
מנגינות הנדודים
זרות, חיפוש ובית | רגב בן דוד

־מה אנחנו מצפים שבית יהיה עבורנו? מחסה מפני התוהו שבחוץ, ּכְֵתיבת נוח? פתוח לקלוט את מה שהעו
לם מזמן לפתחנו כאוהל אברהם? ז'אן ָאֶמרי הציע ש"בית הוא ביטחון": מהותו היא התחושה שאנו יודעים 

לפרש את הניואנסים של המציאות, את הבעות הפנים, שאנחנו מכירים את חוקי המשחק. בית הוא שייכות 
למקום מסוים, לניב שפה מּוּכר, לנופים, לעבר ולכן גם לעתיד מקּווה.

בלימוד שלנו נפגוש מקורות מגוונים הקשורים לחוויות אלה, ונזמין את עצמנו להתבונן בחוויות דומות מחיינו 
האישיים. סיפור הלימוד יתפתח דרך ארבע מערכות: )א( אקספוזיציה: בית הגידול שלנו – מה הוטבע בנו 

מתוכו? )ב( המאורע המחולל: עזיבת מקום, מבחירה או מאילוץ – מתי קרה לנו, מדוע ואיך? )ג( סיבוך: 
חיפוש, תלישות וזרות – האם הרגשנו לא שייכים, ומתי? )ד( התרה: מציאת המקום שלנו – באילו תחומים 

אנחנו רוצים 'למצוא את מקומנו'? ולסיום, )ה( אפילוג.

←



אקספוזיציה: בית הגידול שלנו

בראשית רבה, לד ←  	

"ַרּבִי ִׁשְמעֹון ּבֶן לִָקיׁש ֲהוָה יֵָתיב לָעֵי ּבְאֹוָריְָתא ּבֲַחָדא ִאילְִטיס ִּדְטבְֶריָה, נְַפּקּון ַּתְרֵּתין נִָׁשין ִמן ַּתָּמן ָאְמָרה ָחָדא לֲַחבְֶרָּתּה 
ּבְִריךְ ְּדַאְפִקין ִמן ָהֵדין ֲאוִיָרא ּבִיָׁשא, צְוַח לְהֹון וֲַאַמר לְהֹון ָמה ָהן ַאּתּון ָאְמִרין ִמן ְמזָגָא, ָאַמר ֲאנָא ָחכֵם ִמן ְמזָגָא, וְלֵית ּבָּה 

ֶאּלָא ַּתְרֵּתין ַעּמּוִדין, ָאַמר ּבָרּוךְ ֶׁשּנַָתן ֵחן לַָּמקֹום ַעל יֹוְׁשבָיו. 

ַחד ַּתלְִמיד ִמן ְּדַרּבִי יֹוֵסי ֲהוָה יֵָתיב ֳקָדמֹוי, ֲהוָה ַמְסּבַר לֵיּה וְלָא ְסבַר לֵיּה, ֲאַמר לֵיּה לְָמה לֵית ַאְּת ָסבַר, ֲאַמר לֵיּה ַּדֲאנָא 
ּגָלֵי ֵמַאְתָראי. ֲאַמר לֵיּה ֵמֵהיכָן ֲאַתר ַאְּת, ֲאַמר לֵיּה ִמן ּגֹובַת ַׁשַּמאי. ֲאַמר לֵיּה ּוָמה ִאינּון ֲאוִיָרא ְדַתָּמן, ֲאַמר לֵיּה ּכַד יָנֹוָקא 

ִמְתיְלִיד ֲאנָא גָבְלִין לֵיּה ֲאַדְמְּדָמנֵי וְטֹוִׁשין מֹוֵחיּה ְּדלָא יֵכְלּונֵיּה יַּתּוַׁשּיָה, ֲאַמר ּבָרּוךְ ֶׁשּנַָתן ֵחן ָמקֹום ּבְעֵינֵי יֹוְׁשבָיו."

תרגום:

ר' שמעון בן לקיש היה יושב ועוסק בתורה באחד הרחובות של טבריה. יצאו משם שתי נשים, אמרה אחת לחברתה: 
ברוך שהוציאני מאוויר רע זה. קרא ואמר להן: מהיכן אתן? אמרו: ממזגא. אמר: אני מכיר את מזגא, ואין בה אלא שני 

עמודים. אמר: ברוך שנתן חן למקום על יושביו.

