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 לנו שרשרת זהבהבו 

ה -אילה יפתח   ַוְלבֶּ

 

במאמרה ב"הארץ" זלצברגר -פניה עוזאומרת  "לא לשתוקוהעיקר, "

 .ראש העיר תל אביב ,שבו היא פונה בהצעה לרון חולדאי 11.9.22 מיום

ולא רק  ,אכן נראה כי היום אין איש או אישה ששותקים בארץ הזאת

המון אדם המדבר, המוחה, ב ות. הכיכרות והשדרות מלאבעיר תל אביב

ל והמשוחח זה עם זה. אפשר לומר כי הגענו לאחרית הימים  והכוהצועק 

"כיכר העיר אינה ריקה"...  .יוצאים אל כיכר העיראלא שותקים,  אינם

אותה כיכר ו  .שנויות  פוליטיותמרמזת לפרכמובן שאמירה בנוסח זה 

 .כבר תפוסה בהקשר אחרמרומזת 

כך: השיח  קדים ואומרפוליטי אוקשים סמנטי/משדה בכדי שלא אלך  

פילוסופי/ פוליטי/ם גהשיח הוא . בין כולנו הוא לא רק חברתי/כלכלי

לעסוק נרצה  אם   ,אי לכך ./לימודיערכיחינוכי//חברתיתיאולוגי/ספרותי/

בשתיית קובעת כוס ענש ימבלי שנזאת עלינו לעשות  "צדק חברתי"ב

את היכולת  ,החיה בציון ,לאומה זו "פתח להאת "ו ,התרעלה עד תומה

  . , ולא רק בתל אביבלהתכנס בכיכרות העיר ולהשמיע את קולה

מתינוקות בני יומם ועד אנשים  :התכנסו כולם" 1122אוגוסט כיכרות "ב

והתכנסויות אלה יצרו מגע חדש ובלתי מוכר בין  באים בימים.

, הויזיוהטלו המחשב את מסכי ,המתכנסים. פתאום עזבו לשעה קלה

בשר ודם. יחד בילו שעות ארוכות  – ונפגשו ביחד בני אדם ממשיים

 בהם גם לצופים .במרחב אחד משותף. לרבים זו הייתה התנסות ראשונית

 הייתה זו חוויה מיוחדת במינה. אמצעות הרשת האלקטרונית ב

הנאספים בכיכרות צעקו ביחד את מחאתם. וקול הצעקה נשמע מקצה 

 ץ ועד סופה.רהא

 צון לשמר את החוויה הזאת והיארזלצברגר -פניה עוזאמרה מביעה מב

היא  כיוון השיח.ומציעה לעבור ל ,פונה אל סוג אחר של הבעה קולית

להוריד את  ,מכוונת עתה את האנשים לשבת ולשוחח זה עם זה. כלומר

. בלונדון "הייד פארק"כמו בלדבריה,  ,הטונים ולשוחח ביישוב דעת
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מורכבת משלושה , וניתנת בקלות ליישום תמאטיפרג לכאורההצעתה, 

שיהיו  ההעירייחסות צות שטחים, בגנים הציבוריים שבלהק סעיפים:

 ילדים צעיריםל להורים .כדי לדבר – "הייד פארק"התכנסויות מיועדים ל

היא  ,דופי שבשירתן הוטל  ,נשיםול ,םהחינוך ילדיבלהשקיע היא מציעה 

 מציעה לשיר בכל אתר ואתר.

שני אלמנטים לגבי  זלצברגר-מבקשת להוסיף להצעתה של פניה עוז אני

 ,ולגבי הרכב הקבוצה המתכנסתהתכנסויות השיח שיתנהל ב תחומי תוכן

שפוי  ,שיח מתוןכאן בקיום כמובן שמדובר  בתחום המקצה העירוני.

הרמת קול ממודרת. עוד יגיעו ימים כאלה. כרגע עדיין רועמים ב מאופקו

 ין סוערת.יעד המציאות שמשום הקולות, 

להרחיב את ההצעה לערים וליישובים ברחבי הארץ,  אני מציעה

, כלומר שיתכנסו דורי-יהיו בעלות גוון ביןשאוזכרו לעיל שההתכנסויות 

צריך לבדוק את מידת הנכונות . בני דורות שונים ביחד, כולל ילדים הןב

 התכנסויותשל עיריות או מועצות מקומיות בישובים השונים, לקיים 

קיימים  . אלה האחרוניםכמו אלה שב"הייד פארק" שבלונדון ותפתוח

מפגשים אלה מוקפד מאוד וחוקיו בכבר מאות בשנים וחוזה המשחק ש

לקיים שיח סביב שולחן  היא למידת הבנתי,, נשמרים. כוונת הכותבת

דורי יתחום -ןי. אני מאמינה שהריבוד הבעגול ולהגדיר את תחומי השיח

 שלכזה ידרוש הרבה תרגול שלות השיח. אולם קיום מפגש את גבו

   כאחד. המשתתפים והמארגנים

במסכי  בצפייהרק בכיכרות מודה ומתוודה שהשתתפתי בהתכנסויות אני 

חוקרת ה ,כך שיכולתי לקלוט כצופה מתבוננת הטלוויזיה ובהאזנה לרדיו.

