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ומשפחתך? אם אתה רוצה ליצור מציאות אחרת, 
טובה צודקת יותר, זה תלוי בך בלבד. בשאיפתך 
לשינוי. בשאיפתך לגאול את עצמך ואת חברתך. זה 
תלוי בנדר שלך עכשיו, בהווה, אבל פניך אל העתיד. 
לפי זה ראש השנה ויום כיפור הם חגים אנושיים 

ואופטימיים ופניהם אל האדם ותמונת עתידו.

קריאה - עלון לתרבות מחאה

זיכרון, אין עבר, אין סיפור, אין דרמה. לכן, לא 
הזמן, לא הלידה ולא הזהות קובעים את תוכניהם. 
 לא מה קרה בעבר, אלא מה אפשר שיקרה. 

בפסח, בסוכות ובשבועות אנו שואלים: מתי 

ואיפה נולדתי: במצרים כעבד, ויצאתי משוחרר. 

הייתי במעמד הר סיני. נדדתי במדבר לקראת 

הארץ המובטחת, התנחלתי ועיבדתי אדמתה. 

אבל, לראש השנה ויום כיפור אין היסטוריה, אין 

הפנים והלב מכוונים לממד הזמן - עתיד. שני מועדים 
אלה שואלים: מה כיוון חייך? כיצד בחרת לחיותו? 
האם יש לך חלום, שאיפה למימוש? האם יש לך 
תמונת עולם אנושית וחברתית? מה דמות החברה 
הישראלית בעיניך? מה פני קיבוצך? מה פני ביתך 

// אריה בן גוריון // )1998־1916( 

מייסד שיטים - מכון וארכיון 

החגים הקיבוצי. ממובילי חידוש 

תרבות החג היהודי, בתנועה 

 הקיבוצית ובארץ כולה.

אתר מכון שיטים: 

www.chagim.org.il
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 מועדי העתיד // אריה בן־גוריון

 חגי ישראל ברובם הם חגי זיכרון. פרט, משפחה וקהילה נקראים 
להזכיר ולשחזר בצורה טקסית, אירוע היסטורי משמעותי 
שקרה בעברנו. הפרט היהודי נקרא לשאול את עצמו ולחנך 
את בנו לשאול: מאין באתי, מה מכילה הביוגרפיה שלי? 

גיליון מיוחד

https://www.instagram.com/2020kriaa
mailto:2020kriaa%40gmail.com?subject=
https://www.bigeyes.co.il/קריאה
https://www.facebook.com/kriaa2020/
http://www.chagim.org.il


ָאח, הְָרגָשֹׁות הֲָאֵחִרים –
ים. חֹולָנִיִּים וְנְִרפִּ

ַתי יְכֹולָה אֲַחוָה מִמָּ
לְַקוֹּות לַהֲמֹונִים?

מסימני החג 

 ראש השנה הזה הוא זמן לעצירה והתבוננות, 

בסדרי עולם ובסדרי החג. מערכת קריאה 

מציעה כאן כמה מסימני החג בקריאה חדשה.

אני אחיה, אחיה ואוהב את החיים הללו.

אוהב אותם על כיעורם, על חוליים, על אימתם - ולא אצא מדעתי. 

אני רוצה לחיות. לחיות הרבה. לחיות חיי אדם אשר מותר לו לנשום. 

לחיות באור.

שיכרתו ויסתלקו שונאינו, ושתסתלק השנאה

שתהיה שנה מתוקה ומלאת יופי

הקטע מתוך השיר 'שנאה' 

לקוח מהספר שלהי המאה, 

קשב לשירה , 2011. תרגום 

מפולנית: רפי וייכרט. 

 // ויסלבה שימבורסקה // 

)2012־1923(, משוררת 

ומסאית פולנייה, כלת פרס 

נובל לספרות 1996. 

