
 פרופ' רחל אליאור  מאת

 Theבאנגלית:  -היה יום הזקנה הבינלאומי 1.10אתמול  האחד באוקטובר, 

International Day of Older Person  או היום הבינלאומי של הזקנים. יום הזקנה או

יום הזקן והזקנה  הוא מועד שנקבע על ידי ארגון האומות המאוחדות, וארגון 

באוקטובר מזה שלושים שנה. בניגוד לרבים  1-הבריאות העולמי, המצוין מדי שנה ב

שאינם אוהבים את המילה זקן או זקנה, ומנסים לטשטש או להעלים אותה, אני 

 104בת אותה מנעוריי, מאז שקראתי אצל עגנון את תיאורה של תהילה, בת אוה

 השנה:

"זקנה נאה שכמותה לא ראיתם מימיכם. צדקת הייתה וחכמה הייתה וחיננית 

הייתה וענוותנית הייתה. אור עיניה חסד ורחמים וקמטי פניה ברכה ושלום. ועוד זאת 

 עליה לא ניכר בה שמץ זיקנות".היתה בה, זריזות של עלמות. אלמלא בגדי זקונה ש

 

הכרתי גם אני זקנות בעשור התשיעי והעשירי לחייהן, שחכמה ובינה וצדקה, 

 חן וחסד ורחמים, ברכה וענווה וזריזות ציינו אותן.

 

הפסוקים הראשונים שעולים בדעתי בהקשרו של יום הזקנה הבינלאומי, הם 

 ביותר במקרא:דברי הנביא זכריה בן עדו, מהפסוקים האהובים עלי 

 

 ה : -זכריה ח ג

י ֶאל ּיֹון,-"כֹּה, ָאַמר ְיהָוה, ַשְבתִּ  צִּ

ִּם;   י ְבתֹוְך ְירּוָשָל  ְוָשַכְנתִּ

יר ָהֱאֶמת,  ִּם עִּ ְקְרָאה ְירּוָשַל  ְונִּ

 ְיהָוה ְצָבאֹות ַהר ַהקֶֹּדש.  -ְוַהר

 כֹּה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות,  

ים ּוְזֵקנֹות,   עֹּד ֵיְשבּו ְזֵקנִּ

ִּם;  ְרחֹּבֹות ְירּוָשָל  בִּ

ים.   ְשַעְנתֹו ְבָידֹו, ֵמרֹּב ָימִּ יש מִּ  ְואִּ

ָמְלאּו,   יר יִּ  ּוְרחֹּבֹות ָהעִּ

בֶֹּתיָה.  ְרחֹּ ים בִּ יָלדֹות ְמַשֲחקִּ ים וִּ  ְיָלדִּ



 

זכינו לחיות בימים שבהם התגשמה נבואה עתיקה זאת על מעגל חיים שלם 

חקים  משחקיהם ברחובות ירושלים, שבו זקנים נשענים על משענתם וילדים מש

 אחרי שאלה עמדו בחורבנם ובשממונם אלפי שנים, ואלה ואלה גלו ממנה.

.אנו נוהגים בחג הסוכות לקרוא כהפטרה את חזון זכריה על המים החיים 

 היוצאים מירושלים  ועל השלום הנצחי שישרור בה 

: 

 ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא, 

ם י-ֵיְצאּו ַמיִּ ים מִּ ִּםַחּיִּ  רּוָשַל

י-ֶחְצָים ֶאל  ַהָּים ַהַקְדמֹונִּ

 ַהָּים ָהַאֲחרֹון:-ְוֶחְצָים ֶאל

ְהֶיה. ץ ּוָבחֶֹּרף, יִּ  ַבַקיִּ

ּסֹוב ָכל  ָהָאֶרץ ָכֲעָרָבה-יִּ

ִּם; מֹון, ֶנֶגב ְירּוָשָל ֶגַבע ְלרִּ  מִּ

ְהֶיה ֹּא יִּ  עֹוד;-ְוָיְשבּו ָבּה, ְוֵחֶרם ל

ִּם, ָלֶבַטח.   ְוָיְשָבה ְירּוָשַל

 

יפה יהיה לצרף לחזון גם פסוקים נפלאים אלה על הזקנים והזקנות והילדים 

והיילדות, על שמחת החיים של בני אדם ארציים השמחים בחייהם ובחיי ילדיהם 

ונכדיהם. ויפה עוד יותר יהיה אם נכבד זקנים וזקנות בעשור השמיני, התשיעי 

בזמננו, ולא רק ביום הזקנה והעשירי לחייהם בכל יום ויום ובכל מקום במחיצתנו ו

 הבינלאומי.

