
ִמי ָיִׁשיר ְוִיְסַעד ִאָּתנּו ֶּבָחג?

המוזיקה, יואל ַוְלֶּבה 
כתיבה: אילה יפתח-ַוְלֶּבה, טובה דיקשטיין



MI YASHIR VEYSAD ITANU BEHAG
Yoel Valbe

Ayala Yiftah-Valbe
Tova Dickstein
Keren Dubnov
Itamar Argov
Lavih Serfaty

Tamar Ben-Shaul

מי ישיר ויסעד איתנו בחג?
עריכה ופיתוח: אילה יפתח-ַוְלֶּבה

 שירי חג ומועד בארץ ישראל 1957-1927 
 המוזיקה: יואל ַוְלֶּבה

המילים נכתבו בידי המשוררים:
 יצחק אלתרמן, נתן אלתרמן, יעקב אורלנד, אהרן אשמן, שמואל בס, אברהם ברוידס, לוין קיפניס, 

אברהם שלונסקי, מתתיהו שלם, יצחק שנהר, דוד שמעוני.

כתיבה: אילה יפתח-ַוְלֶּבה, טובה דיקשטיין
מידע היסטורי–קולינארי-עברי: טובה דיקשטיין

ניתוח לשוני של הטקסט: אילה יפתח-ַוְלֶּבה
עריכת לשון: קרן דובנוב
צילומים: תמר בן שאול

צילומים: באדיבות טובה דיקשטיין ואנטוניו מיכאלו מ“דרך האוכל”
עריכת תווים: איתמר ארגוב

עיצוב גרפי: לביא צרפתי

הכרת טובה ל”קרן לקידום היצירה הישראלית - אקו”ם 2014 תשע”ד” על תמיכתה בהוצאתו לאור של ספר זה
© כל הזכויות שמורות למחברים, ל”צפרא” הוצאה לאור ולאקו”ם

הודפס בישראל תשע”ה 2015

טובה דיקשטיין, אנטוניו מיכאלו

עמודים 15,19,,23,27,33, 33 , 37 , 58, 59, 62, 71 75

88 ,87 83,

...בדף הקרדיטים אחרי צילומים: להוסיף נקודותיים לפני באדיבות טובה



מי ישיר ויסעד איתנו בחג? 
המוזיקה, יואל ַוְלֶּבה

כתיבה: אילה יפתח-ַוְלֶּבה, טובה דיקשטיין

...בדף הקרדיטים אחרי צילומים: להוסיף נקודותיים לפני באדיבות טובה

צילום: טובה דיקשטיין, שעורה



4

תוכן
מי ישיר ויסעד איתנו בחג? 

ה המוזיקה, יואל ַולֶבּ

כתיבה: אילה יפתח-ַוְלֶּבה, טובה דיקשטיין

6 מבוא 
10 שבת 

  10 שיר שבת* – שמואל בס 
16 עם צאת השבת – שמואל בס 

20 ראש השנה 
20 לראש השנה* – שמואל בס 

24 סוכות 
24 סוכתי* - יעקב אורלנד 
28 האסיף – לוין קיפניס 

30 חנוכה 
30 כד קטן* - אהרן אשמן 
34 שיר החנוכה* – שמואל בס 

38 ט”ו בשבט 
38 שיר השתיל* - יצחק שנהר 
42 שתיל קטן* – אהרון אשמן 
44 שיר לנטע* – לוין קיפניס  

 46 יא באדר 
46 בגליל - אברהם ברוידס 

50 פורים 
50 יום פורים חג הוא לנו* - לוין קיפניס 

54 פסח 
54 שיר לפסח – דוד שמעוני  
50 באגוזים נשחקה* - יצחק אלתרמן 

64 ל”ג בעומר 
64 ל”ג בעומר – שמואל בס 
68 הורה מדורה* – נתן אלתרמן 

 70 שבועות 
70 ביכורים – שמואל בס 
 76 יום הגז – מתתיהו שלם 
80 שה וגדי* – אברהם שלונסקי 
86 זמר לשבועות* – אברהם ברוידס 

הערה: לשירים המסומנים ברשימה בכוכב ניתן להאזין באתר האינטרנט “זמרשת” 
ה בחלק המסומן יוצרים/מבצעים בערך המסומן יואל ַולֶבּ

צילום: טובה דיקשטיין
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הכותבות בספר
 M.A. אילה יפתח-ַוְלֶּבה

כותבת  לימודים,  תכניות  מפתחת  ויצירה,  בהבעה  מטפלת  מחנכת, 
ועורכת ספרי לימוד, כותבת ספרות יפה וספרי עיון, ומתרגמת. אילה 
עוסקת גם בשימור ובפיתוח של יצירתו המוזיקלית של אביה המלחין 

יואל ַוְלֶּבה ז"ל. 

היא   .)1955( לוינסקי  ע"ש  ולגננות  למורים  המדרש  בית  בוגרת  אילה 
למדה לתואר ראשון בחוג לאמנות התאטרון באוניברסיטת תל- אביב 
קולג'  בלסלי  וביצירה  בהבעה  לטיפול  בחוג  שני  ולתואר   )1983(

בארה"ב )1985(.

לימודי  במחלקת  המשחק  בתחום  אורחת  כחוקרת  שהתה  ב-1990 
המופע בבית הספר טיש לאמנויות שבאוניברסיטת ניו יורק. 

 1995-1973 אילה עבדה במרכז לטכנולוגיה חינוכית )מט"ח( בשנים 
ככותבת וכעורכת ספרי לימוד. בשנים 1995-1975 ייסדה וניהלה את 
מחלקת "אדם בסביבתו" במט"ח ועסקה בקידום פרויקטים חינוכיים 
בהדרכת  רבות  שנים  עסקה  אילה  החינוך.  מערכת  בעבור  חדשניים 
מורים וגננות במסגרת ההשתלמויות של משרד החינוך לעובדי הוראה.

ויצירה  בהבעה  כמטפלת  רגשי  בטיפול  עסקה   2005-1997 בשנים 
טיפולי  מודל  פיתחה  שם  בשרון.  "שלוותה"  הנפש  לבריאות  במרכז 

בתחום התרפיה בכתיבה.

מתקנת  בהוראה  כמורה  "השרון"  בניצן  עובדת  אילה   )2014 כיום) 
רבות  בהשתלמויות  השתתפה  אילה  למידה.  ליקויי  בעלי  לילדים 
סדנאות  והעבירה  ובאנגליה  בארה"ב  בארץ,  בחינוך  בתחום המשחק 

בארץ, בארה"ב, ברוסיה ובארצות אחרות. 

 Ph.D טובה דיקשטיין
טובה חוקרת, מרצה ומפתחת תכניות הדרכה. היא מסייעת בהקמה, 
וסיורי  סדנאות  עורכת  בישראל,  הדרכה  מרכזי  של  ובניהול  בפיתוח 
ולימדה בבתי ספר  הדרכה בישראל. בעבר הייתה בשליחות בארה"ב 

עבריים.

מטעם  וארכיאולוגיה  ישראל  ארץ  בלימודי  שלישי  תואר  בעלת  טובה 
אוניברסיטת בר אילן. נושא עבודת הדוקטור שלה – "האוכל הארצישראלי 
מאוניברסיטת  שני  תואר  בעלת  והתלמוד".  המשנה  המקרא,  בתקופת 
הקדום".  החקלאי  במשק  חיים  "בעלי   – הגמר  עבודת  נושא  בר-אילן; 
בעלת תואר ראשון מהאוניברסיטה העברית בספרות עברית, באמנות 

ובמחשבת ישראל . בוגרת לימודי תעודה בייעוץ ארגוני.

בשנים 1979–1985 עסקה בהקמה, בניהול ובפיתוח של מרכז הדרכה 
בגן החיות התנ"כי בירושלים.

1990 טובה עובדת בנאות קדומים – השמורה הלאומית  החל משנת 
הבוטני,  הגן  אוצרת  אלה:  בתפקידים  ישראל  במקורות  הארץ  לטבע 
אחראית על פיתוח תכניות הדרכה. מנהלת התכנית "מנהיגות הנוער".

צילום: טובה דיקשטיין
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מבוא
היכרות עם הטקסטים

M.A. אילה יפתח-ַוְלֶּבה

ספר זה מתבסס על אוסף שירי החגים של אבי, המלחין ד”ר יואל ַוְלֶּבה 
)1898–1982( שנולד בדרום מערב רוסיה, בשפטובקה שבפלך ווהלין 
לאמו חיה-הינדה ולאביו שלום ולבה. לדברי בני המשפחה, אמו הייתה 
אישה משכילה ואהבה במיוחד לספר סיפורי עם ומעשיות. אביו היה 
סוחר עצים ויהודי מאמין ששימש כגבאי בבית הכנסת שבעיירתו. יואל 
ולבה למד בילדותו ב”חדר” וגם אהב מוזיקה. בגיל עשרים עלה לארץ 
“החלוץ”  תנועת  טרומפלדור.  יוסף  שיסד  “החלוץ”  תנועת  במסגרת 
לקרוא  )אפשר  ברוסיה  שהתרחשו  בנגב”  ל”פוגרומים  בתגובה  קמה 
לאחר  ההריגה”(.  “בעיר  לדוגמה  ביאליק,  ח”נ  של  בשיריו  עליהם 
וידו נקטעה, החליט   1905 יפן-רוסיה בשנת  שנפצע כחייל במלחמת 
ישראל.  לארץ  ולעלייה  להגנה עצמית  יהודי  נוער  לארגן  טרומפלדור 
 .1920 יואל ולבה וחבריו עלו להתיישבות בגליל ב”הר כינרת” בשנת 
הם התיישבו על ההר הסלעי המשקיף אל המושבה כינרת שעל גדות 
הכינרת. שם הכיר ולבה את א”ד גורדון, אחד מאבות תנועת העבודה 
יואל  הגיע  בחקלאות  עבודה  שנות  כמה  אחרי  בארץ.  וההתיישבות 
ולבה לתל אביב בשנת 1925 ומאז הקדיש את חייו לעיסוק במוזיקה. 
חלק נכבד מזמנו עסק בהלחנה ובמקביל עסק בהוראת מוזיקה בבתי 

ספר יסודיים ובבית המדרש למורים ולגננות ע”ש לוינסקי.

זו  במסגרת  היבטים.  בכמה  היהודיים,  ובחגיגה  בחג  עוסק  זה  ספר 
מעגל השנה היהודית עובר מיום ליום, משבת לשבת, משבוע לשבוע, 
בתנ”ך  מוצגת  הזמן  של  זו  מחזוריות  לשנה.  ומשנה  לחודש  מחודש 
ביותר  המקודש  הספר  הוא  עברית.  הכתוב  הספרים”  “ספר  שהוא 
ספר  את  הפותח  הסיפור  היהודית  בתודעה  כולו.  ישראל  עם  בעבור 
סיפור  זהו  א’ של ספר בראשית.  סיפור הבריאה שבפרק  הוא  התנ”ך 
שיש בו התחלה אמצע וסוף. הוא נפתח בבריאת האור וכנגדו החושך 

יום  בוקר  ויהי  ערב  “ויהי  ו”לילה”.  “יום”  המילים  בבריאת  וממשיך 
על  בנוי  הבריאה  מעשה  שכל  מתברר  הסיפור  של  בהמשכו  אחד”: 
מוטיב הזמן הזורם ומתנהל וחוזר בקצב זה. הבורא מתבונן בבריאתו 
“וירא אלוהים  החדשה וממשיך הלאה ופעמיים לאחר בריאתו נאמר 
כי טוב”, ואחרי אמירה זו נשמעת ברכתו של הבורא בברכת פרו ורבו 
את בריאת הרמשים ואת העופות ואת בריאת האדם. ובהמשך נאמר “ 

ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו”

 

קצב, ריטואל וקדושה
קצב, ריטואל )פולחן( וקדושה הם כמה מוטיבים מרכזיים המאפיינים 
את הפעילות האנושית. מרכיבים אלה מתגלים גם בעולם הטבע וגם 
בעולמות היצירה, הדעת והאמנות. אלה גם מרכיבי החג. ספר זה מציג, 
מצד אחד, טקסטים של שירי משוררים ופזמוניהם ומצד אחר מוזיקה, 
כלומר הלחן שקולט אותם ומחבר אותם אל בני אדם השרים אותם. גם 

הם ספוגים בקצב, בריטואל ובקדושה.

רוב המשוררים ששיריהם מופיעים באוסף זה עלו לארץ בשנות העשרים 
של המאה שעברה. תקופה זו מוגדרת “העלייה השלישית”. קדמו לעלייה 
היהודי. העלייה  בני העם  ישראל המתחדשת של  עליות לארץ  זו שתי 
הראשונה הייתה בסוף המאה ה-19 עם תנועת חיבת ציון מאירופה החל 
משנת 1882 – תרמ”ב ובה בעת התקיימה עליית יהודים מגלות תימן 
תקופת  תרמ”ב(.   – אותיות  )בהיפוך  בתמר”  “אעלה  בשם  כונתה  אשר 
העליות  שלוש  את  שִאפיין  מה   .1904 בשנת  החלה  השנייה”  “העלייה 
הכניסה  הייתה  זו  החלום.  מימוש  ראשית  של  התחושה  הייתה  האלה 
הראשית למימוש הציונות בארץ ישראל. היא לוותה בתרבות מתפתחת. 
קידשה את המגמה  לציון  על האהבה  נבנתה  זו שאמנם  אולם תרבות 
של “חדש ימינו כקדם”. המייסדים הראשונים גדלו והתחנכו בגולה על 
לימוד  של  העמוק  לעולם  כניסה  על  תנ”ך,  לימוד  על  העברית,  השפה 
משנה, תלמוד שנוצרו בעולם היהודי ועל כיבוד מצוות התורה, וגם גיבשו 

את חלומם מספרות “תנועת ההשכלה” היהודית. 

ריטואל ופולחן – מילים נרדפות. הגדרה סוציולוגית למילה “ריטואל” 
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אחד.  רעיון  סביב  ומבוצעים  החוזרים  טקסים  של  סדרה  שזו  אומרת 
החגים והטקסים שמתקיימים בהם הם מעשי הרוח והיצירה שיוצרים 
אנוש  בני  מבטאים  שבה  דרך  זוהי  יישובם.  מקומות  בכל  אדם  בני 
ממילים  הבנויה  בשירה  קיימים  וקדושה  ריטואל  קצב,  אמונתם.  את 
ובמוזיקה הבנויה מצלילים. אלה משתלבים על פי אותם מרכיבים.החג 
והחגיגה הם מעשה חברתי, קהילתי. במסגרת הקהילה נערכת החגיגה. 
בתחילת שנות החמישים של המאה העשרים הוציא לאור המלחין יואל 
ולבה חוברת שירים ושמה “מי ישיר אתנו?” את שיריו אלה הלחין החל 
משנת 1927 – שנת פרסומו הראשון של שירו “שיר השתיל” למילותיו 
אותה  של  לאור  לצאתה  שנים  עשרות  כעבור  עתה,  שנהר.  יצחק  של 
ולבה המוקדש לחגי  יואל  זה עם אוסף שיריו של  יוצא ספר  חוברת, 

ישראל בשם “מי ישיר ויסעד איתנו בחג?”. 

בספר זה מופיעים חגי ישראל על פי מעגל השנה: שבת, ראש השנה, סוכות, 
שבועות.  בעומר,  ל”ג  פסח,  פורים,  באדר,  י”א  בשבט,  ט”ו  חנוכה,  אסיף, 

שמות המשוררים ששיריהם מופיעים בזה לפי סדר הא”ב: יעקב אורלנד, 
יצחק אלתרמן, נתן אלתרמן, אהרן אשמן, שמואל בס, אברהם ברוידס, 
לוין קיפניס, אברהם שלונסקי, יצחק שנהר, מתתיהו שלם, דוד שמעוני.

נכללו  ששיריהם  המשוררים  בין  המשותף  מן  הרבה  שיש  מצאנו 
הולדתם  שנת  ובאוקראינה.  ברוסיה  נולדו  ככולם  רובם  זו.  בחוברת 
בילדותם,  בחדר  ללמוד  זכו  רובם  העשרים.  המאה  בראשית  הייתה 
וגדלו בבית שומר מצוות. רובם עלו לארץ בשנות העשרים של המאה 
העשרים. כולם היו שותפים לציונות המתחדשת והעריצו את עבודת 

האדמה ואת החזרה לטבע ואל הארץ.

השירים  לחוברת  ולבה  יואל  שבחר  סתמי  שם  אינו  אתנו”  ישיר  “מי 
שלו. לכאורה הוא מעין ביטוי ילדותי. כל אם או גננת הרוצה לאסוף 
ילדים למשחק פונה באמירה כזו אליהם. אולם במשמעות המטפורית 
המילה “אתנו” היא המילה המתייחסת לרבים. בהרחבה היא מבטאת 
חברה או קהילה השואפת להגיע ללכידות קבוצתית ולהבלטת הרבים 
כקבוצה מול האדם כפרט ייחודי, חד- פעמי המבטא את עצמו כ”אני” 

אינדיבידואלי.

היא  האמירה  רבים.  בלשון  מדברים  זו  שבחוברת  השירים  רוב 
ראיית  ראשונות  שנים  באותן  ה”אנחנו”.  את  המבטאת  קולקטיבית, 

האדם כחלק מקהילה הייתה תפישת עולם מקודשת. 

למורשת  התייחסות  הוא  אלו  בשירים  ביטוי  לידי  שבא  אחר  מוטיב 
ישראל בשבת ובחג. ניכר במשוררים אלה כי גירסא דנקותא מקובלת 
ומבטאים  ובחג  בשבת  המקובלת  המסורת  את  מכבדים  הם  עליהם. 
לחוג  שנהגו  הדרך  בין  שילוב  כאן  שיש  נראה  המקובל.  פי  על  אותה 
את החג בגולה לזו שחוגגים בארץ – אלא שהקדושה של הטקסטים 
שהודגשה בגולה הועברה לטקסטים שנוגעים לארץ ישראל העובדת 

של אותם שנים.

אילה יפתח-ַוְלֶּבה 

צילום: תמר בן שאול
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ומה נאכל בחג?
טובה דיקשטיין

בדיחה עממית אומרת כי אפשר לסכם את רוב חגי ישראל במילים: רצו 
להרוג אותנו, ניצחנו, בואו לאכול. ואמנם, כמו בכל בדיחה, גם בבדיחה 
מרכזי  מקום  תופש  היעדרו(  )או  האוכל  אמת.  של  גרעין  יש  הזאת 
ביטוי סמלי למהותו של החג.  הוא  רבות  ופעמים  היהודית,  במסורת 
לדוגמה, אנחנו אוכלים מצות בפסח לזכר יציאת מצרים ומחרימים את 
לחם החמץ המצרי. אוזני המן בפורים מסמלות את ניצחוננו על המן, 
והסופגניות בחנוכה – את נס פך השמן וניצחון המכבים על היוונים. 
ֵאבל על מוות וחורבן אנחנו מבטאים בהימנעות מאוכל בכלל, כדוגמת 

צום ט’ באב או צום גדליה. 

מן  חלק  הם  במפורש,  בשירים  נזכרים  אינם  אם  גם  החגים,  מאכלי 
אחדים  שבספרנו.  המשוררים  רוב  גדלו  שעליה  היהודית  המסורת 
מן המאכלים מקורם במזרח אירופה, מקום הולדתם של רובם. אבל 
את  משרטטות  שורותיהם  צמחו,  שממנה  הגלותית  המסורת  למרות 
והמתחדשת.  העצמאית  הצעירה,  ישראל  ארץ  של  ותרבותה  נופיה 
ארץ  אל  בזמן  אחורה  חזרנו  חדש,  ישראלי  אוכל  עדיין  שאין  ומכיוון 

ישראל הקדומה, אל התקופה שישב עם ישראל עדיין בארצו. 

איך נדע מה אכלו אבותינו לפני אלפי שנים? במסגרת מחקר לתואר 
וכמה מהם  על שולחנם,  רבים שעלו  ושחזרנו מאכלים  גילינו  שלישי 
הטעם  את  לשחזר  שהצלחנו  להתיימר  נוכל  לא  זה.  בספר  מובאים 
המדויק, אבל הגענו “קרוב ליעד”. לכל הפחות, אנחנו ערבים לכך שהם 

טעימים ובריאים.

הם  הדברים  לעתים  החג,  בנושא  הקשור  במאמר  מלווה  מתכון  כל 
פרשנות אישית או שונה מן המקובל. 

ד”ר טובה דיקשטיין

צילום טובה דיקשטיין, תאנה 
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ַׁשָּבת
שיר שבת

ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
עֹוד ְמַעט ֵיֵרד ֵאֵלינּו

יֹום ַׁשָּבת ַהּטֹוב,
ִלְכבֹודֹו ָּתִכין ִאֵּמנּו

ַמְטַעִּמים ָלֹרב.
 ּבֹוִאי ּבֹוִאי ַהְּברּוָכה...

 

ב.
ַאְך ַנְפִסיק ֹּפה ִלּמּוֵדנּו

ַהַּבְיָתה ְנַמֵהר,
ִנְתַקֵּדׁש ְלַׁשָּבֵתנּו

ִּבְפָרִחים ּוְבֵנר.
 ּבֹוִאי ּבֹוִאי ַהְּברּוָכה...

ג. 
ַאֲחֵרי ֶהְחַלְפנּו ֹּכַח

ַרֲעַנִּנים ְמאֹוד
ׁשּוב נּוַכל ִסְפֵרנּו ְּפֹתַח

ּוְבִגיל ִלְלֹמד.
 ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהְּברּוָכה

 
ִּפְזמֹון חֹוֵזר:

ּבֹוִאי, ּבֹוִאי ַהְּברּוָכה
יֹום ַׁשָּבת, יֹום ְמנּוָחה

ּבֹוִאי ָנא, ּבֹוִאי ָנא
ַהַּמְלָּכה. 
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

ַׁשָּבת
)1949-1899( שחי ופעל בארץ  מילות השיר נכתבו בידי שמואל בס 
צ’רניגוב  שבפלך  פוֵצ’ּפ  בעיר  נולד  בס  חמש.  מגיל  החל  ישראל 

באוקראינה. היה משורר ומורה.
שפטובקה  יליד   ,)1982-1898( ולבה  יואל  כתב  זה  לשיר  הלחן  את 
שבחבל ווהלין, היום אוקראינה, שעלה לארץ ב-1920 במסגרת תנועת 

“החלוץ”. היה מלחין ומורה.
השיר המולחן פורסם בחוברת “שירים לילדים” מאת יואל ולבה בשנת 
1947. שיר זה גם שימש בסיס לפיתוח הקנטאטה “שבת” שכתב יואל 

ולבה מאוחר יותר.
כמקובל  בית.  כל  לאחר  המושר  חוזר  ופזמון  בתים  יש שלושה  לשיר 
בזמרת  לו  עונים  והרבים  השיר  בתי  את  שר  הסולן  רבים”,  ב”שירת 

הפזמון החוזר.

המקום, הזמן ושבת המלכה
האם המקום המתואר בשיר הוא יישוב בארץ ישראל? אולי. יש לשער 
ומחברי  על סביבתם.  כותבים  כלל  בדרך  שיר  הרי מחברי  כן.  אכן  כי 
השיר הזה בעת כתיבתו חיו כבר למעלה מעשרים שנה בארץ ישראל. 
מילות השיר נכתבו בעברית. בעקבות מאמציהם של אליעזר בן יהודה, 
חברי ועד הלשון ומחנכים רבים בסוף המאה התשע עשרה ובראשית 
המאה העשרים העברית נעשתה בהדרגה שפת הדיבור הרשמית של 
היהודים, בעיקר היהודים היושבים בציון. בגולה היה השימוש בשפה 
העברית מוגבל לתפילות ולברכות, ללימוד תורה ולנסיבות מוגדרות 
יהודה  בן  של  מפעלם  הקודש.  ללשון  נחשבה  והיא  הקהילה,  בחיי 
ותומכי רעיונותיו היה רצוף משברים ומאבקים רבים. יהודי התפוצות 
היו רגילים לדבר ביניהם ביידיש, בספרדית-יהודית )לאדינו( ובשפות 

מקום מגוריהם, ואילו בארץ ישראל העברית הפכה לשפה מדוברת.
השיר  עלילת  התרחשות  מקום  את  לזהות  בניסיון  אחרת  אפשרות 

ייתכן שיש כאן  יהודית בגולה.  מוביל להשערה שמדובר כאן בעיירה 
של  לגעגועים  ביטוי  כאן  יש  אולי  שם.  שהתקיימה  בהוויה  היזכרות 
שני יוצרים אלה לאותה אווירת הקדושה שהייתה בילדותם. געגועים 
להרגשה שהעיירה לובשת חג לקראת שבת. יואל ולבה גדל בבית דתי, 
אביו היה סוחר עצים אמיד וגבאי בבית הכנסת המקומי. את בניו שלח 
ללמוד בחדר. מסופר גם על אביו של שמואל בס שלאחר עלייתו עם 

משפחתו לארץ היה מורה ב”תלמוד תורה” בראשון לציון. 

הזמן המצוין בשיר הוא יום ששי - “ערב שבת”. מילות הקישור המציינות 
זמן זה הן:” עוד מעט” שפירושו “לפני”. ערב שבת, על פי המנהג, הוא 
כינוי אחר ליום שישי כולו, כלומר כל אותו יום מבוקר עד רדת החשיכה. 

תחילתו של “יום השבת” היא בשעות בין הערביים של יום ששי.

מיהן הדמויות העולות בשיר?
יום השבת, שבת המלכה, אימא. לחלק  בשיר מופיעות כמה דמויות: 
מהדמויות בשיר יש דימוי מטפורי. על פי דרך הצגתם בלשון השיר, הן 
הופכות להיות אנושיות. לכל אחת מהן מצורף ּפוַעל המעיד על עשיית 
יום שבת הטוב”  אלינו  “ֵיֵרד  לדוגמה:  תואר השם  גם  ומצורף  פעולה 
יש כאן האנשה של המונח “יום השבת” המוגדר כיחידת זמן. כאן יום 

השבת פועל כיצור חי. הוא “יורד” והוא מתואר כ”טוב”. 

לעומת דמויות מטפוריות אלה ישנה דמות אנושית – “אימא”. אך גם 
היא הופכת בשיר ל”אם יהודיה” סימבולית המתכוננת לבואו של יום 
השבת. דמותו של “יום השבת” משתלבת בדמותה של “ ִאֵּמנּו”, שהיא 
מטעמים  אמנו  תכין  “לכבודו  אלה:  במילים  ודם,  בשר  דמות  כמובן 
את  מאצילה  השבת  עם  אחת  בשורה  “אמנו”  של  העמדתה  לרוב”. 
יכולה,  זו  )אימא  דמותה של האם העברייה המכינה מטעמים לשבת 
בהרבה  המקודשת  הגדולה”  “האם  דימוי  של  ממדים  לקבל  כמובן, 

תרבויות קמאיות. אולם במקרה זה היא עולה כדמות ראלית(.

מופיעה  אינה  השונים  הפעלים  מאחורי  העומדת  “אנחנו”  המילה 
את  ומעצים  מגדיל  זה  מפורש  היעדר  ברמיזה.  אלא  בשיר  במפורש 
השיר  את  והופך  ובגולה  בארץ  כגדולים,  קטנים  הלומדים,  ציבור 
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לאוניברסאלי, אך גם מדגיש את יהדותו של הציבור הזה. 

הספר,  בבית  הלומדים  הילדים  ציבור  בשם  מדבר  המשורר  לכאורה 
אולם כיוון שעם ישראל מאדיר את דמות ה”תלמיד החכם” ותלמידי 
נראה  היהודית,  בחברה  למכובדים  נחשבו  בוגרים  לומדים  ישיבות 
שמדובר כאן על כל אלה שעוסקים בלימודים ולכבוד יום השבת הם 
תכליתה של ההפסקה  על  הסבר  כאן  ניתן  לימודיהם.  את  מפסיקים 
בלימוד – כדי להתרענן – זה עולה מהמילה “רעננים”. כדי להחליף כוח 
– כך עולה מהביטוי “אחרי החלפנו כוח”. הם עושים זאת כדי לפתוח 
את “ִספרנו”, כלומר ספר יחיד. מהו אותו ספר? הרי הוא הספר שנאמר 
עליו: “והגית בו יומם ולילה” )יהושע א, ח( עליו נאמר “לא ימוש ספר 
התורה הזה מפיך” )שם א, ח(. כך המשורר מגלה לנו את מאפייניהם 

המיוחדים של “אנחנו”.

המשורר כשליח ציבור
ציבור  את  מייצג  הוא  ציבור.  שליח  כאן  משמש  שהמשורר  נראה 
הלומדים, והוא מדבר בלשון רבים ויוצר בזה שירת רבים. הוא משתמש 
נתקדש, החלפנו  לימודנו, שבתנו,  נפסיק, אלינו, אמנו,  במילים אלה: 

כוח, רעננים, ספרנו, נּוכל.

מי  של  המקודש  עיסוקם  את  חושפת  שלנו(  )הספר  ִספֵרנּו  המילה 
אחד  בספר  שעוסקת  קבוצתית  חוויה  כאן  עולה  “אנחנו”.  שמכונה 
שאין צורך לפרט את שמו, משום שברור מאליו שזהו ספר הספרים, 
התורה, ומדובר בתלמידים יהודיים העוסקים בלימוד התורה. כאן שיר 
זה מציג הוויה יהודית אוניברסלית שאינה ייחודית רק ליושבים בציון 
אלא מציינת את אותו “תלמיד חכם” יהודי היסטורי שהקדיש את חייו 

ללימוד תורה. 

היבטים פואטיים
“יום-טוב”  גם  והוא  טוב  הוא  היום  השבת:  את  המשורר  מגדיר  כך 

כלומר יום חג.

ירד אלינו. המפרשים קושרים את  יום השבת  י-ר-ד.  שימוש בשורש 
הפועל יורד לשפע 

*מה או מי ירד אלינו בספר התורה ובמקורות? 
במדבר ַמן ירד מהשמים

משה ירד מהר סיני והביא את לוחות הברית.
ענן ה’ ירד עלינו וליווה אותנו במדבר.

השכינה יורדת אלינו.
ַאְרָצה  ב  ֻמָצּ ם  ויורדים ב”ֻסָלּ יעקב מופיעים מלאכים העולים  בחלום 
פי הפרשנים, החלום  ,יב(. על  כח  )בראשית  ָמְיָמה”  ַהָשּׁ יַע  ַמִגּ ְורֹאׁשֹו 

מסמל את הקשר בין אלוהים לעם ישראל. 

* מקריאת השיר, בעיקר הפזמון החוזר, אפשר לראות שהמשורר עושה 
הפרדה מעניינת בין “יום השבת”, שהוא השביעי במניין ימי הבריאה 
“שבו שבת אלוהים מכל מלאכתו” לבין ה”שבת” בלשון נקבה, שהיא 
לראות  אפשר  כך  בזכר.  שהוא  מה”יום”  נבדלת  כפרסונה  משמשת 
שבתחילת השיר המשורר אומר “עוד מעט ירד אלינו יום שבת הטוב” 
)בלשון זכר( ובהמשך הוא פונה אל השבת בלשון נקבה בשם התואר 
להגדיר  ממשיך  שהוא  לאחר  הברוכה”,  בואי  “בואי,  ואומר  “ברוכה” 
יום זה כיום שנועד ל”מנוחה”. אקורד הסיום של השיר מסתיים במלה 
“המלכה”. בדרך כלל הפזמון החוזר בשיר בא להדגיש רעיון מרכזי. כך 

גם בשיר הזה האומר: שבת היא מלכה! 

*שימוש במילה “מטעמים” “מטעם” פירושו אוכל שטעמו טוב, מאכל 
תאווה. “ַוֲעֵשׂה ִלי ַמְטַעִמּים ַכֲּאֶשׁר ָאַהְבִתּי” )בראשית כז, ד( – כך אומר 
יצחק ליעקב שהתחזה לעשיו בכורו. יעקב הביא לאביו מטעמים וקיבל 

במרמה את ברכת יצחק אביו.

משמעויות בלשון
של  השבת  יום  על  ההתענגות  בחוויית  בהיזכרות  עוסק  הזה  השיר 
לומדים עבריים בארץ ובגולה, שעיקר עיסוקם מתמקד בלימוד בחדר 
רמז  בה  יש  המלחין,  דברי  לפי  השיר,  מנגינת  גם  המדרש.  בבית  או 
לתפילת הקידוש על היין. בלשון השיר הזה יש כמה רבדים של סמלי 
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היסוד המצויים במקרא ובמקורות המקודשים על עם ישראל.
הגדרת השבת כ”מלכה” היא תכליתו החינוכית של השיר. הצגת המילה 
“מלכה” רק בסיומו של השיר קשורה למבנה השיר המשקף את תהליך 

ההתכוננות של כולם ביום שישי לקראת הופעתה של שבת המלכה. 

על השבת אומר אחד העם, ממנהיגי התנועה הציונית, “יותר מאשר עם 
ישראל שמר את השבת, השבת שמרה על עם-ישראל“.

מסיחין בסעודה
מטעמים לרוב

טובה דיקשטיין

לארוחת ליל שבת הייתה משמעות מיוחדת ומקודשת. התכוננו אליה 
כל ימות השבוע. התלמוד מספר על שמאי הזקן: “... כל ימיו היה אוכל 
לכבוד שבת. מצא בהמה נאה אומר: זו לשבת. מצא אחרת נאה הימנה 
- מניח את השנייה ואוכל את הראשונה.” )בבלי, ביצה טז, ע”א (. אגדה 
בתלמוד מספרת כי פעם בא הקיסר לרבי יהושע ושאל אותו: “מדוע 
ריחו של תבשיל השבת כל כך נודף?” אמר לו רבי יהושע: “תבלין אחד 
יש לנו, ושבת שמו, שאנו מטילין לתוכו – וריחו נודף”. אמר לו: “תן לנו 
הימנו!” – אמר לו: “כל המשמר את השבת – מועיל לו, ושאינו משמר 

את השבת - אינו מועיל לו” )בבלי, שבת קיט, ע”א(

לפני  העיקרית  ארוחתם  את  ישראל  ארץ  תושבי  אכלו  החול  בימות 
יום-יומית  ארוחה  למיטותיהם.  פרשו  ומשהסתיימה  השמש  שקיעת 
רגילה הייתה צמחונית וכללה לחם ותבשיל אחד או שניים של קטניות 
וירקות, אבל בשבת הדליקו הנשים את הנרות לפני השקיעה והניחו 
על השולחן חלות ויין. לאחר הקידוש הוגשה הסעודה, עשירים סעדו 
בהסבה על מיטות מיוחדות שהוצבו בטרקלין, חדר מיוחד לסעודות 

ולאירוח. העניים הסתפקו בישיבה על כסאות. 