עָלִים עֹוֶדנָּה, ְראוּ, מָה ַרבַּת־פְּ

ה טֹוב שֹׂוֶרֶדת כַּמָּ

ׂנְָאה. בְּמֵָאֵתנוּ הִַשּ

בְֵּאיזֹו ַקלוּת הִיא מְַדלֶּגֶת מֵעַל מְשׂוּכֹות גְּבֹוהֹות.        

ה ַקל לָּה - לְזַנֵּק, לִלְכֹּד. כַּמָּ
  ]...[

ה ֶאת עַצְמֵנוּ: בַּל נְַרמֶּ
הִיא מְֻסגֶּלֶת לִיצֹר יֹפִי.

נִפְלָאִים הֶבְזֵָקיהָ בְּלַיְלָה אָפֵל.
צּוּצִים בְַּשַׁחר וָרֹד. נֶהְָדִּרים עַנְנֵי הַפִּ
תֹוס ֶשׁל ֳחָרבֹות ָקֶשׁה לְהְִתכֵַּחשׁ לְפָּ

וּלְהוּמֹור גַּס
ר מֵהֶן בְּאֹון. זְַדֵּקּ ֶשׁל עַּמוּד הַמִּ

 

הִַאם ֶחמְלָה הִגִּיעָה
ָרה? ָטּ עַם ִראשֹׁונָה לַמַּ ֵאי־פַּ

ה בַּעֲלֵי ָרצֹון הִיא סֹוֶחפֶת ַאֲחֶריהָ? ַספְָקנוּת, כַּמָּ
סֹוֶחפֶת ַרק הִיא, ֶשׁבֹּוַטַחת בְּעַצְמָּה.

 

תפוח בדבש

כרשה, סלק 

  שנאה   ]קטע[ //  ויסלבה שימבורסקה. 

תרגום מפולנית: רפי וייכרט

 * // לאה גולדברג

// לאה גולדברג //  )1970־1911(, סופרת, משוררת, מתרגמת 

וחוקרת ספרות. מתוך והוא האור, הספריה החדשה, 2005.

פִיָסה, ָחרוּצָה עַד מְאֹד. מֻכְֶשֶׁרת, מְהִיַרת־ְתּ

ה ִשׁיִרים ִחבְָּרה. ר כַּמָּ הִַאם הֶכְֵרִחי לְַספֵּ

י הִיְסטֹוְריָה ִספְְרָרה. ה ַדּפֵּ כַּמָּ

ְרָשׂה. ה ְשִׁטיֵחי־ָאָדם פָּ כַּמָּ

ה ִאצְַטְדיֹונִים. ה מִגְָרִשׁים, בְּכַמָּ בְּכַמָּ
 

הִיא אַלּוּפַת הַנִּגּוִּדים

ׁאֹון לֶַשֶׁקט, בֵּין הַָשּ

ׁלֶג הַלָּבָן. בֵּין הַָדּם הָאָדֹם לֶַשּ

וּמֵעַל לַכֹּל, לְעֹולָם לֹא מְַשׁעֲמֵם אֹוָתּה

הַּמֹוִטיב ֶשׁל ַרב־ַטבִָּחים לְלֹא ְרבָב

גָֹאל. הָרֹוכֵן מֵעַל ָקְרבָּנֹו הַמְּ
 

בְּכֹל עֵת נְכֹונָה הִיא לִמְִשׂימֹות ֲחָדשֹׁות.

ַחכֶּה. ִאם ַחיֶּבֶת הִיא לְַחכֹּות, ְתּ

אֹומְִרים ֶשׁהִיא עִוֶֶּרת. עִוֶֶּרת?

