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 :תוכן העניינים

  
 פתח דבר

 הכירו את הכתב
  

 : שער חלומות לילה
 :שירי חלום

 איילה מאלי/ ואם כל זה רק חלום 
 יסעור ענבר/ חלומות 

 'אביה רבינוביץ/ ככה וככה אותו הדבר 
 אחינעם אברבנאל/ שיר על חלום
 ?מהם חלומות

 יונתן חדד/ חלומות 
 דוד שילה/ ? מה זה חלום

 בועז נחום/ חלומות 
 מעיין בר לבב... / הלוואי ש

 גילי בר לבב/ החלומות 
 :כתבות

 תמר צברי/ מחזורי השינה 
 אראל כהן/ רעשי רקע בזמן השינה 

 בארי גולן/ ? למה זה קורה –נדודי שינה 
 יערה אייזנמן/ סהרוריות 

 שיר רוזנברג/ ? גם אתם קורצים תוך כדי שינה
 שיר רוזנברג/ ? למה אנחנו חולמים על משחקי מחשב

 מיכאלה/ ך "חלומות מהתנ
שר  , פרעה, אבימלך, יעקב, שיחת ווטסאפ בין יוסף –הפתרונים  לאלהים

 אמיתי הכהן/ האופים ושר המשקים 
 אילנה קול/ הנבואות של בלעם 

 יונתן חדד/ חלום דניאל 
 בארי ספיר/ חלום מלך הכוזרי 

 גלעד חדד/ כל החלומות הולכים אחר הפה 
 'קבוצת פותרי החלומות משכבת ה/ התנסות בפתרון חלומות 

 אדל יגלום/ שאלת חלום 
 הראל משעלי/ ניסוי בחלום משותף 

 שי גלסמן/ האל שהיה גשר בין שלוש תרבויות  – סרפיס
 יסעור ענבר/ כלבים חולמים 
 אחיה קדרון/ חלום שחלמתי 

 מעיין שפירא/ חלומות 
 נועם סלטר/ חלומות בהקיץ 

 בצלאל רוזנהיים/ חלום בהקיץ 
 יעל בצלאלי/ גם אנשים עיוורים חולמים , כן

 2 ישי קדרון/ ישי קדרון מראיין את צוות בית הספר 



  
  
  
  
  

 אלעזרירעות / או חלמתי חלום  ההיית
 גילי בר לבב/ ? חלום או לא חלום

 יובל הבר/ קשה להירדם 
 אלעזרירעות / לוכדי חלוות אינדיאנים 

 יסעור ענבר/ בובות דאגה 
 בצלאל רוזנהיים/ ראיון עם דודה שלומית מאיר 

 מטר שר/ ראיון עם סבא מני  –חלומות כקוד שיהיה לנו מעניין וחשוב לפענח 
 בארי גולן/ מומחה השינה , ראיון עם דוקטור שמואל גולדברג: חכם בלילה

 אראל כהן/ ראיון עם חלום עמנואל לגבי שמה 
 : סיפורים

 סיפור משותף של הכתבים הצעירים/ חלום במתנה 
 הלל בן עזרא/  אמיתיסיפור  –החלום של סבא שלי 

 תמר צברי/ החלום 
 ויגודהאריאל / אותו חלום 

 שי שחק/ מייפל מנסה לשלוט בחלומות   
 קומיקס מאת גילי בר לבב –הסיוט 

 הללי שוורץ סף/ לחלום את העתיד 
 מיכאלה לוי/ חלומות 

 גנור נהוראי/ חלומות שיצאו לחופשי 
  

 :  שער חלומות כמשאלות
 פתאלשירי ציון / סוגי חלומות 

 סטמבלר פילזרשפע ( / יש לי חלום)מרטין לותר קינג 
 נחמן אזולאי/ החלום שלי 

אביה כנרת  / החלום שלו זה למגר את המלריה  –ראיון עם ארנון חורי יפין 

 נעמן
 שמידטחרות / בין חלום למציאות  –ראיון עם זנבו שעלתה ארצה מאתיופיה 

 כרם אביב/ ראיון עם צור 
 : סיפורים
 ואביה כנרת נעמן מחנימיאילת השחר / מאומצת 

 דמבעמליה / החלום לעלות לארץ ישראל 
 שמידטחירות / החלום שהתגשם 

 :  המלצת ספרים חלומיים
 יסעור ענבר/ הקמע 
 יסעור ענבר/ קסון גנב הברק 'פרסי ג

 גפן פישר" / חלומות"המלצה על המשחק 
 יאיר סלטר/ בדיחה 
 עידו פישר/ חידות 

 אחינעם אברבנאל/  כית"התנתיבת החלומות 
 פקטרעמית / תפזורת חלומות 

,  שי, נתן, נתנאל, יערה: ' ראיון חלומי עם ילדי כתה א –שיחה בהרבה עיניים 

 .אילת ותום
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שיכולה לממש את עצמה רק  , לדעתי חלום עשוי מאמת לאמיתה -? ממה עשוי חלום לדעתך

 .בממלכה רחוקה ונסתרת עם קסמים וכל מיני

 .כדי לחוות אמיתות נסתרות וקסומות -? למה אנשים חולמים

 .אני לא זוכר חלום טוב שהיה לי -. ספר חלום טוב שחלמת

 .כי זה אישי, אבל אני לא רוצה לפרט, אני זוכר חלום רע שהיה לי -. ספר סיוט שחלמת

ודברים , על דברים נחמדים, על היום, אני חושב על מחר -? על מה אתה חושב לפני שאתה נרדם

 .מפחידים

 .לא מפחיד ולא רע, אני הכי הייתי רוצה לחלום חלום טוב -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

אבל אני לא רוצה לפרט כי , וזה החלום הרע שסיפרתי מקודם, היה לי?  -היה לך פעם חלום חוזר 

 .כמו שאמרתי זה אישי

פעם אחת חלמתי שקורים דברים בגן ולמחרת זה  . כן התגשם לי חלום  -? האם התגשם לך חלום 

 .באמת קרה

אבל הם לא , אמא שלי אמרה לי שהיא ואבא שלי שמעו אותי מדבר  -? דברת פעם מתוך שינה

 .שמעו מה בדיוק אמרתי

אבל אני רוצה שעד שאגיע לגיל שמתאים לצבא כבר לא יצטרכו  , אין לי חלום -? מה החלום שלך

 .צבא כי יהיה שלום עולמי

  
  

 פתח דבר
  

   ,לכולם שלום
   .חלומות בנושא חדש גליון בפניכם להציג שמחים אנו

 שהרבה בגלל גם מעניין זה .לילה בכל ,יום כל אותו חווים שכולנו בגלל מעניין הזה הנושא

  ,חלם יוסף ,חלם יעקב ,חלם אברהם .שלהם העתיד על שהשפיעו חלומות חלמו ך"בתנ אנשים
 ...ועוד שלו השרים ושני פרעה גם
  סוגים הרבה יש ,כיפים חלומות יש ,מוזרים חלומות יש ,טובים חלומות יש ,רעים חלומות יש
 !הטוב הסוג את אוהבים רובנו אבל ,חלומות של

   .להגשמה חלומות של ושער לילה חלומות של שער :שערים שני יש שלנו בעתון
 .ושעשועונים בדיחות ,חידונים ,ראיונות ,שירים ,סיפורים ,כתבות לכם מחכים הדפים בין

 !שלכם הטובים החלומות שיתגשמו לכם מאחלים אנחנו
   ,מאתנו
 :המערכת חברי
   .וגלעד חירות ,מיכאלה ,רעות ,ג בארי ,נועם ,ג שי ,שפע ,בצלאל ,תמר ,אחינעם ,אביה ,אראל