המסורת  של  משמעותי  משיכה  גורם  היא  שבת  ליל  ארוחת  היום 
בני  כי  ייתכן  העתיקה.  בעת  גם  כך  היה  אם  ברור  לא  אבל  היהודית, 
המשפחה אכלו יחד; המקורות שותקים בעניין זה, אבל נראה שפעמים 
רבות סעדו הגברים בנפרד מבני משפחותיהם. רב סעד עם תלמידיו, 
מהם.  אחד  של  בביתו  לארוחה  התכנסו  מקצועיים  איגודים  חברי 
לפעמים אכלו גברים יחד בבית הכנסת, כל אחד מבני החבורה הביא 
ואם  רוח  בענייני  שוחחו  חכמים  תלמידי  היו  אם  הארוחה.  מן  חלק 
היו פוחזים זרקו עצמות על השומר. רק בסדר פסח בירושלים נאמר 

בבירור שבו סעדו יחד כל בני המשפחה. 
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מה אכלו בסעודת ליל שבת?
כאשר  גם  להשיגם,  נעשו  רבים  ומאמצים  חובה  הייתה  דגים  אכילת 
היו יקרים מאוד. אפילו העניים ביותר השתדלו להשיגם. גם קבצנים 
בשבת  לקבל  זכאים  היו  הקהילה,  מקופת  ארוחותיהם  את  שקבלו 
אך  טריים,  דגים  אכלו  הים  בקרבת  ח(.  ד,  פאה  )תוספתא,  וירק  דג 
ומומלחים.  מיובשים  דגים  הגיעו  ירושלים,  כמו  מרוחקים,  לאזורים 
כבר בתקופת המקרא היה בירושלים שער מיוחד – “שער הדגים” שבו 
נמכרו דגים מכל הסוגים, בעיקר דגי הים התיכון אבל גם דג “נסיכת 
הנילוס” שהגיע ממצרים. ביישוב מגדל שליד טבריה היה בתקופת בית 
שני מפעל לייבוש ולהמלחה של דגי הכינרת. ביישוב זה נולדה מריה 

מגדלנה )מרים המגדלית( הנזכרת בברית החדשה.

דגים אהבו גם בבבל, שהייתה משופעת בנהרות. הרב יהודה בריה מגדיר 
)מנגולד(  סלק  עלי  של  תבשיל  גדולים,  –”דגים  עבורו  שבת  עונג  מהו 
דבר  “אפילו  אמר:  דבריו  את  ששמע  אשי  בר  חייא  הרב  שום”.  וראשי 
מועט שמכינים לכבוד שבת, כמו דגים קטנים טבולים בקמח ובחומץ 

ומטוגנים בשמן – הם עונג שבת” )בבלי, שבת קי”ח ע”ב(.
התלמוד מספר אגדה על “יוסף מוקיר שבת”, אדם עני שחי בצמצום 
כל השבוע כדי לקנות דג לשבת. יום אחד מכר שכנו העשיר את כל הונו 
וקנה יהלום גדול שאותו שיבץ בכובע מפואר. ביום שישי עבר על גשר, 
דייגים שדגו את הדג  גדול.  נבלע בפי דג  והיהלום  נפל למים  הכובע 
לא מצאו קונה מפאת השעה המאוחרת, נזכרו ביוסף ובאהבתו לדגים 
ומכרו לו את הדג. יוסף מצא בו את היהלום, מכר אותו והפך לעשיר 
השבת,  בשביל  שלווה  “מי  לו:  ואמר  הנביא  אליהו  אותו  פגש  גדול. 

השבת תפרע את חובותיו” )בבלי, שבת קיט, ע”א(.
ידועים  היו  היהודים  השום.  היה  שבת  בערב  שאכלו  אחר  מאכל 
התגעגעו  שאליהם  הירקות  ברשימת  כבר  שנזכר  לשום,  באהבתם 
כי עזרא הסופר לימד  בני ישראל במדבר. התלמוד הירושלמי מספר 
את היהודים לאכול שום בלילי שבתות כי הוא “מכניס אהבה ומוציא 
תאווה” )ירושלמי, מגילה פ”ד, ה”א – עה ע”א(. בבבל לא אהבו כנראה 
את צדקנותו של עזרא הסופר ושינו את הגרסה: השום “מכניס אהבה 

ומוציא את הקנאה” )בבלי, בבא קמא פב, ע”א(.

המצרכים הדרושים
4 חצאי דגים מפולטים – אמנון, בורי, פורל

3 כרשות חתוכות לפרוסות דקות
2 - 3 כפות שמן זית 
2 שיני שום קצוצות

כפית זרעי כוסברה טחונים
פלפל שחור

רבע כוס יין לבן או מים
סומק

טימין יבש
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה
יוצקים את השמן למחבת. מטגנים את פרוסות הכרשה דקות 

אחדות, מוסיפים את המלח, את השום והתבלינים ואת היין 
הלבן. מכסים ומבשלים עד שהגבעולים יתרככו. מצמצמים 

את היין.
מניחים את הדגים המפולטים על מצע הכרשה. מפזרים 

מעליהם מלח, סומק, טימין יבש ומכסים. מבשלים כעשר 
דקות, עד שהדגים מוכנים.

מניחים על הצלחת רבע מכמות הכרשה, מניחים עליה את 
פרוסת הדג ומגישים

המתכון שלפנינו הוא דגים בכרשה, המתכון הקלאסי הקדום לדגים. 
הצרוף של שניהם נזכר בספרות בצורות שונות. פעם הכרשה היא מצע 
לדגים, פעם נתונה בתוכם ופעם הדגים והכרשה התבשלו בנפרד ואחר 

כך חברו יחד. 

המתכון “דגים שנתבשלו עם הקפלוטות” לקוח מתוספתא, מעשר שני ב, א 
‘ראש’, כאן במשמעות ‘שורש   caput )קפלוט - מן המילה הלטינית 

הכרשה’(
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ַׁשָּבת
ָּבת ִעם ֵצאת ַהּׁשַ

ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ
מנגינה: יואל ַוְלֶּבה

ב. א.     
ְּבַצֲעֵדי ַאט ּכֹוָכב ִנַּצת 

יֹוֵצאת ַׁשָּבת. רֹוֵמז ַּבָּלאט: 
ָׁשלֹום ְּברּוָכה! ִהִּגיָעה ֵעת 
ָׁשלֹום ְמנּוָחה! ָלֵצאת ָלֵצאת! 

ִלְפִרי-ָעָמל ְצִאי ַמְלָּכה 
ַהּיֹום ָיֵחל. ְצִאי ְּברּוָכה. 

פ.ח: ֵנֵצא ָנׁשּוב...  

 
ג. 

חֹוֵרׁש ַלִּניר,
ָיׁשּוב ְּבִׁשיר–

ְוַלַּסְדָנא–
ּפֹוֵעל ָּבִעיר.
רֹוֶעה ֹצאְנָך

הּוָצא ִמִּדיר!
פ.ח: ֵנֵצא ָנׁשּוב...

פזמון חוזר
ֵנֵצא ָנׁשּוב ִליֵמי ַהחֹול

ָקָטן, ָּגדֹול,
ִליֵמי ַהחֹול.
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

)1949-1899( שחי ופעל בארץ  מילות השיר נכתבו בידי שמואל בס 
צ’רניגוב  שבפלך  פוֵצ’ּפ  בעיר  נולד  בס  חמש.  מגיל  החל  ישראל 
ולבה  יואל  כתב  זה  לשיר  הלחן  את  ומורה.  משורר  היה  באוקראינה. 
)1898–1982(, יליד שפטובקה שבחבל ווהלין, היום אוקראינה, שעלה 

לארץ ב-1920 במסגרת תנועת “החלוץ”. היה מלחין ומורה.
השיר המולחן מופיע בחוברת “מי ישיר איתנו?” מאת יואל ולבה תל 

אביב 1955.
העשרים.  המאה  של  הארבעים  בשנות  נכתב  השבת”  צאת  “עם  השיר 
את המילים כתב שמואל בס, ואת המנגינה הלחין יואל ולבה. לכאורה 
יום  אלינו  ֵירד  מעט  “עוד  במילים  שנפתח  “שבת”  השיר  בין  קשר  יש 
השיר  של  המשכו  הוא  מסוימת  במידה  הזה.  השיר  לבין  הטוב”  שבת 
הקודם – אף על פי שהלחן שונה לגמרי. ניכר במילות השיר סגנונו של 
המשורר שמואל בס. גם בשיר זה מופיעה השבת בדימויים האלה: מלכה, 
המתכונן  זה  הוא  )הזכרי(  השבת”  “יום  הקודם  בשיר  מנוחה.  ברוכה, 
המלכה. אל  ישירות  היא  הפנייה  כאן  ואילו  מלכה,  שבת  של  לבואה 

המילה שבת בשיר זה באה רק בבית השני, ובבית הראשון אין לה כלל 
כי המדובר בצאת השבת,  אזכור. אלמלא כותרת השיר, שבה מוצהר 

אפשר היה לחשוב כי המדובר במלכה כלשהי...

ההלכה היהודית אומרת כי כאשר בשמים מופיעים שלושה כוכבים – 
סימן הוא שיצאה השבת וימי החול מתחילים. 

בבית הראשון נאמר שהמלכה מקבלת רמז מכוכב אחד שניצת, ועליה 
להתכונן ליציאה. כמלכה היא יוצאת “בצעדי אט” משום שיש לה שהות 
לעשות זאת עד אשר יופיע הכוכב השלישי. היא יוצאת כראוי למלכה 
מכובדת מכל בתי ישראל באשר הם. וברגע שהיא יוצאת גם “אנחנו” 
עושים פעולה. מי כלול ב”אנחנו”? “קטן וגדול”, כלומר כל העם. נאמר 

בשיר כי אנחנו “נשוב לימי החול”. 

הנה כוכב אחד שניצת בשמים יוצר סדר בעולם.

הקשר בין שמים לארץ מובנה כאן כחלק מן ההשקפה היהודית שלפיה 
הכול נקבע בששת ימי בראשית. בשמים ניצת כוכב )בניין נפעל(, ומי 
הצית אותו )בניין הפעיל(? התשובה ניתנת במקרא: זה חלק מפועלו 
אֹור  דִֹלים ֶאת-ַהּמָ ַהּגְ אֹרֹת  ַהּמְ ֵני  ֶאת-ׁשְ ֱאלִֹהים  ַעׂש  “...ַוּיַ הבורא:  של 
ְוֵאת  ְיָלה  ַהּלַ ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ טֹן  ַהּקָ אֹור  ְוֶאת-ַהּמָ ַהּיֹום  ֶלת  ְלֶמְמׁשֶ דֹל  ַהּגָ
ָמִים ְלָהִאיר ַעל-ָהָאֶרץ ְוִלְמׁשֹל  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ ן אָֹתם ֱאלִֹהים ּבִ ּתֵ ַהּכֹוָכִבים. ַוּיִ
ְיָלה” )בראשית א, טז-יח(. מכאן שיש קדושה מתמשכת מאז  ּיֹום ּוַבּלַ ּבַ
ימי בראשית ויש כוונה במעשיו של הבורא. זהו אותו בורא שבתחילת 

הדרך הפריד בין חושך לאור.
למצוא  אפשר  לאחר(  אחד  ממאורע  )המקישה  טיפולוגית  מפרשנות 
בדברי הרמב”ן שטוען כי ששת ימי בראשית הם רמז לכל המאורעות 
העתידים לבוא. רמז הוא אחד מארבעת אפיוני פרשנות המקרא: פשט, 

רמז, דרש, סוד ובראשי תיבות: פרד”ס.

נראה שמילות המפתח בשיר הן “כוכב ניצת רומז בלאט”. באותן שנים 
המקודשת  הציונית  העשייה  בין  הקושרת  המשמעות  השיר  שחובר 
בספרות  המרכזיים  מהרעיונות  אחד  הייתה  היהודית  האמונה  לבין 

ובדברי השיר. 

לרמוז  מטרה  יש  זה  שלכוכב  המשמעות  “רומז”.  במילה  בחר  המשורר 
לבני ישראל שהשבת עומדת להסתיים. והם יכולים לעבור להוויה אחרת.

הקודם  בשיר  השלישי.  בבית  ניתנת  התשובה  ה”רמז”?  מהות  מהי 
שם  ונאמר  תורה,  הלומדים  לילדים  בעיקר  ללומדים,  מופנה  “שבת” 
מבוגרים:  של  הן  הדמויות  זה  בשיר  ואילו  לימודינו”,  פה  נפסיק  “אך 

החורשים, הפועלים עובדי הסדנאות ורועי הצאן.

המחקרים מצביעים על מוטיב הכוכבים בשירת ח”נ ביאליק. לדוגמה, 
האחר  ובשירו  הכוכבים”,  רומזים  “קורצים,  נאמר  ערב”  “היה  בשירו 

המוקדש לאחד העם הוא אומר “וינצנץ כוכבך מורנו”.

בביטוי  מתמקד  לעבודתם  העובדים  בשיבת  העוסק  השלישי  הבית 
הם  שרים.  והם  למלאכתם  חוזרים  העמלים  בשיר”.  “ישוב  הלשוני 
בעיר  לעבודתו  הפועל  לסדנא,  לשדה,  כלומר  לניר,  לחזור  נלהבים 
והרועה אל צאנו שהוצא מהדיר. בית זה בא לתאר את התעלות נשמת 
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הראשונה )בראשית רבה יא, ב(.
בימים טובים, בשבתות ובחגים לפני הסעודה, נהגו לשתות יין מתובל 
בדבש ובפלפל שחור שנקרא ביוונית קונדיטון. אומר המדרש: “דברי 
תורה נמשלו בקונדיטון, מה קונדיטון הזה יש בו יין יש בו דבש יש בו 

פילפלין, אף דברי תורה” )פסיקתא דרב כהנא, יב(. 
המתכון שלפניכם נלקח מספרו של השף הרומאי אפיקיוס מן המאה 
הראשונה לפנה”ס ועובד לכמויות מודרניות. שם הוא נקרא קונדיטום. 

כדת  “הציונות  הביטוי  עבודתם.  אל  שיבתם  לקראת  הכפיים  עובדי 
העבודה” הוא אחד מהביטויים השגורים בפי חוקרי ראשית הציונות 

בארץ ישראל. שיר זה מתאר הוויי חיים המחזק תפישה זו.

מסיחין בסעודה
המבדיל בין קודש לחול

טובה דיקשטיין

טקס  השבת.  ליציאת  הסימן  הם  בשמיים  מנצנצים  כוכבים  שלושה 
העבודה  שבוע  של  וכניסתו  השבת  מן  הפרידה  את  מסמל  ההבדלה 
החדש. הוא גם מזכיר את ההבדלה שעשה אלוהים ביום השביעי בין 

ששת ימי המעשה והשבת, בין קודש לחול ובין אור לחושך. 
במיץ  או  ביין  אותו  ממלאים  צלחת,  גבי  על  גביע  עורכים  השולחן  על 
את  אוחזים  הנר.  את  ומדליקים  ריחניים  צמחים  לידו  מניחים  ענבים, 
)בנוסחים  ומתהילים  מישעיה  פסוקים  כמה  אומרים  ימין,  ביד  הגביע 
פסוק  ומוסיפים  עמו  יהיה  שאלוהים  ישראל  לעם  המאחלים  מגוונים( 
ויקר”. מורידים  וששון  “ליהודים הייתה אורה ושמחה  ממגילת אסתר: 
האש,  על  מברכים  אותם.  ומריחים  הבשמים  על  מברכים  הכוס,  את 
חוזרים ושותים את היין ויש הנוהגים לכבות את הנר בשארית היין בכוס. 

מדוע מריחים בשמים בטקס ההבדלה? 
בעלי התוספות אומרים כי בכל שבת נוספת לאדם נשמה יתרה ובמוצאי 
השבת היא מסתלקת ממנו. כדי לנחם את הנשמה על הסתלקותה של 
הנשמה היתרה, מריחים ריח טוב )תוספות, מסכת ביצה דף לג, ע”ב(. 

ומדוע מתבוננים באש בטקס ההבדלה ? 
השבת.  יציאת  את  מסמלת  הנר  והדלקת  אש  להדליק  אסור  בשבת 
המדרש מספר כי גם האדם הראשון הדליק את האש בפעם הראשונה 
במוצאי שבת. הוא וחווה נבראו ביום השישי והשמש לא שקעה בעבורם 
ביממה הראשונה. כאשר שקעה למחרת והחושך ירד על העולם, נבהל 
לו  והתפלל לאלוהים שיאיר את הלילה. הראה  האדם הראשון מאוד 
וכך ניצתה האש בפעם  זו בזו  אלוהים שתי אבנים, הוא שפשף אותן 

קונדיטום

המצרכים הדרושים
15 כוסות יין יבש

1/2 1 כוס דבש
קורט זעפרן

1 כפית גרגרי מסטיק )מסטיק תימני(
1 כף פלפל שחור טחון גס

עלה דפנה מרוסק )תחליף לנרד(
2 תמרים

)בבישול הכמויות מצטמצמות(.

אופן הכנה
מערבבים במחבת כוס יין עם כוס וחצי דבש. 

מחממים באטיות, תוך כדי ערבוב, עד אשר היין ייספג בתוך 
הדבש. 

יוצקים את הדבש המעורב ביין לתוך סיר עמוק. 
מוסיפים את הפלפל, את הזעפרן, את עלה הדפנה והמסטיק.

מטבילים שני תמרים ביין, קוצצים אותם היטב ומוסיפים לסיר.
יוצקים את שאר היין לתערובת הדבש. 

מבשלים כשעה על אש נמוכה תוך כדי ערבוב בעזרת כף עץ.
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צילום: אנטוניו מיכאלו
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ֹראש ַהָּשָנה
לֹראש ַהָּשָנה
ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ

ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
ִּבְפֹרס ַחֵּגנּו,

ָנה ָּתֵחל, ֵעת ַהּׁשָ
ָּבֵרְך ְׁשָנֵתנּו:

ָׁשָנה טֹוָבה, ָהֵאל!
ַחֵּזק ָיֵדנּו

ָיד ָּכל ּבֹוֶנה, ָעֵמל,
ַּכֵּנס ְּפזּוֵרינּו

ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל!

פזמון חוזר:
ֵּתן,

ֶחֶסד- אֹור
ִּגיל ּוְדרֹור-
ִּבְרַּכת-ּדֹור

ֵּתן,
ֹאֶׁשר-ֹּתם
ֵליל ָויֹום

ַאְך ַלּטֹוב ֹּפה ִנָּפֵקָדה,
ִנָּפֵקָדה, ִנָּכֵתָבה,

ִנָּכֵתָבה ָנא
ָנה! ְּבֹראׁש ַהּׁשָ

ב. 
ֶאת ְׂשדֹוֵתינּו

ָּבֵרְך ְּבֶׁשַפע -ָּבר.
ַוֲעָדֵרינּו

ִיְרּבּו ַּבַּגְיא, ָּבָהר.
ִיְמַּתק ִּפְרֵינּו

ִיְנַעם ֶזה ְּפִרי-ָהָדר,
 ַחֵּדׁש ַיֵּמינּו

 ִּכְבְיֵמי ָעַבר.

פזמון חוזר...

צילום: אנטוניו מיכאלו
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

זהו שיר נוסף ששמואל בס ויואל ולבה חברו ליצור במשותף )בספר זה 
מופיעים שירים נוספים של השניים: שיר השבת, עם צאת השבת, שיר 

החנוכה, ל”ג בעומר(. 

יליד דרום מערב רוסיה, עלה כילד לארץ   ,)1949–1899( שמואל בס 
ישראל. היה משורר ומורה.

יואל ולבה )1898–1982(, גם הוא יליד דרום מערב רוסיה, עלה לארץ 
בשנת 1920. היה מלחין ומורה.

מילות השיר פורסמו בעיתון “הבוקר לילדים” בספטמבר 1947 )תשרי 
תש”ח(, ובאותה שנה השיר המולחן פורסם בחוברת “שירים לילדים” 

בהוצאת יואל ולבה.
שנה  באותה  היהודי.  העם  בחיי  אירועים  מרובת  הייתה   1947 שנת 
הקמת  על  המאוחדות  האומות  החלטת  בנובמבר  בכ”ט  התקבלה 
זה קרה חצי שנה לפני הקמת מדינת  מדינת היהודים בארץ ישראל. 
ישראל ב-1948. השיר “לראש השנה” זכה להרבה ביצועים, והוא מושר 

עד עצם ימינו אלה.

ראש השנה הוא מועד מיוחד. הוא חג של התחלה. הוא נחוג בא’ לחודש 
תשרי, לאחר תום חודש אלול שהוא אחרון החודשים בשנה העברית. 
באלול, על פי המסורת היהודית, כל החודש מוקדש לאמירת “סליחות”. 
בבתי  המתפללים  מתכנסים  בבוקר,  מוקדם  כלומר  החמה,  הנץ  עם 
הכנסת ברחבי הארץ ונושאים תפילות לבורא עולם. המתפלל מתחטא 
לפני בוראו בתפילות שמשמעותן בקשת סליחה על “חטא שחטאנו”. 

בית  הוויית  את  לחוות  ובנעוריהם  בילדותם  שזכו  השיר  יוצרי  שני 
הכנסת היהודי במקום הולדתם בדרום מערב רוסיה, כתבו את השיר 

הזה יחדיו כשהם חדורים בהוויית חיים חדשה בארץ ישראל.

זאת  שליחות.  וחדורת  מודגשת  בו  מילה  וכל  לאט,  המנוגן  שיר  זהו 
מעין תפילה שנושא המשורר אל בוראו ובה יש בקשה שהאל יברך את 
השנה בברכת שנה טובה. אפשר לדמות על פי מילים אלה המושרות 

לאטן את שליח הציבור בבית הכנסת העומד לפני התיבה ושר בעצימת 
עיניים ובהתכוונות גמורה בקשות לקראת השנה החדשה. 

המשורר פונה בשם הרבים אל בורא העולם בפנייה אינטימית, בלשון 
השנה  אלה:  מושאים  שלושה  אל  ברכה  שישלח  בקשה,  או  ציווי 
חנון  כאל  כאן  מצטייר  האל  עולם.  ופזורי  העמל  האיש  המתחילה, 
ורחום, כול-יכול, העושה רק חן וחסד עם הפונים אליו. ויש כאן עוד 
ן,  ּתֵ ס,  ּנֵ ּכַ ק,  ַחּזֵ ֵרך,  ּבָ הרבה בקשות שהמשורר מנסח בפעלים בציווי: 
בפעלים  או  ִיְנַעם,  ק,  ִיְמּתַ ִיְרּבּו,  עתיד המביע משאלה:  בצורת  שׁ,  ַחּדֵ
בבניין נפעל בצורת עתיד מוארך שהוראתו מעין “עידוד עצמי” בלשון 
ֵתָבה )כלומר יְפקדו אותנו, יגיעו אלינו ימים טובים  ֵקָדה, ִנּכָ המקרא: ִנּפָ
בשנה הזאת וגם ִיְכְתבּו אותנו לחיים(. פעלים אלה בבנין נפעל עתיד 

ֵתבּו ְוֵתָחֵתמּו”.  ּכָ מצויים בברכה “לשנה טובה ּתִ

וכך  ישראל  עם  עבור  כלומר  הרבים,  לתועלת  נכתבו  הבקשות  כל 
יֵדנו,  מוצגים התחומים השונים שהברכה תחול עליהם: חֵגנּו, שנֵתנּו, 

פזוֵרינּו, שדוֵתינו, עדֵרינו, פרֵינּו, יֵמינּו.

זוהי פנייה של שליח הציבור אל הבורא שיברך את “יד כל בונה, עמל”. 
המתכוון  שיר  זהו  האדמה.  את  העובדת  היד  היא  כאן  המוזכרת  היד 

לקבל ברכה עבור העובדים ובוני הארץ.

בבית הראשון מוצגות שלוש בקשות: א. ָּבֵרך שנתנו; ב. ַחֵּזק ידנו; ג.ַּכֵּנס 
)ֱאסוף( פזורינו לארץ ישראל. בקשות אלה מוגדרות כמשימות ברוח 
שהשנה  הלוואי  הארצישראלית.  ההוויה  את  שמאפיינות  שנים  אותן 
הבאה תהיה מבורכת, שתחזקנה ידינו ושפזורינו יכונסו לארץ ישראל. 
בשיר זה שחובר שנתיים לאחר סיום מלחמת העולם השנייה )1945( 
הבקשה  כאן  “פזורים”.  מכונים  בארץ  חיים  שאינם  היהודי  העם  בני 
אומרת “מי ייתן שכל בני העם הפזורים בארצות העולם יתכנסו וישבו 

בארץ ישראל”!

הבית השני בא לייצג את עובדי האדמה בארץ ישראל. עבודת האדמה 
באותן שנים הייתה מקודשת. גם בבית השני יש שלוש בקשות: א. ָּבֵרך 
ִיְנַעם פריינו וִיְמַּתק  ִיְרּבּו עדרינו בגיא ובהר; ג.  שדותינו בשפע בר; ב. 

פרי ההדר.
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השיר מסתיים באמירת הבקשה החשובה ביותר שהייתה גם ִססמת 
ׁש  היהודים היושבים בארץ בראשית ימי ההתיישבות בארץ ישראל: “ַחּדֵ
ִביֵמי ָעָבר”. במילים אלה מובעת הכמיהה הציונית להקים את  ינּו ּכְ ַיּמֵ
הבית היהודי בארץ ישראל, כפי שהיה בימיו הטובים בתקופת המקרא.

מסיחין בסעודה
ראש השנה
טובה דיקשטיין

לחג.  הסיבה  נזכרת  לא  וכמוהו  בתורה  נזכר  לא  השנה”  “ראש  השם 
תֹון ִזְכרֹון  ָבּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ַשׁ ִביִעי ְבּ חֶֹדׁש ַהְשּׁ אומרת התורה: “ַבּ
ה  ִאֶשּׁ ם  ְוִהְקַרְבֶתּ ַתֲעׂשּו  לֹא  ֲעבָֹדה  ְמֶלאֶכת  ל  ָכּ קֶֹדׁש.  ִמְקָרא  רּוָעה  ְתּ

ַלה’” )ויקרא כג, כג-כה(. 

נקראו  בבל  גלות  עד  השביעי.  החודש  בתורה  נקרא  תשרי  חודש 
ירח   – הקדומים  בשמותיהם  )או  הסידורי  מספרם  פי  על  החודשים 
האיתנים, בול, זיו(. אך אם ראש השנה חל בחודש השביעי, מדוע אנו 
קוראים לו ראש השנה? ואם אינו ראש השנה, מהי בעצם הסיבה לחג? 

עם יציאת מצרים מורה אלוהים לעם ישראל להחליף את הלוח המצרי, 
לוח שמש חקלאי, בלוח חדש שבו החודש הראשון בשנה הוא חודש 
ָנה” )שמות יב ב(.  ָ י ַהּשׁ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ האביב. “רֹאׁש ֳחָדׁשִ
המלה חודש, מן השרש ח-ד-ש, מלמדת כי הוא מבוסס על התחדשות 

הירח, שמתחדש כל עשרים ושמונה עד שלושים ימים. 

תקופה  באותה  קיים  היה  הירח  התחדשות  על  שמבוסס  חודשי  לוח 
בסתיו,  השנה  החלה  ובסוריה  מסופוטמיה  בצפון  במסופוטמיה. 
בצפון  השנה  של  הראשון  החודש  בספטמבר.   23 שהוא  השוויון  ביום 
מסופוטמיה נקרא “תשריתו” – תשרי, שפרושו ראשית או התחלה. תשרי 

הוא החודש שבו מתחילה העונה החקלאית, עונת החריש והזריעה.

בדרום מסופוטמיה היה המצב הפוך. החודש הראשון שפתח את השנה 

היה חודש ניסנו = ניסן, חודש האביב, כמו אצלנו. גם שם נקרא החודש 
השביעי תשריתו אפילו שאינו תחילת השנה.1

משמעות  בו  שאין  מקום  במדבר,  ישראל  בני  נדדו  עוד  כל  כי  ייתכן 
לעונות החקלאיות, שמרו על הלוח החדש. אולם משהתיישבו בארץ 
החקלאי  הלוח  עם  העברי  הלוח  התנגש  לחקלאים,  והפכו  ישראל 
המקומי. את הבלבול בין שני הלוחות אפשר לראות כבר בתורה עצמה. 
“בצאת  האסיף,  חג  הסוכות,  חג  את  לחגוג  ישראל  לעם  מורה  היא 
השנה” )שמות כ”ג ט”ז( ולא בחודש השביעי. גם לוח גזר, לוח חקלאי 
מן המאה העשירית לפנה”ס שנמצא בגזר, נפתח בחודשי האסיף ולא 

בחודש קציר השעורים. 
יש שסוברים כי בממלכת יהודה החלה השנה בחודש ניסן, כמנהג דרום 

מסופוטמיה ובממלכת ישראל בתשרי, כמנהג סוריה. 
השנה  של  לתחילתה  ביטוי  נותן  הסבר  לו  שאין  החג  כי  אפוא  ייתכן 
חקלאית החדשה, כמו שחוגגים אותו עמי הסביבה. אמנם הם הקריבו 
ביום זה מנחות לאליליהם, עם ישראל קרא בו מקרא קודש. אבל מאחר 
שהוא איננו ראש השנה הרשמי של עם ישראל, לא נזכרת הסיבה לחג. 
בתקופה מאוחרת יותר חילקו חכמי המשנה את השנה לארבעה ראשי 
כראש השנה החקלאית: ראש השנה  נקבע רשמית  וא’ בתשרי  שנים 
השנה  ראש  הפך  ניסן  חודש  ולירקות”.  לנטיעה  ליובלות  “לשמיטין, 
המלך  שאחרי  מכיוון  א(.  א,  השנה  ראש  )משנה,  ולרגלים  למלכים 
לרגל  והעלייה  ישראל  בארץ  מלכים  הומלכו  לא  כבר  השני  אגריפס 

פסקה עם חורבן הבית, איבד ראש השנה המקראי את מעמדו. 
חכמי המשנה גם הוסיפו לראש השנה את ערך הדין, היום שבו נבחן 
עם ישראל על מעשיו )משנה, ראש השנה א, ב(. ערך זה לא היה קיים 
ידעו  לא  בבל  ונחמיה שחזרו מגלות  עזרא  לראיה,  בתקופת המקרא. 
ים  ַמּנִ איך לחגוג את החודש השביעי ולבסוף הורו לעם: “ְלכּו ִאְכלּו ַמׁשְ
י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ַלֲאדֵֹנינּו ְוַאל  ְלחּו ָמנֹות ְלֵאין ָנכֹון לֹו ּכִ ים ְוׁשִ תּו ַמְמַתּקִ ּוׁשְ

ֶכם” )נחמיה ח י( י ֶחְדַות ה’ ִהיא ָמֻעּזְ ָעֵצבּו ּכִ ּתֵ

1 המידע על לוח השנה המסופוטמי מבוסס על ספרו של גון גודניק ווסטנהולץ 
“הפולחן היומי במקדשי לרסה” מוזאון ארצות המקרא ירושלים, 2006.
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עססיות
נהגו לשלוח מנות. אחד  ובימים טובים, בכללם בראש השנה,  בחגים 
המאכלים המקובלים במשלוח מנות היה “עססיות” )תוספתא, ביצה 
א, ג(. מן הכתוב בתוספתא אפשר להבין כי הכיל גרעיני חיטה ומן השם 
במאה  באיטליה  שנכתב  ערוך,  מילון  במים.  מושרים  שהיו  כנראה   –
האחת עשרה, מציע מתכון: גרעיני חיטה מבושלים מעורבים באגוזים, 

רימונים ודבש. 
והגיע עד לימינו. בערבית הוא  המאכל הקדום חצה את מרחב הזמן 
יהודי  “קולבה”,  לו  קוראים  השומרונים  שן(,  )מלשון  “סנונייה”  נקרא 
חלב “סליאה”, ובטורקיה הוא נקרא “אשורה”. משיוצאת לתינוק השן 
גרעיני חיטה  ומבשלים  גדול על אש בחצר  סיר  הראשונה, מעמידים 
וקוראים  ודבש  רימונים  אגוזים,  מוסיפים  מסננים,  ממותקים.  במים 
לכל השכונה. את העססיות אפשר לאכול בכל השנה, כקינוח סעודה, 

כתוספת למנה העיקרית ואפילו כארוחת בוקר מזינה. 

החומרים הדרושים:
3 מנות

כוס חיטה
גרגרי רימון מרימון אחד

1/2 כוס אגוזים
3 כפות דבש

1/2 כפית זרעי שומר )אם רוצים( או קינמון, או תמצית וניל
)אפשר להחליף את הרימון בפירות יבשים קצוצים(

אופן ההכנה
משרים את החיטה במים למשך הלילה. 

מבשלים את החיטה במים רותחים, עד שהיא מתרככת. 
מסננים אותה מן המים, מקררים .

קולים מעט את האגוזים ומוסיפים לחיטה יחד עם הדבש.
מוסיפים את גרגרי הרימון ומערבבים. 