ע הקהל הססגוני שהופי בלט לעין כיאולם  בעין תומכת במתרחש.

היה מורכב מבני כל הגילים, והמבוגרים שמרו על  ,במקומות הציבוריים

יש להמשיך בקיום מפגשים לטעמי הפעוטות ושיתפו אותם בנעשה. כך ש

ההורים  תהשקעדוריים כאלה. זה יענה על חסר גדול המוגדר כ-בין

 .בחינוך ילדיהם

ריהם הילדים, הילדות, הנערים והנערות שלקחו חלק עם הואם ניקח את  

תוך ב ,תינוקות שהתלוו לאמותיהםהאת  אףו מחאההפגנות הב
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 ישאר חרותהחוו חוויה עמוקה שתאין לי ספק שהם  ,שעל גופן מנשאיםה

לאחר הפגנת המחאה  ,מהכיכר יציאתםלאחר שנים גם  במוחם,

העם דורש צדק " :עם הוריהםילדים רבים קראו ביחד  שהשתתפו בה.

שנוספה  ,השמנה והמדושנת "אליה"ה :אליה וקוץ בה ,ולםאחברתי". 

היא שלילדים רבים זו הייתה הזדמנות נדירה לשהות שעות  ,להתרחשות

הורים רבים  שהרי במרחב התרחשות חדש לחלוטין. ארוכות עם הוריהם

כך גם לגבי הבילוי עם ילדיהם.  ,עסוקים מדי במלאכת יומם וזמנם קצוב

 ,עם הוריהם תבלול ,דיםילת הלכמיה נלוויתמהו? בדרך כלל  "קוץ"וה

העולה ייחודי -יש תרגום אישיוילד ולכל הורה  ההגדרה " זמן איכות".

 .זמן איכות מהו?"לגבי " הםתא המשפחתי שלמתוך ה

כמה ילדים  עד :זו היא צדק חברתי"לגבי הבנת המושג " השאלה שעולה

האיש שיצא אל  יהיודעים מי ה, בגרותלן לא נבחנו ישעדי ,או בני נוער

צדק נשא דרשות בנושא הו ,בעת העתיקה ,ה"ר  גו  "א  קרויה שכיכר ה

שבחר לשתות את כוס התרעלה  חברתי? ומה היה דינו של אותו אדםה

 ,וכדי לא לפגוע בכבודם של ילדים משום שעמד בפני הכרעה מוסרית?

ויקפדיה" ולכו נא ל" .תים, חסר ידע זהאעז לומר שגם למבוגרים, לע

 ביוון העתיקה ,סוקרטסהיה הפילוסוף  יש זהאם שוגלו שבאינטרנט 

הה" = קהשּויצא אל ש ר  גו   ההיב"אגורה" ושם  ,ובמלעיל( ,)ביוונית "א 

 משוחח, מתפלמס ההישם  .העם להתערב בהמון ,הפילוסופיםכדרך , נוהג

 ,מתנגדים. וסוקרטס זהלעיתים ו, לו מסכימיםהיו לעתים ש עם הבריות

 ""הידיעהיעונו טפי -על .ה"ידיעה"ו את "מיילד" מבני שיח היה ,חנךכמ

הו, תפסוהשלטונות  .מהו צדק חברתי מדובר על ידיעת .מצויה בכל אדם

בעוון הסתת בני הנוער נגד בשתיית רעל,  ,למוות הו ושפטוהוכלאו

להבריחו מכלאו  ,בהצעה יובאו אלאוהדיו כאשר סוקרטס, . השלטון

השלטון.  החוק ואת דין אתכי יש לכבד  ,טעןו םסרב לה, תוולהצילו ממו

כבוד שניתן לו, ללא כל שתה את כוס התרעלה וזכה לכבוד עולם.  הוא

 עולם המערבי. הספק, על ידי 

מציג ה ,בתרבות המערבסיפור היסטורי, שהפך לבעל מעמד מיתולוגי זהו 

איזו תפישת עולם זוכים ילדי ישראל? זוהי לתפישת עולם לנחשפים אליו. 
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אולם ישנם כמה ערכי יסוד המשותפים לבני  .מובןשאלה הרת עולם, כ