 

 העולם היהודי ייחס מאז ומעולם חשיבות רבה לזקנים, 

 הואיל והזקן הראשון היה אבי האומה:

  

ים ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַבכֹּל".   "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָּימִּ

רה, רבקה, שהוביל את בני אברהם יצחק ויעקב, ש -יתר על כן, גואל האומה 

רחל ולאה, זלפה ובלהה, מעבדות לחירות, מבית עבדים לגבול ארץ ישראל, אליה 

היה ישיש בן שמונים, משה בן עמרם,  שהוביל  -נכנסו כבניו ובנותיו של עם בן חורין 



עם קשה עורף במדבר במשך ארבעים שנה, ובגיל מאה ועשרים, גיל מופלג לכל 

 הדעות, נאמר עליו:

ֹּא ָנס ֵלחֹּה. .ּומֶֹּשה בֶ   ֹּא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְול ים ָשָנה ְבמֹּתֹו ל  ן ֵמָאה ְוֶעְשרִּ

 

בכל הרצאה בפני ציבור מבוגרים אני תמיד שמחה להזכיר מזה יובל שנים, 

שהמסע הגדול מעבדות לחירות, או מהנורמה המקובלת המקולקלת של שעבוד 

חל בהנהגת אדם בן והירארכיה, לחלום על מציאות חדשה, של חירות ושוויון, ה

שמונים שנה, שהוביל את עמו בכוח השראה אלוהית, או בכוח החזון והחלום על 

מציאות חלופית, במשך ארבעים שנה, במדבר. כלומר, הגיל הכרונולוגי הנמדד 

בשנים, אינו חד משמעי וכל אדם יכול, ככל שמרשה לו בריאותו, וככל שמתיר חזונו 

ונה ועצמאית את הנעורים, את הבגרות ואת ותפיסתו העצמית, לנהל בצורה ש

הזקנה. אין תבנית אחת שיש להיכנע לה בשום גיל, כל עוד הבריאות מאפשרת 

 בחירה, תנועה, הכרעה, עצמאות וצלילות דעת, והחירות והשוויון מובטחים.

 

הזכרתי דברי שמחה בראש דבריי וגם אחתום אותם בדברים משמחים, 

ש לדעת גם להתמודד עם העצב ועם האבדן, העלול בשירים יפים במיוחד, אבל י

להקשר בזקנה בימים כתיקונם, ועם החרפה, ההשפלה והניכור, הכרוכים בה בימי 

 מגפה.

 

כולנו יודעים ויודעות היטב, עד כמה פגעה המציאות של השנה האחרונה 

בחייהם ובכבודם של זקנים וזקנות במדינת ישראל נגופת מגפת הקורונה, ועד כמה 

י ה ְכלֹות כֹּחִּ ְקָנה כִּ י ְלֵעת זִּ יֵכנִּ חשש מתלאות הזקנה המוגדר היטב בפסוק : "ַאל ַתְשלִּ

י" )תהלים ע"א ט(, התגשם למרבה הצער לגבי זקנים רבים מדי, במדינת  ַאל ַתַעְזֵבנִּ

ישראל, בתקופת המגפה, כשרבים שכחו את הלקח האנושי העתיק שהורו לנו 

זה קנה חכמה".  -יבה תקום", "והדרת פני זקן", "זקנהאבותינו ואמותינו:  "מפני ש

אני מעדיפה לעבור בשתיקה על האכזריות, הטפשות, האנוכיות, חוסר האנושיות 

עשר אחוז מהאוכלוסייה, המוגדרים -והטמטום, שהיו כרוכים ביחס המחפיר לשנים

 ומעלה, ואזכיר רק שני דברים. 65כזקנים מגיל 

 



ן, באזור קיוטו, ראיתי שלט מאלף שעליו היה בבית קברות שהייתי בו ביפ

 כתוב ביפנית משפט, שחברי ד"ר דורון כהן, אתו נסעתי לשם, תרגם לי: 

 

 אל תבוזו לזקנים, כולכם תהיו שם,

 אל תצחקו על הילדים, כולכם הייתם שם.

 

סיפרתי לו שכבר הכהן יהושע בן סירא אמר בראשית המאה השנייה לפני 

 הספירה: 

 זקן, כי נזקן גם אנחנו"!"אל תלעג ל

 

פרופ' יעקב כ"ץ עליו השלום, ההיסטוריון הדגול של החברה היהודית, יליד 

הונגריה, היה מראשוני הסוציולוגים בארץ. כאשר ראיינתי אותו בעשור העשירי 

 לחייו, לבקשת הטלויזיה הטלויזיה החינוכית, אמר לי משפט בלתי נשכח:

 

מזדקנים, כל עוד אדם נהנה מבריאות "הדברים החשובים באמת אינם 

 סבירה, בכל גיל.

שכל טוב, רוח טובה, לב טוב ועין טובה, שאדם נולד איתם או גדל במחיצתם 

 בבית הוריו, במהלך חייו, אינם מזדקנים אף פעם".

 

ומצד שני, אמר, הקושי הגדול בלהאריך ימים הוא שרוב חבריך או כולם 

ד, ואין לך עם מי לחלוק את שמחת היום יום. מסתלקים לעולמם או למוסדות סיעו

הבדידות קשה יותר ככל שמאריכים ימים, ואשריו של מי שזכה להקים משפחה 

ולגדל ילדים הנמצאים במחיצתו בימי שיבתו וזקנתו, או לזכות בחברות וחברים, 

 רעים וידידים, החולקים עמו את ההזדקנות.