יוצקים מעט דבש מעל ומגישים

צילום עליון: אנטוניו מיכאלו
צילום תחתון: טובה דיקשטיין
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ֻסּכות 
ֻסָּכִתי 

ים ַיֲעֹקב אֹוְרַלְנד ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה 

ִּפְזמֹון חֹוֵזר:
ֻסָּכִתי ַהֻּסָּכה
ֶנֱהֶדֶרת ְיֻרָּקה

ִלי, ִלי, ִלי,ַרק, ַרק, ַרק
ִלי ַרק ְמַחָּכה.

א.
ַסָּבא ֵיׁש ִלי ֵיׁש ִלי ָסב

ְוָזָקן לֹו ַצח ָרָחב, 
הּוא אֹוִתי אֹוֵהב ָּכל-ָּכְך,

ֻסָּכִתי ְיַכס ִּבְסָכְך.
פ.ח. ֻסָּכִתי ַהֻּסָּכה...

ב.
ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ַהֵּליל,

ִהיא עֹוֶמֶדת ָלּה ַּבֵּצל,
ְלבּוָׁשה ִהיא ַעד ַהַּגג,

ֶטת ְליֹום ַחג. ְמֻקּׁשֶ
פ.ח. ֻסָּכִתי ַהֻּסָּכה...

ג. 
ֻסָּכִתי ְיִדיָדִתי,

ַאל ָנא ִּתְׁשְּכִחי אֹוִתי,
ִאם ָצִריְך ָלְך ְלַחּכֹות
ֲאַחֶּכה ַעד ַחג ֻסּכֹות.
פ.ח. ֻסָּכִתי ַהֻּסָּכה...

צילום: טובה דיקשטיין
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח-ַוְלֶּבה 

השיר “סוכתי” חובר בראשית שנות הארבעים של המאה העשרים. הוא 
מושר עד היום כשיר ילדים בחג הסוכות. מחבריו של השיר הם יואל 
ולבה )1982-1898(, יליד דרום מערב רוסיה, שעלה לארץ בשנת 1920 
אוקראינה,  יליד   ,)2000–1914( אורלנד  ויעקב  ומורה,  מלחין  והיה 

משורר, מתרגם, מחזאי ועורך.

השיר “סוכתי” פורסם בשנת 1947 בחוברת “שירים לילדים” בהוצאת 
יואל ולבה. 

יעקב אורלנד נולד בֶטְטִייב, ליד קייב, אוקראינה, ועלה עם משפחתו 
כמה  לטבח  עד  היה  חמש,  בן  בהיותו  ב-1919,   .1921 בשנת  לארץ 
מבני משפחתו בפוגרום שעשו ביהודים אנשי פטלּוָרה, ראש ממשלת 
אוקראינה באותן שנים. זיכרון ילדות זה עולה באחדים משיריו, למשל 

בשיר “אני נושא עמי את צער השתיקה” שהולחן על ידי דוד זהבי.

“חג  גם  קרוי  והוא  אחרון,  נחוג  הסוכות  חג  תשרי  חגי  שלושת  בין 
האסיף”. יושבים שבעה ימים )עד שמיני עצרת( בסוכה המקושטת, ויש 
גם המקפידים ללון בסוכה. בסוכות נוהגים לקרוא בספר קוהלת, אחת 
מחמש המגילות שבתנ”ך הנמצאות בחלקו השלישי המכונה “כתובים”. 
כתיבת מגילה זו מיוחסת לשלמה המלך שכתב אותה “באסיף ימיו”, 

כלומר לעת זקנתו.

חג הסוכות המכונה גם חג האסיף הוא אחד מ”שלושת הרגלים” )פסח, 
שבועות, סוכות( – חגים שעולים בהם לירושלים לבית המקדש.

בשיר “סוכתי” יש שלושה בתים ופזמון. הטקסט נכתב בגוף ראשון. 

לפזמון  בתים  בין  חלוקה  בהם  שיש  השירים  מן  רבים  של  בביצועם 
הקבוצה  כלל  בדרך  כולה.  לקבוצה  סולן  בין  גם  נחלק  הביצוע  חוזר, 

שרה את הפזמון החוזר לעומת הסולן ששר את בתי השיר.

השיר “סוכתי” פותח בפזמון החוזר ובו כבשאר מילות השיר משמשת 

אחת  סוכה  על  בו  שמסופר  מאוד  אישי  שיר  זה  כי  נראה  יחיד.  לשון 
ומיוחדת הזכורה למשורר: “לי, לי, לי, רק, רק, רק, לי רק מחכה”. הסוכה 
הסוכה  אל  המשורר  של  ופנייתו  האנשה,  של  תהליך  עוברת  שבשיר 
“סוכתי  השלישי  בבית  נאמר  אהובה.  ידידה  דמות  אל  כדיבור  נשמעת 
ידידתי, אל נא תשכחי אותי, אם צריך לך לחכות – אחכה עד חג סוכות”.

סגנון אישי זה של יעקב אורלנד בראשית שנות הארבעים של המאה 
העשרים היה ייחודי לתקופתו. אפשר לראות זאת בהשוואת השיר הזה 
ברבים  זה.  שבקובץ  החגים  משירי  בכמה  המופיעים  אחרים  לשירים 
מן השירים מודגשים הפעלים והשמות בלשון רבים )לדוגמה ב”שיר 

השבת” ננקטת לשון רבים, כגון במילה “ִאֵּמנּו”(. 

זהו שיר אהבה ששר המשורר לסוכה מסוימת שהיא “נהדרת וירוקה”. 
בבית הראשון יש אולי תשובה על השאלה באיזו סוכה מדובר. ייתכן 
לבן.  זקן  יש  הזה  ולסב  כך.  כל  אותו  שאוהב  בסבו  נזכר  שהמשורר 
נראה שזיכרון הכנת הסוכה קשור לאירוע מפתח בחייו של המשורר 
יחד עם סבו.  החוזר אל סוכה אחת בילדותו, סוכה שהוא עצמו בנה 
לייחס  אפשר  זה  לסב  בסכך.  הסוכה  את  שכיסה  הסב  את  זוכר  הוא 
דימויים מטפוריים, כמייצג את דת ישראל על מנהגיה וסמליה. לסבא, 
יהודי מסורתי “של פעם”, יש זקן צח ורחב. זוהי דמות מלכותית של סב 
יהודי בגולה. אך יש לשער כי זהו גם זיכרון ילדות אותנטי של סבו של 

המשורר המלווה אותו כל חייו.

היוצאים  את  ששימשו  הסוכות  לזכר  נחוג  זה  חג  המסורת  פי  על 
ממצרים בדרכם לארץ כנען.

משפחתי  כמפעל  הסוכה  את  לבנות  ישראל  בבתי  מקובל  כלל  בדרך 
שמשתתפים בו כל בני המשפחה מגדול ועד קטון.

מנהג נוסף, על פי המסורת, הוא להתחיל בבניית הסוכה למחרת יום 
והגג  מרובע  כמבנה  לכיפת השמים,  נבנית מתחת  הסוכה  הכיפורים. 
מכוסה בסכך – ענפי תמרים. קירות הסוכה מקושטים. ובני המשפחה 

במשך שבעה ימים אוכלים בסוכה. 
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מסיחין בסעודה
מדוע אנו יושבים בסוכה? 

טובה דיקשטיין

התמרים,  את  אוספים  האיכרים  האסיף.  בחודשי  חל  הסוכות  חג 
שהתגוררו  בכרמים  השמירה  סוכות  את  נוטשים  והרימונים,  הענבים 
בהן בעונת הקיץ ונכנסים הביתה. דווקא עכשיו, עם תחילתה של עונת 

הגשמים, יוצא עם ישראל בהמוניו לשבת בסוכה. מדוע?

התורה מנמקת את מצוות הישיבה בסוכה בזכר לסוכות אשר ה’ הושיב 
)ויקרא כג, מג(. אבל מתי ישב עם ישראל  בהן את בני ישראל במדבר 
הפעם  י(.  יא  )במדבר  באוהלים.  התגורר  הוא  התורה  פי  על  בסוכות? 
היחידה שנזכרות סוכות במדבר היא בשם התחנה הראשונה שבה חנו 
בני ישראל לאחר צאתם ממצרים. אך גם אם ישבו אז בסוכות – זה היה 
בחודש ניסן. מה הקשר בינן לבין חג האסיף שחל חצי שנה מאוחר יותר?

נוגה הראובני אומר כי ייתכן שעם ישראל ישב בסוכות כשכלה הירק 
במדבר בסוף הקיץ. אז התיישבו בני ישראל עם צאנם בנאות המדבר 
וגרו בסוכות עד עונת הגשמים. לדעתו המטרה האמתית של חיבור חג 
האסיף עם יציאת מצרים הייתה להזכיר לעם ישראל כי האל שהוציא 
אותם ממצרים הוא גם אותו אל שאחראי לשפע היבולים בחג האסיף. 
זאת כדי למנוע מעם ישראל לפנות אל אלילי החקלאות והגשם של 

עמי הסביבה.

הרשב”ם )ר’ שמואל בן מאיר, נכדו של רש”י( סבור כי הישיבה בסוכה 
להזכיר  אלוהים  של  דרכו  היא  אותה  נוטשים  העמים  חקלֵאי  כשכל 
השפע  את  להם  שהשיגה  היא  וחכמתם  ידיהם  עצמת  לא  כי  לעמו 
הזה, אלא אלוהי ישראל, הוא האל שהוציא אותם מארץ מצרים. ולמה 
אנחנו יושבים בסוכות דווקא בחג האסיף ולא בחג הקציר? לרבי חיים 
כשכל  בחג הפסח  בסוכות  יושבים  היינו  אם  כי  יש תשובה:  פלטיאל 

העולם יוצאים לשבת בסוכות, מי בכלל היה שם לכך לב? 

ארבעת המינים
ּפֹת  ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ התורה מצווה להביא לסוכה ארבעה מיני צמחים: “ּפְ
ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל” )ויקרא כג, מ(. כפות תמרים וערבי  ּתְ
הם  כי  קבעו  חז”ל  עבות?  עץ  ומהו  הדר  עץ  מהו  אבל  מוכרים,  נחל 
האתרוג וההדס, אך עצי הדר לא גדלו בארץ ישראל בתקופת המקרא, 
ועץ עבות הוא לא בהכרח הדס. ולראיה – בחג הסוכות הראשון שחגגו 
עולי בבל בארץ ישראל הורה להם נחמיה: “ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית 
ֻסּכֹת  ַלֲעׂשֹת  ָעבֹת  ֵעץ  ַוֲעֵלי  ְתָמִרים  ַוֲעֵלי  ֲהַדס  ַוֲעֵלי  ֶמן  ׁשֶ ֵעץ  ַוֲעֵלי 
תּוב” )נחמיה ח, טו(. עץ עבות נזכר כשם של עץ בנפרד מן ההדס  ּכָ ּכַ
כי  מגלים  ארכיאולוגיים-בוטניים  ממצאים  נזכר.  לא  כלל  והאתרוג 

האתרוג הגיע לארץ מפרס רק באותה תקופה. 

אותה  מפרשים  וחז”ל  ברורה,  איננה  המינים  ארבעת  למצוות  הסיבה 
בצורות שונות. לדעתו של נוגה הראובני, שהמשיך רעיון של הרמב”ם, 
ישראל  עם  בהן  שעבר  התחנות  ארבע  את  מייצגים  המינים  ארבעת 
מיציאת מצרים ועד לחג האסיף. התמר מסמל את הנדודים במדבר, 
הערבה שגדלה על גדות נחלים את חציית הירדן. ענף עץ עבות מסמל 
את עצי היער הסבוכים שעם ישראל נאלץ לברות כדי להפוך את ההר 
את  שמסמל  יפה  פרי  כל  הוא  הדר  עץ  פרי  חקלאי.  לשטח  המיוער 
זו שנאספת עתה בחודש האסיף,  הישגיה של החקלאות הישראלית, 

בזכותו של אלוהי ישראל.
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דבש תמרים )סילן(
המצרכים הדרושים

1 ק’’ג תמרים יבשים
4 – 6 כוסות מים

אופן ההכנה
להוציא את הגלעינים מהתמרים.

לשים את התמרים בסיר ולהוסיף את המים.
לבשל כ-20 – 30 דקות או עד שתיווצר דייסה סמיכה. 

לקרר את הדייסה.
להכניס את דייסת התמרים לשקית מבד לבן ולסחוט 

כך שיצא נוזל צלול.
תוך כדי סחיטה יש להוסיף לשקית התמרים עוד מים 

ולהמשיך לסחוט.
לבשל את מיץ התמרים הצלול בסיר פתוח על אש קטנה 

במשך 20 – 30 דקות עד שיתאדו המים שהוספנו.
לצנן , להעביר לצנצנת יבשה , לסגור ולשמור במקום יבש. 

צילום: תמר בן שאול

צילום: טובה דיקשטיין

דבש תמרים - מתכון
עכשיו,  בדיוק  מבשילים  פירותיו  התמר.  של  חגו  הוא  האסיף  חג 
והם  הסוכה  קירות  את  בונים  מכפותיו  המינים,  מארבעת  אחד  הוא 

המסככים אותה בסכך. 

המתכון שלנו נמצא כתוב על חרס במצרים לפני שלושת אלפים ושש 
מאות שנה – התקופה שבה שהו בה בני ישראל. 

‘’ארץ זבת חלב ודבש ר’ אליעזר אומר חלב זה חלב הפירות דבש זה 
דבש תמרים.’’ מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, י”ג , ה
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ֻסּכות
ִסיף  ָהאִָ

ִניס ים: ְלִוין ִקיּפְ ִמּלִ
ַמְנִגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
ָמה ִהְבִׁשילּו ַּגן ָוֶכֶרם

ְוָׂשֵדנּו ֹּכה ֵהִניב!
ַּגם ָקַצְרנּו, ַּגם ָּבַצְרנּו

ְוָנֹחג ַחג ָהָאִסיף.

ִּפְזמֹון חֹוֵזר:
ִאם ָעַמְלנּו, ִאם ָיַגְענּו –

ְלִיְגֵענּו ֵיׁש ַּתְגמּול.
ַרב ִחִּכינּו, ַאְך ָזִכינּו,

ׁשּורּו ָנא, ָּברּוְך ַהְיבּול!

ב.
ְּבִׂשְמָחה ָוִׁשיר ָאַסְפנּו

ִמן ַהֹּגֶרן ֶׁשַפע ָּבר.
ְוָאַסְפנּו ִמן ַהֶּיֶקב 

ֹרב ִּתירֹוש ְוֹרב ִיְצָהר.
פ”ח: ִאם ָעַמְלנּו...   

ג. 
ְּפִרי ָּכל ֵעץ ְּפִרי ִּתְפֶאֶרת
ְּכָבר ַהיֹום ָקטּוף-ָאסּוף,

ַּגם ִמֵּלאנּו ְמָזֵוינּו
ְּדַבׁש, ָעִסיס ְוֹנֶפת-צּוף. 

פ”ח: ִאם ָעַמְלנּו...    
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

השיר “האסיף” חובר בסוף שנות הארבעים. חברו לכתיבתו לוין קיפניס 
)1894–1990( שהיה משורר וסופר ילדים והמלחין יואל ולבה )1898 
–1982(. שניהם שימשו גם מורים בבית המדרש למורים ולגננות על 

שם לוינסקי בתל אביב. 
אביב  תל  ולבה  יואל  מאת  איתנו?”  ישיר  “מי  בחוברת  מופיע  השיר 
ששני  אחרים  שירים  גם  יש  בחגים  העוסק  זה  שירים  באוסף   .1955

יוצרים אלה חיברו: שיר לנטע, יום פורים.
“שיר האסיף” בהקשר של חגי ישראל נראה כמשלים ברוחו את “שיר 
ובעבודת האדמה, ביבולים  לנטע”. “האסיף” הוא שיר שעוסק בעמל 
זוהי  והשירה.  השמחה  את  והמגבירים  תגמול  המשמשים  השונים 

כמובן” שירת רבים”.
בחורף, בט”ו בשבט, שהוא חג הנטיעות מברך המשורר את הנטע הרך 
שיגדל ויצמח. נטע הוא שתיל גדול למדיי שממנו צומח עץ. המשורר 
לפרדס.  או  ליער  בסך  היוצאים  הנוטעים  בפי  הזאת  הברכה  את  שם 
עבר החורף הקר ואחריו עבר גם הקיץ החם, שבו הקוצרים יצאו אל 
השדות לקצור את שיבולי החיטה. והנה מגיע הסתיו בחודש תשרי, וכל 
העם חוגגים את חג האסיף, במשולב עם חג הסוכות. זהו חג שכולו 
בסימן ברכה. הפעם עושים זאת כביטוי של שמחה על סיום תקופת 

הגידול כאשר הפירות הבשילו והם טובים למאכל. 
השיר פותח בקריאת שמחה והשתאות:”מה הבשילו גן וכרם ושדנו כה 
הניב!” כאן עולה ובוקעת השמחה שבמימוש הברכה שנאמרה ב”שיר 
לחוף  עד  דן  נוף  מן  ליער-עד  תשגשג  גן  “נטע  אלה:  במילים  לנטע” 
אילת”. בשיר “האסיף” הכול מביעים את קורת הרוח והשמחה על יבול 
הפירות והדגנים, וכל זה בבחינת מתנת האדמה לאדם העמל. הנטע 

הקטן הפך לעץ מניב, ועתה מדי שנה יניב פירותיו.
לבית. תפקידו  בית  בין  ופזמון המושר  בתים  “האסיף” שלושה  לשיר 
של הפזמון החוזר בשיר לחזור ולהטמיע את הרעיון המרכזי שבשיר או 

את המסר החינוכי שבו. ואכן עולה בפזמון החוזר קולם של העמלים 
הנושאים קולם בשיר שמחה. שם נאמר על כל העושים במלאכה את 
המילים האלה: “אם עמלנו אם יגענו ליגענו יש תגמול”. כלומר יגענו 
)התעייפנו בעבודה(, ועתה אנחנו מקבלים בתמורה על סבלנותנו את 

הפירות שחיכינו לגידולם.
מקצועם של אלה העושים במלאכה אינו מופיע אלא נרמז בפעולות 
שהם עושים. ואולם אפשר לגלות את צפונותיו של השיר על ידי ניתוח 
המקומות  אזכור  את  נבדוק  בהן.  להשתמש  בחר  שהמשורר  המילים 

והפעלים המציינים את פעולתם ונרחיב לתאר את משמעותם. 
מקומות הפעילות: גן, כרם, שדה, גורן, יקב. בגן גדלים עצי פרי כגון 
מקום  הוא  השדה  ענבים.  גדלים  בכרם  אפרסקים.  אגסים,  תפוחים, 
הגידול של עצי זית, ותבואות האדמה. הגורן הוא מחסן גדול המיועד 
לאכסון הבר; הוא קולט את החיטה והשעורה וכל תבואת השדה. היקב 

הוא המקום שמייצרים בו יין מהענבים שנאספו בעת הבציר.
ללמד  עשוי  זה  שבשיר  הפעלים  אחרי  מעקב  חקלאיים:  מקצועות 
אלה  בארץ.  החקלאים  של  חייהם  ועל  השונים  המקצועות  על  גם 
– העובדים בשדה התבואה,  – עובדי האדמה, הקוצרים  היוגבים  הם 
של  שמם  מהגפנים.  הענבים  אשכולות  את  המורידים  והבוצרים 
עובדים אלה אינו מוזכר בשיר אלא מוזכרים בו הפעלים המתארים את 
עבודתם: עמלנו, יגענו, חיכינו, זכינו, שּורו-נא )הביטו(, אספנו, מילאנו 
מיוחד  חדר  הוא  מזווה  שלנו(.  המזווה  את  מילאנו  )כלומר  מזווינו 
בבית המיועד לשמירת מזון. כך מצליח המשורר להביע את תחושת 
הלכידות בין כל העמלים ולהבליט את תחושת ה”אנחנו” המאחדת את 

כל העוסקים במלאכה. 
)יין( שהוכן מענבים,  והיבולים שהבשילו: ענבים, בר תירוש  הפירות 

זיתים שהוכן מהם יצהר שהוא שמן, דבש שהוכן מכוורות הדבורים.
גיסא הוא מכיל מידע רב  מחד הגיסא השיר תמציתי מאוד, ומאידך 
על חיי העמלים בענפי החקלאות השונים בשנות הארבעים של המאה 
עירוניים שאינם  ילדים  הוא מעשיר את שפתם של  בעיקר  העשרים. 
הכפר  ילדי  את  המייחדת  המציאות  את  שלהם  ביום-יום  פוגשים 

והקיבוץ.
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חנוכה
ַּכד ָקָטן

ים: ַאֲהרֹן אשמן ִמּלִ
המּוִסיָקה: יוֵאל ַוְלֶּבה

ִּפְזמֹון חֹוֵזר: 
ַּכד ָקָטן, ַּכד ָקָטן, 

ְׁשמֹוָנה ָיִמים ַׁשְמנֹו ָנַתן 
ָּכל ֵהֵעם ִהְתַּפֵּלא: 

“ֵמֵאָליו הּוא ִמְתַמֵּלא”.
 

א. ָּכל ֵהֵעם ָאז ִהְתַּכֵּנס
ְוִהְכִריז“ ַאְך ֶזהּו, ֵנס! 
ִאיּלּוֵלי ַּכד ֶזה ִנְׁשַאר 
ִמְקָּדֵׁשנּו ֹלא הּוַאר” 

פ.ח. ַּכד ָקָטן...

ב. ַּגם ָּכל ֶיֶלד, ֶיֶלד, קט
ַיֲעֹמד ָּכֶזה ַהַּכד,

ּוִמֵּלב ָּתִמים-ָטהֹור
ְלעֹוָלם ַיְׁשִּפיַע אֹור

פ.ח. ַּכד ָקָטן...

ג. ִּבְזכּוָתם ֶׁשל ַהְּקַטִּנים
ַּגם ָּבנֹות ְוַגם ַּבִּנים
אֹור ִיְזַרח ֵמֲאֵפָלה

ְוָתבֹוא ַהְּגֻאָּלה 
פ.ח.ַּכד ָקָטן... 

צילום: תמר בן שאול
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ניתוח טקסט 
אילה יפתח–ַוְלֶּבה

כד קטן כסמל לגבורה היהודית
אהרן אשמן )1896–1981( היה משורר, מחזאי ומתרגם עברי. בילדותו 
למד ב”חדר מתוקן” ציוני בעיר הולדתו באלין שבפלך פודוליה שבדרום 
מערב רוסיה ועלה לארץ בשנת 1921. יואל ולבה )1898–1982( נולד 
גם הוא בפלך ווהלין שבדרום מערב רוסיה. בילדותו למד ב”חדר” ועלה 
מופיע  קטן”  “כד  השיר  אביב.  בתל  גרו  שניהים   .1920 בשנת  ארצה 

בחוברת “שירים לילדי הגן” מאת יואל ולבה, תל אביב 1948.

למתיישבים  גורל  הרת  שנה  הייתה  זה  ילדים  שיר  של  חיבורו  שנת 
העבריים בארץ ישראל. ביום ה’ באייר תש”ח )14 במאי 1948( הוכרז 
על הקמתה של המדינה היהודית ששמה ישראל. חצי שנה קודם לכן, 
ב-29 בנובמבר 1947, בעקבות החלטת האו”ם על חלוקת הארץ לשני 
לערבים שהתנגדו  היהודים  בין  הקוממיות  מלחמת  פרצה  העמים, 
להקמת המדינה היהודית. יש לשער כי שני יוצרי השיר חשו התפעמות 
זו  שמחתם  זאת  ועם  המדינה,  הקמת  על  החלום  מהגשמת  גדולה 
הקמתה,  על  הגבורה  מאבק  בשל  רב  ובמתח  בחרדה  מהולה  הייתה 

שהיה ספוג בדמם של הלוחמים שנפלו במלחמה זו. 

מלחמת העצמאות הזכירה לרבים את מלחמות המקבים ביוונים ואת 
יהודה,  בממלכת  רבים,  נגד  כמעטים  שלחמו  היהודים  של  ניצחונם 

שהתקיימה כאלפיים שנה קודם. 

העצמאות  מלחמת  של  בעיצומה  לראשונה  שהושר  קטן”  “כד  לשיר 
לשוניים  ביטויים  כמה  בו  למצוא  אפשר  מיוחדת.  משמעות  הייתה 

המביעים את הדי ימי תש”ח והקשר שלהם לימי המקבים.

ביטויים לשוניים המעידים על הוויית שנת תש”ח
“כל העם אז התכנס” )בבית הראשון(. שנת תש”ח הייתה שנת הכרעה 
במאבק על הקמתה של מדינת ישראל. זו הייתה מלחמת מעטים נגד 

בציון את מלחמת  היושב  לרבים מהעם  הזכירה   1948 רבים שבשנת 
המקבים ביוונים. “כל העם” בתש”ח מנה מעט מאוד יהודים, שש מאות 
בלבד.  אלפים  כמה  מנה  הלוחמים  ומספר  אדם,  בני  אלף  וחמישים 
למעשה “כל העם” בתש”ח התגייס למלחמה, וכל אחד בתחומו ניסה 
לתרום למאמץ המלחמתי. מספר הנופלים במלחמה זו היה גדול ביחס 

למספר “כל העם”, כששת אלפים חיילים צעירים מכל רחבי הארץ. 

ו”הכריז: אך זהו נס” )בבית הראשון(. מדובר בסיפור כד השמן הקטן, 
המקדש  בבית  המנורה  להדלקת  ימים  שמונה  במשך  משמנו  שנתן 
שהספיקה  השמן  של  הקטנה  הכמות  היוונים.  גירוש  לאחר  שטוהר 
לשמונה ימים משמשת לפי האמונה היהודית סמל ליכולת של המעטים 
לנצח את הרבים. המשורר מביע בימי תש”ח את התקווה שהנס ישוב 

ויפקוד את עם ישראל. 

התגייסות המעטים מול הרבים )בבית השני( אומרת ש”גם כל ילד, ילד 
קט יעמוד כזה הכד ומלב תמים טהור לעולם ישפיע אור”. גם לילדים 
יש שליחות במאבק – להשפיע אור על העולם. במילים אלה המשורר 
הלב  “טהורי  ישראל  ילדי  של  שליחותם  שתימלא  תפילתו  את  מציג 
ותמימי הנפש”, והם יצליחו לעמוד בסבלות המלחמה לאורך זמן כדי 

להשפיע על עולמם.

ותבוא  מאפלה  יזרח  אור  בנים  וגם  בנות  גם  הקטנים  של  “בזכותם 
וגאולה  אור  יביאו  והבנות  שהבנים  נאמר  השלישי  בבית  הגאולה”. 
לחיינו בארץ. לוחמי ישראל בכל המלחמות שהתקיימו בארץ כונו בפי 
העם “ הבנים והבנות”. כך גם בתש”ח. “העם כולו” זכה לראות בלוחמים 
בשדה הקרב את בניו ובנותיו הלוחמים להגנתו. ולראיה תפילת “יזכור” 

נפתחת במילים אלה: “יזכור עם ישראל את בניו ואת בנותיו...”

מאז תש”ח ועד ימינו, שבהם מנין תושבי מדינת ישראל מגיע לשמונה 
מיליון איש, מושר השיר “כד קטן” בכל שנה ושנה בהתקדש חג החנוכה. 
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מסיחין בסעודה
כד השמן

טובה דיקשטיין

סיפור נס פך השמן הפך במשך הדורות סמל לכוחה של האמונה לגבור 
על הכוח הפיזי. אך האם הנס התרחש במציאות?

בפעם הראשונה נזכר הסיפור בתלמוד הבבלי, שנכתב כארבע מאות 
שנים לפחות אחרי חנוכת בית המקדש )בבלי, שבת כא, ע”ב(. הוא לא 
נזכר בספר מקבים א’, שמתאר ממקור ראשון את חנוכת בית המקדש 
“קדמוניות  פלביוס  יוספוס  היהודי  ההיסטוריון  של  בספרו  לא  וגם 

היהודים”, שנכתב במאה הראשונה לספירה. 

ולהמעיט מגבורתם  נס פך שמן  מדוע העדיפו חז”ל לספר אגדה על 
המופלאה של המקבים שהקריבו את חייהם לשם שמים? ייתכן שרצו 
להדגיש את חלקו של אלוהים בניצחון, שכן נדחק מעט הצדה בספר 
המקבים. אפשר שניסו להמעיט בהצלחת המרד ההוא, לאחר ששתי 
לא  אולי  ישראל.  עם  על  חורבן  המיטו  ברומאים  הבאות  המרידות 
אהבו את מעשיה של משפחת החשמונאים שמלכה על ישראל והלכה 
והסתאבה במשך הדורות. את הסיבה לעולם לא נדע. אך גם אם נס פך 
השמן הוא אגדה, עדיין יש בו גרעין של מציאות. כדי לקבל שמן חדש 

למנורה היו דרושים ימים מספר. 

את השמן למנורה הביאו רק מתקוע שביהודה או מרגב שבעבר הירדן, 
אשר שם גדלו הזיתים הטובים ביותר. את הזיתים קטפו בידיים אחד 
אחד ורק מראש העץ, מקום של חשיפה המרבית לאור השמש. לאחר 
שריסקו אותם באבני הרחיים של בית הבד, הכניסו את הכתית לסלי 
ללא  הסלים  מן  שנטף  השמן  זה.  גבי  על  זה  שהניחו  עגולים  נצרים 

סחיטה היה השמן למנורה. )משנה, מנחות ח, ד( 

כבר בשמן החדש.  והחביות מלאות  עונת המסיק  בחנוכה מסתיימת 
הסופגנייה  בשמן.  מטוגנים  מאכלים  בחג  לאכול  נוהגים  הנס  לזכר 
שלנו לא הייתה מוכרת בעת העתיקה. היא נולדה בעיר ברלין ונקראה 
בגרמנית ברלינר, על שם העיר. את שמה העברי קיבלה בשנת תרנ”ז 

מדוד ילין, שקרא לה על שם מאכל עברי קדום - סופגנין. אלא שהסופגנין 
וספגו  היו רקיקי בצק דקים, שנאפו בתנור או בחום השמש  הקדומים 

רטבים או דבש ולא סופגניות תפוחות. 

של  קמח  נדרש  כך  לשם  כי  סופגניות  להכין  יכולים  היו  לא  אבותינו 
חיטה רכה, שתופח היטב. חיטה זו דורשת מים וקור, והיא הייתה נדירה 
בארץ ישראל הקדומה. עד שנות הארבעים של המאה העשרים שלטה 
כאן חיטת הדורום – בלטינית ‘קשה’, כי היא הקשה ביותר מבין מיני 
החיטה. הבצק שלה כמעט שלא תופח, והיא מתאימה בעיקר לסולת 
המדענים  מצאו  העשרים  המאה  של  הארבעים  בשנות  רק  ולפסטה. 

דרך לגדל את החיטה הרכה גם בארץ ישראל. 

אשישות
לכבוד החג נכין אשישות – לביבות עדשים מטוגנות בשמן. האשישות 
הן חטיף אנרגיה מאושש עוד מימי התנ”ך. כבר דוד המלך חילק אותן 
לתושבי ירושלים העייפים שרקדו אתו כל היום בעת הבאת הארון לעיר, 
“ַסְּמכּוִני  אותן מחברותיה:  ביקשה  השירים  והנערה המאוהבת משיר 
ָּבֲאִׁשיׁשֹות ַרְּפדּוִני ַּבַּתּפּוִחים ִּכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני”. )שיר השירים ב, ה(. 

היא עוד לא הכירה את הגלידה.

המתכון לאשישות נמצא בתלמוד הירושלמי. רבי יסא הלך פעם לבקר 
מגובלים  טחונים,  קלויים,  עדשים  לפניו  “הביא  והוא  יוסי  רבי  את 
נדרים פ”ו  )ירושלמי  בדבש ומטוגנים. אמר לו אלה הם האשישים” 

ה”י – מ, ע”א(. 

ומדוע הן מאוששות? כי בלביבה אחת קטנה יש צירוף של כל אבות 
המזון – חלבונים, עמילנים, סוכרים ושומנים. דיאטה לא עניינה אז אף 

אחד. 
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המצרכים הדרושים
200 גרם עדשים חומות

3 ביצים )לא חובה(
1/2 כוס דבש ועוד 2 כפות.

2 כפות קמח רגיל
כוס וחצי חלב או מים

שמן זית עדין לטיגון או שמן קנולה )לפתית(

אופן הכנה
קולים את העדשים על מחבת יבשה עד שיזהיבו.

טוחנים אותם במעבד מזון לאבקה דקה ככל האפשר. מנפים 
וטוחנים שוב ושוב כדי להרחיק את החלקים הקשים. 

בקערה נפרדת טורפים את הביצים. מוסיפים את הדבש 
והחלב וממשיכים לערבב עד ליצירת עיסה חלקה.

מוסיפים את קמח העדשים ואת הקמח ומערבבים היטב. 
מניחים וממתינים כחצי שעה.

מחממים שמן זית במחבת ובעזרת כף יוצרים לביבות 
ומטגנים עד לקבלת צבע זהוב.

סופגים את שארית השמן.
מחממים את שתי כפות הדבש יחד עם מעט מים חמים, 

יוצקים על האשישות ומגישים. 

צילום: אנטוניו מיכאלו

צילום: טובה דיקשטיין
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חג החנוכה
ִׁשיר ַהֲחֻנָּכה

ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה:יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
ִּבְבָרָכה ַאְדִליק ּוְבֶזֶמר

ֶאת ֵנרֹות ַהֲחֻנָּכה,
ִּתְתנֹוֵצץ ָּתִאיר ַעד ֶּגֶמר

ּתֹוְך ַהֵּליל ָהֲאבּוָקה.

פזמון חוזר:
ַחג אּוִרים, ַחג אּוִרים,

ַיַעל ֵזֶכר ִּגּבֹוִרים!
ַהְרּבּו אֹור, ִׁשיר ִמְזמֹור,

ֲהבּו ֶׁשֶמן ַלָּמאֹור.
ְלֻכָּלנּו ְמַחָּכה ְמנֹוַרת ַהֲחֻנָּכה.