 הכירו את הכתב

  
 אראל כהן
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 אחינעם אברבנאל

  
מסר שבא   -? ממה עשוי חלום לדעתך

 .בתמונות זזות
כדי לפתח את   -? למה אנשים חולמים

 .הדמיון
אנחנו   - .ספרי חלום טוב שחלמת

אז  , מתחפשים ביחד כל המשפחה

חלמתי שלכולם כבר יש תחפושת ורק לי  
 .אין וממש בכיתי

,  לא זוכרת כלום -.  ספרי סיוט שחלמת
 .סורי

  ?על מה את חושבת לפני שאתה נרדם

אז תוך רגע  , על זה שאם אני אירדם -
 .יהיה בוקר

  -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום
 .על גשם של ממתקים

היה לי מלא   -? היה לך פעם חלום חוזר

ואני לא  , שאני הופכת לקופיף, פעמים

קולטת את זה עד שאני מסתכלת  
 .במראה

רציתי לזלף   -?האם התגשם לך חלום 
 .קצפת והגשמתי את החלום

הלכתי  – ?דברת פעם מתוך שינה

שלי ישבה בסלון  ואמאלדלת של הבית 
 והיא ושאלה אותי לאן אני  

אז אמרתי לה שאני הולכת , הולכת
 .לשירותים והיא ליוותה אותי לשירותים

להיות שחקנית  - ?מה החלום שלך
 .  קולנוע או תיאטרון

 שי גלסמן

  
חלום עשוי   -? ממה עשוי חלום לדעתך
                        .                                                                                                                            ממחשבות שאתה חושב

כדי לחשוב על   -? למה אנשים חולמים
                    .                                                                                                                            דברים טובים ולפעמים רעים

החלום הכי טוב   -. ספר חלום טוב שחלמת

ואז   לשניהשהיה לי הוא חלום של שחור 
 .                                                                                                      התעוררתי

תזכרו  )קמתי בבוקר  -. ספר סיוט שחלמת

וכל שעה מישהו מהמשפחה  (  זה חלום

נעלם ואז בלילה מישהו הרג אותי וראיתי  
 .                            אותי מלא בדם

  -? על מה אתה חושב לפני שאתה נרדם

על ספרים שאני קראתי לפני שהלכתי  
              .                                                                                                                            למיטה

  -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום
                      .                                                                                                                            שום חלום אני לא רוצה לחלום

פשוט חושך  , כן –? היה לך פעם חלום חוזר

                                                                            .                                                                                                                            להרבה זמן
היה לי חלום  , כן –? האם התגשם לך חלום

אני חושב , שאני פשוט אוכל וזה מה שקרה
 .                                                                                                      שזה קרה

מה   -אם כן ? דברת פעם מתוך שינה

כי כל  , "זה בסדר"אני אמרתי  -? אמרת

, הפעמים שאח שלי בא כשאני מנסה לישון

".  זה בסדר"ואני אומר , "סליחה"הוא אומר 

שאני  , עשיתי את זה כל כך הרבה פעמים
 .יכול לעשות את זה בשינה
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 שמידטחירות 

חלום לדעתי עשוי   -? ממה עשוי חלום לדעתך

שאנחנו לא מודעים להם  , מדברים שבלא מודע

ושם יש את הפחדים והרגשות שאנחנו לא  

אז הדרך שלנו לפגוש אותם זה  , פוגשים
 .בחלומות

בגלל שככה אנחנו   -? למה אנשים חולמים

פוגשים את הרגשות והדברים שאנחנו לא  

כמו שאמרתי כבר וגם אם  , פוגשים בדרך כלל

אתה לא חולם בלילה אז מה תעשה כשתלך  
 !?תשתעמם, מה? לישון

לא כל כך זוכרת   -. ספרי חלום טוב שחלמת
 .חלום טוב

אני אספר על חלום  -. ספרי סיוט שחלמת
 .שאריה טורף אותי! קלאסי שכל ילד חלם אותו

אני   -? על מה את חושבת לפני שאת נרדמת

. חושבת על המון דברים לפני שאני הולכת לישון

אני  , אני עושה תרגיל כזה שמעביר לי פחדים

כמובן ותמיד תמיד אני  " שמע ישראל"אומרת 

אני  . חושבת על החלום שאני אחלום הלילה

מקווה שזה יהיה חלום טוב ושיהיה לי כיף 
 .בחלום

חלום  -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

טוב בעיקר וכזה שאני עולה לספינת תענוגות  
 .  ושיש לי כל מה שאני צריכה ואני מפורסמת

היה לי חלום  , כן –? היה לך פעם חלום חוזר

זה היה חלום שבו האריה טרף אותי הוא  . חוזר
 !!!חזר איזה חמש פעמים
,  התגשם לי חלום, כן –? האם התגשם לך חלום

המשאלה הראשונה זה שרציתי ! אפילו שניים

להיות אחות גדולה וגם אחות קטנה ואני  

והשני זה שרציתי מחשב משלי ועכשיו  ', סנדוויץ
 .יש לי

לא דיברתי , לא -? דברת פעם מתוך שינה
 .מתוך שינה

החלום שלי זה לדעת המון   -? מה החלום שלך
 .שפות

 בצלאל רוזנהיים

כשאני   -? ממה עשוי חלום לדעתך 

זה לדעתי  , ישן אני חושב מחשבות
 .חלום

להעביר את   -? למה אנשים חולמים

 .להתעסק במשהו כשאני ישן, הלילה
 .לא -. ספר חלום טוב שחלמת

 .לא -. ספר סיוט שחלמת
על מה אתה חושב לפני שאתה  

בין אם זה  . על הרבה דברים -? נרדם

לראות לפעמים על  , מחשבות טובות

לפעמים אני  , מה שעבר עלי באותו יום
 .  נושם עמוק

? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

רק , לי לא אכפת איזה חלום אני חולם -
 .  שהוא טוב עם קצת אקשן
,  היה לי, כן -? היה לך פעם חלום חוזר

 .ואני לא זוכר אותו
חלמתי  . כן -? האם התגשם לך חלום

 .'לעלות לכיתה א
 .לא -?  דברת פעם מתוך שינה

פעם רציתי להיות  -? מה החלום שלך

אדריכל כמו אבא שלי ועכשיו אני לא  
 .יודע
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 מיכאלה לוי

  
  

אני חושבת שחלום  -? ממה עשוי חלום לדעתך

 .עשוי ממחשבות ומדברים שרוצים שיקרו
אני חושבת שאנשים   - . ?למה אנשים חולמים

חולמים כי המחשבות שהם חושבים ביום יום  
 .עולות וצפות בצורה של חלום

אני לא זוכרת חלום   -. ספרי חלום טוב שחלמת
 (.אני בכללי לא זוכרת שום חלום כמעט)טוב 

לפעמים כשאני רואה    -. ספרי סיוט שחלמת

סדרות או סרטים מפחידים אז זה עושה לי 

סיוטים אבל אני לא ממש זוכרת על חלום רע  
 .שחלמתי

לפני    -? מה את חושבת לפני שאת נרדמת עח

אז אני חושבת על דברים , שאני הולכת לישון
 .טובים ועל היום שעבר עלי

חלום    -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום  

שהייתי רוצה לחלום זה שאני אפגוש את סבא  
 .שלי בחלום

יש לי כל שנה אותו    -? היה לך פעם חלום חוזר

אבל לא בא לי , נראה לי באותו תאריך, חלום
 .אני רק יכולה לספר שהוא חלום רע. לספר עליו

אני לא זוכרת    -? האם התגשם לך חלום

 שהתגשם לי חלום
לא דיברתי   -? האם דברת פעם מתוך שינה

אבל אני נוקשת וחורקת שיניים  , מתוך שינה
 .מתוך שינה

החלום שלי זה שיהיה לי   -? מה החלום שלך
 .כלב

 פילזרשפע 

אני חושב  -? ממה עשוי חלום לדעתך 

אלא   ,לא עשוי מדברים פיזיים שחלום
 .ממחשבות שעולות לך
אנשים חולמים על   -? למה אנשים חולמים