 

גם תכונות כמו סקרנות, עליצות, חוש הומור, חריצות, אחריות, נדיבות, 

אדם בקו הבריאות. כמובן, שנינות, בקיאות ושמחת חיים, אינן מזדקנות, כל עוד  

בכל גיל, עלולים להוביל אותו לכל מחוזות הכאב והדכאון, ולא לחסוך ממנו  חיי אדם

ל, כאב, אבל, יתמות, שכול, נטישה, שום יגון וצער, אבל מצוקה, חרדה, בדידות, סב

 שפיות, מחלות קשות, ייסורים, נכות או מגפה,  ודומיהם אינם מותנים בזקנה.-אי



 

הזקן הרגיל, בפנימיותו, הוא ככל אדם בדיוק, מי שהוא היה ומה שהוא היה 

איננו משתנה באופן מהותי. החזות החיצונית משתנה, הקמטים או  40או  30בגיל 

ן או עמוד השדרה המתכופף או המשקל העודף, ניכרים לעין, אבל השיער המלבי

החזות הפנימית אינה משתנה כל עיקר, כל עוד נהנים מבריאות ועצמאות במידה 

סבירה וחיים במדינה שיש בה שלום, שוויון וחירות, המקפידה על מכלול זכויות 

 האדם .

 

תמודדים עם יש כאלה ששומרים על החזות הפנימית המבריקה, גם כשהם מ

מחלות קשות וסימני הגיל ניכרים בהם. שופטת בית המשפט העליון בארה"ב רות 

, היא דוגמה מופתית לכך. רות 87באדר גינזבורג, שעזבה אותנו בחודש שעבר בגיל 

,  היתה מופת לאישה חוקרת, עיתונאית 93בונדי, עליה השלום, שנפטרה בגיל 

מאיים ופוריים עד לסוף ימיה. עשרות וסופרת, שהפליאה לכתוב ולנהל חיים עצ

כפליטת שואה  1949הספרים שכתבה, תרגמה וערכה, מאז שהגיעה לארץ בשנת 

ממחנות הריכוז, בהם היתה שלוש שנים, הם מופת להשגיה בעשרת העשורים שחיה 

 בהם.

 

 מכאן על צרות, מי שרוצה יכול לדלג למטה עד לשורת הכוכבים** :

 

האומות המאוחדות כיום הזקנה או יום הזקן , מטרת המועד שקבע ארגון 

היא העלאת המודעות הציבורית בנושאים המשפיעים על קשישים, החל מקשיי 

ההזדקנות )מוגבלות נגישות טכנולוגית(, קשיי התניידות, חרדה מחטיפת ארנקים או 

כספי קצבה בידי פושעים הממתינים ליד הכספומט, או גניבת רכוש בידי קרובים 

ם, או מדריסה בידי רוכבי אופניים וקורקינטים על המדרכות לבין מצוקת ומטפלי

אשפוז וסיעוד, התעללות מחרידה בקשישים סיעודיים ומרמה המכוונת לקשישים 

במכירות טלפוניות המבוססות על תעתוע, שקר ומרמה. תמיד ימצאו בני אדם 

יבה או אכזריים שינצלו את מצוקת הזולת המתקשה בהליכה או בקריאה וכת

בשיפוט צלול, מחמת הגיל. אבל תמיד גם ימצאו אנשי חסד הראויים לכל שבח, 

המקדישים את ימיהם לטיפול מסור בקשישים חולים או סיעודיים או חולים 

 באלצהיימר. 



אחוזים מהזקנים סובלים  4-6מחקרים בעולם המערבי מעריכים כי 

 יותר. מהתעללות. הזנחה פיסית וניצול כלכלי הם הנפוצים ב

 

-שכ 2004-בישראל היקף התופעה מדאיג אף יותר. על פי סקר ארצי שנערך ב

החודשים  12מהנחקרים נחשפו לסוג פגיעה אחד או יותר של התעללות במהלך  18%

 שקדמו לסקר.

 

הפוגע הוא בדרך כלל בן משפחה, בן זוג או ילד/ה בוגר/ת. המידע לגבי 

ל אף יותר, משום שעובדי מוסדות אלה התעללות בזקנים במסגרות מוסדיות מעורפ

 נמנעים מלדווח על התעללות, ואילו רבים מהזקנים אינם מסוגלים לספק מידע זה.

אבידן מרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית -דורית אלדר 

באוניברסיטה העברית בירושלים, כתבה בסקירה על הספר: "התעללות בזקנים: 

אורלי אינס קניג, שרה אלון וורד בן דוד. אגודת אשל  התערבות ומניעה", שחיברו

 יפו:   -ועיריית תל אביב

 

"ההתעללות בזקן היא פעולה הפוגעת בו פיסית, מינית, נפשית, רגשית ו/או 

כלכלית והנגרמת, בדרך כלל, בידי אדם מסביבתו הקרובה. פגיעה פיסית כוללת 

ופות )למשל: כדי שהזקן יישן אלימות, אך גם מניעת מזון או מינון מוגזם של תר

שעות ארוכות יותר(. התעללות רגשית כוללת, בין השאר, התייחסות אל הזקן כאל 

ילד ואילו ניצול כלכלי משמעו שימוש לא הולם ולא מוסמך ברכושו של הזקן 

 ומשאביו ללא קבלת הסכמתו או תוך איום וסחיטה.

