולמו כחדשן של
השפה העברי
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מי אתה? | רועי עקביאן
קובי מת בגיל  41עם בתו ג'יא ה ועוד 7
אחרים בתאו ת מסוק ,השאיר אחריו את
אשתו ו סה עם  3ב ות .טרגדיה זו מותירה את
עולם הכדורסל והספורט כולו בהלם מוחלט.
רק ביום מותו שיבח את לברון ג'יימס על כך
שעקף אותו ברשימת הקלעים בכל הזמ ים
במקום השלישי ,ובימים אלו דורשים לש ות
את לוגו הליגה לדמותו של קובי בהתאם.

קובי בראיי ט היה בן  6כשהתאהב במשחק
ששיחק אביו כמקצוען ,והוא תן את כולו
למשחק כ ראה שיותר מכל שחקן אחר
בהיסטוריה.
קובי שיחק  20ש ה רצופות בלוס א ג'לס
לייקרס בליגת הכדורסל הטובה בעולם וגם
כשחקן פצוע ושבור גופ ית שאר תחרותי
בצורה חול ית -במשחק האחרון בחייו
ב 2017קלע לא פחות מ 60קודות !
כתלמיד תיכון היה מגיע לאימון אישי בשעה
 5ומסיים אותו ב 7כדי להגיע בזמן לבית ספר,
וכך גם בהמשך כשחקן ש ה ראשו ה בליגה
היה מגיע לאימון כל כך מוקדם לפ י
שהאורות היו דלקים – כך סיפר חברו
לקבוצה בראיין סקוט:
" כ סתי לאולם ,שמעתי כדרור  -לא היה אור.
האימון היה אמור להתחיל רק ב 11-והשעה
היתה בערך  .9עליתי על המגרש וראיתי שם
את קובי ,זורק לסל בחושך .עמדתי שם בערך
 10ש יות ואמרתי לעצמי :הילד הזה יהיה
ע ק".
וכן היה ע ק ,אחד מע קי המשחק ביובל
האחרון 11 ,פעמים בחמישיית הליגה9 ,
פעמים בחמישיית ההג תית של הליגה,
פעמיים מלך הסלים של ה 18 ,NBAפעמים
במשחק האולסטאר 33,643 ,קודות ,חמש
אליפויות ,שתי מדליות זהב אולימפיות
ואפילו פרס אוסקר אחד על סרט קצר שהפיק
על אהבתו למשחק.

ככה סיכם בראיון על הדרך שבה היה רוצה
להיזכר -
“To think of me as a person that’s
overachieved, that would mean a
lot to me. That means I put a lot of
work in and squeezed every ounce
of juice out of this orange that I
”could.
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המלצה על ספר | עומר אלפסי
לא במקרה ׳חצוצרה בואדי׳ זכה להיות אחד מסדרת ׳ששת
ה בחרים׳ של הוצאת ׳עם עובד׳ .הספר מגולל את סיפורה של
הודא ,בחורה ישראלית-ערביה והתמודדותה עם המפגש בין חייה
ומשפחתה המסורתיים לחבריה וחייה החיצו יים בעלי המ טליות
הישראלית-עברית .בואדי של חיפה ,מתרחשים חייהם של ב י
המשפחה הערבית שובת הלב .במפגש ,קשר וחיבור קסום בין הודא
לבין אלכס ,שכן יהודי-רוסי ,מגלמות הדמויות את המורכבויות
שבין העולמות ,ועם זאת ,יחד איתן מתפוגג מסך הערפל בין שתי
התרבויות .סמי מיכאל בוחר ,בצורה גאו ית בעי י ,להוריד את
ההתמודדות הפוליטית )שבקלות יכלה להפוך לזולה( מאור
הזרקורים ולהחליפה בהתמודדות הא ושית שבחיים במדי ת ו.
הכתיבה מופלאה והעלילה מרגשת וכל כך א ושית שאי אפשר שלא להתע ג על כל מילה.
 232עמודים של ה אה צרופה.

הפילוסופיה של הצי יות | יובל פורת
איך תקראו לאדם שעושה את צרכיו ברחוב,
אומר שבעלי החיים הם המשפחה שלו ,לובש
בגדים מי ימליים וגסים ,וישן בתוך חבית?
א י קורא לו פילוסוף.
דיוג ס מהעיר סי ופה ,חי במאה הרביעית
לפ י הספירה )תקופת סוקרטס ואפלטון(,
והיה ה"צי יקן" הראשון .הוא האמין שכל
התאוות של האדם ,כמו כסף וכוח ,מפריעות
לו להשיג את האושר ,ויש לחיות חיים
מי ימליים כדי להשיגו .לכן חי את חייו כ"חיי
כלב" -חיים פשוטים ,של יצור אשר לא חושש
מכלום ,לא מש ה לו מה יאכל ,או איפה ישן,
הוא פשוט חי.

דיוג ס ,במטרה להיות חופשי באמת ,חי
בטבע ,ישן על הרצפה או בחבית ,בלי חומריות
ורכוש ,עשה את צרכיו ברחוב ולעג לא שים
המשך בעמ' הבא
שמסביבו.
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"הצי יק ים" ,אשר האמי ו שהאדם יכול
להשיג את האושר בחיים פשוטים ומי ימליים,
תוך דחיית התאוות הבסיסיות כגון כסף ,כוח,
מין ,ותהילה

הוא הת גד לרעיון של קהילה וחברה ,והגדיר
את עצמו כ"אזרח העולם" ,ולא אזרח של יוון
מדי תו.
דיוג ס השפיע רבות על א שי יוון העתיקה,
שצפו בו חי את חייו המשו ים ,והיווה את
הבסיס לצמיחת זרם פילוסופי בשם

אז מה איתכם? האם אתם חיים חיים
מאושרים? או שיש בחייכם גורמים אשר
מרחיקים אתכם מהאושר?
עצה שלי ,תיפטרו מהגורמים
האלו ,וצאו לרחוב ערומים.

זמ י השבת
כפר אדומים
סופה
ירושלים
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*
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*
*
כפר
אדומים
שלחו ל ו קטעים לגליון בשבוע הבא! vedarashta@gmail.com
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