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המערכת    דבר
 

לשווא שזנחת הניגון חוזר עוד
נפקחת לאורך עֹוֶדָנה והדרך

בגשמיו ואילן בשמיו וענן
עובר-אוַרח. ,ל עוד מצפים

נדנדות ובטיסת ָּתקום והרוח
יעברו הברקים מעליך

עדֹות תהיינה ואיילת וכבשה
- - ֶלֶכת והוספת אותן שליטפת

רחוקה ועירך ריקות שידי - -
אפיים סגדת פעם ולא

לחורשה ירוקה ואישה בצחוקּה
עפעפיים. גשּוַמת וצמרת

אלתרמן) (נתן

ועליו לפתחים, ומבעד הֲחַרִּכים דרך  מבקיע  ורך  חדש  אור הסתיו, ימי האלה, בימים 
חודש-הסליחות. תפילות את המתפללים של הערבים ניגוניהם ומושרים מוָנחים

שבפתח, שרוי ובאה השנה ִעתים של חדש מחזור הגיח וטרם בו שנה שמסתכמת בזמן 
(אתם הזמנים העתיד, בזמן שבין ובין העבר בין אשר העולמות, בתוך החלל בין האדם

(.10 בעמוד הזה,  בזמן העוסק אנגרס אפרת של מאמרה את מוזמנים לקרוא
הראשון שהוא תשרי, וחודש החדשה, השנה לפני האחרון החודש שהוא אלול, חודש
לחדש. הישן שבין קו-התפר פרקי הזמן הניצבים על החדשה, הם בשנה החודשים במניין
ההכרה בזה. והחסד כרוכים זה הדין רב-משמעות שבו זמן הם  בחיי אדם מעברי-הסף
מוגן איננו והוא הברקים מעליו בדרך, ההולך מצוקת-האדם האנושי: הקיום של באמת
כוכבי- שמעבר לחומר. בעולם המגע את מאפשרת בה-בעת אך פוצעת, קבע,  של במשכן
שמצוי מעבר למה משל הם החומרי  הבית וֶהעדר לסכך הסוכה מבעד השמים הניבטים
אלתרמן בשירו של הֵהֶלך את המלווה הענן האלוהי. והגילוי החזון לקו-המחשבה הסיבתי:
הדבש תפקיד גם האלוהי.     זהו הדיבור של המגּוון לאופי כסמל במקורות אחת לא מופיע
אהבתו, ואת  עולם-הרוח חכמת את האדם אל להביא בראש-השנה: לאכול שנוהגים 
שרון נועם הדבורים מאת עולם על (מאמר בכוורת-הדבורים.   באופן מופלא המתגלמות

.(14 בעמוד לקרוא תוכלו
ולהכיל מעברי-הסף את לְחיות האנושית ליכולת מבחן הם בחיי-אדם מסוימים גילים
כותבת ביוגרפית, בונויט, יועצת פנינה כוחו. לאדם לו תמיד עומד לא ואכן הגילוי. את

.42 בעמוד במאמרה כך על
הארץ לקראת החומר,  בתוך האדמה,  על-פני במסעו הולך הענן,  מעליו עובר-האורח, 

האדם.   האמיתי של ומבטחו עוגנו  - לעולמות-הרוח שהיא סמל העתידית, המובטחת,
חז"ל ובספרות במקרא העולמות. שבין התנועה ואת זמן-המעבר את מייצגות הסוכות
שבין גבולי מעמד בעלות כתופעות נתפסים ושניהם לענן, הסוכה בין עמוק קשר מתקיים
מצוקתו גבולית ומשתנה, אך בתופעה תמיד מתרחשת לרוח. ההתגלות האלוהית חומר
שתוכלו (כפי בדין  הכרוך החסד את  ממנו להשכיח עלולה  הגבול על העומד  אדם של

(46 בעמוד ברק של ד"ר מירון במאמרו לקרוא
זאת בני-האדם; בין  וישרה תודעה של  חדש זרם יבוא  כי מתפללים אנו  תשרי בחודש
החדש, הדבר את ההתהוות,  חסד ולאפשר את הדין  את בת-חלוף להתמיר הזדמנות

משבר ומעבר. סף, של המבקיע ברגעים
וקריאה מהנה, טובה בברכת שנה

קרמר מיכל זיו

לקוראי מכתב
אדם העת כתב

עולם
אחת הנו עולם אדם העת כתב
האנתרופוסופיות היוזמות מן
ברמה בישראל שפועלות הבודדות
העת, כתב של מטרתו הארצית.
עמותת בהוצאת אור שרואה
בישראל, האנתרופוסופיים החיים
הכרות לקוראיו להעניק היא
בארץ שמתרחשת הפעילות עם
האנתרופוסופיה, בהשראת ובעולם
בשאלות הדיון  את ולהעמיק 
מבקשים אנו אותו. שמעניינות
ויוזמות לאינדיבידואלים במה לתת
לתוך להכניס וגם  הקהילה,  מתוך
שיכולים חדשים רעיונות  הקהילה

עבודתה. את להפרות
מתוך נעשית העת כתב על העבודה
העיקרי וחלקה שליחות, של תחושה
גם זעום. בשכר או בהתנדבות נעשה
להרחיב זקוקים אנו האלה, בתנאים
העת שכתב כדי המנויים מעגל את
מהדורות להוציא להמשיך יוכל

ותוכן. של הפקה רמה באותה
בבקשת עזרה לפנות לפיכך החלטנו
זה מצורף לגיליון אליכם, הקוראים.
עשו הצטרפות. אנא / טופס פלאייר
תלו – מנויים אתם אם שימוש: בו
אותו תנו או מתאים במקום אותו
שיקלו – קוראים  אתם אם  לחבר.
זקוק העת  כתב מנוי. לרכוש 
קוראיו, של הפעילה לתמיכתם
לפנות מזמינים אנו זו ובהזדמנות
חלק לקחת שרוצה מי כל את אלינו
השונים האספקטים  בכל בעשייה, 

העת. כתב להפקת הקשורים

שנה טובה, ובברכת בתודה מראש,
שרון, נועם קרמר, זיו מיכל

אבוטבול, עידן ניצן גל, איריס
זינגר וליאת לוי, דוד

עולם. אדם מערכת חברי