 

ותים החיוניים הזנחת זקנים מתבטאת במניעת צרכים בסיסיים או שיר

לבריאותו, בידודו או נטישתו. בעוד שהזנחה אקטיבית היא סירוב מכוון לספק את 

צורכי הזקן, )כגון תזונה לקויה, ביגוד לא הולם, מינון שגוי של תרופות או מניעת 

שירותי בריאות(, הזנחה פסיבית היא כשל בסיפוק צורכי חייו הבסיסיים העלול 

ון או חוסר יכולת של המטפל. גם הפרת זכויות של הזקן, לנבוע מחוסר ידע, חוסר רצ

 כפיית מקום מגוריו, קבלת החלטות עבורו, הגבלתו ובידודו הם ביטויים להתעללות.

 



מחברות הספר מציינות שלא קיים הסבר תיאורטי מקיף אחד להבנת התופעה 

של התעללות בזקנים והזנחתם. התנהגות המתעללים מוסברת על פי תיאוריות 

שונות מתחום הפסיכולוגיה. יש המסבירים התנהגות זו במונחים של 

פסיכופתולוגיה, בהקשר להתנסויות חיים מוקדמות של המתעלל, אישיותו או 

התנסויות העבר שלו. אחרים מייחסים את תגובת המתעלל לצורך להתמודד עם 

טיגמות לחצים ולתפקד מול תלותו הגוברת של הזקן, או בהקשר לעמדות שליליות וס

 כלפי זקנים.

 

הפוגעים הם בדרך כלל המטפלים העיקריים בזקן, בעיקר בני משפחתו החיים 

אתו תחת קורת גג אחת. מגורים משותפים הם הגורם המנבא החזק ביותר 

להתעללות, אך אבטלה מתמשכת, בעיות נפשיות, פיגור או התמכרויות של בן 

כוללים יחסי אלימות קודמים המשפחה מגבירים את הסיכון. גורמים נוספים 

במשפחה, מצבי לחץ ודחק, שחיקה ובידוד חברתי. במישור הכלכלי, רבים המקרים 

שבניהם של זקנים מבקשים לרשת אותם בחייהם )באמצעות מכירת דירת המגורים 

למשל( או להבטיח זכויות מועדפות לאחר מותם )באמצעות החתמה על צוואות 

ם גם מקרים שמטפלים שאינם בני משפחה מנצלים את המפלות בין היורשים(. קיימי

חולשתם, תלותם או טוב לבם של זקנים ודואגים לעצמם למתנות כספיות 

משמעותיות, סוחטים כספים, מנתקים טלפונים ומגבירים את בדידות הזקן ואת 

 השפעתם הישירה עליו.

 

ה, לעומת הצד הנורא של הזקנה וההתרוששות הנפשית והגופנית הכרוכה ב

כשהיא מלווה במחלה, בשיטיון, בתלות, באבדן שליטה או בתשישות, שאת ראשיתה 

תיארה עמליה כהנא כרמון במשפט: "עת דלל מעיין הברירות, קטנו שוליו של 

 עומד הצד השני הנזכר ביום הזקן הבינלאומי: -המקרה העיוור" 

 

 *** 

אנשים מטרתו השנייה של יום הזקנה היא להביע הערכה לתרומתם של 

מבוגרים לחברה. אנשים הנמצאים בשנות השבעים השמונים והתשעים לחייהם 

נמצאים בצמרת העשייה בתחומים שונים ובצמרת התרומה שתרמו לתחומיהם 

השונים. רק חשבו על אנשים מבוגרים החיים עמנו היום שתרומתם נודעת לכל, פרופ' 



בתחום מחקר מחשבת ישראל  אליעזר שבייד ופרופ' יוסף דן ופרופ' פול מנדס פלור

או פרופ' אהרון ברק, בתחום המשפט, פרופ' עדה יונת בתחום מדעי הטבע,  פרופ' 

רפאל לוין ופרופ' רפאל משולם בכימיה, פרופ' ישראל אומן, פרופ' אלכס לובוצקי  

ופרופ' אבינעם מן במתמטיקה, פרופ' מרדכי קרמניצר ופרופ' נילי כהן, נשיאת 

פרופ' אמנון רובינשטיין, בתחום המשפט, שופטי בית המשפט  האקדמיה למדעים, 

העליון, כבוד השופטת דליה דורנר, ראש מועצת העתונות, וכבוד השופט אליקים 

רובינשטיין; עו"ד יהודית קרפ, פרופ' דוד ליבאי, במשפט, פרופ' דבורה גילולה 

ת, פרופ' בתולדות התיאטרון ובתרגום, פרופ' מינה רוזן בהיסטוריה עות'מאני

מרגלית שילה ופרופ' דבורה הכהן בהיסטוריה של היישוב,  ורבים נוספים, פרופ' 