ב.
ְּבַכַּפי ְקַטּנֹות ָּתנּוַח

ְלֶהֶבת ַהְּטהֹוָרה. ַהּׁשַ
ֶאְׁשְמֶרָנה ִמֹּכל רּוַח
ִמֹּכל ֹחֶׁשְך ִמֹּכל ַרע.

פ.ח: ַחג אּוִרים,ַחג אּוִרים...

ג. 
ֵמַחּלֹון ֵּביִתי ַיְבִהיקּו
ְלָהבֹות, ַלֶּמְרָחק ַהּׁשַ

אֹור ָּכֶזה ֵהם ַּגם ִהְדִליקּו
ַּבָּיִמים ָהֵהם, ָאבֹות.

פ.ח: ַחג אּוִרים, ַחג אּוִרים...

ד. 
ְוִנְמָׁשְך ָהאֹור, ֵמָאז ְועֹוד,

ֶנֱעַלם ּוִמְתַּגֶּלה.
ְוָגדֹול ֹּכחֹו ְוַעז עֹוד
ָּכל ׂשֹוְנֵאינּו, ְיַכֶּלה!

פ.ח.:ַחג אּוִרים, ַחג אּוִרים...
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

בס  שמואל  כתב  השיר  מילות  את   .)1942( תש”ב  בשנת  חובר  השיר 
)1899–1949( שחי ופעל בארץ ישראל החל מגיל חמש. הוא נולד בעיר 

פוצ’פ בפלך צ’רניגוב באוקראינה, והיה משורר ומורה.

שפטובקה  יליד   )1982–1898( ולבה  יואל  כתב  זה  לשיר  הלחן  את 
שבחבל ווהלין, בדרום מערב רוסיה, שעלה לארץ בשנת 1920 במסגרת 
יואל  מאת  לילדים”  “שירים  בחוברת  מופיע  השיר  “החלוץ”.  תנועת 

ולבה 1947.

השיר הזה חובר בעיצומה של מלחמת העולם השנייה שהתחוללה באותן 
שנים באירופה. הימים היו קשים לכל בני העם היהודי באשר הם. מחברי 
דמים  מלחמת  התחוללה  ואוקראינה(  )רוסיה  מוצאם  שבארץ  השיר, 
בדאגה  שרויים  היהודים  הארץ  מתושבי  כרבים  היו  גרמניה,  עם  קשה 

גדולה ובאי-ודאות בגורל בני משפחותיהם שנשארו שם. 

“שיר החנוכה” הוא הראשון מתוך ארבעה שירי זמר שחיבר יואל ולבה 
לכבוד חג החנוכה. שמואל בס, מחבר המילים, חיבר עם יואל ולבה כמה 
זו. כיוון ששני המחברים נולדו  שירי חגים נוספים הנכללים באסופה 
לעלייתם  עד  מסורתי  יהודי  חינוך  ועברו  רוסיה  מערב  בדרום  וגדלו 
משותפים  זיכרונות  זה  בשיר  חולקים  שהם  בהם  ניכר  ישראל,  לארץ 

מן העבר. 

מהו ההווה העולה מתכני שיר זה ומהו העבר?
ישנו  זיכרון.  סוגי  כמה  על  בתודעתם  נשענים  אדם  בני  כלל  בדרך 
ולעתים חולק עם בני משפחתו  הזיכרון הפרטי שאדם שומר לעצמו 
או עם חבריו וחברותיו, בני המעגל האישי הייחודי לו. בדרך כלל זהו 

זיכרון כרונולוגי שאדם מטפח לאורך חייו.

תרבות  על  והנשען  אחד  עם  לבני  המשותף  המיתולוגי  הזיכרון  יש 
עמים,  של  הבריאה  בסיפורי  מקורותיו  את  לאתר  אפשר  משותפת. 

בספרות ובעיקר בספרים המקודשים על בני תרבות אחת. 

יש גם זיכרון היסטורי שתועד בכתבי היסטוריונים חוקרי דברי הימים, 
מדענים ואנשי תקשורת.

זיכרון לאומי המשותף לבני לאום מסוים המטפח ומקדש חומרי  יש 
זיכרון. אלה בעיקר חומרים ארכאולוגיים או אנתרופולוגיים הקשורים 

להתפתחותו של עם.

אלה  מגוונים  זיכרונות  המשמרים  האמצעים  עם  נמנים  זמר  שירי 
ומסייעים בהטמעתם בזיכרון הלאומי. חג החנוכה אינו מוזכר במקרא 
כמו חג הפסח או ראש השנה אלא בספרות חז”ל ובספרים החיצוניים. 

גם לנו, בני העם היהודי, יש זיכרון ייחודי המורכב מכל סוגי הזיכרון.

חלק מהזיכרון הלאומי של עם ישראל קשור בציונות ובשיבתו של עם 
ישראל למולדתו. 

בה.  והתיישבו  העשרים  שנות  בראשית  לארץ  הגיעו  זה  שיר  מחברי 
יואל ולבה הגיע כחלוץ ובראשית דרכו בארץ התיישב עם קבוצת חברי 
ממערב  ההר  על  ממוקם  שהיה  כינרת”  “הר  ביישוב  “החלוץ”  תנועת 

למושבה כינרת בשנים 1920 – 1923. 

היישוב הזה הוקם על פי כמה עקרונות: קידוש העלייה לארץ ישראל 
ועזיבת הגלות וגם יצירת קשר עם מקורות תרבותיים מימי קדם כפי 

שהם מתוארים בתנ”ך, בספרות ובהיסטוריה של עם ישראל.

שנת חיבורו של שיר זה היא 1942 )תש”ב(. בבתי הספר ובגני הילדים 
נרות  הדליקו  לחג,  שירים  ושרו  החנוכה  חג  את  חגגו  ישראל  בארץ 

ונשאו לפידי אש, אכלו לביבות וסופגניות וסובבו סביבונים.

בבתים היו מדליקים מדי ערב חנוכיות שהניחו על ספי החלונות. אבי 
בירכו  המשפחה  בני  ושאר  הנרות  על  ומברך  מדליק  היה  המשפחה 
החג  שמחת  את  הגדילו  מהוריו  ילד  כל  שקיבל  חנוכה  דמי  אחריו. 
וריבת הסופגניות המתיקה אותה. מנהגי חג החנוכה התפתחו לאורך 

ההיסטוריה בתפוצות הגולה והועברו עם השנים ארצה. 
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מבנה "שיר החנוכה"
לשיר ארבעה בתים ופזמון חוזר המושר ביניהם. בבית הראשון המנוסח 
בלשון “אני יחיד” מרומז כי הדובר הוא ילד המדליק את האש בנרות 

החנוכה ומזמר את ברכת הנרות. 

המברך:  הוא  קטן  ילד  אכן  כי  לנו  מבהירה  השני  הבית  של  הפתיחה 
כפותיו הקטנות מסוככות על שלהבת האש של נרות, וכך הוא אומר: 

“בכפיי קטנות תנוח השלהבת הטהורה”.

הבית השלישי מרחיק לכת ומוזכרת בו המילה “למרחק”. כאן מוזכר 
הנוהג המסורתי להניח את הנרות על ספי החלונות כדי שאור השלהבות 
יאיר למרחק. מסתבר ממילות השיר כי מדובר גם על מרחק היסטורי 
המתפרש על פני שנים. אור השלהבות העולה מהנרות מאיר אף את 
תקופת אבות האומה, עד לימי אברהם יצחק ויעקב. זהו חלק מהאור 
הייתה  הציונית  התנועה  של  בשיר. אחת ממטרותיה  הציוני המתואר 

חזרה לתקופת האבות.

האּור  אורים”.  “חג   – החג  של  הנוסף  שמו  את  מציג  החוזר  הפזמון 
בלשון רבים מרמז כי מדובר ביותר מאש אחת. ואכן יש ריבוי רבדים 
רעיוני, שעולה מאורות מפעל ההתיישבות בארץ ישראל. זה עולה גם 
מהמילים “יעל זכר גיבורים”. חנוכה על להבות אורותיה מתקשרת אל 

גיבורי ישראל בכל התקופות. 

למילה אור משמעויות רבות ועמוקות. החל מהאור הפיזי המאיר את 
“ויהי  החשכה, המשך באור הנזכר בבריאת העולם שאז הקב”ה אמר 

אור” וכלה באור כמטפורה לדעת, לנאורות, להשכלה ולגאולה. 

ההם  הימים  של  ה”אור”  בין  התודעתי  הרביעי מתקיים הקשר  בבית 
לכל אירועי ההיסטוריה היהודית. השיר מסתיים ברמז על התרחשויות 
ההווה של אותם ימים, במילים שמובעת בהן התקווה שהאור את כל 

שונאינו יכלה.

צילום: תמר בן שאול
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ט”ו בשבט
ִתיל ִׁשיר ַהּׁשָ

ים: ִיְצָחק ִשְנָהר  ּלִ ַהּמִ
ַמְנִּגיָנה:יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א.
ַּגם ָּבִעיר ְוַגם ַּבְּכָפר

ֶיֶלד קּום ַיְׁשִּכים
ְוֵיֵצא ַלַּגְיא ְוָלָהר

ִעם ְׁשִתיִלים ְיֻרִּקים.
ֶזה ַהּיֹום ִנַּטע ְוִנְׁשֹּתל

ְוַנֶּכה ֹּפה ֹׁשֶרׁש
עֹוד ָׁשָנה ְועֹוד ָׁשָנה-

ְוִהֵּנה ֹּפה ֹחֶרׁש.

פזמון חוזר:
ִתיל ִׁשירּו ִׁשיר ַלּׁשָ

ִמּיהּוָדה ְוַעד ַלָּגִליל,
ַטע ּוְׁשֹתל ְׁשֹתל ַוַּטע,

ַּגם ֲאִני ְוַגם ַאָּתּה.

ב. 
הֹו, ִהְרִחיבּו ַהֻּגָּמה

ַלָּמָטר ְוַלַחָּמה!
ִתיל ָהַרְך ִיְגַּדל- ַהּׁשָ

ּוָפְרָחה ְׁשָמָמה.
ַמה ִלי ֶסַלע, ַמה ִלי חֹול,

ָיד ְוָיד עֹוֶדֶרת.
ִּתיף ַאְרֵצנּו ַהְּקָטָנה 

ֶאֶרץ ְלִתְפֶאֶרת.
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

“שיר השתיל” הוא שירו הראשון של יואל ולבה שנכתב ופורסם בארץ 
ישראל בשנת 1927.

יואל ולבה )1898–1982( מלחין, מעבד, חוקר ומורה, נולד בשפטובקה 
שבחבל ווהלין בדרום מערב רוסיה. עלה לארץ ישראל בשנת 1920 עם 

גרעין של תנועת” החלוץ”.

נולד  השיר,  מילות  רוח, מחבר  ואיש  )1902–1957(, משורר  שנהר  יצחק 
באוקראינה ועלה לארץ ישראל במסגרת תנועת החלוץ בשנת 1921. “שיר 
השתיל” מופיע בחוברת “ שירים לילדים” מאת יואל ולבה תלאביב 1947.

ב-1927, שנת חיבור השיר, כבר היו בתי ספר עבריים מוסדרים ברחבי 
הארץ ובהם ילדים וילדות הדוברים עברית. בבתי הספר שקדו המורים 
להקנות את השפה העברית ולהקנות דעת בכל תחומי הלימוד בלשון 
הילדים  הלימודים.  בתכנית  נכבד  מקום  תפסו  המוזיקה  שיעורי  זו. 
עבריים,  ומוזיקאים  משוררים  שחיברו  וישנים  חדשים  שירים  למדו 
כינוסי  גם  נערכו  תלמידים.  ותזמורות  מקהלות  הוקמו  הספר  ובבתי 
מוזיקה אזוריים שהשתתפו בהם מקהלות ותזמורות בתי הספר. )יואל 
ולבה היה שותף פעיל באירועים אלו. באותן שנים הוא הקים תזמורות 
מנדולינות עירוניות. אחת מהן הייתה בהרצלייה, וצילום של תזמורת זו 
מתנוסס על קיר המוזאון העירוני “בית ראשונים”(. והתמקדו במיוחד 
רק  לא  נועדה  החינוך  במוסדות  והחגיגה  החג  הדגשת  ישראל.  בחגי 
לשמר את העבר אלא בעיקר להשתית חינוך מַכוון ומעצב של החברה 
היהודית המתהווה בארץ ישראל. בחגיגות השתתפו הילדים וההורים, 
שרבים מהם היו “עולים חדשים” ויחד עברו חוויה אמנותית קהילתית. 

כך עוצבו הקהילות ביישובים רבים. 

המַכוון  מהחינוך  חלק  ששימש  אמנותי  אמצעי  גם  היו  החג  אירועי 
ההנהגה  לתפישת  ביטוי  בזה  היה  בארץ.  היהודי  היישוב  הנהגת  של 
שדאגה לעצב את החברה היהודית המתהווה בארץ. תפישה חינוכית 
זו, שהוגדרה לימים “כור ההיתוך” ואפיינה את שנותיה הראשונות של 

מדינת ישראל, החלה כבר באותן שנים ש”שיר השתיל” חובר.

בגולה היו חוגגים את החמישה עשר בשבט באכילת פירות. כשהתאפשר 
– שמחו יהודי הגולה לקבל פירות מארץ ישראל ולברך עליהם. בארץ 
לטבע  שיוצאים  כיום  והונהג  האילנות  לחג  הפך  בשבט  ט”ו  ישראל 

לשתול ולנטוע. 

בבתי “שיר השתיל” נזכרות מילים המשרטטות יחד את תמונת המקום 
והר. בבית השני: ארצנו  גיא  וכפר,  עיר  ישראל. בבית הראשון:  בארץ 

הקטנה, ארץ לתפארת. ובפזמון החוזר: מיהודה ועד הגליל. 

השכם  בבוקר  הקם  אחד  ילד  ציורי  בתיאור  משרטט  שנהר  יצחק 
ילד  זהו  ובגיא.  כדי לשתול אותם בהר  ירוקים  בידו שתילים  ומחזיק 
אחד המייצג את כל הצברים, ילידי הארץ ההולכים ביום זה בהמוניהם 
לשתול. בזיכרון המיתולוגי שלנו מופיעות קבוצות או כיתות של ילדים 
בחג  ארוכה  בשורה  ההולכים  ישראל,  דגל  כצבעי  ולבן,  כחול  לבושי 

הנטיעות ושותלים עד שהשטח שהיה שומם הופך לירוק.

כדי  ונשתול  ניטע  כולנו  לאומית:  מטרה  לנו  מציב  הראשון  הבית 
שהיא  משום  דו-משמעית  אמירה  זוהי  שורש”.  פה  “נכה  שבעתיד 
המילים  אל  מתחברת  זו  כאשר  “ַנֶּכה”.  רבים:  ראשון  בגוף  נאמרת 
אלה.  פעולות  נעשה  אנחנו השותלים   – ונשתול” שמשמעותם  “ניטע 
שורש?  פה  יכה  מי  ולשאול:  המטפורית  מהמשמעות  להתעלם  קשה 
השתילים או אנחנו השותלים? יש כאן שיתוף וגם פעולה הדדית של 
השותלים והשתילים. באותה תקופה היסטורית משפט זה מבטא את 
תמצית האידיאולוגיה הציונית בארץ ישראל האומרת: אנחנו הילדים 
נכה פה שורש כדי שלאחר שנה ובעוד שנה ושנים יהיה פה חורש. וכך 

עוד חורש יצמח ויהיה גם בעיר וגם בכפר.

הפזמון החוזר מנוסח בלשון ציווי: “טע ושתול, שתול וטע, גם אני וגם 
אתה”. יש המבחינים בין שתילה לנטיעה מבחינה בוטנית, אך מילות 
השיר מתארות את שני סוגי הפעולה בלא הבחנה. הציווי הקצר והכפול 
אני  “גם  וכן  השתילה  לפעולת  קצב  מעניק  וטע”  שתול  ושתול,  “טע 
וגם אתה” – כולנו, וגם השתיל עצמו, מצטרפים למגמת הגידול כדי 

שייווצר כאן חורש ועוד חורש.
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תפקיד  מצרף  המחבר  ונטיעות  שתילה  של  הלאומית  המגמה  אל 
נוסף לנוטעים: “שירו שיר לשתיל”. זהו רמז לעובדים באותה תקופה 

שעבודתם הייתה מֻלווה בזמר.

עבודת השתילה היא רק ראשית הדרך. אחריה יש לטפל ברך הנולד. 
השותל  לילד  הצומח  השתיל  בין  נקשר  הסימבולי  שהקשר  לאחר 
בשניהם,  בטיפול  גם  הקשר  אותו  נמשך   – שורש”  פה  “נכה  במשפט 
בשתיל ובילד, ובגידולם. והתוצאה מהי? “ופרחה שממה”. גם המילה 
“שממה” היא בעלת ממדים מטפוריים. אמנם מדובר באדמה עצמה, 
שהחברה  שאומרת  יותר  ועמוקה  חזקה  תהודה  בה  יש  בעיקר  אך 
היהודית בגולה, בעיקר בארצות אירופה הייתה במשבר קיומי ותרבותי 
והעלייה  תרבותית.  בשממה  חשו  רבים  שלעתים  וגם  שנים,  באותן 
לארץ והציונות תפריח שממה זו. השממה מתבטאת גם בהגדרת הנוף 

שהוא סלעי או חולי. 

הטיפול בשתילים חשוב. יש “להרחיב את הגומה” כדי שהגשם ישקה 
את האדמה והשמש תחמם את השתיל הרך והוא יגדל. כאן יש אפשרות 
לראות בשתיל הרך דימוי לילד השותל אותו, שהוא חלק מההתיישבות 
היהודית, מעין שתיל רך שיש לטפחו. דימוי זה מתחזק בביטוי “ארץ 
גם  אל  ליופי  רק  לא  קשורה  תפארת  המילה  לנו.  שתהיה  לתפארת” 
להתפארות. מיהו המתפאר? כולנו נתפאר בכך שיש לנו ארץ כזו, יפה 

וטובה.

ארץ קטנה שאנשיה  בשנות העשרים.  זה  בשיר  החזון שמתקיים  זהו 
הצליחו להפריח את השממה מיהודה ועד הגליל ומילאו אותה בחורש 

גדול. בני אדם שותלים ונוטעים ושומרים את הנטיעות.

מסיחין בסעודה
ט”ו בשבט, חג האילנות?

טובה דיקשטיין

ט”ו בשבט במקורו לא היה חג של נטיעות. הוא היה יום “מס ההכנסה” 
– היום האחרון שבו סכמו החקלאים את כמות הפירות שהייתה להם 
סך  את  לחשב  כדי  זאת  הקודם.  בשבט  מט”ו  החל  החולפת,  בשנה 
המסים, התרומות והמעשרות שהיה עליהם לשלם למלכות, לכוהנים, 

ללוויים ולעניים. 

מדוע נבחר דווקא ט”ו בשבט? כי עד ליום זה הסתיימה כבר הבשלת 
אחרוני הפירות; העצים עומדים בשלכת, וזהו הזמן הטוב ביותר לערוך 
בו סיכומים. בט”ו בשבט פורח גם עץ הפרי הראשון, השקד, ופריחתו 

היא “נקודת ציון” לפתיחתה של שנת פירות חדשה. 

ייבא  והוא  למולדתו  געגועים  בו  התעוררו   – לגולה  העם  יצא  כאשר 
בט”ו  יבשים  פירות  אכילת  מסורת  נולדה  כך  ישראל.  מארץ  פירות 
בשבט: פירות טריים עדיין לא היו בעונה זו. לאחר שחזר העם לארצו, 
קיבל מועד ט”ו בשבט ערך נוסף. בשנת 1884 יצאו אנשי יסוד המעלה 
ורימונים. שש שנים  כגון אתרוגים  1,500 עצים, בהם עצי פרי  ונטעו 
מאוחר יותר נטע המורה והסופר יעקב יעבץ מזיכרון יעקב בט”ו בשבט 
באופן  לישראל  עצים עם תלמידיו. בעקבותיו אימצה הקרן הקיימת 
רשמי את המנהג לטעת עצים בט”ו בשבט וקבעה את היום כחג נטיעות 
וחגה של קק”ל. מבחינה חקלאית חודש שבט אינו מתאים לנטיעות. 
ובחודש שבט  להיקלט בקרקע,  כדי  זקוקים להשקיה מרובה  העצים 
לארבעה  השנה  את  חילקו  חז”ל  סיומה.  לקראת  כבר  הגשמים  עונת 
לספור  מתחילים  שממנו  מועד   – לנטיעות  השנה  וראש  שנים,  ראשי 
את גיל העצים – היה בעבר דווקא בא’ בתשרי, עם תחילתה של עונת 

הגשמים )משנה, ראש השנה א, א(.1

1 על ט”ו בשבט בעת העתיקה ראו בספרו של נוגה הראובני “טבע הארץ במקורות 
ישראל”, עמ’ 117-103
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נטיעת עצים ובמיוחד עצי פרי, היא ערך חשוב במורשת עם ישראל. 
בארץ.  כסמל להשתרשותו  בבאר שבע  נטע אשל  אבינו  כבר אברהם 
אלפיים שנים מאוחר יותר אמר רבי יוחנן בן זכאי: “אם יש נטיעה בידך 
ויאמרו לך בא המשיח, קודם תיטע ורק אחר כך צא לקבל את פניו” 

)אבות דרבי נתן, נוסחא ב’ פרק לא(.

אגדה יפה במדרש משקפת את יחסם של אבותינו לנטיעת עצי פרי: 
מעשה באדריאנוס המלך שהיה עובר למלחמה והולך עם הגייסות שלו 
להילחם על מדינה אחת שמרדה עליו. מצא זקן אחד בדרך שהיה נוטע 
נטיעות תאנים, אמר לו אדריאנוס: “אתה זקן ועומד וטורח ומתייגע 
לאחרים”? אמר לו )הזקן(: “אדוני המלך, הריני נוטע. אם אזכה, אוכל 

מפירות נטיעותיי, ואם לאו – יאכלו בניי”

עשה )אדריאנוס( שלש שנים במלחמה וחזר. מצא לאותו זקן באותו 
מקום. מה עשה אותו זקן? נטל סלסילה ומילא אותה ביכורי תאנים 
יפות וקירב לפני אדריאנוס. אמר לפניו: “אדני המלך, קבל מן עבדך, 
אני הוא אותו הזקן שמצאת אותי בהליכתך... והרי כבר זיכני המקום 

לאכול מפירות נטיעותיי ואלה שבתוך הסלסילה מהן מנתך”. 

מיד אמר אדריאנוס לעבדיו: “טלו אותה )את הסלסילה( ממנו ומילאו 
זהובים  מלאה  הסלסילה  את  הזקן  נטל  כך.  עשו  בזהובים”.  אותה 
המעשה.  את  להם  סח  ולבניו  לאשתו  בביתו  ומשתבח  הולך  והתחיל 
הייתה שכנתו עומדת שם, שמעה מה אמר הזקן, אמרה לבעלה: “כל 
בני אדם הולכים והקב”ה נותן להם ומזמן להם טובה, ואתה יושב בבית 
תאנים  של  בסלסילה  המלך  את  כיבד  שלנו  שכן  הרי  באופל.  חשוך 
ומילא אותה לו זהובים. ועתה עמוד וטול סל גדול ומלא אותו כל מיני 
מגדים מן תפוחים ותאנים ושאר פירות יפים שהוא אוהב אותם הרבה, 
לך וכבד אותו בהם שמא ימלא לך זהובים, כמו שעשה לשכננו הזקן” 
.הלך ושמע לאשתו ונטל סל גדול ומילא אותו כל מיני מגדים, תאנים 
ותפוחים וטען על כתפו וקירב לפני המלך... ועמד ואמר: אדוני המלך, 
ותפוחים.  בתאנים  לכבדך  ובאתי  הפירות  את  אוהב  שאתה  שמעתי 
אמר המלך לסרדיוטין )חיילים( שלו: “טלו אותו ממנו וטפחו אותן על 
נכין סוכריות  פניו”... )מדרש תנחומא, קדושים, ח( לכבוד ט”ו בשבט 

תמרים, מתכון שנמצא על קיר קבר מצרי משנת 1600 לפני הספירה. 

סוכריות תמרים 
המצרכים הדרושים

1 כוס תמרים
1 כפית קינמון

1/2 כפית הל טחון
1/2 כוס אגוזים טריים

2 כפות דבש תמרים מחומם
צלחת ובה שקדים כתושים

אופן ההכנה
מגלענים את התמרים, כותשים ומערבבים במעט מים כדי 

יצירת ממרח.
מוסיפים את התבלינים ומערבבים.

מרסקים את האגוזים ומוסיפים לתערובת.
יוצרים כדורים קטנים בגודל סוכריות. מורחים את הכדורים 

בדבש חם ומגלגלים בתוך השקדים. מגישים.
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ט”ו בשבט
ָׁשִתיל ָקָטן

ָמן ים: ַאֲהרֹן ַאׁשְ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
ָשִתיל ָקָטן

ְּבט”ּו ִּבְׁשָבט
ָעַמד ַּבַּגן

ָלַחׁש ַּבָּלאט

 ֲאִני ֶאְגַּדל
ְוֹלא ֱאֹּבל

ֶאְהֶיה ְלֵעץ,
ְלֵעץ ָּגדֹול.

ב.
 ֶיֶלד טֹוב

אֹוִתי ָׁשַתל,
הּוא ַיְׁשֶקה
ֲאִני ֶאְגַּדל.

ַאְצִמיַח ְּפִרי
ֵצל ֶאֵּתן

 ִצּפֹור ֶאְצִלי
ִּתְבֶנה ָלּה ֵקן

 ֲאִני ֶאְגַּדל וכו’.

ג.
ְוֶיֶלד טֹוב,

ַתל, ֶזה ֶׁשּׁשָ
ַהְּפִרי ִיְקֹטף

ְוַגם ֹיאַכל.

ָינּוַח ֹּפה
ְּבֵצל ָקִריר,

 ְוַהִּצּפֹור
ָּתִׁשיר לֹו ִׁשיר.
 ֲאִני ֶאְגַּדל וכו’
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

אהרן אשמן )1896–1981( היה משורר, מחזאי ומתרגם עברי. בילדותו 
למד ב”חדר מתוקן” ציוני בעיר הולדתו באלין שבפלך פודוליה שבדרום 

מערב רוסיה ועלה לארץ בשנת 1921. 

מערב  שבדרום  ווהלין  בפלך  הוא  גם  נולד   )1982–1898( ולבה  יואל 
גרו  שניהים   .1920 בשנת  ארצה  ועלה  ב”חדר”  למד  בילדותו  רוסיה. 
בתל אביב.את השיר “שתיל קטן בט”ו בשבט” כתבו אהרן אשמן ויואל 
ומנגינה  מילים  הופיע  והשיר  בישראל.  1953)תש”יג(  בשנת  ולבה 

ב”דבר לילדים” חוברת 20 תשי”ג.

בארץ  שהשתרשה  שנים  עשרות  בת  מסורת  ולשבח  להלל  בא  השיר 
ישראל וממשיכה להתקיים גם לאחר קום המדינה עד ימינו אלה. בכל 
וילדה  ילד  כל  הטבע.  אל  יוצאים  הספר  ובית  הגן  ילדי  ישראל  רחבי 
מחזיקים בידם שתיל קטן ויוצאים לשתול ולנטוע, כדברי הימים ההם 
“לכבוש את השממה”. הרבה מיערות ופרדסים בישראל של ימינו ניטעו 
בט”ו בשבט. היוצרים מספרים כאן סיפור עם חזון. זהו חלק מהחזון 
הציוני. ילד טוב שותל את השתיל הקטן מתוך כוונה יתרה, מתוך חלום 
שלא יתממש מיד אלא בעתיד. וכיצד ייראה העתיד – מספר השתיל 
לסיפורו  להקשיב  יש  בצנעה.  בחשאי,  בסתר,  כלומר  בלאט,  הקטן 
ולהטות לו אוזן. יש כאן חוזה בלתי כתוב בין השתיל לילד ששתל אותו. 
בבית הראשון מצהיר השתיל כי הוא יגדל ולא ייבול ויהיה לעץ גדול. 
בבית השני מתנה השתיל את גדילתו בכך שהילד הטוב ימלא את חלקו 
בגדילתו. הילד יקפיד להשקותו – והוא, השתיל, יגדל. השתיל, שדרכו 
גדול. הוא  יגדל לעץ  יקרה כאשר הוא  ובטוחה, מספר מה  לו  סלולה 

יצמיח פירות, הוא ייתן צל, וציפורים יקננו בין ענפיו.
הוא.  גם  יגדל  השתיל  שכמו  הטוב,  לילד  הבטחה  יש  השלישי  בבית 
כפרס על טיפולו המסור של הילד בשתיל הוא יוכל לאכול מפריו של 

העץ. הוא גם ינוח בצילו הקריר, והציפור שבקן תשיר לו שיר.
השתיל הקטן חוזר ואומר שלש פעמים בפזמון החוזר: אני אגדל ולא 

ֶאּבול, אהיה לעץ גדול…

זהו שיר המכיל בתוכו הבטחה הדדית של האדם ועץ האומרת ששניים 
אלה ישמרו זה על זה.

צילומים: טובה דיקשטיין, שקד
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ִׁשיר ַלֶּנַטע
ִניס ים: ְלִוין ִקיּפְ ִמּלִ

ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

ֹּבֶקר ְׁשָבט ְּברֹוְך לֹוֵטף-
ַהַּמְעֵּדר ַעל ַהָּכֵתף,

ֶנַטע ַרְך ַּבָּיד -
ְוֶחְדָוה ַרָּבה ַּבֵּלב.

ֶנַטע, ֶנַטע, ֶנַטע ַרְך,
ֶדה ֵנֵצא ַּבָּסְך,  ַלּׂשָ

ֵאי ָׁשם ְׁשָמָמה-
ֹחֶרׁש-ַעל ִיְצַמח!

ֶנַטע ַרְך-
ַטל ְוֶגֶׁשם ֹלא ֶּתְחַסר!

ֹׁשֶרׁש ַהְך
ְּבֶסַלע ּוִמְדָּבר.

ֶנַטע ַּגן
ְּתַׂשְגֵׂשג ְלַיַער-ַעד

ִמן נֹוף ָּדן 
ַעד ְלחֹוף ֵאיַלת! 

ט”ו בשבט
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה 

לוין קיפניס )1894–1990(, מחבר המילים, היה משורר וסופר ילדים, 
למורים  המדרש  בבית  למלאכה  מורה  והיה  ילדים  תיאטרון  הקים 
באותו  מוזיקה  לימד  ולבה  יואל  אביב.  בתל  לוינסקי  ע”ש  ולגננות 
מוסד החינוך. שני יוצרים אלה נולדו בחבל ווהלין בדרום מערב רוסיה, 
למדו בחדר בילדותם, עלו לארץ ישראל ועסקו כל ימיהם ביצירה. לוין 
קיפניס הקדים לעלות לארץ. הוא עלה ב- 1913 ולמד אמנות בבצלאל, 

ואילו יואל ולבה עלה ב-1920 ולמד מוזיקה. 

ישיר אתנו?” מאת  “מי  ונכלל בחוברת  השיר חובר בשנות החמישים 
בט”ו  העוסק  ולבה  יואל  של  השלישי  שירו  זהו   .)1955( ולבה  יואל 
בשבט. )הראשון הוא “שיר השתיל”, 1927, והשני “שתיל קטן”, 1953(. 

 זהו שיר מלא תקווה, ביטחון וקצב. אפשר אפילו לחוש שהוא מעין שיר 
לכת. “לשדה נצא בסך” ועל הכתף, במקום רובה, נשים מעדר. נראה 
שכבר ברור ומובן לכול מה עושים בבוקר שבט: מזג האוויר נעים, הרוח 
מלטפת, ובבוקר כזה נערכים למשימה. את המעדר שמים על הכתף, 
ביד מחזיקים נטע – שהוא קצת גדול משתיל קטן... ואת הלב ממלאים 
בחדווה, הלוא זו שמחת הנטיעה. השתילים הקטנים שמופיעים בשני 
לנטוע  כדי  גדלו  כלומר  לנטעים,  זה  בשיר  הפכו  הקודמים  השירים 
ובביטחון. הפעם  זאת בזקיפות קומה  וכל  ולייער את הארץ.  נטיעות 
מדובר בנטיעות של עצים. הארץ כבר אינה כולה שממה כפי שהייתה 
בשיר הקודם ) שיר השתיל( אלא כדברי השיר הזה “אי שם שממה”, 
נראה על פי דברי השיר  נוטעים רק במקום שהוא שומם, אך  כלומר 
שהרבה מקומות הפכו ל”חורש צל” ול”יער עד” )מדובר כאן בסוג יער 

החי לעד כמו יערות האמזונס באמריקה(. 

השתילה  מפעלי  על  לכתפו”  “מעבר  מתבונן  כבר  המשורר  זה  בשיר 
והנטיעה שהתקיימו עשרות שנים בארץ ישראל ובמדינת ישראל, והוא 
לכאורה מתבונן ביערות הקיימים ונשמע כמו מפקד הפוקד על הנטע 
הרך: “שורש הך בסלע ומדבר”. זו משימה לא פשוטה, לגדול ולשגשג 

תחסר”.  לא  וגשם  “טל  הבטחה  ישנה  אך  וחולית.  סלעית  בסביבה 
בתנאים  יחיה  הוא  דבר.  יחסר  לא  שלנטע  בביטחון  מדבר  המשורר 

אידאליים.

הביטוי “מנוף דן ועד לחוף אילת” מצביע על גבולות הארץ של אותן 
שהוזכרו  הגבולות  את  משלימים  הם  אך  האורך  גבולות  אלה  שנים. 
ומשגשגת  מיוערת  קטנה  ארץ  הגליל”.  ועד  “מיהודה  השתיל  בשיר 

ליער עד מדן ועד אילת.