 .דברים שהם חושבים עליהם
  

אני חלמתי   -. ספר חלום טוב שחלמת

שאני פוגש את כל השחקנים במלחמת  
 .הכוכבים

אני חלמתי שאני   -. ספר סיוט שחלמת

וההורים שלי נתפסנו על ידי הנאצים ואני  

הייתי צריך לבחור איזה אחד מהם יחיה  
 .ואיזה ימות

  -? על מה אתה חושב לפני שאתה נרדם
   .אני חושב על דברים שאני רוצה לחלום

  -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

החלום שאני רוצה לחלום זה שאני במטוס  
 .לחו״ל

לא היה לי  -? היה לך פעם חלום חוזר
 .אבל אני רוצה אחד, חלום חוזר

לפני בערך  , כן -? האם התגשם לך חלום

ובבוקר  , שנים אני חלמתי על ציפורים 6

כשהלכתי לגן מצאתי מחוץ לבית ציפור  

 .שפשוט חיכתה לי
לא דיברתי  -?  דברת פעם מתוך שינה

אבל ממש  , אבל אני לפעמים, מתוך שינה
 .צוחק מתוך שינה, לפעמים

החלום שלי הוא שאני   -? מה החלום שלך
    .אהיה טייס
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 תמר צברי

לדעתי חלום עשוי   -? ממה עשוי חלום לדעתך

אבל בחלום  , ממחשבות שחשבנו במהלך היום
 .הן משתנות קצת והופכות לחלום

,  אנשים חולמים לדעתי -? למה אנשים חולמים

אז הוא חולם  , כי הגוף ישן ואין למוח מה לעשות
 .כדי שהשינה תהיה פחות משעממת

פעם אחת חלמתי   -. ספרי חלום טוב שחלמת

שבאמת יש מטאטאים שיכולים לעוף כמו בהארי  
 .פוטר ואני טסה עם המטאטא שלי לאן שבא לי

פעם אחת חלמתי שאני   -. ספרי סיוט שחלמת

נשאבת לחור השחור עד לחלק התחתון ושם יש  
 .מלתעות שאוכלות אותי

אני   -? על מה את חושבת לפני שאת נרדמת
 .או על איטליה, לא חושבת על כלום

הייתי  -? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

רוצה לחלום שאני מבקרת בכל העולם ומה שאני  
 .רואה הוא כמו בעולם האמתי

אף פעם לא חלמתי   -? היה לך פעם חלום חוזר
 .חלום פעמיים

אף פעם לא התגשם   -? האם התגשם לך חלום
 .לי חלום

אף פעם לא דיברתי   -? דברת פעם מתוך שינה
 .מתוך שינה או עשיתי משהו דומה

החלום שלי הוא שנגיד אם   -? מה החלום שלך
 .אני אבקש משאלה היא תתגשם

 בארי גולן

רצף   - ?ממה עשוי חלום לדעתך 
 .הדברים שקרו ביום בצורה מעוותת

לפי דעתי  - ?למה אנשים חולמים

לחלום זה הדרך של המוח לעבד את  

המוח לא מבין מה  , מה שקרה ביום

אז הוא  , זה רצף התמונות האלה
 .עושה זאת בתור חלום

שלי   אמא - .ספר חלום טוב שחלמת

לצערי זה לא יקרה  . קונה גור חתולים

בגלל שיש לי דודה שאלרגית  
 .לחתולים

אני ואחותי   - .ספר סיוט שחלמת

עומדים בסלון והיא אומרת לי בקול  

מפחיד שהיא רעבה ואני שם לב 

שהפנים שלה נראים מפחיד והיא  

מנסה לנשוך אותי והחלום נגמר  
 .כשהיא נשכה אותי

על מה אתה חושב לפני שאתה  

אני חושב על סתם  , הממממ - ?נרדם
 .דברים שאני אוהב

מה החלום שהיית הכי רוצה  

אני הכי הייתי רוצה לחלום  - ?לחלום

חלום שאומר לך מה יהיה  . נבואה
 .מחר או בעתיד

 .לא - ?היה לך פעם חלום חוזר
,  לא - ?האם התגשם לך חלום

 .החלומות שלי לא ממש מגוונים
אני   - ?דברת פעם מתוך שינה

הלכתי מתוך שינה והתיישבתי על  
 .שלי אמאהספה של 

להיות או פסיכולוג   ?מה החלום שלך
 .או מדען
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 אלעזרירעות 

לדעתי חלום עשוי   -?ממה עשוי חלום לדעתך

ממחשבות וזיכרונות שזוכרים ושחושבים בלילה 
 .  מתוך שינה

חלומות בלילה , תלוי - ?למה אנשים חולמים
 .חולמים בגלל שהמח עדיין עובד אבל ישנים

חלומות שרוצים שיתגשמו חולמים כדי שיהיו  
 .מטרות ושאיפות לחיים

פעם חלמתי שאני   -. ספרי חלום טוב שחלמת  

,  וכל המשפחה שלי מסיעים רכבת בחלל
 .כשבאחד הקרונות נמצא כדור הארץ

תולעים שעירות וענקיות  - .ספרי סיוט שחלמת  

ומכסות את כל , משתלטות על כדור הארץ

הרחובות והצמחים בחומר חום אפור  , הבתים
 .שלא מאפשר לאנשים לצאת, דביק ומגעיל

על   - ?על מה את חושבת לפני שאת נרדמת
 .או על ספר שקראתי, מה שקרה באותו היום

לא  - ?מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום
 .יודעת

 .לא שזכור לי - ?היה לך פעם חלום חוזר
רציתי אח קטן   - ?האם התגשם לך חלום 

 .וקיבלתי
אף פעם לא דיברתי   - ?דברת פעם מתוך שינה

אבל פעם התגלגלתי ונפלתי  , מתוך שינה
 .מהמיטה כשהייתי קטנה

 .לכתוב סיפור ארוך - ?מה החלום שלך 

 גלעד חדד

לדעתי חלום   – ?ממה עשוי חלום לדעתך

לפעמים טובה , עשוי ממחשבה חזקה

כל עוד המחשבה , ולפעמים מפחידה
 .  חזקה

אנשים חולמים   - ? למה אנשים חולמים

או רוצים  , לפי הדברים שאו מפחידים אותם
 .או שזה בא ממחשבה, אותם

החלום הכי  – .ספר חלום טוב שחלמת

היה שאני בבית  ( ושאני זוכר)טוב שחלמתי 

אבל לפני שמונה  , של סבא וסבתא שלי

אבל בחלום , שנים סבתא שלי נפטרה

ראיתי אותה וגם שמעתי איך הקול שלה 

אבל אותו אני קצת זוכר מאז  )נשמע 
 (.שהייתי קטן

היו לי הרבה   – .ספר סיוט שחלמת

אבל ברובם קמתי באמצע הלילה , סיוטים

אבל יש אחד שבחלום , ומיד שכחתי אותם

אז אני  , אבל במציאות הוא לא, הוא מפחיד

שנפלה לי הרגל וזה היה מאד  , זוכר

,  לשחק, לרוץ, כי לא יכולתי ללכת, מפחיד

ואז כשקמתי .  ופשוט ישבתי והשתעממתי

עד  , בבוקר פחדתי שאין לי רגל

אבל במשך בערך  , שהסתכלתי על הרגל
 .  תפולחודש פחדתי שהיא 

?  על מה אתה חושב לפני שאתה נרדם

אני בדרך כלל חושב לפני שאני נרדם על  
 .  הספר שקראתי

 – ?מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום
 .  אני לא יודע איזה חלום הייתי רוצה לחלום

לא היה לי חלום  ? היה לך פעם חלום חוזר
 .חוזר

לא התגשם לי ? האם התגשם לך חלום
 .  חלום

לא דברתי  - ? דברת פעם מתוך שינה
 .  מתוך שינה

החלום שלי הוא לגור   –? מה החלום שלך

 . בישוב
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 אביה נעמן

הבזקי תמונות   -? ממה עשוי חלום לדעתך
 .  שאנחנו רואים ביומיום

 .  אני לא יודעת -?  למה אנשים חולמים 
שאני והמשפחה   -ספרי חלום טוב שחלמת  

היינו אמורים לעשות את  )שלי טסים להולנד 

...(  אבל זה לא יצא, זה בפסח שנה שעברה

וממש כיף לנו שם ואנחנו רוכבים שם על  
 .אופניים והכל

 .  לא זוכרת -ספרי סיוט שחלמת  
  -?  על מה את חושבת לפני שאת נרדמת

בהתחלה אני חושבת על היום שהיה לי ואחר  

מחשבה שבאה  )כך באות כל מיני אסוציאציות 

ובסוף אני נרדמת  ( בעקבות מחשבה אחרת

 .  עם המחשבות הכי מוזרות
חלום   -?  מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