יצחק לבב בתחום בריאות הנפש הציבורית, פרופ' רפי ולדן וד"ר רוחמה מרטון 

מרופאים לזכויות האדם; גדעון לוי, סילבי קשת, רות אלמוג ועקיבא אלדר בתחום 

ניצה דרורה פרמן עורכת אלפיים,  העיתונות; רחלי אידלמן מהוצאת שוקן,

והסופרים והסופרות החיים עמנו לאריכות ימים טובים, הכותבים, עורכים 

ומתרגמים, משוררים והוגים, היום כשהם בשנות השבעים והשמונים והתשעים 

לחייהם: נורית זרחי, הלית ישורון,  אילנה המרמן, סביון ליברכט, גבריאלה אביגור 

יים באר ומאיר שלו, נורית גרץ, רות אלמוג, אלאונורה לב, זאב רותם, אגי משעול, ח

רז, ורבים נוספים, ואלה שעד לא מכבר חיו עמנו ותרמו תרומה גדולה, חיים גורי, 

עמוס עוז, עמליה כהנא כרמון, אהרון אפלפלד, טוביה ריבנר, מירון בנבנישתי, יורם 

רת, אברהם יבין  ועוד רבות קניוק, שולמית הראבן, בתיה גור, יעל רנן, צפירה פו

ורבים וטובים. אפשר להוסיף מאות אנשים בכל תחומי החיים ובכל קטגוריה, 

 שתורמים רבות לחיינו כשהם בעשור השמיני , התשיעי והעשירי לחייהם. 

 

ביוונית זקן, העוסק בחקר  -היום מקובל במדע הגרונטולוגיה, מלשון  ֶגרון 

, בקירוב; זקנה אמצעית 75עד  65בגיל  -זקנה צעירה הזקנה וההזדקנות,  להבחין בין 

 בקירוב, ומעלה. 85, בקירוב; זקנה מופלגת מגיל 85עד  75בגיל  -

המדינה מכנה אדם זקן בשם אזרח ותיק. לפי החוק, המעניק זכויות אחדות 

 67שנים לאישה,  64 -לאזרחים ותיקים, אזרח ותיק הוא אזרח שהגיע לגיל הפרישה 

.  84.2 –, ושל נשים 80.7כיום תוחלת החיים לגברים בישראל היא של  שנים לגבר.

לכל אדם, בלי שום קשר לגילו , למינו, לדתו, ללאומיותו, למעמדו,  למגדרו או לגזעו,  



מגיע יחס של זכות שווה לחיים, חיים של כבוד ואחווה, חירות ושוויון, דעת, אמת 

 וצדק, שלום ושלווה,  בכל יום מימי חייו. 

 

כבוד האדם מחייב יחס שווה לכל אדם בריא ושומר חוק  בכל גיל, ויחס מועדף 

 לכל אדם חולה או מוגבל ביחס למוגבלותו, נכותו, תשישותו או מחלתו.

 

אסיים פוסט זה בכמה שירים על זקנה שכתבו משוררים ומשוררות בשליש 

 האחרון של חייהם

 

 טוביה ריבנר \קמטים 

ים ַהְקמָ  ְך!ַכָמה ָיפִּ ים ְבָפַניִּ  טִּ

ְשְכבּו ֶזה ְבַצד ֶזה. י נִּ  ְבֵאיֶזה ֵסֶדר מֹוְפתִּ

ְבָלם, ים ַעל טֹוָבם ּוסִּ  ְמַלאי ַחּיִּ

ֹּא ָפְתחּו ֶפה, ְכרֹונֹות ֶשֵמעֹוָלם ל  ַכָמה זִּ

ים ְכַפס אֹור ַדק ָבאֶֹּפק.  ַשַחר ְנעּורִּ

 ֲאָהבֹות ֶשָהיּו, ֶשֶּיְשָנן, ַאְכָזבֹות, ָיגֹון,

ְמָחה ְכבּוָשה, ַכָמה ֻחְמָרה,  ַכָמה שִּ

ֹּא. ְתַמְמשּו ְוָכֵאֶלה ֶשל יפֹות ֶשנִּ  ְשאִּ

ים ְמֻקָטע ְך ַמְסלּול כֹוָכבִּ  ָפַניִּ

 ְוֵעיַני ְמַלְטפֹות.

