


שלא שמח לקבל , אין אדם בכל גיל–" פשוט כי זה עושה טוב"לפרגן , לתת מחמאותמצויינתהזדמנות -"מילה טובה"-א

יהודית רביץ" מילה טובה"קישור לביצוע .     מילה טובה ואין אדם שאין מילה טובה לומר עליו

ף"תשקישור לספרי מצעד הספרים ניתן להיעזר . מחמאות בעזרת שמות של ספריםאפשר לתת -ספרים מחמיאים-ב 

.  בחרו בשיר שמבטא את המחמאות–העניקו שיר מחמיא ( קישור" דרכים"שלמה ארצי מתוך )"אחרי הכל את שיר"–ג 

'  לצטט וכו, ניתן לבקש להסביר, בסוג השירים, ניתן להגביל במשוררים

יום המחמאות הבינלאומי1.3

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

יהודית רביץ: יעקב גלעד   לחן: מילים

לא פעם זה קשה"

אבל לרוב מילה טובה

מיד עושה לי טוב

רק מילה טובה

".או שתיים לא יותר מזה

(  אנגלמן ליאור)קשורה בנפשואני 

(  ווד מוניקה)ילד אחד ממיליוןאתה  

(רון יעקבי יעל ) לאהוב אותיאבל לימדת  אותי (  פרדוורגאס)קר כקרחחשבתי שאתה 

(  לואיזהאלקוט.מ)נשים קטנותאתן ממש 

,אחרי הכל את שיר"
,לא עוד בשר ודם

,לא עוד אישה חיה
.אבל את שיר קיים
,והוא עטוף מילים

,מילים ומנגינה
,מסוייםוקצב 

."את שיר קיים-אחרי הכל 
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https://www.youtube.com/watch?v=32Zn4Rzga1o
https://edu.gov.il/minhalpedagogy/libraries/contest/Pages/BookList2020.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=P4KnqxpoKkM


יום האשה הבינלאומי8.3
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1977בשנתם"האוי"ענקבעזהיום.ישראלובהן,בעולםרבותובמדינותהמאוחדותהאומותבארגוןלאומי-הביןהאישהיוםמצוין,שנהמדי

(העסקתןתנאיעלבשביתהזהבתאריךפתחויורק-בניוטקסטילבמפעלישעבדונשיםכאשר1857בשנתכברהיהלתאריךהמקורכישיגידוויש)

לקסיקון הכנסתהתייחסות ליום האשה מתוך -א

, יום זה מוקדש לבחינת ההשתלבות של נשים בכלכלה. לשלום ולִקדמה, לאומי מציינים את המאבק למען שוויון זכויות לנשים ואת מאבק הנשים לצדק-ביום האישה הבין"

."מאז ראשית המאבק על זכויות הנשים נעשתה כברת דרך בהשוואת המצב החוקי של נשים לזה של גברים. בפוליטיקה ובחברה ולציון הישגיהן בתחומים אלו

:הוירטואליתהספריה–ח"אתר מטמאמרים נוספים מתוך -ב

חנה הרצוג' מאת פרופ-נשים בישראל

אליס שלוי' מאת פרופ–התפתחות המודעות לשוויון והפעילות להשגתו: נשים בישראל

ר חנה ספרן"מאת ד–יום אחד יבינו שאנחנו צודקות

אווי'ביז-ר סילביה פוגל"מאת ד-נשים בשוק העבודה בישראל: בעידן הגלובליזציה ' המפרנסת השנייה'

מוסיקה והעצמה נשית-תכנית מיוחדת ליום האשה –צ"קישור לתכנית של הדר מרקס בגל-ג

"הגיע הזמן להתחיל לקחת"תרבות ומוסיקה nrgמתוך קישור לכתבה של איה כורם -ד

"ברוך שעשני אשה " 
יום האשה הבינלאומי8.3

https://main.knesset.gov.il/About/Lexicon/Pages/intl_woman_day.aspx
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8197
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4298
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2277
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=7207
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8060
https://glz.co.il/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C%D7%A6/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-2017/%D7%94%D7%93%D7%A8-%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A1-%D7%91%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94
https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/47/ART2/759/373.html


"ברוך שעשני אשה " 
ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

:מבחר שירים ליום האשה הבינלאומי-ה

רחל/ אשה 
....מלמטה למעלה

:כך 
,במבט מסור ועגום של עבד

.של כלב נבון
.הרגע גדוש וזך 

דומיה  
וכוסף סתום  

לנשק את יד האדון  



חג פורים
בערים"(פוריםשושן"או"דמוקפיםפורים)"באדרו"בטאוהמקומותברוב"(דפרזיםפורים)"באדרד"ביהנחוגישראלמחגיאחדהואּפּוִריםחג