תלמיד אחד היה יושב לפני ר' יוסי. היה מסביר לו, ולא סבר. אמר לו ]ר' יוסי[: למה אין אתה סובר? אמר לו ]התלמיד[: 
שאני גולה ממקומי. אמר לו: מאיזה מקום אתה? אמר לו: מגובת שמאי. אמר לו: ומהו אווירו של אותו מקום? אמר 

לו: כשהתינוק נולד אנו גובלים אדמדמנים וטשים את מוחו, שלא יאכלוהו היתושים. אמר: ברוך שנתן חן מקום בעיני 
יושביו.

מה להבנתך מקפל בתוכו המונח החז"לי 'חן מקום על יושביו'?	 

חשבו על המקום שבו גדלתם או גדלתן, או שבו אתם גרים: האם יש דברים שאתם אוהבים בו, שלמתבונן מבחוץ עשויים 	 
להיראות מוזרים?

זלדה / מרשימות מורה         ←  	

״ילדה מביאה איתה את לחן המשפחה שלה, נוף הבית נגרר עד לספסל שהיא יושבת עליו. את מרגלית מקיפה 
אפלולית טחובה של מרתף, גם כשהיא מוצפה שמש. מזל מביאה את אחיה קטוע הרגל, הנה הוא שוכב ומביט 

עלינו ביגון. אצל זהבה, על רקע ארגמן של מרבדי פרס, עומדת אם צעירה עם תינוק עצוב עיניים. ערבוביה עליזה 
תלויה מאחורי חנה הדקה – תינוקות ורודים, גדיים שחרחרים ארוכי־אוזניים ואישה קטנה. האהבה שהאישה הזאת 
משפיעה על תשעת ילדיה נודפת מחנה כמו בושם מתוק של יסמין. בביתם הרוגש מתינוקות ועיזים )מכניסים אותן 
לחדרים בגשם( נשמרת שמלה רקומה של זה שמת בן חודשיים וחצי, הבכור, שאף אחד מתשעת הילדים לא ראה 
אותו מעולם בעיניו. גם את העולל הזה, את האח החלּום, מביאה חנה לכיתה שלנו. קהל רב מלווה את הילדות מן 

הבית אל בית הספר. המון אילם ובלתי נראה של אנשים, בעלי חיים, עופות וצעצועים."

)ציפור אחוזת קסם, הוצאת עמותת זלדה ויצירתה, 2014(

 במבטּה על התלמידות רואה המורה זלדה את מה שהן מביאות איתן מתוך סביבת חייהן הקרובה. 	 
 חשבו על עצמכם: כשאני מגיע או מגיעה למקום חדש, או למקום העבודה או הלימודים – מה אני מביאה איתי? 

בלשונה של זלדה, מהו 'לחן המשפחה, נוף הבית' שלי?



על מסורתיות ונאמנות ←  	

"ברצוני להציע הבחנה בין מסירה לדיווח: מסירה היא ההעברה מדור לדור, כמו המסירה של המורשת 
היהודית, ואילו בדיווח מישהו מתאר לאחר משהו שהוא מחשיב לאמיתי. ]...[ בקיצור, שלא כמו דיווח, 
המסירה מחייבת קשר אינטימי בין המוסר לבין הנמען שלו: הנמען מסור למי שמסר לו; הוא נאמן לו 

ולא רק מאמין לו. ]...[ 

]המסורתי[ רואה בעצמו חוליה אחת בשרשרת שבה נמצא גם עולמם של הוריו. הדבק שמחזיק חוליה 
זו אינו הביטחון שהוריו מחזיקים בתיאוריה הטובה ביותר, אלא נאמנותו למה שמסרו לו הוריו. ]...[

כך, גם את עולמם של חז"ל אינני לומד משום שהוא חכם ויפה, לפחות בהתחלה. אני יודע שעשויים 
להיות חכמים ויפים ממנו. אני קשור לעולמם של חז"ל משום שאני רואה בו עולם שלי. באומרי 'שלי' 
אינני מתכוון שהוא רכוש שאני מתהדר בו, אלא שלהיחשפות אליו יש השפעה ייחודית עליי. אחר כך 

יתברר לי שהעולם הזה יפה באופן שאין דומה לו אצל אומות אחרות. על כך אני רק שמח, שכן הדבר 
הוא בבחינת אישור המסורת שלי. ואולם אי אפשר בשל כך להחזיק בעמדה אופטימית שלפיה אפשר 

לאשר את המסורת ולהוכיח אותה; לעשות זאת פירושו לחזור לעמדה שאינה מסורתית."