 

 השיר נכתב לאשתו האהובה גלילה

 )מתוך ספרו "עוד לא עוד", הוצאת "ביאליק"(

 

*** 

 

 לאה גולדברג

 

 ֵאַלי

ְרְכסּו ֶאת ָפַני ים פִּ  ַהָשנִּ



ְכרֹון ֲאָהבֹות  ְבזִּ

ים י חּוֵטי ֶכֶסף ַקלִּ ֹּאשִּ  ְוָעְנדּו ְלר

י ְמאֹּד. יתִּ  ַעד ָיפִּ

ים ְשָקפִּ  ְבֵעיַני נִּ

ים.  ַהנֹופִּ

י ים ֶשָעַבְרתִּ  ּוְדָרכִּ

ְשרּו ְצָעַדי   –יִּ

ים. ים ְוָיפִּ  ֲעֵיפִּ

י ַעְכָשו ְרֵאנִּ ם תִּ  אִּ

יר ֶאת  ֹּא ַתכִּ  –ְתמֹוֶליָך ל

י הֹוֶלֶכת ֵאַלי  ֲאנִּ

ַקְשָת ַלָשְוא ים ֶשבִּ  ְבָפנִּ

י ֵאֶליָך.  ְכֶשָהַלְכתִּ

 

****** 

 

 הגחליליות / רולף יאקובסן

ּיֹות ילִּ ם ַהַגְחלִּ  ֶזה ָהָיה ָבֶעֶרב ַההּוא עִּ

י ינּו ְלאֹוטֹובּוס ְלֵוֵלְטרִּ כִּ  ְכֶשחִּ

ְתַנְש  ים מִּ ינּו זּוג ְזֵקנִּ יםְוָראִּ  קִּ

ַתַחת ְלֵעץ ָהֱאגֹוז. ֶזה ָהָיה ָאז  מִּ

יר  ֶשָאַמְרְת, ָסֵפק ֶאל ָהֲאוִּ

 ָסֵפק ֵאַלי:

ים ַרבֹות י ֶשָאַהב ָשנִּ  מִּ

ֹּא ָחְלפּו ַלָשְוא.  ַחָּייו ל

אשֹוָנה ְבַחַּיי י ָלרִּ יתִּ  ְוָהָיה ֶזה ָאז ֶשָראִּ

יפֹות ּיֹות פֹוְרחֹות ַבֲחֵשָכה, ַמקִּ ילִּ  ַגְחלִּ

ֹּאֵשְך כֹוְכֵבי ָפז,ֶאת   ר

 ֶזה ָהָיה ָאז.

 



 השיר 'הגחליליות' מתוך הספר: רולף יאקובסן, בצפונו של כדור הארץ

 בתרגומה של סבינה מסג.

 

***** 

 

ְסְלָבה שימבורסקה / תרגם דוד וינפלד  ְויִּ

 

י. ָכרֹון ֶשלִּ י ָקָהל ָגרּוַע ֶשל ַהזִּ  ֲאנִּ

 

יב ְלקֹולֹו י ֲהפּוָגה, הּוא רֹוֶצה ֶשַאְקשִּ  ְבלִּ

 

ְתרֹוֶצֶצת, ְמַכְעַכַעת, י מִּ  ְוֵאלּו ֲאנִּ

 

ֹּא-שֹוַמַעת  שֹוַמַעת,-ל

 

 יֹוֵצאת, חֹוֶזֶרת, יֹוֵצאת שּוב.

 

י. י ּוְזַמנִּ בִּ ְמשְֹּך ַעד תֹּם ֶאת ְתשּוַמת לִּ  הּוא רֹוֶצה לִּ

 

י, ַהָדָבר עֹוֶלה ְבָיָדיו ְבַקלּות. ְשָנתִּ  בִּ

 

ְתַרֵעם.ַבּיֹום,  ֹּאת הּוא מִּ  ַפַעם ָכְך ּוַפַעם ַאֶחֶרת ְוַעל ז

 

ים, ים, ַתְצלּומִּ ים ְיָשנִּ ְכָתבִּ  הּוא ָשם ְלֶנֶגד ֵעיֵני ְבַהְתָמָדה מִּ

 

ים, ֹּא ֲחשּובִּ ים ְול ים ֲחשּובִּ  נֹוֵגַע ְבֵארּועִּ

 

יב ֶאת ַהַמָבט ֶאל ַמְראֹות ֶשֻהְחְמצּו,  ֵמשִּ

 

י.ְמַאְכֵלס אֹוָתם ַבמֵ  ים ֶשלִּ  תִּ



 

יָרה יֹוֵתר. יד ְצעִּ י ָתמִּ פּוָריו ֲאנִּ  ְבסִּ

 

י ַהֶזה. י ֶהֶרף חּוט ַהָשנִּ ים, ֲאָבל ְלֵשם ָמה ְבלִּ  ֶזה ָנעִּ

 

י. ילִּ ְשבִּ י ֲחָדשֹות ֲאֵחרֹות בִּ  ְלָכל ְראִּ

 

י. ְכֵתפִּ י מֹוֶשֶכת בִּ  הּוא כֹוֵעס ְכֶשֲאנִּ

 

יאֹוַתי ֻכָלן,ָאז הּוא חֹוֵשף ְבנֹוְקָמנּות ֶא   ת ְשגִּ

 

ְשְכחּו ַקלֹות.-ַהָקשֹות, ַאַחר  ָכְך ֶאת ַהָללּו ֶשנִּ

 