.אחשוורושלמלךהמשנה,המןבהםלבצעשזמםעםמרצחהפרסיתבאימפריההיהודיםהצלתעל'לההודאהכיוםנקבעהחג.חומהמוקפות

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

דליה רביקוביץ / כישופים 
,ַהּיֹום ֲאִני ִגְבָעה

.ָמָחר ֲאִני ָים
ָכל יֹום ֲאִני ּתֹוָעה
ל ִמְרָים ,ִכְבֵאר שֶׁ

ָכל יֹום ֲאִני ּבּוָעה
ת ַּבְנִקיִקים דֶׁ .אֹובֶׁ

ַּבַלְיָלה ָחַלְמִּתי
סּוִסים ֲאֻדִמים
,ְסגִֻלים ְויֻרִקים

ר ִהְקַשְבִּתי ַלּבֹּקֶׁ
,ִפְכפּוְך ַעד ֵאין ֵקץ
ל ֻּתִכים ,  ִקְשקּוש שֶׁ

ַהּיֹום ֲאִני ַשְּבלּול
ָמָחר ֲאִני ֵעץ

.ָרם ַכָּתָמר

ְתמֹול ָהִייתי כּוְך אֶׁ
.ְצָדִפיתַהּיֹום ֲאִני 

.ָמָחר ֲאִני ָמָחר

: מאת דליה רביקוביץ" כישופים"הצעה לפעילות סביב השיר 

?כיצד מתקשר שם השיר לרעיון המובע בו? על מה מדבר השיר-

"?אז מה אני היום"-קטע קצר המתאר /כתבו שיר-

(  מקסטוק, משו, שקל וחצי, ניתן לרכוש בסכום זעום בחנויות יצירה)חלוקת מסכות מקרטון ��עם ובלי קשר למסכות הקורונה -

בבדים, בגזירות נייר, במדבקות, היעזרו בטושים!!! הזדמנות לבחור ולקשט את המסכה המציגה אותי היום לעולם -ועיצובן 

חג פורים
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(:ניתן לקשר גם ליום האשה" )מדברים פורים"שירים ש