 .(למשל שתהיה לי אחות קטנה)טוב שיתגשם 
שאחותי הגדולה  -? היה לך פעם חלום חוזר

הופכת איכשהו להיות אחותי הקטנה ואח שלי 
 .הקטן הופך להיות אח שלי הגדול

 .  לא שזכור לי -? האם התגשם לך חלום
שאלתי את  . כן -? דיברת פעם מתוך שינה

אבל שהיא לא  , שלי והיא אמרה לי שכן אמא

אבל פעם שרקתי מתוך  , זוכרת מה אמרתי
 .  שינה

החלום שלי הוא שיהיו לי  -? מה החלום שלך

ילדים ובעל ואני אהיה שמחה ומסופקת  
 . בחלקי

 
 נועם סלטר

.ממחשבות –? ממה עשוי חלום לדעתך   
. לכיף בלילה –? למה אנשים חולמים  

היה לי חלום   –ספר חלום טוב שחלמת 

. שהיה לי את כל הלגו בעולם  
שהייתי במלחמת  –ספר סיוט שחלמת 

.השואה  
 –? על מה אתה חושב לפני שאתה נרדם

. על הספר שבדיוק קראתי  
 –? מה החלום שהיית הכי רוצה לחלום

. במיינקראפטשיהיה לי הבית שהכנתי   
. לא? היה לך פעם חלום חוזר  
. לא –? האם התגשם לך חלום   
המון ואני לא  ? דברת פעם מתוך שינה

. זוכר מה  
להפוך לחיות ואז לדבר ? מה החלום שלך

. אתן  
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 חלומות לילה

תמר  : צילום
 צברי

 אלה הרבסט: צילום

 יסעור ענבר: צילום

 גרן זוסמן: צילום
 עדינה יצחק: צילום

 יונה דב קמבל הוכשטיין: צילום

  

 עמית לבני: צילום

 עילאי טרסטמן: צילום
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 איילה מאלי  / ְוִאם ָכל ֶזה ַרק ֲחלֹום 

  
 ְוִאם ָכל ֶזה ַרק ֲחלֹום  

 ְוִאם ִבְכָלל לֹא ָרִאינו ֶאת ַהְפָרִחים פֹוְרִחים
 ְולֹא ֶאת ָהרוַח נֹוֶשֶבת  
 .ְולֹא ֶאת ָהעֹונֹות ִמְתַחְלפֹות  

 ַוֲאִני לֹא ָכַתְבִתי ֶאת ַהִשיר ַהֶזה
 .  הוא לֹא ָהָיה

ב ָשם ַעל ָהִאי ַוָדאות    ְוַאָתה יֹושֵׁ
 .וַמֲחִזיק ְבַמֶשהו ֶשהוא לֹא ְמִציאות

 שירי חלום

  
  

 יסעור ענבר/ חלומות 
  

 אני מחפש חלומותחלומות 
 כל ערב, כל יום, כל לילה
 אני מחפש חלומותחלומות 

 בלי לחשוב אף רגע
חומקים לי  חלומותחלומות 
 מהראש

 ואני לא ישן
 סוף סוף חזרו חלומותחלומות 

 .  ואני עכשיו נרדם

  
 רבינוביץאביה / ככה וככה אותו הדבר 

 
 כשאומרים חלום מתכוונים

 למשהו טוב  
 אבל חלום יכול להיות

 גם סיוט  
 ההבדל הוא רק שזה טוב

 וזה רע  
 לפעמים חלום יכול להיות 

  רע וסיוט דווקא משהו
 יכול להיות משהו טוב

 כשחולמים חלומות אפשר לחלום  
 .סיוט וגם חלום גם

 חלום גם מתאר את המילה סיוט 
 .המילה חלום ואת  

 יסעור: צילום

 
 אחינעם אברבנאל/ שיר על חלום 

  
 חלמתי חלום באמצע היום

 שהרכבת לא הגיעה
  להרגיע נסתהאותי  אמא

 היה לחינם הכלאבל בסוף 
  ואותי אמאכי את 

 .הנהג כבר הסיע
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 יונתן חדד/ חלומות 
 

לפי דעתי הם מתרחשים לפני    -חלומות 

והמחשבות האלה  , שאתה ישן ממחשבות

הופכות לחלומות וגם המחשבות האלה יוצרות 
 .עוד חלומות שדומות קצת

אז   -אתה חושב על נחש אחד : לדוגמא  

,  פעם אחת. בחלום שלך יש הרבה נחשים

חלמתי שהלכתי לסבתא וסבא  , כשישנתי

ולא חלום ואז התעוררתי   אמיתיוהרגשתי שזה 

ואז גם הבנתי שהבית של  , והבנתי שזה חלום
 .שהבית לא היה אותו הדבר -סבא וסבתא 

 
 

 ?מהם חלומות

 דוד שילה/ מה זה חלום 
 

 .חלום זה משהו שכשאתה ישן אתה חולם אותו
אתה יכול לדעת   -אם אתה נמצא בתוך החלום 

.  אין לך מושג-אם אתה לא  , מה יש בחלום

אתה יכול לפעמים לשכוח חלומות בגלל שאתה  

אתה ישן ואז חולם חלום ואז אתה  : לדוגמא, ישן
 .ממשיך לישון

אתה יכול לחלום משהו  : דוגמאות לחלומות

אתה יכול . משהו מגניב ומשהו שמח, מפחיד

שאתה מדבר אל  , לחלום שמישהו מדבר אתך
 !הכלאחרים ואתה יכול לחלום 

 .סיוטים זה כמו חלום רק רע
ממחשבות  , סיוט בא רוב הפעמים מסרטים

 ,רעות
והוא בא מעוד הרבה דברים  , מסיפורים רעים

 .אחרים

 בועז נחום/ חלומות 

   

כשאתה חולם אתה מרגיש שזה אמיתי  

 ,  וזה לא אמיתי

במציאות ויש  אמיתיוזה יכול להיות 

 ,חלומות שאומרים משהו

 .החלומות שלו אמרו משהו -כמו לפרעה 

 ...!אבל לא בשיעור, לחלום זה חשוב

 מעיין בר לבב... / הלוואי ש 

 
אבל לצערי אני  , אני מאד אוהב לחלום

הייתי רוצה  . כמעט אף פעם לא חולם

שחלומות יהיו מה שאתה מדמיין לפני  

הייתי  . ואז הייתי חולם שאני עף, השינה

רוצה לעוף לבית הספר ומשם לחזור  
 .  הביתה
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 גילי בר לבב/ החלומות 
                           

  חלומות בלי ,למשל .שלנו בחיים בסיסי מאוד דבר זה החלום

  על רק מדברת לא אני ,ולא .בלילה משעמם מאוד לנו היה
 .פעם של גם אלא ,עכשיו של חלומות

  אחד את מציל הארי .פוטר הארי נגיד -בסיפורים חלומות 

  ידי על אחר לאיש מוות גורם וגם חלום ידי על בספר האנשים
 .חלום
  חלומות .חלום בגלל למלך הפך יוסף -מהתורה בבור יוסף

  זה מודע תת .מודע בתת שנמצא מה הם קרובות לעיתים
 .אליהם מודעים לא שאנחנו והרגשות הפחדים ,הרצונות

 50% שוכחים מהחלום התעוררות מרגע דקות חמש תוך 
 .מהחלום 90% שוכחים אנחנו דקות 10 ולאחר מהחלום

 ?זה את ידעתם .חולמים עיוורים אנשים גם ,אגב דרך 
 חלום ,בלילה חלום ,בהקיץ חלומות :חלומות של סוגים הרבה יש 

 .אחר דבר כל או לאפריקה או לרוסיה לנסוע

 הלל ברטוב/ חלום או מציאות 
  האחרונה בשבת שחלמתי כמו חלום אבל ,מאוד ומעניינים מאוד מפורטים תמיד והם חלומות המון חולם אני
 :ויתגשם שהלוואי חלום ,חלמתי לא עוד