י אֹוֶמֶרת ַעל ֶזה. ְשמַֹּע ָמה ֲאנִּ יט ְבֵעיַני, ְמַחֶכה לִּ  ַמבִּ

 

ְהיֹות ָגרּוַע יֹוֵתר.  ְלַבּסֹוף ְמַנֵחם, ֶשָּיכֹול ָהָיה לִּ

 

ָכאן ּוְלַהָבא  תֹו.הּוא רֹוֶצה ֶשמִּ  ֶאְחֶיה ַרק ְלַמֲענֹו ְואִּ

 

י טֹוב ְבֶחֶדר ָחשּוְך, ָסגּור.  ֲהכִּ

 

י ָכל ַהְזַמן ֶשֶמש ַההֶֹוה, ּיֹות ֶשלִּ לּו ַבָתְכנִּ  ְואִּ

 

ּיֹות. ים ַעְכָשוִּ ים, ְדָרכִּ ּיִּ ים ַאְקטּוָאלִּ  ֲעָננִּ

 

י ְוהֹוֵתר ְבֶחְבָרתֹו. ים ַדי לִּ תִּ  ְלעִּ

 

פָ  יָעה ְלהִּ י ַמצִּ  ֵרד, ֵמַעָתה ְוַעד עֹוָלם.ֲאנִּ

 

 ָאז הּוא ְמַחֵּיְך ְבֶחְמָלה,



 

ְהֶיה ַגם ְגַזר י ֶזה יִּ ְפֵני ֶשהּוא יֹוֵדַע כִּ י.-מִּ ינִּ  דִּ

 

תֹוְך "ָכאן",   2009מִּ

 

***** 

 

 אורין רוזנר

 

 בעיות של שיווי המשקל

 

י ֵמָתה  ְכֶשָּסָבתִּ

 

יָכה ֶשָלּה י ֶאת ַמֵקל ַהֲהלִּ  ָלַקח ָסבִּ

 

ילּו ֶאְצלֹו ְבָעיֹות ְתחִּ  ְוָאַמר ֶשהִּ

 

ְשָקל ּוּוי ַהמִּ  ֶשל שִּ

 

ת ְשַאר ַבַביִּ  ְוָלֵכן נִּ

 

בֹו ימֹות לִּ  ּוָבַדק ֶאת ַלַחץ ָדמֹו, ּוָמָנה ֶאת ְפעִּ

 

 ּוָמַדד ֶאת ֻחמֹו ְבַמְדחֹּם

 

ים ֶאת ֻחָמם. ים מֹוְדדִּ ים בֹוְדדִּ י ֶשֲאָנשִּ  ְכפִּ

 

ים  יםֲאָנשִּ  ֲאהּובִּ

 

ית ְכֵדי ָלַדַעת ים ְלַכְספִּ ְזָקקִּ ֹּא נִּ  ל



 

ם ים ֵמַצח ֶאל ְשָפַתיִּ ידִּ  ֵהם ַמְצמִּ

 

ים ְתַחְלפִּ  ְוַאַחר ָכְך מִּ

 

ם ֶאל ֵמַצח ים ְשָפַתיִּ יטִּ  ּומֹושִּ

 

י ֶשַאָתה חֹוֶלה ְדֶמה לִּ ים, נִּ  ּומֹודִּ

 

י ֶשַאְת חֹוָלה. ְדֶמה לִּ  נִּ

 

חַ  ים שִּ ינּו ְיָלדִּ  ְקנּוְכֶשָהיִּ

 

ָטחֹון י ָהָיה ָבנּו בִּ ְמיֹון כִּ ְשֲחֵקי דִּ  ְבמִּ

 

ְקֶרה.  ֶשּיֹום ֶאָחד ַהכֹּל יִּ

 

ְמעֹוֵתינּו, ים ֶאת דִּ ינּו טֹוֲעמִּ  ְכֶשָנַפְלנּו ָהיִּ

 

ְבכֹות ים ַעל ַהֶמַלח. ְוָאַהְבנּו לִּ ְתַעְנגִּ  מִּ

 

ְשחֹות בֹו ם ָהָיה ָים ָיַדְענּו לִּ  ְואִּ

 

 ֵבין ֶאְצְבעֹוֵתינּוְוַהְקרּום 

 

ים, ְראִּ י־נִּ ְלתִּ ים בִּ ירִּ ְסַנפִּ  ָהָיה לִּ

 

ים ים ֶבָהרִּ ְחֶיה ָלֶנַצח, ְכמֹו ָהֲאָבנִּ  ְוָחַשְבנּו ֶשנִּ

 

ים ֵבין ֶאְצְבעֹוֵתינּו ְתַחְננִּ ים ַהמִּ ינּו ֶאת ַהחֹורִּ ֹּא ָראִּ  ְול



 

ית. ַבְלנּו ַרק ַמֲחצִּ ינּו ֶשקִּ ֹּא ָראִּ  ל

 

י ֶאְצְבעֹוָתיו  ֶשל ָסבִּ

 