לֹוַח ָמנֹות גרוסמגידנהאביגיל ��"ִמשְׁ

"ִמְשלֹוַח ָמנֹות"שֹוַלַחת ָלְך 

ָאַרְזִּתי ַרק ִלְכבֹוֵדְך ��שֶׁ

ַהֵלב  ָנחּוץ ְכֵדי שֶׁ ֵּיש ּבֹו ָכל ָמה שֶׁ ��... ְיַחֵּיְךְמַקָּוה שֶׁ

ִהְטַמְנִּתי ּבֹו ּתֹוָדה ְגדֹוָלה

,ִּבְמיָֻחדַעל ֲחֵברּות ַאִמיָצה 

ק ַהֵלבֲאִמִּתיִחּבּוק  ֵמעֹּמֶׁ

ֹּא ַּתְרִגיִשי ְלַבד ל ❣...שֶׁ

...ַמְצִחיק ורַגע ְפָרִטי ָיָקרִזָכרֹוןהֹוַסְפִּתי ְפִניָמה 

ל ְשֵּתינּוַמָּבט'ַּת ַגם  ה שֶׁ ַהזֶׁ

ַקר ְמַחֵמם ָכל ָמה שֶׁ ...שֶׁ

ַכמּוָבן ְּבָיד ְנִדיָבהִפַזְרִּתי

,ִמִלים ְמתּוקֹות ִמְדַבש

ּתּוְכִלי ְלַחֵּבק ְּביֹום ָעמּוס שֶׁ

ה חָשש ִמְתַגֵנב לֹו ֵאיזֶׁ ...ּוְכשֶׁ

��"ִמְשלֹוַח ָמנֹות"שֹוַלַחת ָלְך 

...ָּבַחְרִּתי ָכל ְפִריט ְּבַמְחָשָבה

ְּבַסְך ַהכֹּל ָרִציִתי לֹוַמר

��❤!��ַאְּת ָפשּוט ִאָשה ֲאהּוָבה 

ׂש  ַחּפֵּ ָמה ֶאתְׁ נתן יונתן/ לְׁ *

ִני יֹוֵדעַ  ְתַחֵפׂש ְּבפּוִרים עֹוד ֵאינֶׁ .ְלָמה אֶׁ

יהָ  ?אּוַלי ִשְלִגָּיה אֹו ַגָמד ִמִשְבַעת ַגָמדֶׁ

יהָ  ָנַשק ִלְׂשָפתֶׁ ה שֶׁ ?אֹו אּוַלי ַהָנִסיְך ַהָּיפֶׁ

יהָ  כָֹּחּה ִּבְכָשפֶׁ ֹּאת שֶׁ ?אֹו אּוַלי ְסָתם ִמין ֵפָיה ָכז

ְלִּתילּו  ה ַיַחדָיכֹּ ה ַיַחד, ִלְהיֹות ָכל זֶׁ !ִלְהיֹות ָכל זֶׁ

ה. ַהַפְיָטן, ַהַדָּיג ַהַּיְלָדה ַהפֹוַרַחת, ַהכֹורֶׁ

יהָ , ַהֵליָצן, ַהַטָּיס …ִשְלִגָּיה ְוִשְבַעת ַגָמדֶׁ

ִני יֹוֵדעַ  ְתַחֵפׂש ְּבפּוִרים עֹוד ֵאינֶׁ .ַאְך ְלָמה אֶׁ

(1965הוצאת פועלים  , "שירי עפר ורוח"פורסם לראשונה בקובץ שירים לבני הנעורים )

חג פורים
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והצעה לפעילות כתיבה(   רעיון לסיפור מתוך עמותת קדמה)חיים סבתו / אני הייתי קאובוי :   הסיפור.ג

10.12.07בווינטפורסם " בואי הרוח: פרק ראשון מתוך הספרחיים סבתו/ אני הייתי קאובוי : הסיפור

:  תרגילי כתיבה בעקבות הסיפור

.וכתבו פיסקת המשך לסיפור( ללא המשפט האחרון" )חזרתי למקומי וישבתי בשמחה"קראו את הסיפור עד המשפט -

"?הרי אין לו בכלל תחפושת? מי לא יודע מי זה: "נסו לכתוב כיצד חש חיים בסיום הסיפור בשומעו המחאה של הילד-

"?הרי אין לו בכלל תחפושת? מי לא יודע מי זה: "תגובתו של הרב לדברי הילד שהתחפש שמחה בקולהיתהנסו לכתוב מה -

?מה יאמר חיים לאותו ילד על אותו זיכרון מפורים. חיים והילד שמחה בקול נפגשים. נסו לדמיין פגישת מחזור כעבור עשר שנים-

ליד,ַמְזִמיל-בֵביתעוליםלשיכוןממצריםעלינולכןקודםחודשיםכמה.וגן-ביתתורה-בתלמוד'בכיתהתלמיד,הייתיקטןילד.לירקאולי,קרכך-כלחורףאותוהיהבאמתאםיודעאינני.היהוסוערקרט"תשיחורף
.18מספרלאוטובוסקדוששלהקיוסקשלידבתחנהוממתיןמשכיםהייתייוםיום.הירושלמילקורמורגליםהיינולא.האזבסטוניםשלהמעברה

,יגעותבפניםעמדויוםקשיפועלים.מלאההיתההתחנה.עצרלאאועצראו,ודחוקעמוסהיההגיעאם.הגיעלאאוהגיעאו,והאוטובוס.מחברותחצאיוכמהחשבוןספר,משנהובהבד-שקיתהיתהבחיקי
עומדיםהיושבאוטובוסהנוסעים.הרצלהראתמייערים.הקיימתבקרןעבודהימילכמהזכוסוף-סוף.לעבודהיאחרושלאכדישיעצורובצעקותידייםבתנועותלנהגמתחננים,המוצפתבתחנהבשלוליותמבֹוססים
הכולנדחפומייד,נוסעלהורידדלתפתחרקאם.מלא,מלא:וצועקבתחנההעומדיםשלבצערםשמשתתףכמיידיואתמניףהיהוהנהג.צדאלמצדמתנודדים,הגגמןשהשתלשלועור-ברצועותנתלים,צפופים
.ליפולשלאכדיבולהיאחזשאפשרמהכלבכוחאוחזים,והנהגהדלתביןלהידחקודבריםריבתוךהצליחואגרופיםבעליוכמהמזלבניכמה.אחדכגושלפתחו

הייתימייגעתנסיעהלאחר.אילןשלרטובענףעלשעומדבנחליאליומסתכלשלפַניממהמתעלםהייתיפעמים.תמונהכללבלוענהנהכמו,סביבימתבונןהייתי.ליחדשהיההכול,ואני.בוקרכלהנסיעההיתהכך
.ביתולאעץלא,ֵקרחהרצלהרהיהימיםאותם.תורה-תלמודהספר-לביתעד,הצבאיתהתעשייהומרתפיהשישמפעלדרך,וגן-בַביתהִפסגהרחובבמעלהוצועדהרצלשבכיכרהזקןהחרובעץלידבתחנהיורד

אצבעוַתייופרקי,חשופותהיוומחברותספריםעםבד-שקיתשהחזיקויַדי.להתחמםכדיבעצמימתכרבלהייתי.הזמןכלבכוחפַניעלהצליףזלעפותוגשם,כרם-עיןמכיווןממערבמנשבותקרותרוחותהיובחורף
.והגשםהקורמןהאדימו