צילום: טובה דיקשטיין, שקד
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ליום י”א באדר
ַּבָּגִליל

רֹוְיֶדס ים: ַאְבָרָהם ּבְ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה:יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א. 
ֲעֵלי ִּגְבָעה ָׁשם ַּבָּגִליל

יֹוֵׁשב ׁשֹוֵמר ּוְבִפיו ָחִליל.
הּוא ְמַחֵּלל ִׁשיַרת רֹוֶעה

ה, ַלְּגִדי, ִלְסָיח ּתֹוֶעה. ַלּׂשֶ

פזמון חוזר
ַרֵּנן, ַרֵּנן ֲחִליִלי

ַחי עֹוד יֹוֵסף ַהְּגִליִלי!
ֹלא ָּתִמיד ַהַּתן ֵייִליל,

עֹוד ָנכֹון יֹום ְּפדּות ְוִגיל.
ֲאַחֵּלל ַּבֲחִליִלי

ִלי-ִלי-ִלי-ִלי-ִלי-ִלי-ִלי
ַרֵּנן, ַרֵּנן, ֲחִליִלי 

עּוָרה, עּוָרה ְּגִליִלי.
ֹלא ָּתִמיד ַהַּתן ֵייִליל 

עֹוד ָנכֹון יֹום ְּפדּות ְוִגיל.

ב.
הּוא ְמַחֵּלל קֹוֵרא ָׁשלֹום:

ֵאַלי, ֵאַלי, ְּגׁשּו ֲהלֹום!
ֵיׁש ַמְנִּגינֹות ְּבִפי ָחִליל
ֵיׁש ַאָּגדֹות ֹּפה ַּבָּגִליל.
פ”ח: ַרֵּנן, ַרֵּנן ֲחִליִלי...

ג.
ָהֹיה ָהָיה ִּגּבֹור ַעִּתיק

צּוִרים ָּבַקע, ְסָלִעים ֶהֱעִתיק.
ְּבִׁשיר ַחִּיים ָיָצא ַלְּקָרב

מּול ֲאַסְפסּוף ָּגדֹול ְוָרב.
פ”ח. ַרֵּנן, ַרֵּנן ֲחִליִלי...

ד.
טֹוב ָלמּות, ֹּכה ָאַמר,

ְּבַעד ַאְרֵצנּו ַעל ַהִּמְׁשָמר!
ָהֹיה ָהָיה ִּגּבֹור ִחיָדה 

לֹו ְזרֹוַע ְיִחיָדה.
פ.ח. ַרֵּנן, ַרֵּנן ֲחִליִלי...
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח ַוְלֶּבה

הרקע לכתיבת השיר
את מילות השיר “בגליל” כתב בשנות השלושים של המאה העשרים 
המשורר אברהם ברוידס )1907–1979(. ברוידס נולד בווילנה שבליטא, 
בילדותו למד בחדר מתוקן, עלה לארץ בשנת 1923, היה משורר ופעיל 
בשנות  נעשתה  השיר  הלחנת  גם  העובד”.  “הנוער  תנועת  בהקמת 

השלושים. 

המלחין, יואל ולבה )1898–1982(, היה יליד שפטובקה בחבל ווהלין, 
שבדרום רוסיה ועלה לארץ בשנת 1920 במסגרת תנועת “החלוץ”.

יואל ולבה, המלחין, בשנותיו הראשונות בארץ היה ממקימי היישוב “הר 
כינרת” בגליל, במסגרת גרעין “החלוץ” של צעירי קבוצת שפטובקה. 
קבוצות  ארבע  בו  היו  כינרת.  לים  הצופה  ההר  על  הוקם  זה  יישוב 
“החלוץ”.  במסגרת  שעלו  רוסיה  מדרום  יהודיים  וצעירות  צעירים 

היישוב התקיים שנים אחדות עד שפורק בשנת 1925.

השיר “בגליל” מופיע בחוברת “ענות שירי רועים לקול אחד” בעריכת 
ישיר איתנו”  “מי  גם בחוברת  נכלל  הוא   .)1939( יהודה שרת תרצ”ט 

מאת יואל ולבה תל אביב 1955. 

החליל המספר אגדות
לשיר “בגליל” ארבעה בתים ופזמון חוזר. השיר פותח בסיפור על יום 
עבודה שגרתי של שומר בגליל, היושב עלי גבעה ומחלל. כך מצטיירת 
שלווה  אפופת  סביבה  בתוך  השרוי  הגלילי  השומר  של  דמותו  בשיר 
פסטורלית, והדאגה היחידה שמעסיקה אותו היא השמירה על “שה, גדי 
וסייח תועה...” שלושת אלה הם ולדותיהם של העז הכבשה והסוסה. 
המספרות  מנגינות  עולות  מחלילו  בנחת.  ומחלל  יושב  הזה  השומר 

אגדות על העבר, על זמנים שפני הדברים היו אחרים.

על  בגליל  המתהלכת  אגדה  מספרת  החליל  של  ממנגינותיו  אחת 
אירוע שהתרחש פעם לפני ימים רבים ועל גיבור גלילי שנפל בקרב. 

בהגזמה  מוצג  תיאורו  אך  מוזכר,  לא  טרומפלדור  של  המפורש  שמו 
המאדירה את דמותו שהפכה מזמן למיתוס לאומי. לאורכו של השיר 
פזורים תיאוריו של אותו גיבור כך: “גיבור עתיק שצורים בקע וסלעים 
העתיק” )בית שלישי(. “בשיר חיים יצא לקרב מול אספסוף גדול ורב” 
)בית שלישי(. בסיומו של השיר נאמר: “היה היה גיבור חידה לו זרוע 
)בית  ארצנו”  בעד  למות  “טוב  האחרונים  חייו  ברגעי  שאומר  יחידה” 

רביעי(. 

יוסף טרומפלדור גיבור חידה
השיר “בגליל” חובר והולחן לזכרו של יוסף טרומפלדור שנפל בשנת 
שבעה  עם  יחד  שבגליל  חי  תל  על  בקרב  תר”ף  באדר  בי”א   1920
יד  על  חי.  לתל  קיבוץ הסמוך  גלעדי,  בכפר  נקברו  הנופלים  מחבריו. 
קברם הוקמה ב-1934 אנדרטת “האריה השואג” מעשה ידיו של הפסל 
בארץ  העברי  היישוב  הנהגת  ידי  על  הוכרז  באדר  י”א  יום  מלניקוב. 
והוקדש לזכר הנופלים על הגנת היישוב. ביום  כ”יום תל חי”  ישראל 
זה נערכו טקסי זיכרון בתל חי ובכל יישוב בארץ, בבתי הספר ובגנים .

יוסף טרומפלדור )1880–1920( היה יהודי יליד רוסיה, השתתף כלוחם 
מצטיין עטור אותות כבוד במלחמת רוסיה נגד יפן. בשנת 1905 הוא 
נפצע בקרב, נפל בשבי היפני וזרועו השמאלית נקטעה. לימים שוחרר 
שנפגעו  היהודים,  עמו,  בני  מצוקת  את  וראה  לרוסיה  חזר  מהשבי, 
בפרעות שעשו נגדם תושבי המקום. טרומפלדור ארגן ברוסיה תנועת 
והחל לעודד צעירים  נגד הפורעים, הקים את תנועת “החלוץ”  הגנה 

יהודים לעלות לארץ ישראל. 

טרומפלדור באותם ימים השלים את לימודי המשפטים ברוסיה, וכשהוא 
יהודית  התיישבות  הקמת  ברעיון  אף  נשבה   – הציונות  לרעיון  נחשף 
שיתופית בארץ ישראל שיעסקו בה בחקלאות. מרעיון זה צמחו מאות 
לקבוצת  והצטרף  ב-1912  לארץ  עלה  הוא  בארץ.  וקבוצות  קיבוצים 
גידם עבד בכל עבודה בשדה  היותו  ועל אף  גדות הכנרת,  דגניה שעל 
הקים  לימים  לסוס.  הרתומה  במחרשה  האדמה  את  חורש  אף  והיה 
עם חבריו את תנועת “השומר” כדי להגן על רכוש המתיישבים מכיוון 
“גדוד  גם  הוקם  “השומר”  תנועת  מלבד  ובקר.  צאן  מגנבות  שסבלו 
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בארץ.  עבודה  בכל  עבריים  עובדים  העסקת  למען  שנאבק  העבודה” 

מאפייניו של גיבור עברי כמנהיג לאומי
שלושה מאפייני גיבור עברי מיתולוגי מתקיימים בדמותו של טרומפלדור: 
איש ענק בעל כוח אדיר שביד אחת מנצח את אויביו. איש השומר על 
הרועים ועל עדרי הצאן בגליל. איש ה”קורא שלום, אליי אליי גשו הלום” 
)בית שני(, איש המעודד את עמו באמירה “ לא תמיד התן ייליל עוד נכון 

יום פדות וגיל” וגם “עורה עורה גלילי” )פזמון חוזר(.

אך  בשיר,  טרומפלדור  של  שמו  את  במפורש  מזכיר  אינו  המשורר 
בזאת הוא מאפשר לנסות ולחשוף את זהותו ולגלות שיש בשיר כמה 
ב-1920  כגיבור עתיק שנפל  אל טרומפלדור  רמזים המקשרים מחד 
בגליל ומאידך מאפשרים גם לחזור על עברו הקדום של עם ישראל 
יעקב  יצחק,  אברהם,  כמו:  צאן  רועי  היו  כולם  המייסדים  שאבותיו 

ומשה המוזכרים במקרא בספרים בראשית ושמות. 

ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ה  “ּומֶֹשׁ אלה:  דברים  משה  על  מסופרים  שמות  בספר 
בֹא ֶאל ַהר  ַוָיּ ר  ְדָבּ ַהִמּ ַאַחר  אן  ַהצֹּ ְנַהג ֶאת  ַוִיּ ִמְדָין  ֵהן  כֹּ ִיְתרֹו חְֹתנֹו  צֹאן 
מתוך  במדבר  למשה  נגלה  אלוהים  א(.  ג,  )שמות  חֵֹרָבה”  ָהֱאלִֹהים 
הסנה הבוער שאיננו אוכל )שאינו נשרף(. אלוהים הטיל עליו משימה 
ר  ַחץ ֲאֶשׁ ָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַלּ ָרֵאל ָבּ ֵני ִיְשׂ ה ַצֲעַקת ְבּ ה ִהֵנּ זו: “ְוַעָתּ
י  ְרעֹה ְוהֹוֵצא ֶאת ַעִמּ ָלֲחָך ֶאל ַפּ ה ְלָכה ְוֶאְשׁ ִמְצַרִים לֲֹחִצים אָֹתם. ְוַעָתּ
ְצָרִים” )שמות ג, ט-י (. ומשה הנרתע מהמשימה מוצא  ָרֵאל ִמִמּ ְבֵני ִיְשׂ
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכי” )שמות  י ְכַבד ֶפּ נימוקים להשתמט מהשליחות: “ִכּ
ד, י(. משה מתגלה כאן כאדם וכרועה צאן הנבחר בשל יכולתו להנהיג, 
ם  ְלשֹׁ ם ִמִשּׁ מֹול ַגּ ם ִמְתּ ָבִרים ָאנִֹכי ַגּ מודה בחולשותיו כך: “לֹא ִאיׁש ְדּ
ָך” ) שמות ד, י(. אלוהים אינו מרפה ממנו ואומר  ְרָך ֶאל ַעְבֶדּ ֶבּ ם ֵמָאז ַדּ ַגּ
ה  ָך ְלֶפה ְוַאָתּ למשה שאחיו אהרון הלוי יהיה לו לפה: “ְוָהָיה הּוא ִיְהֶיה ְלּ

ְהֶיה ּלֹו ֵלאלִֹהים” )שמות ד, טז(.  ִתּ

מגמגם  כלומר  לשון,  וכבד  פה  כבד  בהיותו  מתבטא  משה  של  מומו 
המתקשה בדיבור. אל מומו של משה מתקשר ברמז מומו של טרומפלדור 
– היותו גידם. משה הנהיג את בני עמו העברים במדבר, ולמרות מומו 
גידם  הצליח להביאם לארץ ישראל. כך גם טרופלדור – על אף היותו 

הצליח להנהיג את הצעירים מהגולה לארץ 
ישראל במסגרת תנועת “החלוץ”.

בין  הקושר  השלישי  המאפיין  את 
טרומפלדור למשה אפשר למצוא באמירתו 
ח  ַקּ ה ַהֶזּה ִתּ ֶטּ של אלוהים למשה: “ְוֶאת ַהַמּ
ּבֹו ֶאת ָהאֹתֹת” )שמות  ה  ֲעֶשׂ ַתּ ר  ֲאֶשׁ ָיֶדָך  ְבּ
י”ז(. המטה שבידי משה עושה נפלאות  ד, 
משה שבמטה  על  במדבר. מסופר  ומסייע 
ועל  מים”.  ממנו  ויצאו  סלע  על  “הכה 
טרומפלדור נאמר בבית השלישי: “הֹיה היה 
העתיק”.  סלעים  בקע  צורים  עתיק  גיבור 
אל  מתקשר  משה  ידי  על  שנבקע  הסלע 

הצורים שבקע הגיבור בשיר “בגליל”.

מקבלת  כמנהיג  טרומפלדור  של  גדולתו 
האדרה בפזמון החוזר שבו המשורר אומר 
“חי עוד יוסף הגלילי” והמנהיג הזה מעודד 
את עמו ואומר: “לא תמיד התן ייליל, עוד 

נכון יום פדות וגיל”.

יוסף טרומפלדור הפך לדמות מופת בחייו 
ולאחר מותו. 

צילום: תמר בן שאול
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פורים
יֹום ּפּוִרים 

ים: ְלִוין קיפניס ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א.
יֹום ּפּוִרים יֹום ַחג הּוא ָלנּו

ּבֹו ָנִגיל ִנְׂשַמח ֻּכָּלנּו
ַאְך ֶזה יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב

ּבֹו ָנִׁשיר ִנְרֹקד ָלֹרב.

ִּפְזמֹון חֹוֵזר: 
ַעל ֵּכן ָצִריְך ַהּיֹום ִלְׂשֹמַח
ַעל ֵּכן ָצִריְך ָמנֹות ִלְׁשֹלַח 
ַעל ֵּכן ָצִריְך ִלְרֹקד ְּבִלי ַּדי

ּוְלהֹודֹות ַלֲאֹדָני.

ב. 
ֵנס ּפּוִרים ֵיַדע ָּכל ֶיֶלד

ָמְרְּדַכי ָלַבׁש ְּתֵכֶלת
ָלַבׁש ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן

ַעל ֵעץ ָרם ִנְתָלה ָהָמן
פ.ח: ַעל ֵּכן ָצִריְך...

1896-1981
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1896-1981

ניתוח הטקסט 
אילה יפתח–ַוְלֶּבה

)1894–1990(, מחבר המילים, היה משורר וסופר ילדים  לוין קיפניס 
ומורה בבית המדרש למורים ולגננות על שם לוינסקי בתל אביב. 

יואל ולבה )1898–1982(, שהיה מוסיקאי, לימד גם הוא במוסד חינוכי 
זה. שני יוצרים אלה נולדו בחבל ווהלין בדרום מערב רוסיה, בילדותם 
למדו ב”חדר” וכמובן עלו לארץ ישראל ועסקו כל ימיהם ביצירה. לוין 
קיפניס הקדים לעלות לארץ. הוא עלה ב-1913 ואילו יואל ולבה עלה 
ב-1920. )בספר זה מופיעים הם בשירים נוספים ואלה הם: “האסיף” 

ו”שיר לנטע”(.

לוין קיפניס חיבר את השיר “יום פורים” בשנת תרע”ט )1919(. יואל 
ולבה חיבר את הלחן לשיר זה בשנות ה-40 למאה ה-20. השיר והלחן 

מופיעים בחוברת “שירים לילדים” מאת יואל ולבה, תל אביב 1947.

השיר בנוי משני בתים ומפזמון חוזר אחרי שניהם. 

בפורים המקובל  המנהג המסורתי לשמוח  את  הראשון מתאר  הבית 
בקרב בני העם היהודי. בבית הזה לא נאמר על מה יש לשמוח אלא רק 
הוכרז שזה יום של שמחה. שוב מופיע הביטוי כולנו המקובל ב”שירת 
כל  שעל  מצווה  היא  וריקודים  שירים  ששמחה,  שאומר  מה   – רבים” 

העם לקיימה.

הפזמון החוזר אומר שלוש פעמים את שלוש המילים “על כן צריך”. 
לשלוח,  מנות  לשמוח,  אלה:  מצוות  שלוש  מפורטות  זה  ובפזמון 

ולהודות לה’. 

הבית השני אומר כי קרה כאן נס. השימוש במילה “נס” הוא בחירתו 
של המשורר להגדיר את יום פורים. הנס הזה מזכיר את סיפור נס פך 
השמן שקרה בחג החנוכה. למשורר חשוב להדגיש כי נס היה ובעיקר 
המאמין  וכמחנך  כמורה  דבריו  עולים  כאן  זאת.  ֵידע  ילד  שכל  חשוב 
חייב  סיפור  שכל  האומרת  אופטימית,  גישה  לילדים  להציג  שחשוב 

להיגמר בטוב. 

פורים מהו?
השם “פורים” נשען על המילה “ּפּּור” שפירושה גורל ש”נפל” למישהו. 
השם הזה מזכיר את תוכן חג הפורים שנחוג בכל קהילות ישראל ביום 
י”ד באדר. זהו יום מלא שמחה כפי שעולה ממילות השיר – “בו נגיל 
נשמח כולנו”. הטלת הפור מתייחסת לסיפור המתואר במגילת אסתר, 
המתרחש בשושן הבירה שמושל בה המלך אחשוורוש. מלך זה משל 
אחשוורוש  המלך  כוש.  ועד  מהודו  מדינות,  ושבע  עשרים  מאה  על 
הוא  מיין  לגברים. לאחר שהשתכר  רק   – גדול  עשה בארמונו משתה 
ציווה להזמין למשתה את ושתי אשתו המלכה שכולם יראו את יופייה. 
המלכה ושתי סירבה למלא את פקודתו לבוא למשתה, וסופה שירדה 
מגדולתה וסולקה מארמונה. תפשה את מקומה, לאחר חיפוש ממושך, 
ידע  לא  אחשוורוש  היהודי.  מרדכי  של  דודו  בת  היהודייה  אסתר 
בת  הדסה  הוא  האמיתי  ושמה  מתחפשת  אסתר  החדשה  המלכה  כי 
אביחיל היהודייה. הוא גם לא ידע שמרדכי היהודי הוא בן דודה של 

אסתר. 

יועץ המלך המן הרשע סכסך בין המלך למרדכי, שיקר למלך ואמר לו 
כי היהודים מסרבים לקיים את חוקי הממלכה ובכך מזיקים לחברה 
להם  שהיה  הטוב  ובקשר  בחכמתם  ומרדכי  המלכה  אסתר  כולה. 
יהודי הממלכה  כל  ואת  עם המלך הצליחו להציל ממוות את מרדכי 
הגדולה. סופו של הסיפור הגיע כאשר בחוצות העיר שושן תלו על עץ 
גבוה את המן הרשע, זרש אשתו ואת עשרת בניהם. אולם קודם לכן 
המן הוביל ברחובות העיר את מרדכי היהודי שישב על סוס כשהוא 
לבוש בבגדים העשויים תכלת וארגמן, והמן שהוליך את הסוס קרא 

בקול: “ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו...”

ההצלחה  וצהלה.  שמחה  הייתה  וליהודים  התהפך  הסיפור  כך  הנה 
יום  לזכר  ואסתר.  והיא פרי חכמתם של מרדכי  זה,  מודגשת בסיפור 
התענית שצמה בו אסתר המלכה המוזכר במגילה נקבע ביום י”ג באדר 
יום צום “תענית אסתר”. ויום י”ד באדר )ויום ט”ו בו בערים מוקפות 

חומה( הוא יום שמחה וצהלה.
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מנהגי החג 
מחמש  אחת  אסתר”,  “מגילת  את  הכנסת  בבתי  קוראים  הזה  בחג 
המגילות המופיעות בתנ”ך בחלקו השלישי הקרוי “כתובים”. מגילה זו 
חוברה בתקופת בית המקדש השני. היא קרויה על שם אסתר המלכה, 

אחת מדמויות המפתח בעלילת סיפור המגילה. 

יוצאים לרחובות, הכול מתחפשים, חוגגים  פורים הוא חג שבו הכול 
ברעשנים  מרעישים  הכנסת  בבית  יין.  שותים  “עדלאידע”,  בתהלוכת 
כאשר מזכירים את שמו של המן הרשע שבנה את סיפור עלילת השווא 

נגד מרדכי הצדיק.

תפוצות  בכל  היהודי  העולם  בחלל  שמתרחשת  החברתית  בדרמה 
בין שני המועדים  ביטוי מטפורי לצמידות  יש  ישראל ברחבי העולם, 
האלה בחודש אדר שבהם מתכנסת כל הקהילה לעסוק בתוכני מגילת 
אסתר, כאשר אחרי י”ג באדר שהוא יום “עצוב” אך מנצח מגיע יום י”ד 

באדר שהוא יום “שמח” על הניצחון.

מסיחין בסעודה
עד דלא ידע
טובה דיקשטיין

אחד המנהגים האהובים ביותר בחג הפורים הוא שתיית יין “עד דלא 
“עד   - בתלמוד  רבה.  בדקדקנות  אותו  לקיים  המקפידים  ויש  ידע”, 
דָלא ְיַדע )להבדיל( בין ארור המן לברוך מרדכי” )בבלי, מגילה ז, ע”ב(. 
חגגו  שבהם  והמשתה  השמחה  ימי  את  להזכיר  נועדה  ההתבסמות 
היהודים את הצלתם מידי המן ואת היין ומשתאות היין שמלווים את 

העלילה עד לסופה הטוב.

בעולם שהיה נטול קפה, תה, קקאו או סוכר וללא אפשרויות קירור, 
ליין היה מקום חשוב. הוא היה אחד משלושת המוצרים הבסיסיים של 
סל המזונות הארץ ישראלי בפרט ושל ארצות הים התיכון בכלל, יחד 

עם הדגנים ושמן הזית. בתנ”ך נקראים השלושה “דגן, תירוש ויצהר”. 

מתוק,  קידוש  יין  רק  הכירו  אבותינו  כי  המקובלת  הדעה  למרות 
המקורות היהודיים מזכירים סוגים רבים ומגוונים של יין. כבר במקרא 
נזכרים יין שורק – יין אדום, יין חלבון – יין שיובא מסוריה והיה ידוע 
חז”ל  בספרות  ומתובל.  מבושל  יין   – הרקח  ויין  הלבנון  יין  באיכותו, 
יין מתוק,  ויין חדש,  יין ישן  ויין לבן,  יין אדום  יינות נוספים:  מוצאים 
יין מר ויין מתובל. אנומלין – יין מתובל בדבש ובפלפל שחור, אלונטית 
מעושן  יין  גם  ויש  הקדום.  הבושם   – ובאפרסמון  במים  מתובל  יין   –
כרמל,  יין  לבנון,  חלבון,  יין  יש  ומקפריסין.  מאיטליה  יין  מבושל,  ויין 
יין השרון, יין כושי, בורק, היליסטון, של מרתף, יין תמד, יין עמוני, יין 

צמוקים, יין תפוחים, רימונים ועוד ועוד. 

את היין לא נהגו לשתות “חי” אלא מהלו אותו במים, בדרך כלל ביחס 
של שליש יין ושני שלישים מים. 

צורת בילוי אהובה מאוד בעולם הקדום היו משתאות היין. כבר במאה 
השמינית לפנה”ס יוצא הנביא ישעיהו נגד תרבות המשתאות בירושלים: 
ף ַיִין ַיְדִליֵקם. ְוָהָיה ִכּנֹור  ׁשֶ ָכר ִיְרּדֹפּו ְמַאֲחֵרי ַבּנֶ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ “הֹוי ַמׁשְ
יֶהם” )ישעיהו ה, יא-יב(. וכך עושה גם הנביא  ּתֵ ָוֶנֶבל ּתֹף ְוָחִליל ָוַיִין ִמׁשְ
ִרים  ן ּוְסֻרִחים ַעל ַעְרׂשֹוָתם ְואְֹכִלים ּכָ ְֹכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ עמוס: “...ַהּשׁ
ָמִנים  ׁשְ ית  ְוֵראׁשִ ַיִין  ִמְזְרֵקי  ּבְ ִֹתים  ַהּשׁ ק...  ַמְרּבֵ ִמּתֹוְך  ַוֲעָגִלים  ִמּצֹאן 

חּו..” )עמוס ו, א-ו(. ִיְמׁשָ

האורחים, גברים בלבד, נהגו להסב בחדר אירוח שיוחד לצורך זה, על 
המיטות  ליד  עמדו  קטנים  שולחנות  הקירות.  לאורך  שניצבו  מיטות 
את  ומפנים  יין  מוזגים  אוכל,  מגישים  ושוב,  הלוך  התרוצצו  ועבדים 
השולחנות. המשתה כלל בדרך כלל סעודה חגיגית שבה הגישו לחם, 
בשר ויין, עוגות ומיני מעדנים. לפעמים ֻלוותה הסעודה בנגינה ובריקוד 
אופי  היה  ובמצרים  במסופוטמיה  למשתאות  ורקדניות.  רקדנים  של 
לשמן.  וסביאה  זלילה   – ברומא  אינטלקטואלי,  חילוני  ביוון  פולחני, 
שריד למשתה היווני, שבו מסבים לצד שמאל ושותים ארבע כוסות יין, 

קיים אצלנו בסדר פסח.

הוא  אוזני המן  לאכול  מנות. המנהג  היה משלוח  בפורים  נוסף  מנהג 
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 ,)Mohntaschen( טאשן”  “מהן  הגרמני  במאפה  ומקורו  מאוחר 
כיס בצק משולש ממולא בפרג. “מהן” - Mohn, בגרמנית פרג, הוא 
בהיפוך אותיות המן. טאש הוא כיס. השם תורגם לעברית כאוזן המן. 
ולמה דווקא אוזן? אולי מפני שהמן ובניו נתלו באזניהם ואולי כי המן 

חבש כובע משולש.

מה שלחו אנשים כמשלוח המנות? על פי ההלכה חובה לשלוח לפחות 
יהודה הנשיא שהיה עשיר גדול  שתי מנות של מזון לאדם אחד. רבי 
שלח פעם לחברו ירך של עגל וחבית יין. הודה לו החבר ואמר כי הוא 
קיים אמנם את המצווה אבל שכח לשלוח גם מתנות לאביונים. מיהר 

רבי יהודה ושלח לו עגל וחבית יין נוספת.

בבבל שלח רבה בר נחמני בידי אחיינו אביי סל תמרים וספל של קמח 
שעורים )פולנטה( למרי בר מר. כשחזר אביי מן השליחות אמר לדודו: 
ישיבת  וראש  היהודים  מלך  כבר  שאתה  למרות  כי  עליך  אמר  “מרי 
על  המזון  סל  את  שנושא  איכר  אותו  עדיין  בלבבך  אתה  פומבדיתא, 
וכוס של פלפל  זנגוויל  ושלח למרי סל מלא  נחמני  בר  נבוך  צווארו”. 
לרבה:  אמר  אחיינו  כשחזר  תקופה.  באותה  יקרים  תבלינים  שחור, 
הפעם אמר מרי “אני שלחתי לו דברי מתיקה והוא שולח לי מאכלים 

חריפים...” )בבלי, מגילה ז, ע”א-ע”ב(.

גסטרין
המתכון  את  ופרג.  דבש  שקדים  שמכילה  עתיקה  עוגה  היא  גסטרין 
השנייה  במאה  באלכסנדריה  שחי  יווני  סופר  מאתינאוס,  קיבלנו 
מודרני  במתכון  נעזרנו  מדויקות,  כמויות  רשם  שלא  מאחר  לספירה. 
פסילקיס.1  וניקוס  מריה  של  הכרתי  הבישול  בספר  שנמצא  לגסטרין 
בכרתים מכינים את הגסטרין באותה שיטה עתיקה שבה הכינו אותה 

לפני אלפיים שנה. 

 Maria & Nikos Psilakis, Cretan Cooking, Karmanor, p. 190 .1

לבצק
1/2 ק”ג קמח דורום

1 כפית מלח
4 כפות שמן זית

1 כוס מים )הם מוסיפים למים מיץ לימון(
100 גרם סומסום קלוי וטחון במעבד מזון.

למילוי
300 גרם אגוזי לוז מרוסקים בגסות

300 גרם שקדים קלויים וטחונים בטחינה גסה
300 גרם אגוזים מרוסקים

100 גרם זרעי פרג
1/2 כפית פלפל שחור

1/2 כוס דבש

לסירופ 
כוס וחצי דבש, 1/2 כוס מים

1/4 כוס סירופ ענבים. אפשר סירופ רימונים במקומו.

אופן ההכנה
מכינים מן החומרים בצק גמיש ורך ומניחים אותו בצד.

מערבבים את כל חומרי המילוי.
מחלקים את הבצק לשלושה חלקים. מרדדים דק את החלק 

הראשון ומניחים אותו בתבנית משומנת. מפזרים עליו
חצי מכמות המילוי.

מרדדים את חלק הבצק האחר ומכסים. מפזרים עליו את 
שאר המילוי ומכסים בעלה הבצק השלישי שרידדנו.

מפזרים עליו מעט מים וסומסום, חורצים עליו ריבועים 
ואופים בתנור בחום בינוני עד שיזהיב-ישחים. 

בינתיים מחממים יחד את נוזלי הסירופ. אפשר לתקן לפי הטעם.
 כשהעוגה מוכנה – יוצקים עליה את הסירופ בעודה חמה. 
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פסח
ִׁשיר ְלֶפַסח

ִוד שמעוני ים: ּדָ ּלִ ּמִ
ַּמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

ֵמַעְבדּות ֵּגו ְוֵלב, ִמַּקְדרּות ַהֵּגרּות-
ְלאֹוָרּה, ִלְמכֹוָרה, ְלֵחרּות.

ֲעבֹוָדה, ַהְתָמָדה, ְמִסירּות ְוֵערּות,
צילום: תמר בן שאולֹּכה ֵנֵצא, ֹּכה ָנבֹוא ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות.
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח–ַוְלֶּבה 

יליד רוסיה הלבנה, עלה לראשונה לארץ   ,)1956–1891( דוד שמעוני 
ישראל בשנת 1909, בימי העלייה השנייה, אחר כך חזר לרוסיה ועלה 
שוב ב-1920 בתקופת העליה השלישית. הוא חי בתל אביב והיה משורר, 

מחזאי ומורה. השיר חובר בשנות הארבעים של המאה העשרים. 

יואל ולבה )1898–1982(, יליד דרום מערב רוסיה, עלה לארץ ב-1920. 
היה מלחין ומורה. השיר המלווה בלחן מופיע בחוברת “שירים לילדים” 
נושא  החירות.  חג  הוא  הפסח  חג   .1947 אביב  תל  ולבה  יואל  מאת 
“יציאת מצרים” עומד במרכזו. הוא מתואר במקרא וגם ב”הגדת פסח” 

שעולה מדי שנה על שולחן ה”סדר” בליל ט”ו בניסן. 

מות  אחרי  כיסאו  על  שעלה  החדש,  פרעה  המלך  על  בתורה  מסופר 
יעקב העברי  בן  יוסף  בזכות  ישראל  בני  היטיב עם  אביו. פרעה האב 
פרעה  על  נאמר  בממלכה.  לשלוט  לפרעה  וסייע  למלך  משנה  שהיה 
החדש כי “לא ידע את יוסף”. שלא כאביו, הוא לא אהב את העברים. 
והעברים שמספרם היה שבעים אלף נפש, מציאותם במצרים נראתה 
לפרעה איום קיומי, והוא החליט להציק להם ולהעבידם: “ַוְיָמְררּו ֶאת 
ל ֲעבָֹדָתם  ֶדה ֵאת ָכּ ׂ ָשּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַבּ ה ְבּ ֲעבָֹדה ָקָשׁ יֶהם ַבּ ַחֵיּ

ָפֶרְך )שמות א, יד(. ר ָעְבדּו ָבֶהם ְבּ ֲאֶשׁ

אחיו  ואהרון  משה  שבהם  שמות  בספר  פרקים  עשר  ארבעה  לאחר 
יצאו ובאו בארמון המלך בבקשה שפרעה יניח לבני ישראל לצאת את 
התערב  אלוהים  ובמקביל  לבו  את  והקשיח  להם  סירב  והוא  מצרים, 
בתהליך והכה במצרים. לאחר שמניין המכות הגיע לעשר, וכל סירוב 
לבקשה ֻלווה במכה נוספת, הם הצליחו לצאת. )קיצור בראשי תיבות 
של עשר מכות מצרים הנזכר בהגדה של פסח בשם רבי יהודה: דצ”ך 
עד”ש באח”ב(. בלילה שאלוהים הכה את המצרים במכת הבכורות היה 
מותווה סימן על משקופי דלתות בתיהם של בני ישראל. כך ה’ ַּפַסח 
)דילג( על בתי בני ישראל ולא פגע בהם. אחרי כל אלה יצאו בני ישראל 
ֶּפַסח. הוא  החג  של  שמו  לכן  נטויה”.  ובזרוע  חזקה  “ביד  מצרים  את 

מילות השיר 
לכאורה זה שיר יהודי בתכניו. ואולם המבנה התמציתי מקנה לו גוון 
אוניברסלי. הוא מרמז על סיפור עלילה שקרה להרבה עמים מדוכאים 
הכותרת  דווקא  אולם  לחירות.  להגיע  וזכו  בעבדות  שחיו  בעולם, 
השקופה “שיר לפסח” מייעדת את השיר לאירוע מפתח שקרה לעם 
היהודי. מדובר על יציאת מצרים, שקרתה לפני אלפי שנים. העבדות 
מתוארת בשיר כמצב שמכיל את הגוף ואת הנפש. המילה ֵּגו מייצגת 
את הגוף הפיזי והחומרי, והמילה ֵלב מייצגת את דופק החיים האנושי 

ובעיקר את הצד הרגשי של מי שהעבדות היא מנת חלקו. 