)מאיר בוזגלו, שפה לנאמנים: מחשבות על המסורת, כתר וקרן מנדל, 2008. עמ' 34–35, 51, 54(

ד"ר בוזגלו מבקש בין היתר להמשיג את רעיונות המסורתיות והנאמנות. אילו דוגמאות מחייכם קשורות 	 
לסוג הזיקה המתוארת כאן כלפי הסביבה שבה גדלנו? האם ישנן דוגמאות מנוגדות?

מאורע מחולל: עזיבת מקום - מבחירה או מאילוץ

בראשית יב, א–י ←  	

"וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאבְָרם לֶךְ לְךָ ֵמַאְרצְךָ ּוִמּמֹולְַדְּתךָ ּוִמּבֵית ָאבִיךָ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ׃ וְֶאעְֶׂשךָ לְגֹוי ּגָדֹול 
וֲַאבֶָרכְךָ וֲַאגְַּדלָה ְׁשֶמךָ וְֶהיֵה ּבְָרכָה׃ וֲַאבֲָרכָה ְמבְָרכֶיךָ ּוְמַקּלֶלְךָ ָאאֹר וְנִבְְרכּו בְךָ ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה׃ וַּיֵלֶךְ 
ַאבְָרם ּכֲַאֶׁשר ִּדּבֶר ֵאלָיו ה' וַּיֵלֶךְ ִאּתֹו לֹוט וְַאבְָרם ּבֶן ָחֵמׁש ָׁשנִים וְִׁשבְעִים ָׁשנָה ּבְצֵאתֹו ֵמָחָרן׃ וַּיִַּקח ַאבְָרם 

ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו וְֶאת לֹוט ּבֶן ָאִחיו וְֶאת ּכָל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרכָׁשּו וְֶאת ַהּנֶֶפׁש ֲאֶׁשר עָׂשּו בְָחָרן וַּיֵצְאּו לָלֶכֶת 
ַאְרצָה ּכְנַעַן וַּיָבֹאּו ַאְרצָה ּכְנָעַן׃

וַּיֲַעבֹר ַאבְָרם ּבָָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשכֶם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה וְַהּכְנַעֲנִי ָאז ּבָָאֶרץ׃ וַּיֵָרא ה' ֶאל ַאבְָרם וַּיֹאֶמר לְזְַרֲעךָ 
ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת וַּיִבֶן ָׁשם ִמזְּבֵַח לַה' ַהּנְִרֶאה ֵאלָיו׃ וַּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם לְבֵית ֵאל וַּיֵט ָאֳהלֹה 

ּבֵית ֵאל ִמּיָם וְָהעַי ִמֶּקֶדם וַּיִבֶן ָׁשם ִמזְּבֵַח לַה' וַּיְִקָרא ּבְֵׁשם ה'׃ וַּיִַּסע ַאבְָרם ָהלֹוךְ וְנָסֹוַע ַהּנֶגְּבָה׃ )פ( וַיְִהי 
ָרָעב ּבָָאֶרץ וַּיֵֶרד ַאבְָרם ִמצְַריְָמה לָגּור ָׁשם ּכִי כָבֵד ָהָרָעב ּבָָאֶרץ׃״ )בראשית יב, א–י(

סיפורי האבות בספר בראשית רצופים בעזיבת מקומותיהם: אברם עוזב את חרן אל כנען, אבל עוזב גם 	 
את כנען לטובת מצרים בעת רעב, ומאוחר יותר יורד לשבת אצל הפלשתים בגרר )פרק כ(. גם יצחק יורד 

לגרר בעת רעב )פרק כו(. יעקב עוזב את כנען לטובת חרן )פרק כח(, עוזב את חרן בחזרה לכנען )פרק לא(, 
שולח את בניו למצרים להביא אוכל בעת הרעב )פרק מב ושוב בפרק מג(, ולבסוף מצטרף אליהם למצרים 

לפגוש את יוסף )פרק מו( – ירידה שתסתיים רק ביציאת מצרים כעבור מאות שנים.

בהתמקדות בטקסט מבראשית יב, אילו כוחות פועלים על אברם ומובילים לעזיבת המקומות? האם יש 	 
דוגמאות מחייכם לעזיבה בהשפעת כוחות כאלה?