��האהא –היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה 
חג פורים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3480362,00.html
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לךשיהיה,מעיללאאם,אומרוהיה,עשרבהפסקתהידייםאתבהניגבושהילדיםמטבח-במגבתצוואריאתבאהבהעוטףהיה,תורה-התלמודשלהמנהל,לֹויכטרהרבאותירואההיהלפעמים.ההואבחורףיוםיוםכך
.הגיעלאעדייןתורי.לכולנוצעיפיםבמרץאזסרגהאמא.הזהבגשםצעיףלפחות

נלמדהיום,ילדים:לנוואומרהספריםאתסוגרהיהחורףשלנאהביוםלפעםמפעם.לילדיםאהבהמלאולבוטובותעיניו,צלולקולו,בקפידהעשויזקנו,גבוההקומתו.המוריםמכלעלינוהיהאהובלויכטרהרב
,השחרמטלליהלחהעשבעלבמעגלהרבאותנוהושיבפעםלא.ורקפותפרגיםמלאהעמקהיהימיםאותם.צדקשעריהחולים-ביתאתשםבנולימים.וגן-ביתלשכונתשמתחתבעמקלטיילכולנואתולוקח,בעמק
.סיפורומספר,הריאותמלואאווירלשאוףאותנומדריך,התעמלותתרגיליכמהאותנומלמדוהיה

ברדיו.והאזיןלכיתהשהביאהגדולהרדיואתהדליק.הספריםמןלומדיםלאהיום:ואמראותנואסף'דבכיתה.הרגשתימההבנתישנתייםאחרירק.הׂשוחקותעיניועלנסוךעצבשלשחוטלינדמהוהיהבוהתבוננתי
.שחזרהיחידהילד.לעיירהוחזרתיהגיהינוםאתעברתי,אזהייתיילד:אגבבדרךכאילו,אמריוםאותושלבסופו.אייכמןמשפטאתימיםבאותםשידרו

שהפקקעקוםייןבקבוק,זוויותיהבארבעגדוליםדגיםארבעה,גדולהכרזהתלויההיתההקירעל.בכיתההחגיגיתהאווירהמןוהופתעתי,הספר-לביתכדרכיהגעתי',בבכיתהואני,ט"תשישנתשלאדרחודשראש
ִנְכַנס:כתובמקושטם"סתובכתב,למחצהפתוחשלו .ושריםבחדווההשולחנותעלמכים,שמחיםהילדיםכל.ְבִׂשְמָחהַמְרִביןֲאָדרִמשֶּׁ

שלאמלהכללשאולנהגתילאימיםאותם.למההבנתיולאומחייכיםנרגשיםשכולםוראיתיסביביהסתכלתי.להתחפשפירושמההבנתילא.מחופׂשיםהתלמידיםכליבואופוריםשלקראתהודיעלויכטרהרב
.ליאמרשלביְלמהאו,הערביתהשפהמןאוהתפילהמןשהכרתיאחרתלמלהמוכרת-לאמלהלהשוותמנסהכשאני,מדמיוניהשלמתיהבנתישלאמה.הבנתי

.ואקדחיםצבעונייםכובעיםעליוותלהלקיוסקמחוץחבלקשרקדוש.תחפושותועלפוריםעלדיברווהכול,ַקְפצֹוִניםשלנפץקולותהתמלאההשכונה.מעצמיהבנתיכברימיםכמהלאחר

אולקאבויבפוריםלהתחפשלמהאבל.המגילהסיפוראתכמובןידעתי,הבנתיאסתרמדוע.הלילהמלכתאוהמלכהאסתראוהבנותוכל,אינדיאניאוקאבֹויאוהילדיםכלהיומזמיל-בבית?מתחפשיםוְלמה
?קאבוינראהואיך.קאבויזהמהיודעלאמי.לשאולהעזתישלאמובן.באהמאיןלחשובוניסיתיקאבויהעבריתהמלהאתגילגלתיבדמיוני?שבמגילההאחשדרפניםמןהואאולי?קאבויבכללזהומה,לאינדיאני
"שלוף"זהמה.עברמכלנשמעכך.ְשלֹוף,קאבוי.האקדחובונרתיקהמכנסייםבצד.אקדח,העיקר–וכמובן,רחבהעור-חגורת,המכנסייםבצידיצבעונייםסרטים,שוליים-רחבשחורכובע.הסבירומזמיל-ביתרחובות