עבדים, בכל מקום בתבל, מוסרים את גוום לאדונם. גופם הפיזי הופך 
להיות רכושם. הגוף מתאיין )מלשון אין( למצב של חפץ שהאדון עושה 
ֵגר,  בו כרצונו. אך המצב החמור יותר שיש בו ממד של ֵגרות )מלשון 
כלומר זר( כאשר הלב כבר אינו שייך לעבד אלא לאדון. על פי השיר, 
העבדות הוא שם נרדף לגרות. הגר – הוא זר, אדם שאינו שייך לקהילה. 
הוא האחר שאינו זוכה לשום יחס. הגרות קודרת, חשוכה וחסרת אור. 

אלא  מצרים”  בארץ  היינו  “גרים  רק  לא  היהודית  ההיסטוריה  מבחינת 
שמצב הגרות הייתה הגזירה שהוטלה על יהודים באלפיים שנות הגלות. 
המוגדר  והוא  ומתהווה,  שהולך  חדש  מצב  השיר מתארת  תמציתיות 
במילים אורה, מכורה, חירות. אורה, משמעותה שמחה שהיא היפוכה 
שבה  ארץ  של  היפוכה  שהיא  מולדת  משמעותה  מכורה,  קדרות.  של 

מתרחשת הגרות, וחירות היא מילה נרדפת לחופש.

העם  הפך  הצרפתית,  המהפכה  התרחשה  שבה  השנה   ,1789 מאז 
הצרפתי את גורלו, הגיע לחופש מעבדות תחת שלטון מלכי צרפת )לואי 
שוויון,  דגלו שלוש מילים אלו: חופש,  על  וחרת  ומרי אנטואנט(  ה-16 
תרבות  בני  בקרב  בעיקר  עולם  חובקת  לתפישה  הפכו  אשר  ואחווה, 
המערב. שלוש חירויות אלה הפכו לדגל של מה שמוגדר כתרבות נאורה. 

 המילה “מכורה” שפירושה “מולדת” נגזרת משורש כו”ר, שורשה של 
ומטהרים  יקרות  מתכות  בו  שמתיכים  כבשן  שפירושה  “ּכּור”  המילה 

אותן עד שהן מגיעות למצב חדש וטהור.
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המילה “מכורה” מופיעה פעמיים בספר יחזקאל במילים אלה: “ְמכֹרַֹתִיְך 
בּות  ְשׁ ֶאת  י  ְבִתּ “ְוַשׁ וגם  ג(,  טז,  )יחזקאל  ַנֲעִני”  ַהְכּ ֵמֶאֶרץ  ּומְֹלדַֹתִיְך 
ם ַמְמָלָכה  ְתרֹוס ַעל ֶאֶרץ ְמכּוָרָתם ְוָהיּו ָשׁ בִֹתי אָֹתם ֶאֶרץ ַפּ ִמְצַרִים ַוֲהִשׁ

ָפָלה” )שם כט, יד(. ְשׁ

ביאליק בשירו “אחד אחד ובאין רואה” נזכר בגעגועים ב”נוף מכורותיי 
הרחוק”, והוא מתכוון לנוף ילדותו. אך המילה מכורותיי בלשון רבים 
מצביעה על כמה מקומות שהמשורר רואה בהם את מולדתו. כנראה 

שאחד ממכורות אלה הוא ארץ ישראל.

לאה גולדברג בשירה אומרת “... מכורה שלי ארץ נוי אביונה, למלכה אין 
בית, למלך אין כתר”. אנו רואים כאן את שני משוררי ישראל הבכירים 

מתייחסים אל המושג מכורה כרגיש ומורכב.

כאל  “מכורה”  למילה  שמעוני  דוד  המשורר  מתייחס  לפסח”  ב”שיר 
שלוש  של  להשגתן  חירות.  שמשמעותן  היסוד  מילות  משלוש  אחת 
חירויות אלה הוא משתמש בארבע מילים נוספות שהן תשובתו להן: 

עבודה, התמדה, מסירות וֵערּות. 

מסיחין בסעודה
לחם החירות

טובה דיקשטיין

מדוע אנחנו אוכלים מצות בפסח? ומדוע חמור כל כך האיסור, עד כדי 
עונש כרת, לאכול חמץ? 

רוב האנשים חושבים כי אכילת המצות בפסח היא לזכר המצות שאפו 
ֲאֶׁשר  ַהָּבֵצק  ֶאת  “ַוֹּיאפּו  ממצרים:  שגורשו  לאחר  במדבר  ישראל  בני 
ָיְכלּו  ְוֹלא  ִמִּמְצַרִים  ֹגְרׁשּו  ִּכי  ָחֵמץ  ֹלא  ִּכי  ַמּצֹות  ֻעֹגת  ִמִּמְצַרִים  הֹוִציאּו 
ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה ֹלא ָעׂשּו ָלֶהם” )שמות יב לט(. אם כך מדוע לא חל 

עונש כרת, למשל, על אי ישיבה בסוכה שגם היא נועדה לזיכרון? 

קריאה בוחנת בפרק יב בספר שמות המגולל את סיפור יציאת מצרים 
כבר  ישראל  לעם  ניתן  היציאה  בליל  מצות  לאכול  הציווי  כי  מלמדת 
טקס  לקראת  משה  שקיבל  בהוראות  מצרים.  יציאת  לפני  שבועיים 
הפסח הראשון, שיהפוך לפסח דורות מצווה אלוהים על משה להורות 

לעם לישראל: 

יֹאְכֻלהּו.  ְמרִֹרים  ַעל  וַּמּצֹות  ֵאׁש  ְצִלי  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֶאת  “ְוָאְכלּו 
ת עֹוָלם  רֹון ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה’ ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ ה ָלֶכם ְלִזּכָ וָהָיה ַהּיֹום ַהּזֶ
אֹר  ּשְׂ יתּו  ּבִ ׁשְ ּתַ ּיֹום ָהִראׁשֹון  ּבַ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך  הּו: ׁשִ ָחּגֻ ּתְ
ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן  ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ּתֵ ִמּבָ

ִבִעי:” )שמות יב ח, יד-טו( ְ ַעד יֹום ַהּשׁ

אכילת המצות הייתה אפוא מכוונת, והעונש החמור על אכילת חמץ 
פי  על  משקפת  המצות  אכילת   – כן  על  יתר  מלכתחילה.  כבר  נאמר 
ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶאת  “..ָזכֹור  ישראל.  אלוהי  של  עצמתו  את  התורה 
ה ְולֹא  חֶֹזק ָיד הֹוִציא ה’ ֶאְתֶכם ִמּזֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ְיָצאֶתם ִמּמִ
ֵיָאֵכל ָחֵמץ: )שמות יג ג(. איך נקשר האיסור לאכול חמץ בפסח בחוזק 

ידו של אלוהים? 

נוכל להבין את הקשר אם נבין את מעמדו של הלחם בעת העתיקה.
לחם הוא המאכל העיקרי בארוחה. לפעמים גם היחיד. “כי לא על הלחם 
לבדו יחיה האדם”, אומר משה לעם ישראל לפני כניסתם לארץ. בגלל 

צילום: טובה דיקשטיין
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חשיבותו לחיי האדם לחם הוא שם נרדף למאכל העיקרי, לאוכל כולו 
ואף לפרנסה ולקיום. בערבית מצרית הוא נקרא “עייש” – שמשמעותו 
חיים. לחם ומצה אינם רק סוגי מאפה שונים. הם סמלים שמייצגים 
שתי תרבויות שנמצאות במאבק זו עם זו מאז ימי בראשית. החקלאים 
מול הרועים הנודדים. לחם חמץ היה הסמל של מצרים. “אוכלי לחם” 
קראו להם יושבי העולם העתיק, ספק בזלזול ספק בקנאה. לחם היה 
מזונם של העבדים, הפועלים, הכוהנים, והוא אף הוקרב לפני האלילים 
המצריים. במצרים התגלו מאפיות ענקיות שיכלו לספק אלפי כיכרות 

לחם מדי יום ביומו. 

המצרים היו כנראה הראשונים שגילו גם את סוד התסיסה. הם התפיחו 
את הלחם בעזרת שאור, מחמצת. שאור הוא גוש בצק שמושאר מאפייה 
ותוסס.  ומקליפות הדגנים  מן האוויר  קודמת, קולט שמרים טבעיים 
פולטות  שבבצק,  הסוכר  את  שאוכלות  זעירות  פטריות  הם  השמרים 
גז דו-תחמוצת הפחמן, אלכוהול וחומצה. האלכוהול מתנדף באפייה, 
הגז מתפיח את הבצק והחומצה מעניקה לו טעם חמצמץ, ומכאן חמץ. 
תהליך התפחת בצק נמשך כמה ימים, אבל אם מכניסים לתוכו שאור 

הוא מתפיח אותו בתוך שלוש עד ארבע שעות.

הראשונים  כנראה  היו  והמצרים  בתנור,  רק  לאפות  אפשר  לחם 
שהמציאו גם אותו.

אינם  נודדים  רועים  מצות.  אכלו  הישראלית  האומה  אבות  לעומתם, 
יכולים לטלטל עמם תנור כבד או להמתין כמה ימים לשאור שיתפח. 
גחלים.  על  או  חרס  לוח  על  במהירות  אותו  ואופים  בצק  לשים  הם 
מהירות היא מילת המפתח באפיית מצות ובחיי הרועים בכלל. מסיבה 
למלאכים  ֻעגֹות”  י  ַוֲעִשׂ י  לּוִשׁ “ַמֲהִרי...  משרה  מבקש  אברהם  זו 
למלאכים  מצות  אופה  לוט  עגול.  ָעג,  מלשון  עוגות  ו(;  יח,  )בראשית 
שהוא מביא עמו משער העיר )בראשית יט ג(, ועם ישראל אופה מצות 

לאחר שגורש בחיפזון ממצרים.

המצרים יושבי הקבע תיעבו את הרועים הנודדים. לא קשה להבין מדוע 
– בזמנים של בצורת עלו אלה עם צאנם על שדות החקלאים. כך היה 
המצב גם כאשר עם ישראל התיישב בארצו, הפך לחקלאי ורועי מדיין 

עלו על שדותיו עם אלפי צאנם וגמליהם. )שופטים ו, ה( את התיעוב 
כלפי הרועים אפשר לראות בארוחה “המשותפת” שערך יוסף לאחיו: 
ָהאְֹכִלים  ְצִרים  ְוַלּמִ ם  ְלַבּדָ ְוָלֶהם  ְלַבּדֹו  לֹו  ימּו  ׂשִ ַוּיָ ָלֶחם  ימּו  ׂשִ “ַוּיֹאֶמר 
י תֹוֵעָבה  ְצִרים ֶלֱאכֹל ֶאת ָהִעְבִרים ֶלֶחם ּכִ י לֹא יּוְכלּון ַהּמִ ם ּכִ ִאּתֹו ְלַבּדָ
ְלִמְצָרִים” )בראשית מג, לב(. הלחם כאן הוא סמל שמשקף את  ִהוא 
הפער שבין שתי התרבויות וגם את בדידותו של יוסף שלא שייך כבר 

לאף אחת מהן. 

ישראל להחליף את לחם  היציאה ממצרים מורה אלוהים לעם  בליל 
החמץ המצרי, לחם העבדות והתפנוקים של מצרים, במצה הדלה של 
לשעבד  אפשר  אי  ומשלטון,  מעול  חופשיים  רועים  הרועים.  אבותיו 
החירות.  את  גם  מסמלת  המצה  וכך  ובית,  אדמה  להם  שאין  אנשים 
עכשיו אפשר להבין איך היא מייצגת חוזק ידו של אלוהים שהוציא את 

עמו מעבדות לחירות. 

חמץ  אכילת  של  האיסור  כך  כל  חמור  מדוע  להבין  אפשר  גם  כעת 
בפסח. זוהי בעיטה כפוית טובה באל שהוציא אותנו משם, כפי שאומר 
יִתָך ְלמֹוֵעד  ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ גם אלוהים בעצמו: “...ׁשִ
ְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם” )שמות כג טו(. י בֹו ָיָצאָת ִמּמִ חֶֹדׁש ָהָאִביב ּכִ

המרורים שאוכלים עם המצה מסמלים כנראה רעיון דומה. מרורים, על 
פי היוונים הקדומים, הם צמחי בר מרירים כמו חסה ועולש, שמלקטים 
ידועה  מצרים  הגינה.  ירקות  עומדים  להם  בניגוד  והעניים.  הנודדים 
בירקות הגינה שלה, ואליהם התגעגעו בני ישראל במדבר )במדבר יא 
ה(. גם כאן המרורים מסמלים את היציאה לנדודים, את נטישתה של 

אדמת מצרים לטובת צמחי הבר של הרועים. 
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עוגת מצות
עד היום אוכלים הרועים הבדואים עוגות מצות, שנקראות בפיהם ליבה 
או קורץ. השורש ק-ר-ץ מציין הכנת צורות מן הבצק גם בעברית. הוא 

מתאים מאוד להכנה בזמן טיול.
בונים כירה עגולה מאבנים ומדליקים בתוכה גזרי עצים. עד שיהפכו 

לגחלים, מכינים את הבצק.

המצרכים הדרושים
קילו קמח
כפית מלח

מים

אופן ההכנה
מערבבים את החומרים בקערה ולשים עד שמתקבל בצק 
גמיש וחלק. הסוד טמון בלישה מרובה, לפחות כרבע שעה.

מעצבים מצה עגולה בעובי של סנטימטר וחצי.
מניחים אותה על מצע גחלים ומכסים בשכבת גחלים.

אופים כחצי שעה ומוציאים אותה מן הגחלים. מנערים 
וחובטים אותה על סלע כדי להסיר את פירורי הרמץ. 

בוצעים ומורחים עליה חמאה. בתיאבון.

צילום: טובה דיקשטיין
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ֶּבֱאגֹוִזים ְנַׂשֵחָקה 
מילים: יצחק אלתרמן

מנגינה: יואל ַוְלֶּבה

ב. ֶּבֱאגֹוִזים ְנַׂשֵחָקה ֶּבֱאגֹוִזים ְנַׂשֵחָקה  א. 
ַחג ַהֶּפַסח ָּבא, ַחג ַהֶּפַסח ָּבא    

ֹלא ִנַחְׁשָּת ֹלא ָמָצאָת ִאם ִנַחְׁשָּת ּוָמָצאָת    
ְּלָך! נֹוִריד ִמּׁשֶ ֵהם ֻּכָּלם ֶׁשְּלָך.    

זּוג אֹו ֶּפֶרט זּוג אֹו ֶּפֶרט    
זּוג אֹו ֶּפֶרט זּוג אֹו ֶּפֶרט    

ַנֵחׁש ַנֵחׁש ָנא ַנֵחׁש, ַנֵחׁש ָנא!    
ֹלא ִנַחְׁשָּת ֹלא ָמָצאָת ִאם ִנַחְׁשָּת ּוָמָצאָת -    

ְּלָך. נֹוִריד ִמּׁשֶ ֵהם ֻּכָּלם ֶׁשְּלָך.    

פסח

Vivo (q = 116)

הָקֵחַׂשְנ םיִזֹוגֱאֶּב 

ןמרתלא קחצי  םילמ :

הבלו לאוי   הקיזומ :
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ב. ֶּבֱאגֹוִזים ְנַׂשֵחָקה
ַחג ַהֶּפַסח ָּבא,  

ֹלא ִנַחְׁשָּת ֹלא ָמָצאָת  
ְּלָך! נֹוִריד ִמּׁשֶ  

זּוג אֹו ֶּפֶרט  
זּוג אֹו ֶּפֶרט  

ַנֵחׁש ַנֵחׁש ָנא  
ֹלא ִנַחְׁשָּת ֹלא ָמָצאָת  

ְּלָך. נֹוִריד ִמּׁשֶ  

צילום: תמר בן שאול
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

את מילות השיר כתב יצחק אלתרמן )1881–1939( שהיה יליד רוסיה 
לראשונה  ופורסמו  נכתבו  השיר  מילות  עברי.  ומשורר  מורה  הלבנה, 
ברוסיה בשנת 1918 בכתב העת “שתילים”. יצחק אלתרמן עלה לארץ 
בשנת 1925 ומונה למפכ”ל גני הילדים העבריים בארץ. ב-1934 מונה 

למנהל מחלקת החינוך בתל אביב. 

השיר והלחן פורסמו בחוברת “שירים לילדי הגן” מאת יואל ולבה תל 
אביב, 1948.

מאת  לילדים”  משחק  שירי  י”ג  ולבה,  “יואל  בספר  גם  הופיע  השיר 
אילה יפתח-ולבה בשנת 2006 בהוצאת אקו”ם.

יצחק אלתרמן שהיה מחנך פרסם גם את הספר “משחקים ְפֵרֶבִּלִּיים: 
שירים, משחקים ומחזיות לגני הילדים לבתי הספר” בהו’צ “יהודיה” 

ב-1921 בוורשה.

משנתו החינוכית של יצחק אלתרמן נשענה על תפישתו של פרידריך 
)1782–1852( יליד גרמניה. פרבל מחבר הספר “חינוך האדם”  פֵרבל 

היה הראשון שייסד “גן ילדים” כמוסד חינוכי בשנת 1837.

השינוי הגדול שמציעים מחנכים מאסכולת פרבל התחולל במוסדות 
החינוך השונים בעולם וכונה בשמות שונים כגון “חינוך עמלני” ועוד.

השיר “באגוזים נשחקה” מייצג את המשמעות החינוכית של תפישה 
את  פיתחה  שנים  לאורך  שהתפתחה  היהודית  המסורת  גם  אך  זו. 
השימוש במשחק על היבטיו השונים, כאמצעי חינוכי המשובב את נפש 

בני הקהילה היהודית ובעיקר משעשע את ילדי ישראל באשר הם.

משחקי ילדים בחגי ישראל
שמונה  במשך  ערב  לעת  החנוכייה  הדלקת  בחנוכה,  הסביבון  משחק 
ימים משמשים כאמצעים חינוכיים לילדים ואף למבוגרים הממחישים 
הדלקת  ופעילות  המשחק  פה”.  שקרה  הגדול  “הנס  משמעות  את 

במילים  המסופר  הסיפור  בעלילת  משתלבים  בחנוכה  החנוכייה 
ומשמש אמצעי הממחיש את גורם “הזמן” שהיה ארוך מהרגיל והיה 
החלק המשמעותי שקבע את ההתרחשות נס פך השמן. כפי שעולה 
ממילות השיר: מעט שמן שהיה בכד הקטן הספיק לשמונה ימי הדלקת 

החנוכייה בבית המקדש שנבנה מחדש.

מה פשר השם “חנוכה”? ראשית יש בו שלוש אותיות השורש ח-נ-כ. 
מהן נבנות המילים חינוך, חניך, חונך חנוכה ועוד. זהו טקס חגיגי לכבוד 

הכניסה לבית חדש. זהו מנהג עתיק המתקיים אף בימינו.

עושים זאת כדי לברך את הגרים בבית שיזכו לראות בו רק טוב בשבתם 
להתחיל  שמשמעותה  “לחנוך”  במילה  משתמשים  אנו  בימינו  גם  בו. 

להשתמש בחדש. 

ומהי החנוכייה? זוהי מנורה ולה תשעה קנים. שמונה מהם להדלקת 
נרות חנוכה והקן התשיעי לנר הנקרא “ַשָּמש’. זהו הנר המדליק בכל 
יום את הנרות שבחנוכייה. על פי המנהג ביום הראשון לחג ה”שמש” 
מדליק נר אחד בחנוכייה. כך השמש ממשיך ומדליק בכל יום נר נוסף 
עד שביום השמיני דולקים שמונה נרות יחד עם השמש הדולק גם הוא. 

מובן שעל פי המסורת להדלקת הנרות מתלוות ברכה ושירה.

להבדיל מהחנוכייה שמיועדת לחג החנוכה ישנה מנורת הקנים שהיא 
אחד מסמלי מדינת ישראל. מנורת קנים שכזו ניצבת בימינו ליד בניין 
כנסת ישראל בירושלים. זאת לזכר חנוכת בית המקדש שנחרב ונבנה 

מחדש.

ומצעדי  ותהלוכות  הילדים,  בעיקר  כולם,  מתחפשים  פורים  בחג 
תחפושות מייחדים את החג והעיר כולה ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחה. באותה מידה 
בבתי הכנסת קוראים ב”מגילת אסתר” שהיא אחת מחמש המגילות 
את  גדול  ברעש  מסובבים  בפורים  הילדים,  בעיקר  וכולם,  במקרא. 
ה”רעשנים” בעת הקריאה במגילה עם השמעת השם המן. כך מסבירים 
היטב למתפללים, בעיקר לקטנים שבהם, את ההבדל בין רשע לצדיק 
בנס שקרה לעם היהודי בפורים. כך גם בפסח, בליל הסדר, כאשר הכול 
מסובים מסביב לשולחן וקוראים את “ההגדה של פסח” שכולה מגובה 
באמצעים תיאטרוניים שונים כמו: מנייה בקול של עשר מכות מצריים 
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בכורות  ברד, ארבה, חושך,  ערוב, דבר, שחין,  כינים,  כך: דם, צפרדע, 
וכפי שנאמר בהגדה בראשי תיבות: דצ”ך, עד”ש, באח”ב.

השימוש בשיר כאמצעי חינוכי
זה דרך חינוכית הנשענת על כל החושים  יצחק אלתרמן מציג בשיר 
– הרי  יש למנות את האגוזים  כדי להפוך את הלמידה למשמעותית. 
לך התנסות בחשבון. יש לחלק אותם בין שניים, ויש להבין את הוראות 
המשחק ומי המנצח בו – הרי שיש בזה חינוך לערכי שיתוף פעולה, ויש 

להכיל את רוח המשחק הזאת ולשחק מתוך הנאה.

ומוזכר  יומין  עתיק  הוא  השיר  במילות  המתואר  באגוזים  המשחק 
אף במקורות. המטרה לשעשע את הילדים כדי שלא ישתעממו בליל 
הסדר הארוך. שעשוע נוסף הוא החבאת האפיקומן, חיפושו ומציאתו 
המזכה בפרס. גם הוא בא לשעשע. ואין כמו ניחוש ותחרות כאמצעי 

מַדרבן ומשעשע.

המשחק המתואר בשיר בנוי על ניחוש. שני ילדים יושבים זה מול זה 
ועל כל אחד מהם לנחש כמה אגוזים מוחבאים בכף ידו של היריב.

השיר מספר, בליווי מנגינה, את כללי המשחק. הוא בנוי משני בתים. 
המנגינה חוזרת בדיוק נמרץ בשניהם. השיר אף מושר במרץ ומתאר 

את המשחק המתנהל במהירות. 

המיוחד במבנה השיר זו העובדה שהמילים כמעט וחוזרות על עצמן 
במנגינה החוזרת על עצמה, על אף שמשמעות מילותיו מציגה מבנה 
דיכוטומי מובהק. בבית הראשון מתואר מצב של ניצחון ובבית השני 
הפסד. יש בזה היבט חינוכי ערכי שמועבר בשיר לילדים המשחקים. 
והמשמעות העולה ממנו אומרת... פעם אתה זוכה במשחק, ופעם אתה 
ואין צורך  ואין צורך לריב  ניחוש  זה משחק של  מפסיד. אז מה? הרי 

להתהלל בניצחונך. העיקר שנהנים במשחק.

צילום: תמר בן שאול
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ל”ג ָּבֹעֶמר
ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ

ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א.
ל”ג ָּבֹעֶמר, ל”ג ָּבֹעֶמר

ַחג ָׂשֵמַח, ַחג ָּבִהיר
ְצאּו ֵמִעיר ֶאל ַהַּיַער

ֶדה ְוֶאל ַהִּניר. ַלּׂשָ
ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶקֶׁשת ֵחץ

ַמָּטָרה לֹו ֶּגַזע ֵעץ
חּוׁש ָיחּוׁש ָלבֹוא ָּכל ֵּבן,

ֶאת ַהֶּקֶׁשת ְלכֹוֵנן.
ַחת -ְׁשַּתִים ִּפיף ּוָפף!
ָמֲחאּו ָנא ַּכף ֶאל ַּכף!

ב.
 ל”ג ָּבֹעֶמר, ל”ג ָּבֹעֶמר

ַחג ָׂשֵמַח, ַחג ָּבִהיר
ָּכל ַּבת-ַחִיל ְּבׁשּוָרה

ּתֹוִסיף ֶׁשֶמן ַלְּמדּוָרה
ְוֻכָּלנּו ְנַמֵהר

ֶאת ָהֵאׁש ְלעֹוֵרר.
עּוִרי, עּוִרי, עּוִרי ֵאׁש

עֹוד ֵעִצים ָלְך ְנקֹוֵׁשׁש,
ֹּפה ְסִביֵבְך ְנחֹוֵלל

ָּכל ַהַּלְיָלה, ָּכל ַהֵּליל!

ל"ג בעומר

צילום: טובה דיקשטיין
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

הנה עוד שיר משירי החגים ששמואל בס המשורר ויואל ולבה המלחין 
עשו יד אחת בחיבורו. שמואל בס )1899–1940( נולד בפלך צ’רניגוב 

שבאוקראינה, עלה ארצה בגיל חמש. היה משורר ומורה.

יואל ולבה )1898–1982( נולד בדרום מערב רוסיה. היה מלחיו ומורה.

לשיר  ייתכן שהלחן   .1932 בשנת  בס  חיבר שמואל  השיר  מילות  את 
לילדים”  “שירים  בחוברת  מופיע  הוא  השלושים.  בשנות  כבר  נכתב 

מאת יואל ולבה, תל אביב 1947.

המשותף לשני יוצרים אלה הוא היותם מורים בתל אביב בבתי הספר 
התמחה  בס  היסודיים(.  הספר  בתי  ימים  באותם  כונו  )כך  העממיים 
בהוראת לימודי השפה העברית ויואל ולבה בהוראת שירי זמר עבריים, 
וכך השניים היו קשובים לצרכים החינוכיים שהלכו ונבנו בבית הספר 
העברי המתחדש של אותם ימים. הם קשרו את התכנים המחברים בין 

מורשת ישראל העתיקה לתרבות הציונית המתפתחת בארץ ישראל.

ביישוב  דגש  הושם   )1882( בתרמ”ב  הראשונה  העלייה  בימי  כבר 
היהודי על הקמת בתי ספר עבריים והקניית ערכי תרבות ישראל. בין 
השאר ראו בחג ובחגיגה מרכיב חינוכי חשוב בהקניית מורשת ישראל 
וראשית  ילדותם  את  רוסיה,  ילידי  היו  השיר  מחברי  שני  לדורותיה. 
נעוריהם בילו שם בסביבה שבה חיו בקרבת בני עם הארץ שלא היו 
חיו  השניים  אמונתם.  פי  על  חגיהם  את  הם  גם  חגגו  אלה  יהודים. 
בסביבה כפרית והביאו עמם לארץ גם זיכרונות מערש ילדותם בגולה. 

מועד החג ל”ג בעומר הוא באביב, בי”ח בחודש אייר )33 ימים לספירת 
העומר(. בדרך כלל החג מתקיים בחודש מאי למניין אומות העולם. 
ומתחמם  המפשיר  והקיץ  האביב  מול  והקשה  הקר  החורף  באירופה 
והקפוא  הקר  החורף  לאחר  וחגיהם.  תושביה  תרבות  על  גם  השפיע 
מגיע האביב. סביב הופעתו התפתחו פולחן וטקסים בקרב בני המקום 
הלא יהודים. לדוגמה שני יוצרים רוסיים, המלחין איגור סטרווינסקי 

והמפיק דייאגילב יצרו את הצגת הבלט “פולחן האביב” )1913(, והיא 
בוצעה לראשונה בפריז. יצירת מופת זו מתארת את משמעות האביב 
כעונת מעבר בין חורף לקיץ. היא מביעה שמחה וחגיגה לאדם ולטבע 

המתעורר לחיים לאחר שנת החורף, בחלקו הצפוני של כדור הארץ. 

מאי  בחודש  וחץ  בקשת  היער  אל  לצאת  המנהג  התקיים  באירופה 
בריקודים  המלווים  למטרה  קליעה  במשחקי  האביב  את  ולחגוג 
ישראל.  בית  בקרב  נחוג  אכן  זה  אקולוגי  שהיבט  ידוע  לא  ובשירים. 
אולם בארץ ישראל הוא אכן התפתח, וילדים וילדות עד היום יוצאים 

לשדה עם קשת וחץ. 

הסופר היהודי שלום עליכם )1859–1916( שחי ברוסיה וכתב ביידיש 
מתאר בספרו “סיפורי מוטיל בן פייסי החזן” חוויה ילדית המתרחשת 
יציאה לטבע באלה  בעיירה כתריאליבקה, למחרת חג הפסח, חוויית 
המילים: “חייכם שלא הייתה בריה בעולם נהנית כל-כך מזיו ראשית 
שכננו,  וכעגל  החזן,  פסי  בן  מוטיל  כמוני,  הפסח,  שאחר  האביב 
שקוראים לו מני... שנינו יחד הרגשנו בקרני השמש החמה הראשונות 
יחד הריחונו את ריח הדשא  ביום החם הראשון שאחר הפסח, שנינו 
הראשון, המנצנץ ונובט מן האדמה שנחשפה זה עתה ושנינו יחד יצאנו 
והבהיר  הנעים  בוקר האביב הראשון,  פני  מן המצר האפל לקבל את 
והחם. אני מוטיל בן פסי החזן, יצאתי מתוך הזוהמה ממרתף קר ולח, 
שריח חימוץ וסמי רפואות נודף משם ומני, עגלו של שכננו יצא מתוך 
עיפוש כפול ומכופל: מתוך מכלא קטן ואפל מטונף ומלוכלך, שכתליו 
עקומים ומפורקים, פרוצים לשלג ולגשמים בקיץ.” )מוטיל בן פסי חזן, 

תרגום עברי מאת י”ד ברקוביץ’, עמ’ 1 הוצאת דביר תשכ”ב(. 

שלום עליכם אינו מזכיר את החג ל”ג בעומר בסיפורו. הוא מספר על 
התקופה שבין פסח לשבועות. הוא מתאר באריכות את החיים בחורף 
הקר מאוד ואת היציאה לטבע באביב. הילד והעגל מני כחברים טובים 

מבלים בנעימים בחיק הטבע המתעורר.

מבנה השיר וחידושיו
התכנים  אולם  בשניהם.  עצמה  על  חוזרת  המנגינה  בתים.  שני  לשיר 
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בכל אחד מהבתים שונים זה מזה והם יוצאי דופן לעומת שירי החגים 
האחרים הבית הראשון של השיר “ל”ג בעומר” אכן מתאר יציאה אל 
הטבע מהעיר אל היער, אל השדה ואל הניר )שדה חרוש(. בבית הראשון 
כ”לוחמים”  מתפקדים  אלה  שבחבורה.  הבנים  את  רק  מתאר  הוא 
ובבית  למטרה.  וקולעים  פף”  “פיף  ויורים  וחץ  בקשת  המשתמשים 
השני המשורר מתאר לצדם של הבנים את הבנות, והוא מכנה כל אחת 
מהן “בת-חיל”. )כלומר מוכשרת ומוצלחת(. הבנות עוסקות בהדלקת 
קבוצת  בין  מפרידים  שאינם  באוסף,  השירים  כבשאר  שלא  מדורה. 
ה”אנחנו”, כאן הבנות בשדה מדליקות את המדורה ושומרות על האש.

 המשורר בשירו זה מציג שינוי בין שירה הדנה ברבים כיחידה מלוכדת 
תפקודי  בהכלת  מתבטא  השינוי  )נקבה(.  ליחידה  )זכר(  היחיד  לבין 

נשים כעובדות לצד הגברים, בעבודתם בטבע ובחקלאות.

השיר בבית השני עוסק בהדלקת מדורה שהוא מנהג יהודי עתיק. על 
פי המסורת הדלקת המדורה קשורה ליום פטירתו של רבי שמעון בר 
יוחאי – ל”ג בעומר. בר יוחאי ובנו חיו במערה בתקופת מרד בר כוכבא 
מדורות  להדליק  נהגו  המורדים  לספירה.  השנייה  במאה  ברומאים 
על  בעומר.  בל”ג  גם  עשו  וכך  ידיעות  להעביר  כדי  ההרים  ראשי  על 
פי המסופר בתלמוד הבבלי, בר יוחאי ובנו התחבאו במערה עד למות 
הקיסר הרומי במשך שתים עשרה שנה. על פי המסורת שם גם חובר 
ספר הזוהר. ועוד מסופר כי ביום מותו בל”ג בעומר של בר יוחאי הייתה 

מערתו אחוזת אש בוערת. 

השורות האחרונות של הבית השני יש בהן מאקסטזת האמונה והשמחה 
סביב להבות המדורה.

מסיחין בסעודה
רוח דרומית ורוח צפונית

טובה דיקשטיין

היום לא ברורה הסיבה האמתית להדלקת מדורות בל”ג בעומר.  עד 
הנראה  ככל  התפתח  והמנהג  חז”ל,  במקורות  נזכר  לא  עצמו  היום 
ליל  הפגאני,  בחג  מקורו  כי  שחושבים  יש  הביניים.  בימי  באירופה 
הדליקו  ובמהלכו  האביב  בעונת  אירופה  ולפורגיס, שנחגג בצפון 

מדורות ושרפו דחלילים.   
ל”ג בעומר מפסיק ליום אחד את מנהגי האבל הנהוגים בימי ספירת 
גם  לשבועות.  פסח  בין  שמפרידים  הימים  ותשעת  ארבעים  העומר, 
הסיבה למנהגי האבל איננה ברורה. על פי המסורת, בל”ג בעומר נעצרה 
המגפה שהמיתה את עשרים וארבעה אלף תלמידיו של רבי עקיבא. 
מותם של התלמידים נזכר אמנם בתלמוד )בבלי, יבמות סב, ע”ב(, אך 

לא נאמר שם כי נעצר בל”ג בעומר או כי הוכרז אבל על מותם. 