5 ←  John KraKauer, Into the WIld

"I think you really should make a radical change in your lifestyle and begin to boldly do things which 
you may previously never have thought of doing, or been too hesitant to attempt. So many people live 
within unhappy circumstances and yet will not take the initiative to change their situation because 
they are conditioned to a life of security, conformity, and conservatism, all of which may appear to 
give one peace of mind, but in reality nothing is more damaging to the adventurous spirit within a 
man than a secure future. The very basic core of a man's living spirit is his passion for adventure. The 
joy of life comes from our encounters with new experiences, and hence there is no greater joy than to 
have an endlessly changing horizon, for each day to have a new and different sun.

If you want to get more out of life, Ron, you must lose your inclination for monotonous security and 
adopt a helter-skelter style of life that will at first appear to you to be crazy. But once you become 
accustomed to such a life you will see its full meaning and its incredible beauty. And so, Ron, in short, 
get out of Salton City and hit the Road. I guarantee you will be very glad you did. ]…[ Don't settle down 
and sit in one place. Move around, be nomadic, make each day a new horizon. You are still going to 
live a long time, Ron, and it would be a shame if you did not take the opportunity to revolutionize your 
life and move into an entirely new realm of experience."

ספרו של ג'ון קראקובר )שעובד גם לסרט הוליוודי מצליח( מייצג מגמה רווחת מאז שנות השישים בארה"ב )שאחד 	 
ממבשריה הגדולים היה הספר ״בדרכים״ מאת ג'ק קרואק( – הכמיהה למרחבים, לנדודים ולחופש. אילו מוטיבציות מופיעות 

בטקסט מס' 5 שנוספות על הטקסט הקודם? האם יש דוגמאות מחייכם לפעולה מתוך מוטיבציות אלה?

עיינו גם בשיר של מאיר בנאי במקור הבא. גיבור השיר חש את אותן כמיהות, וחווה את המתח בינן לבין רצונות אחרים 	 
בחייו. חשבו על דילמה אחת מחייכם שבה התחבטתם בין כמיהות או מחויבויות סותרות כגון אלו.

מאיר בנאי / מנגינת הנדודים ←  	

בגינה אור של ירח

הוא מביט ומבין

שהיא בו שוב מתנגנת

מנגינת הנדודים.

הוא נכנס ושם בבית

ריח טוב של תבשילים

אבל היא לא מניחה לו

מנגינת הנדודים.

הפעם אם תלך

אהובתו בוכה

הפעם שוב לא אחכה.

הנהר שט אל הקשת

בין עצי ערמונים

התחושה המתחלפת

מנגינת הנדודים.

ובסוף הוא לא נוסע

הוא נשאר ומבין

לעולם היא תתנגן בו

מנגינת הנדודים.

להרחבה ולהפוגה, צפו בסרטון "אני רוצה להיות שם" של רחוב סומסום:

https://www.youtube.com/watch?v=sgDoGips9xU

https://www.youtube.com/watch?v=sgDoGips9xU


סיבוך: חיפוש, תלישות וזרות

"לכמה מולדת זקוק האדם?" ←  	

"בימים ההם עדיין לא השתמשתי בשם־העט שלי בעל הצליל הצרפתי, שבו אני חותם על כתבַי כיום. 
זהותי היתה קשורה אל שם גרמני טיפוסי, ואל הניב של חבל הולדתי. אבל מהיום שבו אסרו עלי בצו 

מנהלי ללבוש את התלבושת הלאומית העממית, שמשחר ילדותי כמעט לא לבשתי אלא אותה, מהיום 
ההוא שוב לא הרשיתי לעצמי להשתמש בניב הזה. ומאז איבד גם השם את טעמו, השם שחברי הגוהו 
תמיד בהגייה הרווחת המקומית. רק לצורך ההרשמה בעיריית אנטוורפן, ברשימת הזרים הלא־רצויים, 
הוא עוד היה טוב דיו, ושם הגוהו הפקידים הפלמיים הגייה זרה כל־כך, שבקושי הבנתי אותו. והחברים 

שדיברתי אתם לפנים בניב של חבל הולדתי נמחקו אף הם. רק הם? לא ולא, כל מה שמילא את 
תודעתי, החל בתולדות ארצי, ששוב לא היתה ארצי, וכלה במראות הנוף, שאת זכרם הדחקתי: את כל 
אלה לא יכולתי לשאת עוד מאז הבוקר ההוא של ה־12 במארס 1938, שבו אפילו בחלונותיהם של בתי 

איכרים נידחים התנופף הבד האדום כדם ועליו העכביש השחור על רקע לבן. הייתי אדם ששוב אינו 
מסוגל לומר 'אנחנו' , ועל כן אמרתי 'אני'. ]...[

אם יורשה לי לענות כבר בנקודה זו תשובה ראשונה וארעית על השאלה, לכמה מולדת זקוק האדם, 
אוַמר: ככל שיש לו פחות מולדת לׁשאתּה עמו, כן זקוק הוא ליותר. ]...[

צריך שתהיה לך מולדת כדי שלא תזדקק לה, כשם שבחשיבה אתה חייב לשלוט בשדה תורת־
הלוגיקה כדי לפרוץ ולצאת ממנו אל מחוזות פוריים יותר של הרוח.