.זהכלאתמזמיל-בביתהילדיםיודעיםאיך,חשבתי.מעצמילהביןניסיתי,כדרכי?לפוריםשייךזהומה

לאבאארבתיהשבתכניסתלפני.שבתלערבחיכיתי.אותוראיתילאפעםאףבבוקר.לתפילהרץהיהומייד,להשיגשהצליחנוספותשעותכמהלאחר,מאוחרתבשעההעבודהמןבערבחוזראבאהיהימיםאותם
-לביתללכתבזריזותופנה,להתחפשצריכים,אמרהמנהלאם,בוודאי,ואמראבאביהביט.מחופשיםתורה-לתלמודשבועייםבעודלבואצריכיםשכולםאמרלויכטרהמנהל,אמרתי,אבא.פנויברגעאותוותפסתי
הוא.קֹובֹויתהיהאתה.קֹובֹויתהיהאתה,רציניותבפניםאבאליענה,כן,כן.קאבויאהיהאני,אבא,אחריומיהרתי.לפקודהמצייתשחיילכמו,המורהשאומרמהכלעושיםבמצרים,ידעתי.שבתלקבלתהכנסת
.מזמיל-בביתהילדיםכמולאהמלהאתביטא

עור-מכנסילבוש,שוליים-רחבשחורכובעאותוחבושעצמיאתוראיתיהייתידמיונותבעל.קאבויאהיהאני.אדרחודשבראשבכיתההילדיםכלאצלשראיתיהתרגשותאותה,התרגשותביופשטהשמחהנמלאתי
.אקדחחגורוכמובן,צבעוניותבד-בציציותמעוטרים

חג פורים
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לפניימיםכמה.שבועעודיש.העזתילאלשאול.אמרולא,משהויגידעכשיואולי,ומצפההעבודהמןכשחזרממתיןהייתייוםכל.אקדחלקנותקדוששללקיוסקהולכיםמתילייגידשאבאמחכהואניחלפוהשבועימי
.ושמחתישתקתי.קובויתהיהאתה,אבאעונה,בוודאי.קאבוילהיותצריךאני,אבא,ואמרתיעודלהתאפקיכולתילא.אסתרומלכותצבעוניותנוצותכובעיעםאינדיאניםמזמיל-ביתָמלאהכברפורים

.ושמחתיהאמנתי.קובוישתהיהלךהבטחתי,אבאאמר,תדאגאל.להתחפשצריךמחר?לקדושנלךמתי,אבא,לאבאאמרתידאגהשלובנימהלהמתיןעודיכולתילאהמסיבהערב

.מניירבכובעבחראבא.מניירואחדמפלסטיקאחד,סוגיםשנילוהראהקדוש.מהתרגשותרעדתי.בשביליקאבוישלכובעביקשואבאקדוששללקיוסקיחדהלכנו.לתחנהאותךמלווהאניהיום,אבאאומרבבוקרלמחרת
שמחאותוראיתילאמזמן.שלוף:ואמרידיאתלחץ,שכמיעלטפח.פיומלואוצחק.אמיתיקובויממש.קובויאתה,תחפושתאיזו,יופיאיזה:ואמרראשיעלהכובעאתאבאהניח.קאבוישאניהעיקר.ליאיכפתהיהלא
.ככה
שמחדווקאהפעם,בתחנהעמדתי.ליִישווהמי.לקאבוימחופש.מחופשאני.בכללליאיכפתהיהלא.אקדחליאיןוגם,המכנסייםעלקישוטפסיולא,הכתפייםעליריעהלישאיןשעהאותהחשבתילא,שמחתיכך-כל

.צעירקאבוי.אותירואיםאחריםשגםומקווההרחובאתשממלאותהתחפושותבכלמתבונן,מאחרשהאוטובוס

כלכאילויוםאותו.הזקןהחרובלעץלשלוםונופפתי,יעוףשלאהכובעאתהכוחבכלהידקתיהאחרתובידהמחברותעםהבד-שקיתאתאחזתיאחתביד.נשבהסערהורוחירדזלעפותגשם.הרצלשבהרבתחנהירדתי
לאהשישלמפעלשהגעתיועד,הנייר-כובעאתממסמסהזועףשהגשםהרגשתילא.אותוותפסתיאחריורצתי,ליעףאחתפעם.עףלאהוא.והצלחתי,כוחיבכלהכובעאתאחזתיאבל,הקאבוי,בילהילחםיצאוהרוחות
.קאבויאני,ידעתי.שמחהמלא,פוריםשיריליושרתיהפסגהרחובלאורךהלכתי.בזההבחנתילאאניאבל.ניירשלעיסהאלאבידיהחזקתי