נוגה הראובני בספרו “טבע הארץ במקורות ישראל” תולה את מנהגי 
האבלות בתקופה זו בנסיבות חקלאיות. רוב העם היו חקלאים שעסקו 
בגידול דגנים, ענבים וזיתים, או כפי שהם נקראים בתנ”ך – “דגן, תירוש 
החגים  שני  ובין  בשבועות  החיטה  בפסח,  מבשילה  השעורה  ויצהר”. 
חמישים  המינים.  שבעת  עצי  כל  ובעצם  והגפנים  הזיתים  פורחים 
הימים שבין פסח לשבועות, הם עונת האביב, נושבות רוחות שרביות 
לוהטות ויורדים גשמי המלקוש הכבדים ולעתים אפילו ברד. שרב לוהט 
מדיי עלול לייבש את החיטה בטרם עת וגרעיניה יצטמקו. גשם כבד 
והגפנים. התלמוד מבטא  או ברד עלולים להפיל את פריחת הזיתים 
וגשומה[  ]קרה  צפונית  “רוח  זו:  קריטית  בעונה  האקלים  בעיית  את 
יפה לחיטים בשעה שהביאו שליש ]מלאים אבל עדיין ירוקים[ וקשה 
לזיתים בשעה שיניצו. רוח דרומית קשה לחיטים בשעה שהביאו שליש 
ויפה לזיתים בשעה שיניצו” )בבלי, בבא בתרא קמז, ע”א(. גם הפאלח 
הוי  לנו  תן  הקריר  האוויר  ומזג  הטל  “את  לאלוהיו:  מתפלל  הערבי 
אלוהים, בזמן התפתחות החיטה. את הטל והרוח הדרומית )סמ’עון(, 



67

הוראות הכנה
ליד המדורה נבנה כירה קטנה מאבנים, נכניס לתוכה גזרי 

עצים, נדליק ונניח עליה מחבת. 

המצרכים הדרושים
2 כוסות גרעיני חיטה 

2 כפות שמן זית
1 כפית מלח

אופן ההכנה
יוצקים את השמן למחבת ומפזרים עליו את כפית המלח.

מוסיפים את גרעיני החיטה ומערבבים ללא הפסקה 
עד שהגרעינים מתחילים לנוע ולהשחים. כאשר כולם 
השחימו, אבל לא נשרפו, מסירים את המחבת מהאש.
מעבירים את הגרעינים החמימים לקערית הגשה, וכל 

משתתף “צובט” לו מעט בראשי אצבעותיו. 
 

הוי אלוהים, בעת פריחת הזית”.1 

החרדה לאובדנם של שלושת ענפי החקלאות המרכזיים היא כנראה 
מי  העומר.  ספירת  בימי  הנהוגים  האבלות  למנהגי  האמתית  הסיבה 
יכול לחגוג כשגורלו נגזר לשובע או לרעב, וכשהוא נתון בסכנת נדודים 

ואפילו מוות? 

מתכון ָקִלי
 – ימי ספירת העומר את הפופקורן התנ”כי  נכין לכבוד  ליד המדורה 
הקלי, גרעיני שעורה או חיטה קלויים באש. השעורה מבשילה ונקצרת 
החג  בערב  לארץ  שנכנסו  ישראל  בני  הפסח.  בחג  הראשונה  בפעם 
ַסח ַמּצֹות ְוָקלּוי” )יהושע ה יא(. בועז  ֳחַרת ַהּפֶ אכלו “ֵמֲעבּור ָהָאֶרץ ִמּמָ
“צבט” לרות קלי בימי קציר השעורים. הפעל צבט ומקביליו בשפות 
אסף  שבועז  אומרים  חז”ל  שחשבתם(  מה  )לא  “אחז”.  הוא  השמיות 

בראשי אצבעותיו את הגרעינים מתוך הקערה הכללית. 

ככיבוד  לאורחים,  ככיבוד  גם  שימש  חז”ל,  בלשון  “קליות”  הקלי, 
בשמחות, או חלילה בלוויות. בני העדה התימנית אוכלים אותו כמרכיב 
בתערובת הג’עלה –כנראה שיבוש של המלה קליה, אותה הם אוכלים 
באותן הזדמנויות. בני העדה האתיופית מכינים עד היום “גבס קולו” – 
קלי שעורים ו”סינדה קולו” – קלי חיטים וגם ערביי השומרון מכינים 

“קליה מסלוקה” –קלי ששולקים אותו במים רותחים לפני הקלייה. 

צילום: טובה דיקשטיין1 כנען, הלוח, עמ’ 295.
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ל"ג בעומר
הֹוָרה ְמדּוָרה 

ים: ָנַתן ַאְלֶתְרָמן ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א.
ָּבאנּו ִמֹּכל ָוֹכל

ָאנּו ֲעִנֵּיי ֶאְתמֹול
ָלנּו ַהּגֹוָרל ָמַסר

ֶאת ִמיְליֹוֵני ַהָּמָחר

ִּפְזמֹון חֹוֵזר:

הֹוָרּה ֲעִלי, ֲעִלי 
ֵאׁש ַהְדִליִקי ְּבֵליִלי

ְטהֹוָרה, ַרַּבת אֹוָרה,
הֹוָרה ְמדּוָרה!

ב.
ֵצא- ָנא ַלַּמְעָּגל 

ֵּתן-ָנא ִׁשיר ִמְזמֹור ַלַּדל
ֵהָּנה ֶנֶאְספּו ִלְרֹקד
ְּבֵני ָהֹעִני ְוַהּׁשֹוט!

ִּפְזמֹון חֹוֵזר:

הֹוָרּה ֲעִלי, ֲעִלי 
ֵאׁש ַהְדִליִקי ְּבֵליִלי

ְטהֹוָרה, ַרַּבת אֹוָרה,
הֹוָרה ְמדּוָרה!


Vivo (q = 112)

הֹוָרה ְמדּוָרה

נתן אלתרמן: מלים

יואל ולבה: מוסיקה

 
Ba nu
 

- bli kol


va chol

  
- a nu- a

  
ni- yei

  
- et mol
  

- la nu- ha go- ral
   

- ma sar
  

-

 
et mil yo

  
- nei- ha

 
ma- char

  
- tse na

 
la ma


- 'a- gal
  

- ten na shir

  
miz mor

  
- la dal
  

-

 
he na- ne 'es- fu
   

- lir kod
  

- bnei ha o

  
- ni- ve

 
ha- shot

  
- ho ra

 
- a li


- a li

  
-
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- ki- be
 

lei- li

  
- tho ra

 
- ra bat


- o ra

  
- ho ra- me

  
du- ra
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

נולד  ועיתונאי,  פזמונאי  מחזאי,  משורר,   )1970–1910( אלתרמן  נתן 
אלתרמן  יצחק  ולאביו  שיניים,  רופאת  בלה,  לאמו  שבפולין  בוורשה 
שהיה מחלוצי גן הילדים העברי )שירו “באגוזים נשחקה” מופיע בספר 
אילה  מאת  משחק”  שירי  לי”ג  ולבה  “יואל  ובספר  פסח  שירי  בין  זה 

יפתח-ולבה, 2006(.
ב”גימנסיה  למד   ,15 בן  והוא   1925 בשנת  לארץ  עלה  אלתרמן  נתן 
הרצלייה” בתל אביב. בגיל 19 נסע ללמוד חקלאות והשתלם כאגרונום. 

התגורר בתל אביב. 
עלה  רוסיה,  מערב  בדרום  שפטובקה  יליד   )1982–1898( ולבה  יואל 
“הר  בהתיישבות  חבר  והיה  “החלוץ”  תנועת  עם   1920 בשנת  לארץ 

כינרת”. היה מלחין ומורה.
השיר “הורה מדורה” נכתב והולחן בראשית שנות השלושים של המאה 

העשרים.
ולבה, תל  יואל  לילדים” מאת  “שירים  השיר המולחן מופיע בחוברת 

אביב 1947.
ריקוד  חובר  גם  לשיר  מאוד.  רבים  בביצועים  היום  עד  מושר  השיר 
ההורה, וכך הוא משמש את המשתתפים בחוגי הרוקדים והמחוללים. 
הורה   “ כמו  “הורות”  לכמה  לחנים  זמנים  באותם  הלחין  ולבה  יואל 
סחרחורת”, “הורה כאן”, “הורה הרים” ובשנות ה-2000 נכתבו מילים 

ללחנו שנקרא “הורה שישים”.
שעליהם  מפתח  מושגי  משני  מורכבת  מדורה”  “הורה  השיר  כותרת 
ובחרו  ישראל  לארץ  שבאו  החלוצים  של  העולם  השקפת  התבססה 

להקים התיישבות שיתופית וקיבוצית.
השיר “ הורה מדורה” כולל שני בתים ופזמון חוזר לאחר כל בית. בבית 
הראשון המשורר פונה אל הקבוצה המרקדת. בבית השני הוא פונה אל 
היחיד המתכוון להצטרף למעגל הרוקדים. ובפזמון החוזר הוא מלבה 

את האש במילותיו.

ריקוד ההורה
יוצרים  הרוקדים  הבלקן.  בארצות  שמקורו  מעגל  ריקוד  היא  ההורה 
המייחסים  יש  אחיד.  בקצב  נע  כולו  והמעגל  זרועות,  חובקים  מעגל, 
החסידות,  בתנועת  החברים  לריקודי  זה  ריקוד  לרקוד  המנהג  את 
שראשיתה ברוסיה במאה ה-18. החסידות הציעה דרך חדשה לעבודת 
האל שנכללו בה ריקודים עד כלות הנשמה ותפישת עולם המאשרת 
ליחיד לעבוד את האל בדרכו ולא רק בתפילה בין כותלי בית הכנסת 
“הצדיק  פרץ  י”ל  של  בסיפורו  בספרות:  זו  תפישה  לביטוי  )דוגמה 
הכפרי” המתאר נער תימהוני ששרק שריקה צורמת בבית הכנסת בעת 
תפילת יום הכיפורים. תגובתו של רב הקהילה לזעם המתפללים, שראו 
זו הבקיעה את השמים אל  במעשה זה חילול השם, הייתה ששריקה 

הקב”ה ותסייע לכפרת בני ישראל, ולכן יש להניח לנער השורק(.
ריקוד ההורה היה מקובל מאוד בקרב החלוצים שעלו בשלהי המאה 
ישראל. הם התיישבו  לארץ  ובראשית המאה העשרים  התשע עשרה 
בגליל, בנגב, בשרון, בשפלה, מדן ועד אילת. הם כונו “חלוצים” משום 
עבדו  הם  ציונית.  אידיאולוגית  תפישה  בה  הייתה  לארץ  שעלייתם 
מתיאורי  בפיהם.  שגור  היה  השממה”  “הפרחת  והביטוי  האדמה  את 
עבודת  המשלבים  חייהם  אורחות  את  להכיר  אפשר  זיכרונותיהם 
אדמה, רעיית צאן ובקר, בניין יישובי המגורים, לימוד העברית, תכנון 
עתידם המשותף, שמירה והגנה על יישובם והווי קבוצתי משותף שכלל 

התכנסות קבוצתית, שירה וזמר וריקוד ההורה כחלק מסדר יומם.
סדר היום בהתכנסויות החגיגיות כלל את “שירת הרבים” ואת מחולות 
ביטוי תפישת עולמם המקדשת  לידי  זו באה  ההורה למיניהם. בדרך 

את ה”יחד” של ה”אנחנו”.

המדורה 
המדורה היא סממן נוסף שהיה חלק מאורח החיים החדש. החלוצים 
היו יושבים מסביב למדורה שרים או עורכים דיונים ושיחות עד אור 
בשירת  למדורה,  סביב  בישיבה  שהתאפיינו  ה”יחדיו”  דפוסי  הבוקר. 
ימינו אלה. “שירת הרבים”  ועד  ובריקודי ההורה השתמרו מאז  רבים 
גברה על שירת יחיד המדבר על עוניו, מצוקותיו ושמחותיו, המאפיינת 
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שירת  עליה  וגברה  שנים,  באותן  הצטנעה  זו  שירה  העם.  שירי  את 
ה”אנחנו”. 

אלתרמן שכתב את מילות השיר הזה אכן מדבר בשיר זה בלשון רבים: 
באנו, אנו, לנו. הוא משתמש במילה “גורל” ואומר שלכולנו גורל אחד.

מי היו הבאים לארץ? אלתרמן משתמש במלה “עניים” .
הביטוי “ עניי אתמול” הוא תיאור מטפורי המכליל את הבאים לארץ 
ישראל. אפשר להבין ממנו שאתמול היינו עניים, אבל היום אנחנו לא 
בני אדם  מיליוני  לנו את  הגורל מסר  כי  אפילו עשירים,  ואולי  עניים 
ואלה סוגדים לאש “טהורה רבת אורה” שתלהיב אותם ותחזקם. כאן 
יש שימוש במילה “אור” במובנה הטהור וכמובן משמעותי לכל הנובע 

מהמושג “אש טהורה” .
לא רק דיבורים היו מתקיימים מסביב למדורה באותם ימים. גם ריקודי 
היבטים  לו  יש  האש  מדורת  סביב  הריקוד  מההווי.  חלק  היו  הורה 
קֹוָנטיביים שמשמעותם אמצעי להעלאת תובנה ותודעה חיובית. כאן 
במעין  השבט  למדורת  מסביב  הרוקדים  אתמול  של  העניים  מוצגים 

פולחן שבטי כדי להעצים את היחיד באמונתו.
השימוש בשם התואר “עניים” הוא רב משמעויות. הוא עולה מהפועל 
“באנו”. וכמובן השימוש בכינוי הזמן “אתמול” כמילה נרדפת המתארת 
כעניים  הרוקדים  הגדרת  בעבר.  לארץ  מהגולה  שבאו  אלה  כל  את 
כוונתו שהיו סובלים, נרדפים, חסרי בית ובהכללה כול וכול – בני העם 

היהודי בנכר.
בשורה האחרונה של הבית הראשון מובעת האמונה ש”מיליוני המחר” 

יבואו ויצטרפו למעגל הרוקדים. 
יש לזכור שהשיר חובר בראשית שנות השלושים, לפני מלחמת העולם 
מליון  שישה  הושמדו  ובה  השואה  התחוללה  שבמסגרתה  השנייה 
זכו  לא  אלה  יהודים  מיליוני  וכך  ועוזריהם.  הנאצים  ידי  על  יהודים 

לעלות לארץ ישראל. 
בימינו נוהגים גם להדליק מדורות בל”ג בעומר ברחבי הארץ.

צילום: תמר בן שאול
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ִּבּכּוִרים
ס מּוֵאל ּבָ ים: ׁשְ ִמּלִ

ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

ֶרֶּנן עֹוֶלה ִמְּכָפר א.  
ַמה ָׁשּם ִמַּתֵּמר ְוָגז?  

ֵעֶדר ּגֹוֵלׁש ֵמַהר,  
ָעָנן ָּפז ָעָנן ָּפז  

ִמי ֶזה ָׁשם נֹוֵהר ְלַאט?  
ַהּיֹוְגִבים נֹוְׂשִאים ַמָּתת,  

ְוַהּכֹוְרִמים נֹוְׂשִאים ִׁשיר ּתֹוָדה  
ִעם ָּכל ַאְנֵׁשי ָהֲעבֹוָדה.  

פזמון חוזר:
ִהֵּנה ֲעַמל ַּכֵּפינּו

ֲאָדָמה ָנְתָנה ַמָּתן.
ִהֵּנה ְּפִרי ִּבּכּוֵרינּו

ְּפִרי ָׂשדֹות ְּכָרִמים ְוַגן,
ְּבַחג ִּתירֹוׁש ּוָבר.

ֶאֶרץ ִמְּגבּול ִלְגבּול – ב. 
ֶטֶנא ַרב ְּפִרי ִויבּול,  
ֶטֶנא ֲעטּור ְּפָרִחים,  
ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ַאִחים.  

ְּתֹבַרְך ָּכל ָיד עֹוְבָדה  
מֹוַלְדִּתי! ׂשאי ּתֹוָדה.  

ָּברּוְך ַּגם ֵעֶמק ַהר ְוחֹוף-ָים,  
ַאף ָּכל ַאַחי ַּבֲאֶׁשר ֵהם ָׁשם  

פ”ח.: ִהֵּנה ָעַמל ַּכֵּפינּו... 

שבועות

צילום: תמר בן שאול
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

את מילות השיר "ביכורים" כתב שמואל בס )1899–1949(. הוא נולד 
והיה   1905 בשנת  לארץ  עלה  שבאוקראינה,  צ'רניגוב  פלך  בפוצ'פ 

מחנך, משורר וסופר עברי.
את המנגינה הלחין יואל ולבה )1899–1982(. הוא נולד בדרום מערב 

רוסיה, עלה לארץ בשנת 1920 והיה מלחין ומורה.
המילים והלחן של השיר "ביכורים" מופיעים בחוברת "שירים לילדים" 

מאת יואל ולבה תל אביב 1947.
הנחוג  החג  משמות  אחד  גם  הוא  הזה.  השיר  של  שמו  הוא  ביכורים 
ביום ו’ לחודש סיוון שקוראים בו את מגילת רות, שהיא אחת מ”חמש 
ואלה  “כתובים”.  הקרוי  השלישי  בחלק  בתנ”ך  המקובצות  המגילות” 

שמות החג: חג השבועות, חג הביכורים, חג מתן תורה וחג הקציר. 

חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים: פסח, שבועות וסוכות, שבהם 
עולים לרגל לירושלים לבית המקדש ומביאים מנחות לה’. 

חג השבועות – מציין שבעה שבועות לאחר הפסח. 
חג הביכורים – חג הפירות הראשונים )משורש ב-כ-ר שעניינו ‘ראשון’, 

‘המוקדם ביותר’(.
ניתנה  סיני  הר  למרגלות  שבו  קדום  אירוע  שם  על   – תורה  מתן  חג 

התורה לעם ישראל.
לוחות  שני  את  ישראל  לבני  מציג  ה’,  של  ושליחו  העם  מנהיג  משה, 

הברית שעליהם חרותות באבן עשרת הדיברות.
ויואל ולבה.  “ביכורים” הוא אחד מן השירים שכתבו יחד שמואל בס 
ראש  השבת,  צאת  עם  השבת,  שיר  הם  זה  בספר  האחרים  שיריהם 

השנה, שיר החנוכה, ל”ג בעומר.
שני יוצרים אלה, שעלו לארץ מרוסיה בראשית המאה העשרים, חלקו 
חוויית עלייה דומה והיו חדורים בתפישת עולם חדשה ובהוויה שבשלה 
בהם לאחר עשרות שנים שעברו עליהם בארץ. הם כבר ותיקים בארץ 
בה.  שהתפתח  החקלאית  ההתיישבות  במפעל  בהנאה  ומתבוננים 

תחושה זו באה לידי ביטוי בשיר הלל לאדמה ולעבודת האדמה. כמו 
ִפרייה  שנתנה  האדמה  ברכת  את  חוגגים  האדמה  עובדי  קדם  בימי 
וכמסורת ישראל הקדומה הם נושאים את תודתם בחג הביכורים. ניכר 
במילות השיר כי בארץ נוצר, לאחר עשרות שנות התיישבות, מסורת 

של חיי כפר וחקלאות מבורכת.

השיר, בדומה לציור אקוורל, משרטט במילותיו נופים פסטוראליים של 
ארץ ישראל. המקום הוא כפר בין הרים. מרחוק נשמע רנן )זמרה( העולה 
ממרחק,  בכפר  צופה  המתבונן  )נעלם(.  וגז  למעלה  מטפס  הכפר,  מן 
כפר,  במילים:  ביטוי  לידי  בא  המקום  תיאור  מובנת.  ההתרחשות  אך 
עדר גולש ֵמַהר, שדות כרמים וגן, ארץ מגבול לגבול, עמק הר וחוף ים.

כמה  ובצליל.  בתנועה  מלא  חד-פעמי  קהילתי  אירוע  מתאר  השיר 
ממילות השיר מסגירות את האירוע כקשור למסורת הבאת הביכורים 

בימי קדם, ואלה הן: מתת, מתן פרי ביכורינו, טנא רב פרי ויבול.

זהו שמו של  “ֶטֶנא” מופיעה בתפקוד מילולי ומטפורי כאחד.  המילה 
סל, שעל פי מסורת שהתפתחה בארץ הוא מכיל את הביכורים בטקס 
הבאת הביכורים. בשיר המילה הטנא משמשת גם כדימוי המתאר את 
הארץ כולה, כפי שהיא נראית ממעוף הציפור. הנה כך: “ארץ מגבול 

לגבול – טנא רב פרי ויבול, טנא עטור פרחים מעשה ידי אחים”.

ֵהדיו של הֶרֶנן )הזמר( המלווה את התהלוכה מתוארים בדימוי פלסטי 
העולה כעשן רך ומסתלסל מעל הכפר. ואולם במציאות נשמעת מרחוק 
לו  בחר  שהמשורר  נראה  הדרך.  את  הממלא  מההמון  העולה  זמרה 
נקודת תצפית להתבוננות במתרחש ממרחק. בבית הראשון הוא רואה 
את הכפר הרחק על ההר ושומע את הרנן, שהוא צליל של שיר שמח 
העולה מהכפר. השיר עולה ומיתמר, כלומר מטפס לשמים עד שהדיו 
נוהרים  האנשים  ההר.  מן  למטה  גולש  כבשים  עדר  מרחוק  נעלמים. 
היוגבים  ובהם  ערוציו  את  הממלא  נהר  כמו  הדרכים  את  וממלאים 

)עובדי האדמה( הכורמים )העובדים בכרם( וכל אנשי העבודה. 
בבית השני משתנה נקודת התצפית. כאן המשורר סוקר ממעוף הציפור 
את הארץ כולה “מגבול לגבול”, והיא מלאה בחוגגים הנושאים כל אחד 

מהם טנא מלא בפרי רב. בולטת המילה “מולדתי”
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מתבטא  זה  חדש  מושג  אל  המשורר  של  הרגשי  ויחסו  השני  בבית 
במילים “שאי תודה מולדתי”.

תודה  שיר  זהו  בפרחים.  העטור  גדול  אחד  טנא  כמו  היא  הארץ  כל 
לה מתת,  ונושאים  כולם שרים  לעובדי האדמה.  תודה  שיר  למולדת, 
כלומר מתנה. כולם עבדו אותה והיא נתנה פרייה, ובחג הביכורים הם 

מחזירים לה תודה. 

מסיחין בסעודה
ביכורים בירושלים

טובה דיקשטיין

מאז ומעולם הרגישו בני האדם צורך להודות לאל על הצלחת היבולים. 
־בכרתים פיזרו המינואים את גרעיני החיטה הראשונים על הגגות, וב

מצרים הביאו האיכרים את ראשית תבואתם אל מקדשו של אוסיריס.

־עם ישראל הודה לאלוהיו בעלייה לרגל לירושלים ובהבאת ביכורי הת
בואה והפירות לבית המקדש. חכמי המשנה קבעו כי מביאים ביכורים 

־רק משבעת המינים ומכיוון שעד חג השבועות מבשילים בעיקר הדג
נים ומעט תאנים וענבים, אלה היו הביכורים.

ביכורים נגזרה מן השורש ב-כ-ר שממנו גזור גם השם “בכור” – ראשון. 
והכרם בתחילת  ירדו האיכרים אל הגן  כדי לדעת אילו הם הבכורים 
וסימנו בסרט את הפירות הראשונים שצצו על הענפים. אלה  העונה 
היו הביכורים שהובאו לבית המקדש. העניים נשאו אותם בסלי נצרים 

מעוטרים בפרחים, העשירים בקערות של כסף וזהב.

בעיירות הסמוכות  הרגל  עולי  רבבות  כניסת החג התאספו  לפני  יום 
ולנו ברחובות העיר. וכשעלה השחר הכריז ראש הקבוצה:  לירושלים 
“קומו ונעלה ציון אל בית ה’ אלוהינו” והשיירות יצאו בשמחה לדרך. 
על  זית  עלי  של  וזר  בזהב  מצופות  שקרניו  שור  צעד  השיירה  בראש 

ראשו. לידו פסע המנגן בחליל, מנגינותיו מגבירות את השמחה והקצב. 
בכל מקום שעברה השיירה היו אנשים עוצרים ממלאכתם ומקדמים 

בכבוד את פני מביאי הביכורים.

־כשהגיעו לשערה של ירושלים – שלחו שליחים להודיע על בואם, ונ
ואמרו: “אחינו, בני מקום  יצאו לקראתם  ובעלי המלאכה  כבדי העיר 
להר  שהגיעו  עד  בדרכן  המשיכו  השיירות  לשלום”.  באתם  )פלוני( 
שהייתה  הגדולה  החצר  הנשים,  ַלֲעָזָרת  ונכנסו  במעלות  עלו  הבית, 
מיועדת להתכנסויות העם. שם קיבלו את פניהם הלוויים כשהם שרים: 
ְחָתּ אְֹיַבי ִלי )תהלים ל(. אפילו המלך  ַמּ יָתִני ְולֹא ִשׂ י ִדִלּ ֲארֹוִמְמָך ה’ ִכּ

אגריפס נטל את הסל על כתפו ועלה ברגל ַלֲעָזָרה.

כשהסלים מונחים על כתפיהם קראו בפניהם הכוהנים את פרשת “כי 
תבוא” )דברים כו( המתארת את תולדותיו של עם ישראל מן הרגע 
־שבו ירד מצרימה ועד היום שבו זכה להביא את ביכוריו לבית המק

דש. בתחילה כל מי שידע לקרוא קרא בעצמו ומי שלא ידע – קראו 
אותה בפניו והוא חזר על המילים הנקראות. לבסוף נקבע כי כדי שלא 

לפגוע בכבודם של אלה שאינם יודעים לקרוא - הכוהנים יקריאו 
אותה בדרך זו בפני כולם. כשהגיעו לפסוק “ארמי עובד אבי” הורידו 
את הסל מן הכתף ומסרו אותו לכוהן. הכוהן הניף את הסל והמשיך 

בקריאה עד תום הפרשה. בסיומה הניחו את הסלים בצד המזבח, 
השתחוו ויצאו )משנה, ביכורים פרק ג(.

ְרֶמל” ֶרׂש ּכַ ֵאׁש ּגֶ ָאִביב ָקלּוי ּבָ

בימינו בשבועות אוכלים מאכלי חלב אך מסורת זו לא הייתה קיימת 
־בעת העתיקה. בשלושת הרגלים אכלו בשר. שבועות הוא חג קציר חי

טים ולכבודו נכין “אביב קלוי באש ֶגֶּרׂש כרמל” )ויקרא ב, יד( – גריסי 
ההבשלה  מצב  פרושו  במקרא  “אביב”  וקלויה.  ירוקה  אביבית  חיטה 

־הירוק של הדגנים שעל שמו נקראת העונה כולה. כרמל – מצב ההבש
לה הספציפי באביב, שבו גרעין החיטה כבר מלא אבל עדיין רך. בדרך 

־כלל הוא מתרחש בסוף חודש אפריל. כדי לשמר מזון חרום לבית במ
קרה שחמסין פתאומי ייבש את החיטה בטרם עת, נהגו לקלות חלק מן 
השיבולים ברגע שהגיעו למצב כרמל. את הגרעינים הירוקים מייבשים 
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וגורסים ומכאן “גרש כרמל”. התרגום הסורי לתנ”ך מתרגם את גרש 
היא  היום.  ומכינים פריקה עד  וערביי האזור קולים  הכרמל כפריקה, 
לא  עוד  שבחיטה  הגלוטן  הישראלי.  המטבח  אל  גם  לחזור  מתחילה 

התפתח ולכן היא מומלצת כמאכל בריאות. 

יודעים איך בישלו אותה בארץ ישראל אבל במאה הרביעית  אין אנו 
לפנה”ס אומר הרופא היווני דיושאס כי הוא אוהב את גריסי החיטה 

־הירוקה שלו בתוך מרק של כבש או עוף. זאת השיטה המסורתית לבי
גם  בעבר  אותה  בשלו  כנראה שכך  הערבי.  גם במטבח  הפריקה  שול 

אצלנו. 

פריקה אפשר להשיג בחנויות טבע ובשווקים. 

המצרכים הדרושים
עוף מחולק לחלקים
כוס וחצי פריקה גס

ירקות למרק: 
2 גזרים, שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, בצל – קצוצים 

לקוביות
1 כפית פלפל שחור, ותבלינים נוספים לפי טעמכם.

מלח לפי הטעם.

אופן ההכנה
שוטפים היטב את הפריקה במים.

מבשלים מרק מן העוף והירקות. כשהעוף מתרכך, מוציאים 
אותו מן המרק ומניחים בצד. מוסיפים את הפריקה 

והתבלינים. מבשלים על אש נמוכה עד שהיא מתרככת וכל 
המרק נספג.

מגישים את העוף בתוספת הפריקה והירקות מן המרק. 

צילום: טובה דיקשטיין
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שבועות
יום הגז

ֶלם ְתָיהּו ׁשֶ ים: ַמּתִ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה 

ִהֵּנה ָּבא ְּכָבר יֹום ַהֵּגז,
ַחג ַלֶּכֶבׂש ְוָלֵעז.

ִּדיָצה, ִרָּנה ְּבָכל ַהִּדיר,
הֹוֶמה ַהֹּצאן ְּבקֹול ַאִּדיר.

פזמון חוזר:
ֶמה, ֶמה, ֶמה

ָּפַרְקנּו ֹעל ַהֶּצֶמר. 
ַהֵּלב הֹוֶמה, ַהֵּלב הֹוֶמה

ִּפְתחּו ְּבִׁשיר ָוֶזֶמר.

ּוִבְפרֹוס יֹום ַחג ַהֵּגז,
ָרַקד ָטֶלה ִעם ְּגִדי ָעֵלז.
ַעל ָּכל ָּגֵדר ְוַעל ָּכל ַּגג

ַהַּתִיׁש ֶאת ַחּגֹו ָחַגג.
ֶמה, ֶמה לּו, לּו

ּוְגִדי ָקָטן ְמֹאד ׁשֹוָבב
ָקַפץ ִּדֵּלג ִמַּגב ְלַגב,

קֹול ְּתרּוָעה, ִׂשְמַחת ֵאין ֵקץ,
ַהְּגִדי ִּפְתאֹום ָעָלה ַעל ֵעץ.

ְּבדּו ְקָרב ִלְכבֹוד ַהֵּגז
ָיָצא ָהַאִיל ָהרֹוֵגז

ּוַבֶּקֶרן ַהְך ְוַהְך!
ַיִּביט ָהֵעֶדר ְוִיְׂשַמח.

ֶמה, ֶמה לּו, לּו 

ֶדה ּוִמִּמְטָּבח ִמּׂשָ
ַהִּקּבּוץ ָיָצא ַּבָּסְך,

ִמי ְּבֶזֶמר, ִמי ִּבְצחֹוק
ָּבאּו ֶאת ֶהָחג ָלֹחג.

ְוָהֵעֶדר ֻּכּלֹו ָׂשׂש
ְלָכל ָּבא ּוְלֹכל ִנְכַנס.
ִנְּגנּו ְּכֵלי ֶזֶמר ְוָחִליל,

ָזְלָגה ַעִין ִּדְמעֹות ִּגיל.
ֶמה, ֶמה לּו, לּו 

ָהרֹוֶעה ְוַהּגֹוֵזז
ִאיׁש ְּבָיד ָאִחיו אֹוֵחז.
ֶכם, ַּכף ֶאל ַּכף, ָיד ַלּׁשֶ

ָרְקדּו ָמחֹול ְמֹאד ִנְלָהב.

ָרָאה ָהֵעֶדר ְוִיְרַּגׁש,
ִמֵּכָליו ָיָצא ַמָּמׁש.

קֹול ְּתרּוָעה ְוקֹול ָׂשׂשֹון,
ַהֹּכל ָׂשְמחּו ְּבַחג ַהֹּצאן.

ֶמה, ֶמה לּו, לּו 

ַעל ָחִבית ֶׁשֶּבָחֵצר,
ִסֵּים ַהַּתִיׁש ִּבְנאּום ָקֵצר.
ֵהיָדד רֹוֶעה! ֵהיָדד ַהֵּגז!

ְיִחי ַהֶּכֶבׂש, ְּתִחי ָהֵעז!
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ניתוח הטקסט 
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

מתתיהו ֶשֶלם )1904–1975( היה משורר ומלחין יליד פולין. בילדותו 
למד ב”חדר מתוקן”; עלה ארצה בשנת 1922. לאחר תקופה קצרה של 
חברות בקיבוץ “בית אלפא” עבר לקיבוץ “רמת יוחנן” שבעמק יזרעאל 

ושימש בקיבוצו רועה צאן. 
לארץ  רוסיה  מערב  מדרום   )1982–1898( ולבה  יואל  של  העלייה 
ישראל התקיימה ב-1920. אז היה ממקימי היישוב “הר כינרת” בגליל.

השיר עם הלחן הופיע ב”מה אספר לילד” – ספר עזר לגננת ולמורה 
בשנת 1954 )תשי”ד(.

יש כאן חיבור אמנותי בין שני יוצרים על רקע חוויה ראשונית המתארת 
את גידול הצאן בקיבוץ, שהיה חלק ממשימות ההתיישבות של אותן 
לחיות  גלות,  שנות  אלפיים  לאחר  לחזור,  אז  הייתה  המטרה  שנים. 

במתכונת החיים שאבותינו חיו בה פעם.
גיבורי  שכאן  אחרים,  חקלאיים”  “שירים  לעומת  זה  בשיר  המיוחד   

השיר הם הכבשים והעזים.
הצאן  רועה  שלם,  מתתיהו  שבנה  סיפורית  עלילה  בו  שיש  שיר  זהו 
שבקיבוץ. המשורר, כמספר יודע-כול, מתאר יום בחיי הקיבוץ שנערך 
לסוגיהם  הצאן  בני  הם  שבשיר  הדמויות  בשירו  הגז”.  “יום   – חג  בו 
ומולם הרועים והגוזזים ובני הקיבוץ כולם. בני הצאן זוכים לכבוד מצד 
בני האדם המקיפים אותם. השיר “יום הגז” מביע בכל אחד מבתי השיר 
את התפרצות שמחת החוגגים הכוללת את חברי הקיבוץ והמצטרפת 
אל התנהלות בני הצאן בעת התרחשות פעולת הגז. זו מתרחשת בחצר 
הדיר ומקבלת פרשנות של המשורר כמלווה את הבעת השמחה של 

בני הצאן.