  אצלו ,12 בן) עיליי :שלי דודים בני שלושה רואה אני ובחצר ,ספר בית שהוא בונקר ורואה הולך שאני חלמתי
   .(3) הקטן ונדב (18 בת) חשן ,(קודם יום רק הייתי
  עיליי אל וניגשתי .זאת בכל ונכנסתי התחמקתי אז ,לי הרשה לא השומר אבל ,הספר לבית להיכנס רציתי

   ?'אותי זוכר לא אתה' : לו ואמרתי ,אותי זיהה לא הוא אבל
 .'לא' :ענה והוא

 ?'ובמחבואים X-box – ב ושיחקנו אצלך שהייתי זוכר לא אתה' : אותו שאלתי אז
 .זכר לא והוא

 ?'שלך להורים קוראים איך' : אותו שאלתי אז
 .'ורונן רותי' :אמר והוא

 .'וקובי שירי להם קוראים ,פתאום מה' :לו ואמרתי
 .ממני התעלם והוא

 עצוב ממש והרגשתי .טובים ממש חברים שאנחנו ,חשן לא וגם ,אותי הכיר לא גם והוא הקטן לנדב הלכתי אז
 ..ומבולבל
 ..פתאום
 אל הלך מהם אחד וכל ,אותי הכירו מיד הם ,האמיתיים ונדב וחשן עיליי משם וקפצו אחר למימד שער נפתח

 .לעצמו והזריק מזרק משם והוציא הרגליים את לה ופירק שלו הדמות
 המזרק לתוך נכנס לומדים שהם מה וכל ,ספר לבית במקומם שהולכים רובוטים שאלו לי הסבירו הם אז

 ויכולים ללמוד שצריך מה כל את יודעים הם וככה לעצמם שלמדו המידע כל את מזריקים הם היום ובסוף
 .ספר בית בזמן להנות

  וצללנו פנימה ונכנסנו מים של גדולה בריכה שם והיתה למטה וירדנו לבונקר ונכנסנו אמרו הם .'אתנו בוא'

 .כך כל ונהנינו

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 הבונקר והשומר
 ?חושבים שיום אחד חלום כזה יתגשם
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 תמר צברי/ מחזורי השינה 

 :שעות 8 לפחות לישון כדאי ללמה סיבות כמה הנה
  שעה בערך נמשך אחד וכל בלילה מחזורים 5 -ל 4 בין ,שינה מחזורי לכמה מחולקת השינה

   .וחצי
  :(ארוכה קצת היא) התשובה הנה אז ? חולמים שלב באיזה שואלים בטח אתם עכשיו

                                     !! חלום ושנת עמוקה לשינה קלה שינה ממצבי נעים אנחנו בשינה
 : (שלבים) למחזורים מחולקת השינה קודם שהזכרתי כמו

 שלב .שינה למצב ערות ממצב המעבר מתרחש ובו "נים לא הנים" שלב הוא – ראשון השלב

  הולך השרירים ומתח העיניים תנועת מואטת נים לא הנים שלב במהלך ,דקות כמה לוקח זה
 .מלאה להירדמות עד ,ורפה

  ממשיכה המוח גלי תנועת ,קלה שינה של מצב .השטחית השינה שלב הוא – שני השלב

  ,האלה ההתפרצויות .מהירים גלים של אקראיות התפרצויות קורות לפעם מדי אבל להאט
 .במהרה להתעורר לנו גורמים  ,חושבים ככה

  
  מאוד איטיים מוח גלי בתנועת המאופיינים העמוקה השינה שלבי הם- 3-4 השלבים (3+4

  האנרגיה מאגרי מתחדשים הזה בשלב .חשיבות הרבה יש העמוקה לשינה .סדירה ובנשימה

 הרעש רמת - בדציבלים נמדד השינה עומק .ונפשיים גופניים ממאמצים התאוששות וגם
 .אותנו להעיר כדי שצריך

  
  ריצודי תנועת בעוד הגוף פעילות מופסקת בשלב .החלום שנת היא – החמישי השלב (5

  בחלימה מאופיינת זו שינה .מהיר ונהיה הולך והנשימה הלב וקצב למהירה הופכת העניינים

  אותה צריכים אנחנו ,במיוחד חשובה החלום שנת .הזה בשלב מתרחשים החלומות ורוב

  הוא החלום שנת זמן .הזיכרון ולשימור המידע לארגון ,העצבים מערכת של להתרעננות
 . החלימה שנת זמן משך מתארך הלילה סוף ולקראת הממוצע השינה מזמן כחמישית

  של במוח שקורה מה הם חלום שנת לצד ,עמוקים שינה שלבי הכוללים מלאים שינה מחזורי
  ,השינה זמן בשאר מאשר יותר רפויים השרירים כל החלימה בזמן .והציפורים היונקים רוב

  בזמן מאשר מוגברת יותר להיות יכולה זה בשלב המוח פעילות .בעצמנו נפגע שלא כדי
 .ערנות

  
  

 !את זה נגלה עכשיו ? אבל במה עוזרת בכלל השינה לגוף 
בשינה מופרשים חומרים החשובים . שינה טובה מבטיחה שהגוף יתפקד בתפקוד תקין

לתפקוד מערכת החיסון וכן משתחררים חומרים המנקים את המוח מרדיקלים חופשיים  

אז הוא  , מולקולות שבדרך כלל יש להן מספר אי זוגי של אטומים והוא חייב להיות יציב)

 (.מושך אליו עוד אטומים
נמצא ששנת  . שינה תקינה עוזרת לתהליכי למידה וסריקות מוח שנערכו חיזקו את הסברה

החלום מתארכת בימים שאחרי לימוד אינטנסיבי וחסך בה גרם לקשיים בלמידת החומר  
 .מתבגרים וסטודנטים, מה שמסביר את חשיבותה בקרב ילדים, שנלמד
  בשלב .הנוירוניות המערכות על השפעה בפרט החלום שנת ולשלב בכלל סדירה לילה לשנת

  שיפור על האחראי ( עצבים קצוות שני בין החיבור ) הסינפטיים הקשרים מערך מתארגן זה

  "(גופנו של השטח פועלי"ל) המטרה לתאי מהנוירונים פקודות של החשמלית ההולכה

  שינה בעת המתרחש מהמציאות ניתוק .שינה ובזמן ערות בזמן המוח פקודות את המבצעים
 .ולשרידה איכותיים לחיים חיוני מנגנון הוא

 15 .למוות להביא יכול ארוך שינה חוסר



  
 כהן אראל / השינה בזמן רקע רעשי

  
  הטלפון ,נבח השכן של שהכלב פעם לכם קרה
 ?לישון לכם הפריע וזה צלצל

  רעשי שמנטרלים רעשים שישנם לגלות תשמחו

  רעש או לבן רעש למשל  .להירדם ועוזרים רקע
 .וורד
  הוא ,ומונוטוני אחיד רעש הוא -  לבן רעש

  הרקע לרעשי וגורם התדרים כל את מאחד

  כל את המכיל הלבן לאור בדומה בתוכו להעלם

  באופן רק לייצר ניתן לבן רעש .הצבעים

  של סטטי רעש כמו נשמע והוא אלקטרוני
 .רדיו או מאוור ,טלוויזיה
  מתחת לתינוקות מומלץ אינו לבן ברעש שימוש

 להיחשף צריכים שהם כיוון ,שנתיים לגיל
   .המוח את לפתח מנת על לרעשים

  הרעש ,הלבן מהרעש בשונה – וורוד רעש

  או יער ,מים רעשי כמו טבעי רעש הוא הוורוד
 .בוערת אח

  מסייעת וורוד רעש עם שינה כי הוכיחו מחקרים

  שימוש זאת עם יחד ,וברור צלול לזיכרון

 האדם וכך ממכר להיות עלול אלו ברעשים
 .להירדם מנת על להם יזדקק
  ,כחול ,חום רעש למשל 'רעשים צבעי' עוד ישנם

  שימוש אל מתייחסים והם אפור או אדום ,ירוק
   .שונים בתדרים

  תוכלו ,לישון לכם מפריעים רקע רעשי אם

  ושתהיה וורד או לבן בצבע פסקול ברשת למצוא
   .הפרעות וללא נעימה שינה לכם

  