ואולם הגיע הזמן שאבהיר מהי בכלל בעיני המולדת הזאת, הנראית לי חיונית כל־כך. כדי לעיין בדבר, 
עלינו להשתחרר מכל מיני דימויים ישנים מסורתיים, שהיו לקלישאות רומנטיות, אף כי בשלב גבוה 

יותר של המסלול הלולייני של החשיבה בכל זאת נשוב וניתקל בהם בשינוי־צורה. המולדת היא, 
כשמצמצמים את משמעות המושג לתמציתו הפוזיטיבית־הפסיכולוגית, ביטחון. כשאני חושב על ימי 
הגלות הראשונים שלי באנטוורפן, אני זוכר הליכה מתנודדת על קרקע מתנועעת. אפילו עצם הדבר 
שלא יכולָת לפענח את פני האנשים כבר היה מבהיל. ישבתי ושתיתי כוס בירה עם איש גבוה ורחב־

גרם בעל גולגולת מרובעת. אפשר שהוא היה אזרח בלגי מהוגן, אולי אפילו מן הנכבדים, אבל אפשר 
גם שהיה בריון מפוקפק מהנמל, שזמם לתקוע לי אגרוף בפרצוף ולקחת את אשתי. פנים, מחוות, 
בגדים, בתים, מילים )גם אם הבנתי אותן בקירוב( היו מציאּות הנתפסת בחושים אבל לא סימנים 

הניתנים לפירוש. בעולם הזה לא היה כל סדר לגבי. האם היה חיוכו של הפקיד שבדק את תעודותינו 
חביב, אדיש, ואולי לעגני? האם הרעים עלינו בקולו העמוק, או שמא דרש את טובתנו? לא ידעתי. ]...[ 

הלכתי מתנודד בעולם שסימניו היו לי סתומים כמו הכתב הֶאטרּורי. ואולם שלא ּכַתייר, שדברים כאלה 
יכולים להיות בעיניו בגדר זרות מסקרנת, הייתי אני תלוי בעולם הזה, המלא רזים. האיש בעל הגולגולת 
המרובעת, השוטר המרעים בקולו, היהודי המגרגר, כל אלה היו רבותי ואדוני. לעתים הרגשתי את עצמי 

לפניהם פגיע אף יותר משהייתי בעומדי לפני איש האס'אס' במולדת, שכן עליו ידעתי לפחות בוודאות 
שהוא טיפש ורשע ומבקש את נפשי.

מולדת היא ביטחון, אני אומר. ]...[ כל השדה הזה של מילים הקרובות זו לזו: אמון, אמונה, נאמנות, 
אמינות, מהימנּות שייך לתחום הפסיכולוגי הרחב יותר של תחושת הביטחון־העצמי. ואולם אינך חש 



בטוח אלא במקום שבו לא צפוי לקרות שום דבר מקרי, ושאין לך מה לחשוש בו משום דבר שיהיה לך 
זר לחלוטין. לחיות במולדת פירושו ֶשמה שכבר מוכר לנו קורה שוב ושוב בגרסאות שונות במקצת. ]...[

על כך אפשר להשיג לכל היותר, שאולי אין הגלות מחלה חשוכת־מרפא, שהרי את הנֵכר אפשר להפוך 
למולדת אם חיים בו ועמו עת ארוכה – למצוא מולדת חדשה, מכנים זאת. זה נכון מן הבחינה הזאת, 
שלאט, לאט־לאט לומדים לפענח את הסימנים. אתה עשוי להרגיש בארץ הזרה כ'בן־בית' עד כדי כך, 

שלבסוף תדע למקם את האנשים מן הבחינה החברתית והרוחנית על־פי דיבורם, תווי־פניהם ובגדיהם, 
במבט ראשון תדע מה גילו, תפקידו וערכו הכלכלי של בית, ולא תתקשה לחבר את בני ארצך החדשה 