עֵינֶיהָּ ַחדֹּות כְּעֵינֵי צַלָּף

וְהִיא מַבִּיָטה בֶּעִָתיד בְּאֹמֶץ

– הִיא לְבַָדּּה



שירבו אפשרויותינו

נִי. ֵאין לְךָ צַד שֵׁ ־ נֹאמַר שֶׁ

 אפשרויות // טל ניצן

ַאּתָה שֹׁוכֵב עַל הַצַּד, הָמֹון זְמַן, עֹוד  ־ נֹאמַר שֶׁ
מְעַט נֹובֶמְבֶּר וְַאּתָה עַל אֹותֹו הַצַּד, הַלְִּחי כְּבָר 

ם,  כֹּוֶאבֶת לְךָ, גַּם הָאֹזֶן כֹּוֶאבֶת, הַצַּוָּאר מְעֻּקָ
לְּךָ צֹועֵק דַּי. הַצְּלָעֹות נִמְָחצֹות וְכֹל הַגּוּף שֶׁ

נִי. ־ ֶאְסּתֹובֵב לַצַּד הַּשֵׁ

ה ֶאת עַצְמֵנוּ: בַּל נְַרמֶּ
הִיא מְֻסגֶּלֶת לִיצֹר יֹפִי.

נִפְלָאִים הֶבְזֵָקיהָ בְּלַיְלָה אָפֵל.
צּוּצִים בְַּשַׁחר וָרֹד. נֶהְָדִּרים עַנְנֵי הַפִּ
תֹוס ֶשׁל ֳחָרבֹות ָקֶשׁה לְהְִתכֵַּחשׁ לְפָּ

וּלְהוּמֹור גַּס
ר מֵהֶן בְּאֹון. זְַדֵּקּ ֶשׁל עַּמוּד הַמִּ

 

יָא ]לוביה[  רוּּבְ

שירבו מעשינו, קטנים כגדולים
רימון

 // טל ניצן // משוררת, סופרת ומתרגמת. 

ספריה האחרונים: 'אטלנטיס' )שירה, אפיק, 2019( 

ו'הנוסעת האחרונה' )רומן, עם עובד, 2020(.

// אלמוג בהר // משורר וסופר, ממייסדי 

התכנית ללימודי תרבות ערבית־יהודית 

 באוניברסיטת תל־אביב. 

מתוך: 'חוט מושך מן הלשון', עם עובד, 2009. 

כֻּלָּם הוּא מְגַלֶּה כְּשֶׁ לִיכִים, בִּפְָתִחים שֶׁ מַשְׁ

כֻּלָּם הוּא שׁוכֵֹחַ כְּשֶׁ כְָחה שֶׁ יִרים, בְּשִׁ מְַסִתּ

זֹוכְִרים, ָאָדם ּפֹוֶדה נַפְשֹׁו

ים ְקַטנִּים בְּמַעֲשִׂ

שיפתחו שערי שמיים והלבבות
שופר

מעשים קטנים // אלמוג בהר

ים ְקַטנִּים ָאָדם ּפֹוֶדה נַפְשֹׁו בְּמַעֲשִׂ
כֻּלָּם הוּא זֹוכֵר כְּשֶׁ בְּזִכְרֹונֹות שֶׁ

כֻּלָּם הוּא סֹובֵל כְּשֶׁ שֹׁוכְִחים, בִּפְצָעִים שֶׁ
כֻּלָּם הוּא שֹׁוֵתק כְּשֶׁ ִתיקֹות שֶׁ מִֵחים, בִּשְׁ שְׂ

כֻּלָּם הוּא מְַחיֵּךְ כְּשֶׁ צֹוֲחִקים, בְִּחיּוּכִים שֶׁ
כֻּלָּם הוּא עֹוצֵר כְּשֶׁ שֹׁוְתִקים, בְִּסָדִקים שֶׁ

כֻּלָּם הוּא אֹוֵסף כְּשֶׁ יכִים, בְִּרָאיֹות שֶׁ מַמְשִׁ
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// נורית זרחי // ילידת 1941, סופרת ומשוררת לילדים 

ולמבוגרים. ספרה האחרון, 'בדידות או', ראה אור 

בהוצאת אפיק, 2019.

 דגים // נורית זרחי

בְּתְ, ָקִדימָה,  ָׁחשַׁ לְִחיֹות זֶה לֹא מַה ּשֶ
ֶאלָּא בְּעִגּוּל. 