 נֹוְשקֹות זֹו ָלזֹו

 

יַח ֶאת ַהַמְדחֹּם ְואֹוֵמר  ְכֶשהּוא ַמנִּ

 

ים ְוֶשַבע ֶזה חֹוֶלה.  ַגם ְשֹלשִּ

 

****** 

 פרופסור זקן

 ויסלבה שימבורסקה

 תרגם דוד וינפלד

 

ים ַהֵהם, י אֹותֹו ַעל ַהָּימִּ  ָשַאְלתִּ

ים, ירִּ ינּו ָכֵאֶלה ְצעִּ  ְכֶשעֹוד ָהיִּ

ים. ֹּא מּוָכנִּ ים, ל ְפשִּ ים, טִּ ְלָהבִּ ים, נִּ ימִּ  ְתמִּ

 

ים  ְשַאר, חּוץ ֵמַהְנעּורִּ ֶזה נִּ  ָעָנה. -ְקָצת מִּ

 

ָטחֹון ָגמּור, כמקודם, ם הּוא יֹוֵדַע ְבבִּ י אֹותֹו אִּ  ָשַאְלתִּ

 ָמה טֹוב ָלֱאנֹושּות ּוָמה ַרע ָלּה.

 

זֹו  ית יֹוֵתר מִּ  ָעָנה. -ֵאין ָלְך ַאְשָלָיה ַקְטָלנִּ

 

יד, י אֹותֹו ַבֲאֶשר ֶלָעתִּ  ָשַאְלתִּ

יר. ְראֹות אֹותֹו ְבאֹור ָבהִּ יד לִּ ם הּוא ַמְתמִּ  ַהאִּ

 



יְסטֹוְרָיה  י הִּ ְפרִּ ַדי סִּ י יֹוֵתר מִּ  ָעָנה. -ָקָראתִּ

 

י אֹותֹו ַעל ַהְתמּוָנה,  ָשַאְלתִּ

יָבה. ְסֶגֶרת, ַעל ֻשְלַחן ַהְכתִּ  זֹו ֶשַבמִּ

 

יָסה,ָהיּו,   ֵאיָנם. ָהָאח, ֶבן ַהדֹוד, ַהגִּ

ְרֶכיָה,  ָהַרְעָיה, ַהַבת ַהְקַטָנה ֶשַעל בִּ

 ַהֻדְבְדָבן ַהפֹוֵרַח ּוֵמַעל ַלֻדְבְדָבן

ָהה  ֹּא ְמזֹּ פֹור ְקַטָנה, ל  ָעָנה. -ָעָפה צִּ

 

ים. תִּ ם הּוא ְמֻאָשר ְלעִּ י אֹותֹו אִּ  ָשַאְלתִּ

י עֹוֵבד   ָעָנה. -ֲאנִּ

 

ם עֹוד ֵיש לֹו. ים, ַהאִּ ידִּ י ַעל ְידִּ  ָשַאְלתִּ

 

י ְלֶשָעַבר, ים ֶשלִּ ים ֲאָחדִּ יְסֶטְנטִּ  ָאסִּ

ים ְלֶשָעַבר, יְסֶטְנטִּ  ֶשָלֶהם ְכָבר ֵיש ָאסִּ

ת, יָלה, סֹוֶכֶנת ַהַביִּ  ְגֶבֶרת לּוְדמִּ

יֶשהּו ָקרֹוב ְמאֹּד, ֲאָבל ַבחּוץ ָלָאֶרץ,  מִּ

ּיֹות,ְשֵתי ְגָברֹות ֵמַהּסִּ  ָּיה, ְשֵתיֶהן ַחְיָכנִּ  ְפרִּ

ּיּוס  מּול ּוַמְרקּוס אֹוְרלִּ  ָעָנה. -ֶגֶז'ס ַהָקָטן ֶשָגר מִּ

 

יאּות ּוַמַצב ָהרּוַח. י אֹותֹו ֵאיְך ַהְברִּ  ָשַאְלתִּ

 

יַגְריֹות, ים ָעַלי ָקֶפה, וֹוְדָקה, סִּ  אֹוְסרִּ

ים. ים ְכֵבדִּ  ָלֵשאת ֲחָפצִּ

יד ָפנִּ  י שֹוֵמַע ֶאת ֶזה ֲעֵלי ְלַהֲעמִּ  ָעָנה. -ים ֶשֵאיֶננִּ

 

ַצב ָשם. י ַעל ַהַגן ְוַהַּסְפָסל ֶשנִּ  ָשַאְלתִּ

 



ים, ְתבֹוֵנן ְבָשמִּ י מִּ יר, ֲאנִּ  ְכֶשָהֶעֶרב ָבהִּ

י, יָאתִּ ְפלִּ  ֵאין ֵקץ לִּ

 ָעָנה. -ַכָמה ְנֻקדֹות ְראּות ֵיש ָשם 

 

 מועדים לשמחה

 ברכה ושמחהשנת בריאות ושלוה, שלום, 