בחוטירקומהמצנפתחבוש,באשיחכםממש,ספרדיחכםוהנה.גלימתואתחוגרוגאְרְטלראשואתעוטרחגיגישטריימל.ר"לאדמומחופשילדהנה.שונותמדמויותדמויותמלאההחצר.תורה-התלמודחצרסוף-סוףוהנה
ןטּוִריםַאְרָבָעה,טובותאבניםבושנוצצותחושןועליוואפוד,ומצנפתוציץ,ורימוניםפעמוניםמעילעםגדולכהןבבגדיילדעומדושם.וזהבכסף השחורהכובעעםואני.התחפושותהיויפותכמה.אותיהדהיםהמראה.ָאבֶּׁ
.קאבויאני.מחופשאניגם.עליטובולבי,רטובנייר-לכדורבגשםשהפך,ראשיעלמנייר

עלומסכהחסידיר"אדמוונכנס,לויכטרהרבאומר,ויבואיעלה.הואמיננחשואנחנו,וייכנסייצא,התורלפי,ילדשילדביקשלויכטרהרב.לכיתהכולנונכנסנו.שלוהמתכת-בפעמוןוצילצלידואתהניף,לויכטרהרב,המנהל
!אמיתיר"אדמוממש!נפלאהתחפושתאיזו!ה'איצזה,בהפתעהכולםפולטים,הוֹֹ.המסכהאתמורידר"האדמוואז.לנחשמנסיםכולם?יודעמי.אותולהכיראפשר-אי.לויכטרהרבשואל?זההואמי.פניו

.ר"אדמושלוסבאכי,לשופטשהתחפשילדצועק,ניחשתיאני

בהונותעלמתרומם,והתרגשותמתחמתמלאאני.מתקרבתורי.בחגיגהמשתתף,במקומייושבאני.לנחשמנסיםכולם?הּואזֶּׁהְוֵאיזֶּׁההּואִמי:בהפתעהפעםבכלשואללויכטרוהרב,חגיגיתונכנסוילדאחריילדיצאווכך
!לזהותמצליחאינניאופןבשום?זהמי:אומרהואואז,לזהותמאודמתאמץ,בימתבונןלויכטרהרב.הרטובהנייר-כדורראשיועלונכנסיוצאאני.הגיעתורי.יַדיציפורניאתוכוססרגַלי

.הילדיםאתלשאולבליאליפונההוא?אתהמי

.ושמחהגאווהנמלאתי
.קאבויאניהיוםאבל,עניתי,חייםאני
.אותךזיהיתילא,תחפושתשליופי.קאבוי:בהתפעלותלויכטרהרבאמר,הו

.שמחוישבתילמקומיחזרתי

!תחפושתבכלללואיןהרי?זהמיידעלאמי:בקולומחהלשופטשהתחפשהילדהתרומםהכיתהמקצהואז
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(רעיון לטור מתוך עמותת קדמה)ברנדסיוכי/ המסכה מתגיירת –טור דעה 

21.2.2013היוםישראל-בפורסם,ברנדסיוכימאתדעהטור–מתגיירתהמסיכה

לשוברציתי.הספרבביתפוריםאתלחגוגוהלכתי"מלחמהולאאהבהעשו"חולצתיעלהדבקתי,האסופותשיערותייאתשיחררתי,משופשפיםינס'גמכנסילבשתי.12בתהייתי"

...היפיתלהיותרוצהשיוכבדלגמריוברור,סודיותלבנהיותעלמעידותשתחפושותלהוריילהסבירמיהר,תוכניתיאתשחשף,הגדולאחיאבל,הבאהבשנהגםהתחפושתלאותה

ואףהשיעראתלפזר,מכנסייםללבושבפוריםהורשוחרדיותבנותשנה40לפני,כן,כן."יעקבבית"קראושליהספרשלביתלהוסיףהמקוםזה,בנאלילכםנשמעהזההסיפוראם

ייראהשליהמשעמםהילדותזיכרוןולפתע,המלכהאסתר-נועזתהכיהתחפושתאו,הנביאהלדבורה,אמנולרבקההמחופשותבבנותהביטו,ברקלבנימחרתייםסעו.)!(לעשן

.כפנטזיהבעיניכם

,המגילהקריאת,סעודה:אהובותמצוותשלמכובדתערימהעימונושאפורים.התחפושותמנהגאתיתרהבקפדנותלקייםממשיכהימינושלהנוקשההחרדיתהחברהאפילואבל

לתחפושותפוריםביןהצמידות.הזההפרועהחגשלביותרהמובהקלמאפייןשנחשבת,ההתחפשותלהניצבתהרשימהבראשאך.לאביוניםומתנותמנותמשלוח,אלכוהולשתיית

.ומצהפסח,וסוכהסוכות,ושופרהשנהראשכמו,תחפושתאמרנו-פוריםאמרנו.ביניהםלהפרידאפשרשאישדומהעד,עזהכה

.היסטורייםבמושגיםמזמןלאממש,שנהמאותכחמשלפנירק,מאוחרבשלבהתחפושותחדרופוריםאל,היווצרםמיוםסיאמייםלתאומיםשהפכו,האחריםלצמדיםבניגודאולם