האנושיות בקרב כל החברות מצויים הם העם היהודי בכלל ונראה לי ש

אלה באים לידי ביטוי  משפחה.וילדים  ,אבא, אמא ובבעולם שיש 

 שיר הזה:בלדוגמה   ,לחןהעם שבנוי ממילות השיר ו-בספרות ובזמר

ר בו/ שרשרת זהב:/ פתחו את השער/ פתחוהו רחב/ עבור תעבו"

אבא ואמא/אח ואחות/ וחתן וכלה/ במרכבת קלה./ פתחו את 

השער/ פתחוהו רחב/ עבור תעבור בו/ שרשרת זהב:/ סבא וסבתא/ 

דוד ודודה/ ונכדים ונינים/ במרכבת פנינים./ פתחו את השער/ 

פתחוהו רחב, / עבור תעבור בו/ שרשרת זהב:/ אגס ותפוח/ ודבש 

 ב/ על צלחת זהב."לקינוח/ ורקיק צהבה

 של המאה שעברה.   01-הולחן וילדים שרים אותו מאז שנות ה  השיר הזה 

שעוסק " זמרשתבאתר האינטרנטי "יו ולחנו מצויים מילותהשיר על 

האתר מכיל מאות שירי זמר  באיסוף ותיעוד שירי הזמר העברי המוקדם.

ים המוזיקליים של השירים. וכך גם מספר הביצוע 2991עד  ורי שחוברעב

המשוררת היהודיה קדיה שכתבה ביידיש  פתחו את השער"השיר "

ידי פניה -על לעבריתתורגם מולודובסקי, שחיה במאה שעברה בפולין, 

ביצועים , בבאתר אותו שמועאפשר ל .והולחן על ידי נחום נרדי ברגשטיין

 .עד היום פעוטות נחשפים למילותיה הקסומות האלה .(כאן)ראו  שונים

על שם אליעזר בן  –"פרויקט בן יהודה" ושמו יש עוד אתר אינטרנטי  

בלומים של יצירות  הספרות אוצרות יש בו . מחדש השפה העברית ,יהודה

 -ספרותיתם בו בחוויה את המעלעלי , שמזכההמוקדמת העברית

 .אסתטית מיוחדת במינה

בהצלחה אירועי זמר במקומות שונים בארץ  ימתיזמרשת" מקחבורת "

אירועי זמר אלה נשענים על שירי הזמר העברי שתועדו באתר. מרובה. 

בדרך כלל . מתקיימת בארץה שירה בציבורההיא ממשיכה את מסורת 

כת ימים, שראשיתה זו מסורת ארו .מבוגרים בלבד םמשתתפים בה

בימיה הראשונים של שיבת ציון. רפרטואר המוגדר כ"שירי זמר" עבריים 

היישוב היהודי בארץ  הלך והתגבש ביחד עם גידולו והתגבשותו של 

שירי הזמר ני. אחד מהמאפיינים המייחדים את המפעל הציוובמשולב עם 

http://zemer.co.il/song.asp?id=151
http://zemer.co.il/song.asp?id=151
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הזמרה הוא היותם מושרים כ"שירת רבים", בקבוצות המתכנסות ביחד, ו

ת, והאסתטית. כך קרה היא בבסיס החוויה האמנותית, החברתית, הרגשי

שנכתבו בעברית גבוהה ועשירת דימויים, הנשענים על ששירי הזמר 

י מלחינים עבריים תשתית לשונית בת אלפי שנות קיום, והולחנו על יד

שבני הקהילה העברית, במקומות מושבותיהם השונים,  בגולה או בארץ,

רו אותם, הפכו להיות פרק בהיסטוריה הציונית בארץ ישראל שרו וזימ

ניתן  והם משמשים כחלק מ"אבני השתייה" של התרבות היהודית בארץ. 

כל ) דורית-ןישתהיה ב,  יםויישובים שתתקיים בגני ער להרחיב מסורת זו

רוע יאבקשור שת ,""שרשרת הזהבעל  יחד נשמורש המשפחה לדורותיה(

ין ילדים למבוגרים, בין הורים לסבים ולסבתות בין ין ילד לילד באחד ב

שיתקיימו בגני העיר באירועים משפחה למשפחה, בין קהילה לקהילה, 

 ם, אלא יוצגו בהוהכפר שלא ייבנו רק על שיח ונאומים על צדק חברתי

שירים שיהיו בעלי גוון אמנותי אסתטי  םדברי ספרות, שיושרו בה

 ות היהודית לדורותיה.אוצרות התרב חווייתי המבוסס על