להיסטוריה ולפולקלור שלהם. ואף־על־פי־כן, גם אם מסתדרים כך הדברים על הצד היותר טוב, 
גולה שהגיע לארץ החדשה והוא כבר איש מבוגר יבין את הסימנים לא באופן ספונטני כי אם על־ידי 
הפעלת שכלו, דבר הכרוך במאמץ רוחני מסוים. רק האותות שקלטנו מוקדם מאוד בחיינו, שעמדנו 
על משמעותם בד בבד עם קניית האחיזה בעולם החיצון, נהיים מרכיבים קבועים ולא־משתנים של 

אישיותנו. ]...[

לכן אוַמר זאת שוב ברור ככל האפשר: אין 'מולדת חדשה'. המולדת היא הארץ שבה עברו עליך ימי 
ילדותך ונעוריך. מי שאיבד אותה נשאר אדם אבוד, גם אם למד לא להתנודד עוד בנכר כשיכור אלא 

לדרוך על הקרקע בביטחון־מה."

)ז'אן ָאֶמרי, מעבר לאשמה ולכפרה, תרגום: יונתן ניראד. עם עובד, 2000. עמ' 102–100, 111–106(

חוויותיו של ז'אן אמרי )שנולד באוסטריה תחת השם הנס מאייר( נעוצות בהקשר היסטורי ספציפי 	 
ודרמטי – מלחמת העולם השנייה והשלטון הנאצי. עם זאת, יתכן שתיאורו חושף חוויה אנושית רחבה יותר 
הקשורה להגירה, לנדודים ולזרות. אנו עשויים לחוות משהו דומה לה גם במעבר בין מקום ישוב אחד לשני, 
בין מקומות עבודה, אפילו בין מעגלים חברתיים. האם ומתי הרגשתם לא שייכים, 'אאוטסיידרים'? מה גרם 

לכך, ואם זה השתנה עם הזמן – מה גרם לשינוי?

מבוקש / אדמיאל קוסמן  ←  	

ְמבָֻקש ָמקֹום ָשֵקט ָעלָיו תּונַח ַהנֶֶפש.

לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ָמקֹום ֶשיְַשֵמש ִמְדָרךְ לְכַף ָהֶרגֶל.

לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ָעצִיץ, ָעלֶה, גִבְעֹול, אֹו ִשיַח, ֶשּלֹא יָקּום

וְיְִתַקֵפל ּכֶשִהיא ָתבֹוא. לְכַָמה ְרגָעִים ּבִלְבַד.

ְמבָֻקש ִדּבור ֶאָחד, נִָקי, נָעִים וְַחם ֶשיְַשֵמש ַסְפָסל

ִמְקלָט, לְִמיֶשִהי, ְקרֹובָה ֶשלִי, יַלְָדה־יֹונָה, נְַפִשי ֶשלִי

ַאשר יָצָאה ִמן ַהֵתבָה, לכַָמה ְרגָעִים, ּבְִשעֹות ַהּבֶֹקר,

ולֹא ָמצָאה ְמָאז ָמנֹוח לַרגְלָה.

)מתוך: סמרטוטים רכים, הקיבוץ המאוחד, 1990(

אילו תחושות מעורר בכם השיר? האם חוויתם באופן אישי כמיהה כזו? אם היה משהו שסיפק לכם מעט 	 
ממנה, מה היה זה?



ירמיהו כט, א–י ←  	

"וְֵאּלֶה ִּדבְֵרי ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָׁשלַח יְִרְמיָה ַהּנָבִיא ִמירּוָׁשלִָם ֶאל יֶֶתר זְִקנֵי ַהּגֹולָה וְֶאל ַהּכֲֹהנִים וְֶאל ַהּנְבִיִאים 
וְֶאל ּכָל ָהָעם ֲאֶׁשר ֶהגְלָה נְבּוכְַדנֶאּצַר ִמירּוָׁשלִַם ּבָבֶלָה׃ ]...[ ּכֹה ָאַמר ה' צְבָאֹות ֱאלֵֹהי יְִׂשָרֵאל לְכָל ַהּגֹולָה 
ֲאֶׁשר ִהגְלֵיִתי ִמירּוָׁשלִַם ּבָבֶלָה׃ ּבְנּו בִָּתים וְֵׁשבּו וְנְִטעּו גַּנֹות וְִאכְלּו ֶאת ִּפְריָן׃ ְקחּו נִָׁשים וְהֹולִידּו ּבָנִים ּובָנֹות 