מבנה השיר 
מבנה העלילה הסיפורית שבשיר מציג את הרעיון המרכזי: בני הצאן 
הן הדמויות המרכזיות, ובעצם תיאור פעולתם בשיר יש ביטוי לשמחת 

החג.
לעז.  חג  לכבש  חג  הגז,  יום  כבר  בא  “הנה  זו:  בהקדמה  פותח  השיר 

דיצה רינה בכל הדיר, הומה הצאן בקול אדיר”. לכבוד השמחה “הגדי 
עם הטלה רקד”, והתיש הרוגז )הזכר שבעדר( – “על כל גדר ועל כל 
למקום  ממקום  דילג  אחד  “גדי  השני  בבית  חגג”.  חגו  את  התיש  גג 
ולבסוף טיפס על עץ”. בסופו של השיר נאמר במפורש שכל זה התרחש 
בחצר הדיר. האיל )זכר הכבשים( יוצא לקרב ומכה בקרניים, וכל העדר 
מקום  את  המשרטט  נוסף  פריט  היא  שבחצר  החבית  בקרב.  מתבונן 

ההתרחשות. 
“על חבית שבחצר סיים התיש בנאום קֵצר: הידד רועה הידד הגז יחי 

הכבש תחי העז”.
מול  זו  הקיבוץ,  וחברי  העדר  נפגשות שתי הקבוצות,  הבאים  בבתים 
כשם  נלהב”.  במחול  יוצאים  הגז  סיום  לקראת  והגוזז  “הרועה  זו: 
ניתן לעדר, שראה את  גם סיומו  כך  שהפתיחה לשיר מתרכזת בצאן 
האנשים רוקדים “ראה העדר וירגש. מכליו יצא ממש. קול תרועה וקול 

ששון. הכול שמחו בחג הצאן.”
השיר מסתיים בקרשצ’נדו חזק שבו “התיש עלה על חבית וקרא בקול: 

יחי”.

העלילה
כך נשזר סיפור עלילתו של יום הגז הזה: אל הדיר המכיל כבשים ועזים 
של  גופן  מעל  הצמר  את  “פורקים  הם  ובמספריים  הגוזזים  נכנסים 
הכבשים”. זו תמונה ססגונית ביותר והומה משלל הקולות של הגוזזים 
מחד ופעיות הכבשים והגדיים מאידך. המשורר טוען שהכבשים פועות 
הלב  המיית  הומה”.  “הלב  הצאן  לבני  גם  המשורר  לדברי  בשמחה. 
חברי  שאר  ושל  הגוזזים  של  השמחה  בקולות  משתלבת  הכבשה  של 
הקיבוץ. וכדי להביע את השמחה הוא מזמין את כולם לפתוח בזמר 

ובשיר.
בפתיחה לבית הראשון נאמר: “הנה בא כבר יום הגז, חג לכבש ולעז”. 
עינו המקצועית של מתתיהו שלם, רועה צאן, מכירה היטב את חייהם 
של בני הצאן ואת צורכיהם. למרות שידוע ש”יום הגז” הוא יום חג של 
ובני הקיבוץ כולו – הרי כתוצאה מהגז בני אדם  רועי הצאן, הגוזזים 
אלה זוכים בצמר הכבשים שממנו אפשר לסרוג בגדים, שטיחים ועוד 
מוצרים – מתמקד השיר בשמחתם של הכבש והעז. המשורר מסביר כי 
‘יום הגז” הנחוג מתרחש עם בוא הקיץ ובני הצאן זוכים להקלה גדולה 
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בחייהם. כדברי השיר “פרקנו עול הצמר”. ביטוי זה מציג במבנה לשוני 
מבודח את מצבם הקיומי של בני הצאן. 

דומיננטיות מרכיב התנועה והקול בשיר
המשורר מכיר היטב את אורחותיהם של בני הצאן ועם זאת הוא גם 
מוזיקאי ורגיש לקולותיהם. כדי לבטא את פעולתן של הדמויות הוא 

בוחר במילים המבטאות תנועה, קול ורגשות.

להלן דוגמאות:
ביטויים שיש בהם הבעת רגש: חג לכבש ולעז, הלב הומה, התיש את 
הרוגז,  האיל  וישמח,  העדר  יביט  קץ,  אין  שמחת  עלז,  גדי  חגג,  חגו 
ראה  נלהב,  מאוד  רקדו מחול  גיל,  דמעות  עין  זלגה  שש,  כולו  העדר 

העדר וירגש, מכליו יצא ממש, הכול שמחו בחג הצאן.
ביטויים שיש בהם מרכיב התנועה : רקד טלה עם גדי עלז על כל גדר 
הך,  הך  יצא האיל הרוגז ובקרן  עץ,  על  גג, הגדי פתאום עלה  כל  ועל 
רקדו  כף  אל  יד אל שכם, כף  בסך, איש ביד אחיו אוחז  יצא  הקיבוץ 

מחול מאוד נלהב,

בכל  רינה  דיצה  וחליל,  זמר  כלי  נגנו  הקול:  מרכיב  בהם  שיש  ביטויים 
סיים  בצחוק,  מי  בזמר  מי  תרועה,  קול  אדיר,  בקול  הצאן  הומה  הדיר, 
התיש בנאום קצר, הידד רועה הידד הגז, יחי הכבש יחי הזמר, תחי העז!

הקופצני  העדר  של  הקולנית  התרגשותו  את  מתאר  בשיר  הדובר 
עול  פריקת  עול”.  “פורקים  שהם  בשעה  תרועה  קולות  המשמיע 
משמעותה מרידת בני הנעורים. יש כאן רמיזה אנלוגית לקהל אנושי 
המוני היוצא לרחובות למרוד. על מה ולמה בני הצאן רוצים למרוד? 
במבט אירוני המרידה אצל הכבשים היא נגד הצמר שעל גוום המכביד 
על חייהם. הצמר שהכבשה גידלה על גופה גדל והתעבה והפך למשקל 
כבד שעליה לשאת על עצמה. הצמר, אמנם, מחמם את הכבשה ועוזר 
לה להתקיים בימות החורף הקרים, אולם הוא מקשה על חייה בימות 
הקיץ החמים. ההתרחשות בדיר בדמיונו של המשורר נתפשת כחגיגה. 
המלאה  הדיר  בחצר  העובדים  בגוזזים  מתבונן  כרועה  בשיר  הדובר 
בבני צאן. הם גוזזים את הצמר של כל כבשה, ולצדם הכבשים והגדיים 
מקפצים ממקום למקום. הוא מקשיב להמולתם של הגוזזים והכבשים 

המשולבות בפעיות בני הצאן ובתנועתם. יחד זוהי המולת חג נהדרת.

ביום הגז נשמעת ה”דיצה והרינה בכל הדיר הומה הצאן בקול אדיר”. 
זהו קולו של הרועה המזדהה עם תחושת עדרו השמח לפרוק מעליו 
מתאפיינת  הצאן  בני  אל  הרועה  של  הזאת  ההתייחסות  הצמר.  את 
בין  נפרדת  ובלתי  הדדית  תלות  שמשמעותה  סימביוטית  בתקשורת 

הרועה לצאנו. תלות תומכת ויוצרנית. 

מי שבא לסייע לרועה ולבני הצאן הם הגוזזים. זהו מעין טקס מעבר 
הגז  לאחר  האדם.  לבני  אותו  ונותנים  מהצמר  נפרדים  הכבשים  שבו 
לובשים בני הצאן חזות חדשה. הם שמחים על שקל להם עתה להתנועע 
והחום כבר לא מעיק כל-כך. אפשר לראות גם משמעות מטפורית של 
לבני האדם  להגיש את מתנת הצמר  בני הצאן שמחים  מתן תמורה: 
האדם  לבני  הצאן  בין  וקבלה  נתינה  של  המשמעות  בהם.  המטפלים 
“יום הגז” המזמין ואוסף  מתחזקת בתיאור ההוויה המיוחדת של חג 

את כל חברי הקיבוץ להשתתף בשמחה.

צילום: תמר בן שאול
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צילום: תמר בן שאול
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ֶׂשה ּוְגִדֹי
לֹוְנְסִקי ים: ַאְבָרָהם ׁשְ ִמּלִ

מנגינה יואל ַוְלֶּבה



Scherzando (q = 76)
שלונסקי. א: מלים
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ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשהשבועות
ָּכְך ַמְתִחיל ַהַּמֲעֶׂשה:

ַער ֶׂשה ָעַמד ַעל-ַיד ַהּׁשַ
ְוַהְּגִדי ָהַלְך ַלַּיַער.

ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשה
ָּכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה

ה ַהְּגִדי:  ַוּיֹאַמר ַלּשֶׂ
“קּום ָוֵלְך ָנא ִעָּמִדי!” 

ֶׂשה ּוְגִדי...

ה: “ְּכָבר ֶעֶרב ַאְך ָאַמר ַהּשֶׂ
ּוַבַּיַער ֵיׁש ְזֵאב-ֶטֶרף”

ֶׂשה ּוְגִדי...

“הּוא ִיַּגׁש ָקרֹוב, ָקרֹוב,
ְוֶאת ְׁשֵנינּו ָׁשם ִיְטרֹף.”

ֶׂשה ּוְגִדי...

ַאְך ַהְּגִדי ָאחֹור ָּפָנה לֹו
ְוָהַלְך לֹו ְוָהַלְך לֹו.

ֶׂשה ּוְגִדי...

ַעד ַעְכָׁשו ַהְּגִדי ֹלא ָׁשב, 
ְוא... ה ִחָּכה ַלּׁשָ ְוַהּשֶׂ

ֶׂשה ּוְגִדי...
ה ְּבִלי ֶהֶרף: ַוִּיְבֶּכה ַהּשֶׂ
“ָּגד-ִּגְדִיי ָהָיה ְלֶטֶרף!”

ֶׂשה ּוְגִדי...

ה – ְוִנְׁשַאר ְּבִלי ְּגִדי ַהּשֶׂ
ָּכְך ִנְגַמר ַהַּמֲעֶׂשה
ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשה
ָּכְך ִנְגַמר ַהַּמֲעֶׂשה.
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

נולד  ישראל,  משוררי  מבכירי   ,)1973–1900( שלונסקי  אברהם 
באוקראינה. בגיל 13 הגיע לארץ ולמד בגימנסיה הרצליה בתל אביב. 
ב”גדוד  חבר  היה   .1921 בשנת  ועלה  וחזר  הוריו  לבית  חזר  לימים 
העבודה” ובקיבוץ עין חרוד. חי רוב ימיו בתל אביב. את הלחן לשיר זה 
כתב יואל ולבה )1898–1982( יליד דרום רוסיה, שעלה לארץ ב-1920 

במסגרת תנועת “החלוץ”, מלחין ומורה.

בשנת 1933 מילות השיר הודפסו לראשונה במוסף לילדים של עיתון 
“דבר”, ובשנת 1947 השיר המולחן יצא לאור בחוברת “שירים לילדים” 

מאת יואל ולבה. 

זהו שיר קצר המושר בנשימה אחת מראשיתו ועד סופו. הוא מספר על 
אירוע חד- פעמי שקרה פעם לגדי קטן אחד שהחליט לצאת מהשער 
והיחיד שמנסה למנוע ממנו  יצא מהשער  ליער הפתוח. הגדי  וללכת 

לצאת הוא הׂשה. שניהם ולדות של עזים וכבשים המוזכרים במקרא.

הביצוע המתבקש לשיר זה הוא סולן מול קהל או שתי קבוצות השרות 
זו מול זו.

זה נובע מהמבנה הצורני של השיר – שתי שורות המספרות את העלילה 
ואחריהן שתי שורות המגיבות עליה.

הסולן השר ממלא תפקיד של מספר יודע-כול הנתמך בחבורת מאזיניו. 
ולספר על אירוע חד-פעמי  לו בזמר, משלהב אותו להמשיך  זו עונה 
ובלתי שגרתי שקרה. לפיכך השיר מציג מבחינת תוכנו מצד אחד את 
סיפור העלילה ומצד אחר את תגובתו האקטיבית של קהל המאזינים. 
מבחינה דרמטית קהל זה ממלא תפקיד של מקהלה בתיאטרון היווני, 
שיש לה תפקיד של מתרגמת התכנים, מסבירה ומפרשת את המתרחש 

ומציגה את עמדת הקהילה בנוגע לאירוע.

מכונה  מהן  אחת  ספרותיות.  סוגות  כמה  של  השפעה  הזה  בשיר  יש 
“היגוד סיפורים”, מעין אלה של מספר הסיפורים השבטי )השאמאן(. 
השיר.  במילות  ישירות  לאתרה  אפשר  ה”מעשייה”.  היא  אחרת  סוגה 

ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשה
ָּכְך ַמְתִחיל ַהַּמֲעֶׂשה:

ַער ֶׂשה ָעַמד ַעל-ַיד ַהּׁשַ
ְוַהְּגִדי ָהַלְך ַלַּיַער.

ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשה
ָּכְך ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה

ה ַהְּגִדי:  ַוּיֹאַמר ַלּשֶׂ
“קּום ָוֵלְך ָנא ִעָּמִדי!” 

ֶׂשה ּוְגִדי...

ה: “ְּכָבר ֶעֶרב ַאְך ָאַמר ַהּשֶׂ
ּוַבַּיַער ֵיׁש ְזֵאב-ֶטֶרף”

ֶׂשה ּוְגִדי...

“הּוא ִיַּגׁש ָקרֹוב, ָקרֹוב,
ְוֶאת ְׁשֵנינּו ָׁשם ִיְטרֹף.”

ֶׂשה ּוְגִדי...

ַאְך ַהְּגִדי ָאחֹור ָּפָנה לֹו
ְוָהַלְך לֹו ְוָהַלְך לֹו.

ֶׂשה ּוְגִדי...

ַעד ַעְכָׁשו ַהְּגִדי ֹלא ָׁשב, 
ְוא... ה ִחָּכה ַלּׁשָ ְוַהּשֶׂ

ֶׂשה ּוְגִדי...
ה ְּבִלי ֶהֶרף: ַוִּיְבֶּכה ַהּשֶׂ
“ָּגד-ִּגְדִיי ָהָיה ְלֶטֶרף!”

ֶׂשה ּוְגִדי...

ה – ְוִנְׁשַאר ְּבִלי ְּגִדי ַהּשֶׂ
ָּכְך ִנְגַמר ַהַּמֲעֶׂשה
ֶׂשה ּוְגִדי, ְּגִדי ְוֶׂשה
ָּכְך ִנְגַמר ַהַּמֲעֶׂשה.

עתיק  ספרותי  סגנון  ה”מעשייה”,  המעשה”.  מתחיל  “כך   – לדוגמה 
יומין, מקובלת בספרות ילדים. מעורבים בה פיות, חיות טרף מפחידות 

ואירועים מפחידים המשמשים לגיבוש מוסר השכל.

כיוון שזו יצירה מוזיקלית, מאפייניה נמנים גם על סוגת “שיר הערׂש”. 
שירי ערש רבים, עתיקים ובני זמננו, מציגים מחד את הניסיון של האם, 
היא  למעשה  אך  ולהרדימו,  תינוקה  את  להרגיע  מטרתה  שלכאורה 
שרה לו שיר שיש בו הרבה מרכיבי הפחדה ואיום. אחד משירי הילדים 
המוכרים בארץ שהושרו החל מראשית ההתיישבות בארץ הוא “נומי, 
נומי ילדתי, נומי נומי נים... אבא הלך לעבודה, הלך, הלך אבא, ישוב עם 

צאת הלבנה וכו’”.

סוגה אחרת שמאפיינת את שירי ארץ ישראל המתחדשת היא “שירי 
בארץ  ההתיישבות  של  הציונית  לתפישה  קשורה  זו  סוגה  רועים”. 
כחזרה למקורותיו של העם היושב בציון בימי קדם. החזרה למקורות 
ואת  ובקר  צאן  כרועי  ויעקב  יצחק  אברהם,  את  מציגה  המקראיים 
האלהת  משום  היהודית  בתרבות  גם  ויש  צאן.  כרועי  חייהם  עלילות 
דמות המנהיג בישראל המכונה גם “רועה צאן”, דמות שראויה להנהיג 
את העם. עם ישראל מכונה גם “צאן קודשים”. הצירוף “כבקרת רועה 
עדרו” מספר יחזקאל הנביא ידוע היטב בזכות שימושו בפיוט “ונתנה 
נכתב  בתקופה שבה  בארץ  ובזמר  במלל  היוצרים  מן  תוקף”. אחדים 

השיר )1933( אכן היו רועי צאן.

השורות  על  גם  נשען  וסגור  חד-פעמי  באירוע  עוסק  השיר  היות 
המרכיבות את עלילת השיר המציגות התחלה, אמצע וסוף ומשפיעות 
על מרוצת השיר במילים אלה: “כך מתחיל המעשה”, ובהמשך “כך היה 

המעשה” ולקראת סיום – “כך נגמר המעשה”.

זהו  טרף.  וזאב  גדי  שה,  הן  הדמויות  לאטה.  מתקדמת  השיר  עלילת 
יודעים שהזאב תכלית  הכול  רעות.  הוא מבשר  ביותר.  מאיים  שילוב 

קיומו לטרוף. בעיקר הוא מסוכן לגדי וגם לשה.

המקום הפיזי היחיד המצוין בשיר מסומן במילה “שער”. מילה בודדת 
פיזיים  גדול לתיאור מאפייני שני מרחבים  דמיוני  זו משאירה מרחב 
משני צידי השער. המרחב הפנימי )חצר הדיר( והחיצוני )היער הגדול(. 
על  המגן  השער  של  איכויותיו  את  מסמן  השער  ליד  העומד  השה 
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המרחב הפנימי. מה עומד מהעבר השני של השער הפותח או סוגר את 
או  גבולות, לחסום  להגדיר  להגן,  היציאה החוצה? תפקידו של שער 

לאפשר לצאת אל מרחב אחר.

ממנו  ומבקש  הגדי  חברו  את  מזהיר  השה  כי  מפורשות  מדבר  השיר 
שלא יצא ליער בערב ומסביר לגדי מדוע אין הוא מצטרף אליו. הוא 
אומר לו שהזאב יטרוף את שניהם, ואכן נבואתו מתממשת, והגדי הלך 

ולא חזר.

חינוכיים  מסרים  להעברת  במעשיות  קלסית  חיה  הוא  טורף  זאב 
)לדוגמה, ב”כיפה אדומה” של האחים גרים(.

במשמעויות  לדון  אפשר  זה?  משיר  העולה  ההשכל  מוסר  לגבי  ומה 
השונות העולות ממנו, ובכללן המשמעויות הציוניות. רוב שירי המולדת 
הארץ  בין  ביחסים  עסקו  ה-20  המאה  של  ה-30  בשנות  שנכתבו 
בעלייה  בבחירה  העוסקת  רחבה  משמעות  גם  לשקול  אפשר  לגולה. 
בין  ולמצוא את המתח  ובהתיישבות בארץ ישראל. אפשר גם לנסות 

ההישארות בגולה ובין הפחד מפני החיים בה באותן שנים.

להתמקד  גם  אפשר  מעורר,  הזה  שהשיר  הפרשנויות  פרד”ס  בין 
במנותק  השיר  מדמויות  אחת  כל  המאפיינים  חינוכיים  בהיבטים 
שהם  כפי  הדמויות  שלוש  מאפייני  את  ולבחון  פוליטיים  מהיבטים 

מתקיימים בסוגת המשל.

והרפתקן חקרן  נועז,  הגדי  דמויות:  שלוש  מתארת  הסיפור   עלילת 
שלא האומרים  והמותר  האסור  חוקי  על  ושומר  שקול  דעתן,   והשה 
 לצאת מעבר לגדר. שער מטפורי מבדיל בין השניים לבין העולם הרחב
השה את  לפתות  ומנסה  זה  עולם  אל  ללכת  מחליט  הגדי   והפתוח. 
 לחבור אליו להרפתקה זו. אולם השה מהסס ומתריע ברצינותו כי יש
 סכנה. “כבר ערב”, כלומר חושך בחוץ, והיציאה מהשער מובילה ליער;
 זהו מקום שזאב טורף מסתובב בו. הדמות של הזאב הטורף והמפחיד
על לרע  או  לטוב  ומשפיעה  אדם  כל  של  בנפשו  לתפקד   ממשיכה 

 התפתחותנו ועל עיצוב אישיותנו.

מסיחין בסעודה 
מי יגן על השה והגדי? 

טובה דיקשטיין

כשרעה משה את צאן יתרו במדבר, מספרת האגדה, נמלט לו גדי אחד מן 
העדר. משה רץ אחריו עד שהגדי הגיע למעיין ושתה. אמר לו משה: “אני 
לא ידעתי שרץ היית מפני צמא, עייף אתה”. לקח אותו על כתפו והחזיר 
לנהוג  לך רחמים  “יש  ואמר:  אותו אל העדר. ראה אלוהים את מעשיו 
ב, ב( ישראל”. )שמות רבה  ודם – אתה תנהג את צאני  צאנו של בשר 

במעשהו של משה באים לידי ביטוי שתי התכונות החשובות לרועה: 
הוא,  כי  מבין  משה  אחריות.  לקחת  ויכולת  החלש  לצורכי  רגישות 
הרועה, נכשל בהבנת צרכיו של הגדי, לכן הוא האשם בבריחתו. תפקיד 
מפני  עליהם  ולהגן  חסותו  בני  של  צורכיהם  את  לספק  הוא  הרועה 
ולא  המנהיג  לתפקיד  הרועה  של  תפקידו  דומה  זו  מבחינה  טורפים. 
ייפלא כי משה ודוד, שני המנהיגים הגדולים של עם ישראל בתקופת 

המקרא, קיבלו את “הכשרתם” כרועי צאן. 

האחראים  שהיו  הם,  ודווקא  בתפקידם  ישראל  רועי  נכשלו  לפעמים 
לביטחונם של השה והגדי - היו אלה שפגעו בהם יותר מכול. כך קרה 
לאיש העשיר במשל “כבשת הרש”, ששחט את כבשתו הקטנה היחידה 
של העני. ובנמשל – המלך דוד ששכח כי תפקידו הוא להגן על החלש 
ולקח לעצמו את אשת אוריה החתי ואותו שלח אל מותו )שמואל ב יב, 
א-ח(. כך הם “רועי ישראל” במשל המצמרר של הנביא יחזקאל –שרעו 

וראו רק את עצמם והביאו לחורבנו של עם ישראל: 
ר ָהיּו רִֹעים אֹוָתם ]את עצמם[ ֲהלֹוא ַהּצֹאן ִיְרעּו  ָרֵאל ֲאׁשֶ  “הֹוי רֵֹעי ִיׂשְ
ֶמר  ַהּצֶ ְוֶאת  ּתֹאֵכלּו  בכבשה[  ביותר  הטוב  ]החלק  ַהֵחֶלב  ָהרִֹעים:ֶאת 
לֹא  ְחלֹות  ַהּנַ ֶאת  ִתְרעּו.  לֹא  ַהּצֹאן  חּו  ְזּבָ ּתִ ִריָאה  ַהּבְ ׁשּו.  ְלּבָ ּתִ )היצוא( 
ַחת  ּדַ ם ְוֶאת ַהּנִ ּתֶ ֶרת לֹא ֲחַבׁשְ ּבֶ ׁשְ אֶתם ְוַלּנִ ם ְוֶאת ַהחֹוָלה לֹא ִרּפֵ ְקּתֶ ִחּזַ

ם ּוְבָחְזָקה ְרִדיֶתם אָֹתם ּוְבָפֶרְך. ּתֶ ׁשְ בֶֹתם ְוֶאת ָהאֹוֶבֶדת לֹא ִבּקַ לֹא ֲהׁשֵ
פּוֶציָנה...  ַוּתְ ֶדה  ַהּשָׂ ת  ַחּיַ ְלָכל  ְלָאְכָלה  ְהֶייָנה  ַוּתִ רֶֹעה  ִלי  ִמּבְ פּוֶציָנה  ַוּתְ

)יחזקאל לד, ב-ה(
השה והגדי בתרבותנו הם גם הקרבנות. לעתים הם מכפרים בחייהם על 
חטאיהם של ישראל. כך הוא “השה לעולה” או האיל שהקריב אברהם 
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המצרכים הדרושים
ליטר חלב 3% )אפשר עמיד(

כפית מלח
6-5 טיפות שרף של תאנה )מכינים מראש ענף עם פגים(

עלי תבלין מיובשים: אורגנו, טימין, מיורן וכדומה שמן זית. 

אופן ההכנה
ממלאים את הסיר בחלב ומחממים “עד שאפשר להכניס 

אצבע”.
מטפטפים לתוכו 8-6 טיפות של שרף תאנים. משאירים את 

החלב להתגבן. שיטה מהירה יותר: מרתיחים את החלב והוא 
מתגבן מיד. שיטה זו טובה פחות. יש להיזהר מלהוסיף יותר 

מידי טיפות – הגבינה תצא מרה. 
מניחים בד חיתול או אל-בד במסננת ומסננים את הנוזל.

סוחטים היטב את הנוזלים כך שנשארת רק הגבינה. מעבירים 
לצלחת.

מתבלים במלח, שמן זית ואזוב ומגישים.
)להחשת התהליך ניתן לחלק את הכמות ל-2 סירים 

ולהשתמש במחצית מהטיפות לסיר(.
אם אין שרף של תאנה אפשר להשתמש בחומץ פשוט – חצי 

כוס חומץ על ליטר חלב. 

תחת בנו יצחק. כך הוא השעיר לעזאזל, הגדי בן השנה שצמחו שערותיו 
והוא מושלך אל התהום ביום הכיפורים וכך הוא גם השה, קרבן הפסח 
בכורות.  ממכת  ישראל  עם  את  הציל  והמזוזות  המשקוף  על  שדמו 
מן היהדות עבר השה אל הנצרות. ישוע הוא השה - שבמותו הוא מכפר 

על חטאי העולם. 
אז מי ישמור בסופו של דבר על השה והגדי? .

לנביא ישעיהו יש את התשובה. יום יבוא והשה והגדי לא יזדקקו עוד 
ץ”  ִדי ִיְרּבָ ֶבׂש ְוָנֵמר ִעם ּגְ להגנה מן הזאב כי ביום ההוא: “ְוָגר ְזֵאב ִעם ּכֶ

)ישעיהו יא ו(. 

הכנת גבינה בעזרת שרף של תאנה
ישראל  נמצאו בארץ  עדויות להכנתה  היא מאכל קדום מאוד.  גבינה 
המאכלים  כאחד  נזכרת  היא  בתנ”ך  לפנה”ס.  הרביעי  האלף  מן  כבר 

שהביא דוד הרועה לאחיו שהתגייסו למלחמה עם הפלישתים. 
יונקים.  בקיבות של  גבינה מאנזים שנמצא  הכינו  עד שנות התשעים 

כדי להשיג את האנזים נאלצו לשחוט ולדות של בעלי חיים בני יומם, 
לאחר שינקו את החלב. את תוכן הקיבה ייבשו והשתמשו בו כדי לַגֵּבן 

את החלב. 
של  בזרעים  תאנה,  של  בשרף  שימוש  הייתה  יותר  “צמחונית”  שיטה 
קורטם הצבעים וארטישוק שבהם נמצא חומר שדומה לאנזים. שיטת 
זו נזכרת גם בספרות חז”ל )משנה, ערלה א, ז(. עד היום מגבנים רועי 
השומרונים  תאנה.  של  שרף  בעזרת  הגבינה  את  הפלשתינים  הצאן 

עושים זאת בעזרת זרעים של קורטם הצבעים. 
המתכון הוא של רועה פלשתיני.

צילום: טובה דיקשטיין
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שבועות
ֶזֶמר ְלָׁשבּועֹות

רֹוְיֶדס ים: ַאְבָרָהם ּבְ ִמּלִ
ַמְנִּגיָנה: יֹוֵאל ַוְלֶּבה

א.
ִׁשיר ַלַּגְיא ְוַלְּגָבעֹות

ַּבְּדָרִכים ַחג ָׁשבּועֹות,
ַהָּקִציר ִּבְׂשֵדה ְּתבּואֹות!

ִּפְזמֹון חֹוֵזר:
ְּבכֹוֵרי ָעָמל ָוִגיל

ְלִצּיֹון ִמְנָחה נֹוִביל –
ַהְך ַּבֹּתף ּוֶבָחִליל!

לי, לי, לי ּוְבָחִליל{2

ב.
ְּבַטְנֵאנּו ֹּכל ָוֹכל,

ְיָרקֹות, ִעְנֵבי ַהְּכחֹול
ְּגִדי, יֹוָנה ְוַתְרְנגֹול! 

פ”ח: ְּבכֹוֵרי ָעָמל ַוִּגיל...

ג.
ִׁשֳּבִלים ּוְפִרי ִאיָלן, 

ְּדַבׁש ְוַזִית ַרֲעָנן,-
ִלְבָרָכה ָּכל ַהִּמְטָען!

פ”ח: ְּבכֹוֵרי ָעָמל ָוִגיל...
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ניתוח הטקסט
אילה יפתח-ַוְלֶּבה

את מילות השיר “זמר לשבועות”. כתב בשנות ה-50 של המאה העשרים 
המשורר אברהם ברוידס )1907–1979(. ברוידס נולד בווילנה שבליטא, 
בילדותו למד בחדר מתוקן, עלה לארץ בשנת 1923, היה משורר ופעיל 
 ,)1982–1898( ולבה  יואל  המלחין,  העובד”.  “הנוער  תנועת  בהקמת 
בשנת  לארץ  ועלה  רוסיה  שבדרום  ווהלין,  בחבל  שפטובקה  יליד  היה 
לילדים  דבר  ב”  נדפס  המולחן  השיר  “החלוץ”.  תנועת  במסגרת   1920
בשנת תשי”ג )1953( השיר “זמר לשבועות” בא לתאר את מנהג העלייה 
לרגל לירושלים, באחד משלושת הרגלים שהתקיימו בימי קדם כעלייה 
אינו  ירושלים  השם  בירושלים.  המקדש  לבית  החוגגים  של  מאורגנת 
בתקופת  העיר.  של  האחר  שמה  שהוא  ציון,  השם  אלא  בשיר  מוזכר 
אך  לירושלים.  הביכורים  הבאת  מסורת  התקיימה  לא  השיר  כתיבת 
המקדש  לבית  הביכורים  הבאת  של  המנהג  את  מעלה  ברמז  המשורר 
מרמז  הוא  נוביל”.  מנחה  “לציון  כותב  הוא  כך  העבר.  ממנהגי  אחד   –
ולחגוג  העבר  את  לשחזר  מנסים  בישראל  החיים  אנחנו  שבימינו 
לירושלים. לרגל  בעלייה  חגגו  שבעבר  כפי  ישראל,  רחבי  בכל  אותו 

כעניים  ולאלמנה הנחשבים  ליתום  לֵגר,  הדואג  חשוב,  חברתי  מנהג 
ונזקקים, עולה מהמשפט “קציר בשדה תבואות”. מדובר בשדה שגדלה 
בו תבואה, קצרו אותה אך טרם חרשו את השדה מחדש. המנהג של 
אותם ימים היה לאפשר לנזקקים לבוא ללקט את שאריות התבואה 

ללא תשלום. הם רשאים לאסוף “לקט, שכחה ופאה” לאחר הקציר.
זו  נוהגים לקרוא בבתי הכנסת את מגילת רות )מגילה  בחג שבועות 
היא אחת מחמש המגילות ב”כתובים” – החלק השלישי של התנ”ך(. 
עלילת הסיפור מתארת את רות המואבייה )ֵגָּרה(, אלמנה ללא ילדים 
המחפשת לה “גואל” ממשפחת בעלה המת, שייקח אותה לאישה כדי 
בועז, בעל שדה התבואות הוא  בנים להמשך קיום המשפחה.  שתלד 
הגואל של רות האלמנה. הם נפגשו בשדה תבואות, ושניהם מקימים 

שושלת שממנה יצא דוד המלך.

מילות השיר מעוררות את הזיכרון המיתולוגי של עם ישראל ומתארות 
את המתרחש בארץ בחג השבועות. השיר נוגע בכול: בגיא, בגבעות, 
בקציר המתקיים בשדה התבואות, ובינתיים ממשמש ובא חג השבועות. 
בבני  מלווים  והם  צועדים  ובקר  צאן  בחוגגים.  מלאות  הארץ  דרכי 
האדם העמלים. כולם שרים בקולם, מכים בתוף ומחללים בחליל. חג 
ומלמד אותנו שהמילה  כאן, מציין המשורר  הביכורים הוא חג שמח. 
ְּבכֹור והמילה ִּבּכּוִרים הן מאותו שורש ומכנה את הביכורים “בכורי עמל 
וגיל”. זה חג שמח, מלא גיל ושמחה על קיומם של “בכורות” בכל ענף 

חקלאי – בעולם החי ובעולם הצומח.
שממלאים  מסורתי  סל  מעין  שהוא  הֶטֶנא  את  מזכיר  השני  הבית 
גדי  כחולים,  “ענבים  מהחי:  בקרבנות  ואף  ובפירות  בירקות  אותו 
יונה ותרנגול”. ובהמשך בבית השלישי, שיבולים ופירות דבש, כלומר 
תאנים וזית, שהם חלק משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ ישראל. 
יוצאת דופן בבית זה היא המילה “מטען” השייכת לאוצר המילים של 
העברית החדשה. יש לה זיקה לתכנים המסורתיים, והיא גם קשורה 
מובלים  מודרניים  חקלאות  מוצרי  בישראל.  החדשים  החקלאים  אל 

כמטענים ברחבי הארץ. 

החוגגים  את  הממלאים  וגיל  שמחה  שפע,  מתארים  והמנגינה  השיר 
בחג השבועות.

צילום: תמר בן שאול
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צילומים:
תמר בן שאול
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