שחי,שלנווההוגיםהפוסקיםגדול,ם"הרמבגם.הרומאיםשלהנלוזיםהתיאטרוןמנהגיאתשמאמציםמתבולליםבכםרואיםהיוהם,המשנהחכמיבפנימחופשיםמופיעיםהייתםלו

.עברייניםשאתםופוסקבסלידהפניואתמעווההיה,אחריהםשניםכאלף

ָגִדיםבְַֹוִיְלַבשָשאּולַוִיְתַחֵפׂש)בומופיעהכברעצמההמילהואף,(לאחיושהתחזה,אבינומיעקבהחל)מתחפשיםמעטלאמתרוצציםאמנםך"בתנ.לשיטתו.לזמנו.צודקוהוא

באופןלאאבל.הפגאנימהעולםאלינוהגיעו,לשמחרקשנועדו,שלנוהפורימיותהתחפושות.ורמאותפניםהעמדתשלממניעיםזאתעושיםכיים"התנהמתחפשיםכלאך,(ֲאֵחִרים

.הנוצריםאחינודרךאלא,ישיר

חג פורים
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נכנעיםהרבנים

תוך,האהוביםהפגאנייםמהחגיםכמהלאמץנאלצההיא,האימפריהלדתהפכהכשהנצרות.אחדליוםלמלךומבוזהעלובעבדהכתירושבמהלכה,החקלאותאלשללכבודומאגיתתחפושותהילולתלקייםנהגוהרומאים

הבינייםבימישהפךעדפניואתושינההלךהקרנבל.שליטהמכלליצאוהענייניםהשניםברבותאך,התחפושותתהלוכותעללפקחהנוצריםהדתכוהניהצליחובתחילה.הולםדתימלבושלהםלהעניקמקפידהשהיא

.אוהבתשהכנסייהכמו,מאייםנופךוגם,אוהבשההמוןכמו,היתולינופךגםלאירועשמעניקים,מחופשיםאואמיתיים,מעוותיםאנשיםשבמרכזו,"השוטיםפסטיבל"ל

ממירים.פגאנילחגשמתאוויםטוביםנוצריםשעושיםמהבדיוק?נוצרילחגשמתאוויםטוביםיהודיםעושיםומה.היהודיםשלליבםאתגםלמשוךהחלו,העםלפשוטיושחרורשמחהשהעניקו,הללוהססגוניותהתהלוכות

.דתואת

שמחהגםישבפורים.הכיפוריםיוםשלאודאי,סוכותלא,שבועותלא,פסחלא?השתטותשלכזהתוכןלהכיליכולשלנוהשנהבלוחאחרחגאיזה.לפוריםדווקאהסתפחהנוצריהתחפושותקרנבלמדועלהביןקשהלא

?מזהמתאיםמועדהיש,"הואונהפוך"וגם,והשתכרות

.נשיםושלגוייםשלבעיקר,תחפושותעטוייבפוריםלהתהלךישראלביתלהמוניהפריעשלאמה.נזעמיםהלכהפסקיוכתבוהזהירו,צעקו,מחו:כאלהבמקריםלעשותנוהגיםדתייםשממסדיםמהאת?הרבניםעשוומה

.אישהבגדיללבושוהאיסורלגוילהתחזותהאיסור:חמוריםאיסוריםשניעלעוברגםהוא,עירשללרחובהמחופשויוצאהגוייםכמנהגנוהגמרעיתםשצאןרקלא.משולשראשכאבנגרםלרבנים

יהיוואלשוגגיןשיהיו,לישראללהםהנח":חריףלפתגםזכהואףנפוצההלכתיתתופעהפעםהיההזההכניעהתהליך.לבןדגלוהניפוחשוביםרבניםכמהשקמועד,להתחפשהמשיךוהציבור,לאסורהמשיךהממסד

ליישבלינראה,מוחהואיןהמנהגדפשטדחזינןמאחר":(האשכנזיתההלכהשלוהתומיםהאורים,16ה־המאהבן,איסרלישמשהרבי)א"הרמשלהתמציתיתבלשונולהדהיםכנותבמיליםמנוסחיםהדברים."מזידים

.אותןלאסוריותראפשראי,להחרידפופולריותנעשובפוריםהתחפושות,ברירהאין:צחהובעברית."המנהג

קדושהמצווהנעשההאיסור

של"הואונהפוך"ברקלאההתחפשותאתתולהביותרהפופולריההסבר.לרובנאצליםרעיונותלוהוצמדו,בפוריםרצויביתבןשנעשהלאחר.תרבותנולחיקהמלבבהפגאניהמנהגשלאימוצוסיפורלותםלאבזאתאך