ּ הָיִינו ֵאיפֹה ֲאנְַחנוּ? שׁוּב בַּּמָקֹום שֶׁ
ַאֲחֵרי דֶֶּרך, בֶַּדֶרךְ לְמָקֹום ַאֵחר. 

לְִּחיֹות בְּתֹוךְ מְַרָאה ּפֵרוּשֹׁו לְִראֹות,  ִאם ָחַשׁבְּתְ שֶׁ
מַיִם,  ָ ָטעִית. ּפֹה, בְּתֹוךְ הְִשּׁתַּקְפוּת הַשּׁ
ָקֶשׁה לַָדעַת ִאם צִבְעָם וְַרְדַרד אֹו ָתכֹל,

ר מֲֵאחֹוֵרי מָה.  וּמַה ּמְִסּתֵַתּ
ג ֶשׁיֵּשׁ לָנוּ עַל נֶפַח.  ּתְַחְשׁבִי, ְטלַאי עַל גַבֵּי ְטלַאי, זֶה הַּמֻשָּׂ

הִַאם הָעֹוְרבִים עַל הָעֵצִים אֹו הָעֵצִים עַל הָעֹוְרבִים?
]...[

פתוחים לקרוא שירים, פזמונים, קטעי מסות ורעיונות. //// 

פתוחים לכל קריאה למחאה, למחשבה, להתנגדות, 

להתבוננות, לפעולה ולעצירה. 

רוצות לקחת חלק? הרשמו לרשימת התפוצה, קבלו //// 

קובץ להדפסה במדפסת הביתית ותוכלו לחלק 

בהפגנה הקרובה לביתכן.ם במוצ"ש הבא. 

 רוצה להצטרף לצוות קריאה? איזה קטע, בדיוק//// 

דרוש/ה לנו מפתח אתרי WP מיומן! אז אם יש לך ידע, 

כישורים ורוח המחאה פועמת בליבך, מקומך איתנו.

 //// 2020kriaa@gmail.com :מייל המערכת 

שנהיה לראש
ראֹש דג

קריאה, שירבו קוראינו כזרעי הדלעת
ָקָרא ]דלעת[

ערב ראש השנה משונה שכזה. ספונים בבתים 

כולנו עוצרות לרגע, להיטען ולהתחזק. מערכת 

קריאה מאחלת לכולנו שנה טובה ומיטיבה, שנה 

בה יחזור האמון שלנו במדינה ובמוסדותיה. 

  הירשמו לקבלת הגיליונות כל מוצ"ש!

2020kriaa@gmail.com :שלחו לנו מייל ל 

 מתוך  בלוטת האושר // טלי עוקבי

קריאה היא גם אומנות. אינטימיות רגשית. הכותב מגולל את האבנים 
והקורא משייף אותן שוב בתודעתו. הקורא לא תמיד רוצה להתקדם 
בעלילה. הוא מזהה שהעלילה אינה מצויה במילים כמו שהנפש היא 
לא רק בגוף. הקורא חושד במילים, מודד את משקלן בתוך המכלול 
הכללי של הסיפור. לפעמים הוא רוצה בדיוק את ההפך. לפרום 
את העלילה )במקרה שהיא עשויה מבד ומלאה בחוטים(, להוליך 
אותה אחורה, לעצור, להשתהות על מילה מסוימת, לפרק אותה 
ולבנות אותה מחדש בתוך ארכיטקטורה נוספת שייתכן שאין בה 
מילים אלא תנועה או התפוררות, זרימה של מים, חלזונות, ייתכן 
אף נפילה של קערה מלאה בפירות יבשים. קריאה היא אומנות 

שהופכת את הזמן למרחב. 

// טלי עוקבי // סופרת ומשוררת ילידת 1970. מתגוררת 

בגרמניה. מתוך: 'בלוטת האושר', דביר ומכון הקשרים, 2018. 
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