  
 בארי גולן? למה זה קורה -נדודי שינה 

  
התופעה  ? מכירים נדודי שינה. זה בארי גולן, שלום

המעצבנת שגורמת לכך שאתם מנסים לישון ולא  
 .ן\הכתבה הזאת היא בשבילכם, אם כן? מצליחים

  
אינסומניה  )נדודי שינה ? מה זה נדודי שינה, הכללפני 

:  ביניהן, היא תופעה של שלל תקלות בזמן השינה( בלעז

.  3הפרעות שקורות בזמן השינה . 2ישנוניות יתר . 1

אין  , כלומר, הפעם מדובר בקושי בשינה)נדודי שינה 
 ( .הצלחה בהרדמות

תופעות הלוואי  ? מה תופעות הלוואי של מחסור בשינה

,  של נדודי שינה כוללות עייפות במהלך הבוקר שאחרי

כן נפגמת יכולת הלמידה והיכולת  . ונרגנות, קשיים בריכוז

  רידחוקרים במכון וולטר : זאת ועוד. לבצע מטלות

בארצות הברית גילו כי העדר שינה נאותה במשך הלילה  

מקשה למחרת היום על קבלת החלטות הקשורות  
 .לדילמות אישיות מוסריות

  
מדובר  , כן? האם יש אנשים שסובלים יותר מנדודי שינה

,  ות\אלמנים, למשל. באנשים שעברו עליהם דברים קשים

גם אנשים שהחיים שלהם , לצערנו...  ועודגרושים ועוד 

.  מאושרים יכולים לסבול מנדודי שינה עקב נטייה גנטית

מי שיש לו קרוב משפחה שסובל מנדודי שינה  : כלומר
 .סיכויים גבוהים שגם הוא יסבול

  
זה אומר שאם . למזלנו יש היום תרופות לנדודי שינה 

אתם ( מתמשכים)אתם סובלים מנדודי שינה כרוניים 

,  זהו. יכולים ללכת לרופא ולבקש ממנו מרשם לתרופה

להתראות ושינה נעימה עם ! בארי, עד כאן הייתי אני
 !חלומות

  

 עידו מעלומי... / ילד שחולם חלום על זומבים שרודפים אחריו
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 יערה אייזנמן/ סהרוריות 
 מהי סהרוריות

, אדם קם באמצע הלילה. נראה שהמוזרה ביותר היא הסהרוריות, הפרעות השינה המוכרות לנו מבין 

ובסופו של דבר הוא חוזר  , לא ברור אם הוא ער או ישן. מתחיל להסתובב בביתו ולעיתים גם בחוץ
.ממשיך לישון ולא זוכר שום דבר בבוקר, למיטתו  

אך לאחר , בשעות הראשונות אחרי שהאדם הולך לישון, סהרוריות מופיעה בדרך כלל בתחילת הלילה

האדם קם  . והוא נמצא במצב של שינה עמוקה, (של נמנום והרדמות)שעברו שלבי השינה הראשונים 
 .אך למעשה הוא נמצא במצב שדומה יותר לשינה, ועושה דברים כאילו שהוא ער, ממיטתו

משום שהסהרורי נמצא  , אך סהרוריות עשויה להיות תופעה מסוכנת, אין כל סכנה בסהרוריות עצמה
 .כלומר הוא לא מבין כל כך מה קורה סביבו ואינו אחראי למעשיו, בעצם במצב של מודעות נמוכה

הסהרורי  . ללכת לאיבוד או להיפגע על ידי מכונית חולפת, הסהרורי עשוי לצאת מביתו ולהסתובב ברחוב 

עובדה זו לכשעצמה יכולה  . ובין אם לא, בין אם הוא מתעורר במהלך הסהרוריות, אינו זוכר מה קרה לו
 .וחוסר נוחות ולגרום לאדם תחושות של חרדה, להיות מביכה

אצל   –הגורם לכך הוא חלוקת שעות השינה . ואצל מבוגרים צעירים הסהרוריות נפוצה בעיקר אצל ילדים

סהרוריות מתרחשת מתוך שלבי  . ילדים ומבוגרים צעירים ֹרב הלילה מורכב משלבים של שינה עמוקה

ולכן אין  , אצל מבוגרים וזקנים מרבית הלילה כולל שלבים של שינה קלה יותר, לעומת זאת. שינה אלה
 .הזדמנות להופעת מקרים של סהרוריות

  
  

 דוגמאות לסהרוריות בספרות
  ליידי שבו קטע ישנו (1605 באזור שנכתב) שייקספיר ויליאם הנודע המחזאי של 'מקבת במחזה

  תנועות ועושה ומדברת ביד נר עם הולכת היא .כסהרורית מופיעה ,במחזה הדמויות אחת ',מקבת

  לה שיש מצפון ליסורי מתקשרת שלה הסהרוריות במחזה .שינה מתוך אבל ,ידיים שוטפת היא כאילו
 .עשתה שהיא רעים מעשים על

 .מהמחזה הסצנה את שצייר פוסלי יוהאן בשם צייר של ציור לראות אפשר שבהמשך בתמונה

  
  
  

שגרה עם סבא שלה בהרי  , היידימסופר על ילדה בשם , ספירי יוהנהבת ההרים שכתבה  היידיבספר הילדים 

אחר כך דודה שלה מביאה אותה לבית בפרנקפורט שבגרמניה כדי להיות מלווה של ילדה  . האלפים בשווייץ

ומרב געגועים היא מתחילה לצאת בלילה מהמיטה  , מתגעגעת מאוד לבית שלה בהרים היידי. קלרהחולה בשם 

בסוף . המשרתים נבהלים מאוד כי הם חושבים שיש רוח רפאים בבית. לרדת במדרגות ולפתוח את דלת הבית

אחרי שהם מגלים את זה הם . סהרורית שהיתה היידיורופא המשפחה מגלים שזו הייתה  קלרהאבא של 
 .מחזירים אותה לבית של סבא שלה
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שיר  / ? גם אתם קופצים תוך כדי שינה 
 רוזנברג

  
אז למה יש את התחושה שאנחנו קופצים  

 ?או נופלים מהמיטה תוך כדי שינה
מתברר שהקפיצה תוך כדי שינה זה  

 .תוצאה של זה שהמוח מתנתק מהגוף
יש שלב בשינה שקורה לנו , אני אסביר

שבו המוח מפסיק  , בהתחלתה של השינה

לתת פקודות לגוף ובשלב זה אנחנו  

 .מרגישים את הקפיצה
כי אם  , הסיבה שהמוח עושה את זה היא 

 ,הוא לא היה עושה את זה
היינו  , כשהיינו חולמים שאנחנו רצים 

!!!  רצים במציאות וזה היה ממש לא טוב

ובגלל זה המוח לא נותן פקודות לגוף  

 !!!בזמן שינה ומזל שכך
  

?  למה אנחנו חולמים על משחקי מחשב 
 שיר רוזנברג/ 
  

גם לכם זה קורה שאתם חולמים על  

משחקי מחשב ששיחקתם בהם במהלך  
 ?היום

,  אז מתברר שיש לזה סיבה מדעית  

אפשר לחשוב שאנחנו חולמים על כל  

אבל , מה שמעסיק אותנו במהלך היום
 .יש סיבה נוספת

המוח שלנו עסוק בדברים שהוא לא  
 .מצליח לסיים

,  אם למשל לא סיימנו להכין שעורי בית  

זה יטריד את המחשבות שלנו ואז יש 

איך זה קשור , יותר סיכוי שנחלום על זה
 ?למשחקי מחשב אתם שואלים

אז לרוב משחקי המחשב אין סוף    

גם אחריו יש מה  , מוחלט וגם אם יש

לעשות במשחק ולכן המוח חושב שזו 

משימה שלא הושלמה והוא טרוד בזה  

וזאת הסיבה שאנחנו חולמים על משחקי  
 .  מחשב 

 סוף
המידע נלקח מתוכנית הטלוויזיה  

 "החפרנים"
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 מיכאלה/ ך "חלומות מהתנ