אחרפירוש.סופהועדמתחילתהבהנוכחתהשגחתואך,כללמופיעאינואלוהיםשלשמוהמגילהשלהגלויברובד,כלומר.אלוהיםשלבהתחפשותאלא,מחופשותבהמהדמויותשרבותבעובדהרקולא,אסתרמגילת

מעניק,מאודאוהבתשאניידועחסידיוהסבר.(עליאמרשאחימה,יותראופחות,שזה)שלנוהכמוס"האני"אתבכךולבטא"האחר"עםלהזדהותמצליחיםאנחנושבאמצעותהוטועןפסיכולוגימימדלהתחפשותמעניק

.שוויםכולנו.וענייםעשיריםיותראין.מעמדנואתומטשטשיםזהותנואתמעלימיםאנחנובשנהאחדיום.מהפכניחברתיצביוןלפורים

סיכויחסרותמלחמות

.ולהגשים פנטזיות, ולהגיע עד הקצה, ולהחליף זהויות, ומדי פעם להשתטות, שטוב לשמוח? אז מה פורים מלמד אותנו
.ושום ממסד דתי מאובן לא יצליח למנוע אותו מאיתנו, בסוף היא תזכה בו, ובעיקר הוא מלמד שאם התרבות שלנו רוצה משהו

"ייצא מגדרו כדי למצוא לו הסברים עמוקים שיקדשו אותו ויהפכו אותו לערך נשגב ומרומם, שלחם בו בכל הכוח, אותו ממסד דתי, כשהמנהג יחדור אל תרבותנו, ואחרי זמן

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב חג פורים
21.2.2013ישראל היום -פורסם ב , ברנדסיוכיטור דעה מאת –המשך המסיכה מתגיירת 

https://www.israelhayom.co.il/opinion/75301
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"לרגעשיר"נהבא ? מה זה שיר-א

שיר הוא דבר"

שאני קובע שהוא שיר

לאחר שאני כותב אותו

כלאשירכשיר או 

אבל מפרסם אותו כשיר

"מזשירועכשיו תקבעו מחדש 

(דויד אבידןהפואטיקה-של-לתיאורייהתרומה צנועה ,דוד אבידן כתב)

לפעמים אני רוצה לכתב ולהעניק"

.שיר לכל רגע

כל כך הרבה רגעים קודמים היו

מונחים על כתפיו

ואנחנו חלפנו או דרכנו עליו

.מבלי משים

."והיה בו סיכוי

(גיורא פישר)

".שיר לרגע"כפי שהציע גיורא פישר בשירו " לרגעשיר"ול( הפזמונים)והשירים המשוררים  , השירההזדמנות להעלות ביום זה את קרנה של 

.(לשירואףלהשמיע,לדקלם,להקריאניתן)שאוהביםאחרבשירגםכמובןלבחוראפשר.הדיסציפלינהתחוםאתשמשקףשיררצוי.בשיריפתחאירועכל,ישיבהכל,שיעורשכלהצעה-בשירנפצחהבא.1

,תלמידיםמועצתעלהתפקידאתלהטילאפשר,יבחרוממנהרשימהלהכיןאפשר)זהביוםשיושמעואהוביםשיריםעשרהעדלבחורס"ביהומוריתלמידימכלללבקשניתן–"הגדוליםעשרת"-הבחירות.2

('וכומגמה

:"שיריםמשחקי"לקייםניתןהיוםשיעוריבמהלך-"שירהנשחק".3

'וכו"ילד","אבא","אמא","אור":לדוגמההמיליםאתהכולליםשיריםלשירישבהקבוצתיתתחרות.א

'וכו..."שירמלאיחיי""...נולדשיראיך","ירדןלהיותכמוזהלשיר"הלוחעלהמדוייקהציטוטאתולכתובשירהמילהאתשכולליםשיריםלמצאיש–קבוצתיתתחרות.ב

'וכוהתלמידיםשמות,הכיתתיההוויעל(ללאאו)בחרוזיםשמספרשיר–כיתתישירכתיבת.ג

"נחשדג"השלהסטיקרשירת"דוגמת,"שיר"שיצורהגיונילקשורלחברםואזפתגמיםלהעלותמהתלמידיםלבקשניתן"הסטיקרשירת"כתיבת.ד

.מילותיואתולשירלהמשיךהתלמידיםנדרשיםבהמסויימתבנקודהועוצריםהמחשב,הניידבעזרתשירמשמיעים–"לשירנמשיך"תחרות.ה

(פלחודליהחסןרועי,נעמןיונית,יכיןסער,אליהואלי)"משורריםבחמישהמעשה"הראיונותסדרתלקישור.4

:הצעות לפעילויות לקראת יום השירה וביום עצמו-ב
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLRL8c3LBHOc5e2AASV_WeLFp7zqvWP_FM
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