ּוְקחּו לִבְנֵיכֶם נִָׁשים וְֶאת ּבְנֹוֵתיכֶם ְּתנּו לֲַאנִָׁשים וְֵתלְַדנָה ּבָנִים ּובָנֹות ּוְרבּו ָׁשם וְַאל ִּתְמעָטּו׃ וְִדְרׁשּו ֶאת 
ְׁשלֹום ָהעִיר ֲאֶׁשר ִהגְלֵיִתי ֶאְתכֶם ָׁשָּמה וְִהְתַּפלְלּו בֲַעָדּה ֶאל ה' ּכִי בְִׁשלֹוָמּה יְִהיֶה לָכֶם ָׁשלֹום׃ )פ(

ּכִי כֹה ָאַמר ה' צְבָאֹות ֱאלֵֹהי יְִׂשָרֵאל ַאל יִַּׁשיאּו לָכֶם נְבִיֵאיכֶם ֲאֶׁשר ּבְִקְרּבְכֶם וְקְֹסֵמיכֶם וְַאל ִּתְׁשְמעּו ֶאל 
ֲחלֹמֵֹתיכֶם ֲאֶׁשר ַאֶּתם ַמְחלְִמים׃ ּכִי בְֶׁשֶקר ֵהם נִּבְִאים לָכֶם ּבְִׁשִמי לֹא ְׁשלְַחִּתים נְֻאם ה'׃ )ס(

ּכִי כֹה ָאַמר ה' ּכִי לְִפי ְמלֹאת לְבָבֶל ִׁשבְעִים ָׁשנָה ֶאְפקֹד ֶאְתכֶם וֲַהִקמִֹתי ֲעלֵיכֶם ֶאת ְּדבִָרי ַהּטֹוב לְָהִׁשיב 
ֶאְתכֶם ֶאל ַהָּמקֹום ַהּזֶה׃"

 ירמיהו מורה לגולים להתמקם בנינוחות, אולי אף להשתקע. דבריו על "נביאים אשר בקרבכם וקוסמיכם" 	 
מכוונים נגד אלה המתנבאים על גאולה מידית. בה בעת, במקומות אחרים ירמיהו )וכן יחזקאל, המתנבא 

בבבל במקביל לנבואותיו של ירמיהו בירושלים( מתנגד לקבוצות מקרב הגולים המבקשות להיטמע 
לחלוטין בקרב הבבלים. 

 מצירוף הדברים הללו עולה שהגולים צריכים להישמר משני הפיתויים: מצד אחד, הנטייה "להישאר על 	 
ארגזים", לחכות שהפתרון יגיע מיד ולכן לא להפנים את השינוי שחל; ומצד שני, הנטייה להתמסר מהר 

מדי למצב החדש ולשכוח את המצב הקודם )ואולי את התקווה לשוב אליו(. בשינויים שחלו בחייכם, 
האם הרגשתם אחת מהנטיות הללו, או את שתיהן? או נטיות אחרות שהרגשתם שהיו לא טובות 

עבורכם?

 כאשר הגיעה הצהרת כורש והתרחשה שיבת ציון, רק מיעוט מקרב הגולים אכן שבו. האם זה מלמד על 	 
כך שהנטייה החזקה היא ההשתקעות במצב החדש, ושהזמני הופך לקבוע? או שיש לדעתכם הסברים 

אחרים/נוספים? 

 להרחבה ולהפוגה, צפו במערכון של ׳היהודים באים - על נהרות בבל׳	 

"ּכְֶאזְָרח ִמּכֶם יְִהיֶה לָכֶם ַהּגֵר ַהּגָר ִאְּתכֶם וְָאַהבְָּת לֹו ּכָמֹוךָ ּכִי גִֵרים ֱהיִיֶתם ּבְֶאֶרץ ִמצְָריִם ֲאנִי ה' ֱאלֵֹהיכֶם."

)ויקרא יט, לד(

  זו דוגמה אחת מבין עשרות ציוויים על הדאגה לגר המופיעים בתורה. רבים מהם מנומקים באופן דומה: 	 
זיכרון הגרות של עם ישראל עצמו בעבר מחייב אותם באמפתיה כלפי גרים בהווה, ובהימנעות משחזור 

העוול. )דוגמה זו חזקה במיוחד בעיניי כי היא מצווה על אהבת הגר כמוך, ומופיעה באותו פרק של 
הציווי “ואהבת לרעך כמוך”, ועל כן מעמידה את הדרישה לאכפתיות כלפי הקרוב והרחוק באותן מילים.( 
האם הרגשתם שחוויית חוסר שייכות, תלישות או זרות סייעה לכם להבין או להתקרב לאנשים אחרים, 