  
 חלום יוסף

  
 ".יוסף בעל החלומות"יוסף חלם שני חלומות ולכן הכינוי שלו היה 

 ".יוסף פותר החלומות"יוסף גם פתר חלומות ולכן היה לו כינוי נוסף 
  

 :החלום הראשון
האלומות של כולם מונחות על  . כל בני יעקב עובדים בשדה בקשירת שיבולים לאלומות

האלומות של כל שאר האחים  . האדמה ופתאום האלומה של יוסף התייצבה ונעמדה זקופה
 .  של יוסף השתחוו לאלומה שלו

כי לפי הפרשנות של החלום הם  , החלום הזה גרם לאחים של יוסף לשנוא אותו עוד יותר
 .השתחוו לו והוא מלך עליהם

 .עוד לפני החלום הם לא אהבו אותו כי הוא היה בנו האהוב של אבא שלהם  

 שירה ביטון: ציירה

  
  

 :החלום השני
 .הירח והכוכבים כולם משתחווים לו, יוסף חלם שהשמש

 .השמש והירח היו אמו ואביו והכוכבים היו אחיו, לפי הפרשנות
הוא סיפר את חלומו לאביו ולאחיו ואפילו אביו יעקב שאהב אותו במיוחד כעס עליו ונזף בו   

 .  ”?להשתחוות בפניך, אני ואמך ואחיך, האם נבוא כולנו“: ואמר
 .אחיו של יוסף קינאו בו כי הם הבינו שהחלומות שלו  מנבאים את מה שיהיה במציאות

 .הקנאה היא זו שגרמה לאחיו של יוסף להשליך אותו לבור ולמכור אותו למצרים  
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 :חלום פרעה
  

 .פרעה שמע משר המשקים שיוסף יודע לפתור חלומות והחליט לספר לו על שני החלומות שהטרידו אותו
  

 :החלום הראשון
אבל לאחריהן עלו שבע פרות רזות ובעלות  , שמנות ובריאות, פרעה חלם שמהיאור עולות שבע פרות יפות מראה

 .הפרות הרזות אכלו ובלעו את הפרות היפות והבריאות. מראה רע
  

 :חלום שני
,  ממש רזות, ופתאום צמחו עוד שבע שיבולים, פרעה חלם על שבע שיבולים שמנות וטובות שצומחות על גבעול אחד 

 .שבלעו את השיבולים השמנות והמלאות
  

 :פירוש יוסף לשני החלומות
,  שבע הפרות הטובות ושבע השיבולים הטובות: יוסף אמר לפרעה ששני החלומות הם בעצם חלום אחד שיתגשם

 .רומזות לשבע שנים טובות שבהן יהיה שפע וכלכלה טובה
 .  שיבואו לאחר שבע השנים הטובות, והפרות הרזות והשיבולים הדקיקות מנבאות שבע שנות רעב 

 חלום שר המשקים ושר האופים 
  

שר האופים ושר המשקים היו אסירים בכלא  
 .מצרים יחד עם יוסף

 .  הם חלמו חלומות וסיפרו ליוסף את חלומותיהם
 :חלום שר המשקים

שר המשקים סיפר ליוסף שהוא רואה עץ גפן ובו 

שלושה ענפים שיש עליהם פרחים שהפכו 

הוא סחט את הענבים לתוך  . לאשכול ענבים
 .  הגביע של פרעה ונתן לו

 :פרוש החלום על ידי יוסף
שלושת הענפים הם שלושה  , לפי פרושו של יוסף

ימים ובעוד שלושה ימים הוא יחזור להיות שר  
 .המשקים של המלך

 :חלום שר האופים
שר האופים סיפר שבחלומו הוא הולך ברחוב 

כשעל ראשו שלושה סלים עם דברי מאפה  
 .משובחים והעופות אוכלים אותם מהסל

 :פירוש החלום על ידי יוסף
ושבעוד שלושה , יוסף פירש לו שזה חלום רע  

ימים פרעה יתלה אותו על העץ והעופות יאכלו  
 .  את גופתו

לאחר שלושה ימים התגשמו החלומות בדיוק כמו  
 .שפירש אותם יוסף

  

 שירה ביטון/ חלום יעקב 

20 



  
, שיחת ווטסאפ בין יוסף –הפתרונים  לאלקים

שר האופים ושר  , פרעה, אבימלך, יעקב
 אמיתי הכהן/ המשקים 
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 אילנה קול/ הנבואות של בלעם  
 

מישהו שחוזה דברים לפי )בלעם היה אסטרולוג 

הוא בא מאזור בבל ופרסם את שמו בכל . גוי( הכוכבים

מי שהוא  : במיוחד בגלל דבר נדיר מאוד. העולם הקדום

לא קללה כמו  . היה מקולל בדיוק לפי פרטי הקללה -קילל 

אתה לא תצליח לעשות את  "אלא כמו , "אקספליארמוס"

 ". הדבר שהכי חשוב לך
הם , בסיפור הזה בני ישראל כמעט הגיעו לארץ ישראל

, במואב שלט מלך בשם בלק. הגיעו לגבול מואב

בלק לא רצה את  . הראשונים בהיסטוריה* מהאנטישמים

השכנים העתידיים שלו ושלח את בלעם לקלל את בני  

הוא אמר לו קודם  . ישראל בתמורה לסכום כסף נכבד

אמר  ' ה, חלומוב. מסכים' כדי לראות אם ה, לישון בלילה

ישים לו  ' מותר לו לומר רק את מה שה, לו שאסור לו
 .  בפיו

אבל כל פעם שהוא  . בלעם ניסה לעשות את משימתו

' כי ה. לא קללות, פתח את הפה שלו יצאו ברכות

השתלט על הפה שלו ולא נתן לקלל ושינה את הקללות  

על בואו  , בלעם ניבא ארבע נבואות, במקום. לברכות
 .החדש של המשיח

 (שני חלקים)הנבואה הראשונה 
גם  . לא קילל' הוא אומר שהוא אינו יכול לקלל את מי שה

ישראל תמיד יהיו   -וגם אם לא ' אם עם ישראל יקשיב לה

והוא לא ייתן לגויים לקלל אותם  . 'נבחר של ה, עם הברית
 .  בקלילות כזו

מזווית  . עם ישראל לא יחשב כעם כמו כל שאר העמים

אבל , לוקים בני ישראל תמיד יהיו אומה-הראיה של א

אם זה  . שרואים הבדלים בינה לבין כל שאר האומות

ועוד כמה דברים על זהותו של  . או אם זה בארץ, בגלות
 .מישהו יהודי

  
 (שני חלקים)הנבואה השנייה 

בלעם חוזה זמן שבו עם ישראל יחשב לעם נקי מחטאים  
 .ומעוונות

יהיה  ' ה, בלעם אומר שבתקופה שיהיו נקיים מחטא

והוא ימלוך עליהם ולא יהיה מלך אחר שיהיה  , איתם
 .שליח שלו

 .שני החלקים האלה מתייחסים לבואו של המשיח
  

 (שני חלקים)הנבואה השלישית 
תיאור ברכה שתסביר קצת על מצבו העתידי של עם 

 .ישראל
 ".מלך המשיח"תיאור על מעמדו של 

  
 הנבואה הרביעית

 .הנבואה הרביעית עוסקת הכי הרבה בהגעה של המשיח
גם כפי שהיא  . שנאת ישראל \שנאת יהודים -אנטישמיות*