שנמצאו או נמצאים במצב דומה? הן בזמן אמת, והן לאחר זמן?

https://www.youtube.com/watch?v=-SgpTGgiKHI


התרה: מציאת המקום שלנו
הנס כריסטיאן אנדרסן / "הברווזון המכוער"←  		

סיפור הילדים הקלאסי "הברווזון המכוער" מתאר מסע חיפוש של מי שמרגיש שאינו 	 
שייך, או שנמצא בשולי החברה שאליה הוא משתייך כי אינו מתאים למה שמקובל בה 

– עד שהוא מגלה לבסוף שהוא בכלל שייך לקבוצה אחרת, ושבה הוא מתאים למה 
שמקובל ונהוג. האם חווית חוויה דומה?

באילו תחומים מרכזיים של החיים אנחנו מחפשים "למצוא את מקומנו"? בחרו שניים 	 
או שלושה, וחשבו עליהם או שתפו עם החברותא שלכם.

האם כבר "מצאנו" בחלק מהתחומים? אם כן, ספרו את סיפור התהליך.	 

אפילוג וסיכום

ילי שנר / אחד ←  		
ָ ּגַם ַהּבֶֹקר ֲאנִי ָקָמה לְֵהָאֵסף ּכַַּמעֲִׂשים ֶאל ֵחיְקך

לִּבְךָ ּפֹוֵעם, ָמסּור ֶאל ֶהַחּיִים

ָ, ֲאהּובִי, וְעֶֹמק נְִׁשימֹוֶתיך

.ְ ּכְָעְמָקּה ֶׁשל ַהֶּדֶרך

 

ֲאנִי ְמנִיָחה לְךָ לְַהְמִׁשיךְ ּבְִמִׂשיַמת ַהֲחלֹומֹות

וְיֹוֶׁשבֶת ֶאל ַהַּתּנּור ַעד ֶׁשַהחֹם

ּוכְֶׁשֲאנִי ִמְתלַּבֶֶׁשת ַהַּׁשַחר נֹוֵתן לִי ּבְַמָּתנָה ֶאת אֹורֹו

וְַהִּׁשיָרה ְמַהבְֶהבֶת ְּפנִיָמה:

ַהַּמְרָאה עֹוַׂשה ּבֶַחֶדר ּכְבְִּתמּונָה

ּבְתֹוכָּה ַהִּמָּטה, ַהַחּלֹון

וְִקירֹות ַהּבַיִת ַהגֹובְלִים ָּתִמיד

ִעם ּבִָּתים ֲאֵחִרים ֶׁשָהיִינּו.

 

וֲַאנִי אֹוֶמֶרת לְזֶה ּכֵן, ּגַם ּבִיִדיָעה

ֶׁשּיְכֹולֹות לְִהָּׁשבֵר ּבְזֶה ּבְכַֹח

ַקְרנֵי אֹור ֶׁשּנְִׁשלְחּו לְִפנֵי ָׁשנִים

ּולְֶרגַע נִֶּתנֶת לִי ְרׁשּות לְַהֲאִמין

לְַחְדֵרי ַהֲחָדִרים ֶׁשּלָנּו:

ְּפנִים ָהאֶֹׁשר, חּוץ ַהּכְֵאב

ִמְסּגֶֶרת ַהּגְַעּגּוַע ַהּנֹוגַַעת ּבְִׁשנֵיֶהם

ָהעֹוָׂשה אֹוָתם ֶאָחד.

אילו תחושות ומחשבות מעלה בכם השיר?	 

 כיצד אנחנו מדמיינים את "מציאת מקומנו"? האם אנחנו מצפים ל"הּפי אנדינג"? או שאנחנו מוכנים 	 
לתרחיש שיש בו גם מורכבות, אולי פשרה והשלמה?

 ִחזרו אל הטקסט של ד"ר מאיר בוזגלו בחלק הראשון )מקור #3(. האם מוכרת לכם החוויה של בחירה 	 
מחודשת בדבר שאליו נולדנו? מה תחושותיכם ומחשבותיכם לגביה?

 למעוניינות ולמעוניינים להמשיך את המהלך שהצענו בלימוד זה, מוזמנות ומוזמנים לקחת ליד את מגילת 	 
רות, ולבחון בתוכה את ההיבטים שעליהם חשבנו יחד במהלך זה.

)מתוך: כותנה, כרמל, 2016(

)איור מתוך מהדורה הולנדית 
 משנת 1893, בידי האמן 

תיאו ואן הויטמה(