אתם יודעים מה  )ָשַמִים  -לא שמים\נגד -אנטי: נשמעת
 .נגד שמים(. זה

 יונתן חדד/ חלום דניאל  
  

ועזריה היו ילדים יהודים   מישאלדניאל חנניה 

שהוגלו לבבל וחונכו על ידי הבבלים כדי שיהיו  

מלך  נבוכנצרלילה אחד חלם . יועצים למלך בבל

בבל חלום שהוא לא זכר וציווה על היועצים שלו  

ושאם  , לנחש מה היה בחלום שלו ולפתור אותו

ואז דניאל  . לא יפתרו אותו הוא יהרוג אותם

הוא  . ואמר לו מה הוא חלם נבוכננצרנפגש עם 

החזה והזרועות  , חלם שיש פסל ענק ראשו זהב

כסף הבטן והירכיים נחושת ושוקיו עשויות ברזל  
.וכפות רגליו חלקן חרס וחלקן ברזל  

והנה לפתע סלע ענק מופיע מעליו ומנפץ את  

הפסל ואז באה הרוח ומעיפה את הרסיסים  
.והאבן הופכת להר גדול  

הנדהם מכריז שאכן זה החלום ומבקש   נבוכנצר

דניאל מסביר שראש הזהב משול  . את פתרונו

שתהיה  , זרועות הכסף זו פרס. בבל לממלכת

שוקי  , בטן הנחושת משולה ליוון. פתוחה מבבל

הברזל משולות לממלכות ישמעאל וכפות  

הרגליים מסמלות שחלקן יהיו חזקות וחלקן יהיו  

האבן מסמלת את מלכות אלוקים  . חלשות
.שתשלוט לנצח  

  
.  הסיפור מעניין. בויקיפדיהחיפשתי על הסיפור 

מיוחד שדניאל יכול לדבר עם השם והשם עונה  
 .השם לא עונה לכל אחד ולכן דניאל מיוחד. לו
 

בארי ספיר/ חלום מלך הכוזרי    
  

.חלום מלך הכוזרי זה חלום שחלם מלך הכוזרי  
כוונתך רצויה אך : "בחלום אומר לו מלאך 

".מעשיך אינם רצויים  
כי  , החלום הזה חזר שוב ושוב והמלך לא הבין 

הוא דווקא עבד את אלוהי הכוזרי בהתלהבות  

עד שיום  , גדולה והעלה להם הרבה קורבנות

אחד המלך החליט שבכל זאת אולי אלוהי  

והוא החליט  , האמיתייםהכוזרי הם לא האלים 

להביא אנשים מכל העמים והדתות ולראות מי  

המלך שאל  . ופעם אחת בא יהודי, הכי משכנע
. אותו למה דווקא הוא צודק  

היהודי הסביר למלך את הסיבה שהיהדות היא  

בסוף ההסבר המלך התרשם  , האמיתיתהדת 

אתו התגייר גם כל העם והם הפכו  . והתגייר

 לממלכה יהודית לגמרי

מטבע כוזרי שנמצא  

בשוודיה ועליו  

:  הכיתוב בערבית

 "משה נביא האל"
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גלעד חדד/   כל החלומות הולכים אחר הפה  

  
:כטמדרש בראשית רבה פרשה   

אמר לה  . ראיתי בחלומי את קורת ביתי שבורה: אמרה לו. שבאה אל רבי אלעזר, אשהכך היה המעשה באותה 
.והיה לה כך, הלכה. את יולדת בן זכר והוא חי:   

היכן הוא  : ואמרה להם , מצאה את תלמידיו יושבים שם ורבם לא היה עימם. באה בזמן אחר לשאול אותו

ראיתי בחלומי את קורת ביתי  : אמרה להם. אמרי לנו מה שאת מבקשת ואנו אומרים לך: אמרו לה? רבכם
.התחילה מייללת, כיוון שיצאה מהם. זו קברה בעלה אשה: אמרו לה. שבורה    

: אמר להם. שבאה לשאול אותך אשהאותה : אמרו? האשהמה אמרתם לזו : אמר להם, אלעזר' שמע קולה ר 

.אמרו לו כך וכך? ומה אמרתם לה  
!?(יג, מאבראשית )' ויהי כאשר פתר לנו כן היה': לא כך כתוב. הרגתם איש: אמר להם   

  
:כמה נקודות למחשבה  

באמת כמו שתלמידי רבי אלעזר חשבו אולי היינו כולנו חושבים שהחלום מבטא . האישה חולמת קורה שבורה -

אבל מדהים לראות שרבי אלעזר הצליח לראות בחוסר  . שיהיה לה משהו בבית שישבר, מוות, קריסה, שבר

לפעמים אנחנו רואים משהו  . יציבות של הבית דווקא לידה ודווקא משהו שמתחדש ומשנה את כל הבית

אבל רבי אלעזר מצליח לפרש בצורה מקורית ואופטימית את   מסוייםוחושבים שאפשר לפרש אותו רק באופן 
.החלום   

והתלמידים  . הרב רואה בחלום לידת בן בריא וחזק. האישה מספרת את אותו החלום גם לרב וגם לתלמידים
.מעניין לחשוב שאנשים שונים מפרשים את אותו הדבר לגמרי להיפך. שבעלה ימות -רואים בערך את ההיפך  

רבי אלעזר אומר להם שבזה . מעניין לחשוב שהתלמידים גם קבעו משהו במציאות וגם לא צדקו בקביעה זו  -

כלומר יש חשיבות גדולה בפירוש עצמו של . שהם פירשו את החלום שלה לרעה הם הרגו את האיש שלה
.של תלמידי חכמים יוצרות בעולם החלום ובמה שמילים  

 עדינה יצחק: ציירה. חלום
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 'החלומות משכבת ה פותריקבוצת / התנסות בפתרון חלומות 

 חלומו של עילאי 
 

הייתי במטוס ונתקעתי  

זה הרגיש כמו כל  . במטוס

כל הזמן ישבתי , החיים שלי

...  וישבתי וישבתיוישבתי 

ואז  . לאיזה שמונה חודשים

: אחרי זה אומרים ברמקול

אנחנו  , שלום אנשים יקרים

הולכים להמריא בעוד שנה  

ואז אני צורח לעצמי . וחצי

כך  . ונופל מהמיטה

 .  התעוררתי

 :  פתרונות
 

 :אראל
אתה מרגיש , משעמם לך בחיים

מאד מתחשק לך שמשהו  . תקוע

אבל הוא לא קורה וזה  , מעניין יקרה

 .  לא עומד להשתנות בזמן הקרוב
 :  רון 

 .  אתה מפחד ממטוסים
  

 חלומה של יערה 
 

עם המשפחה שלי ועם  , ונגל'אני מטיילת בג

ונגל הוא סוג של 'הטיול עצמו בג. עוד אנשים

כי תמיד חלמתי לטייל , הגשמת חלום

,  ראינו המון חיות מכל הכיוונים. ונגלים'בג

התחלנו לבנות מין בית , צמחיה סבוכה מאד

.  כדי שנוכל לגור בו לתקופה, על אחד העצים

ראיתי   פתאםואני , כולם היו עסוקים בבניה

התקרבתי וראיתי אדם  . תנועה בין הענפים

עם  , עובר בין ענף לענף, רזה מאד, זקן מאד

והתנועות שלו היו חייתיות , אפור, זקן פרוע

הבריקה בי ההברקה והבנתי  פתאם. כאלה

והוא באמת  , שהזדקן מוגלישזה בעצם 

כל כך כל כך התרגשתי שאמרתי  . וחי אמיתי

בעלי שמע אותי  !!!" מוגליזה : "מתוך החלום
 ..."  ????מה ":ושאל

 :פתרונות
 

 :בצלאל
ואת   מוגלירצית לפגוש את 
 .  מאמינה שהוא חי

כל האנשים מסביבך לא היו  

את  . רק את, באמת ריאליים

 . מרגישה בודדה ושונה מכולם
 :  עידו

הסרט יזדקן וכבר לא הרבה  

כי רק את הבחנת  , יאהבו אותו

 .  ואחרים לא במוגלי
 : תמרי

את תבקרי במקומות אקזוטיים  

 .  בעולם
 .  את זקוקה לטיולים :יסעור
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.   
  

 יגלום אדל / חלום שאלת
  

 ,בחלום 'ה-מ מסר לקבל רוצה ממש שאתה זה חלום שאלת ?חלום שאלת זה מה
   .לא שלו המשפחה אבל ,ישראל ארץ את אהב שמאוד אדם בן היה :לדוגמא  

 .בחלום מסר לו שיתן 'ה-מ ביקש הוא בערב התפלל וכשהוא ,לעשות מה ידע לא הוא אז
  או משהו יראה הוא בחלום לישון ילך אדם שהבן כלומר ?',לא או ישראל לארץ לעלות' 

 .'לא' או 'כן' סימן לו שיתן מישהו
  

  הנבואה של שאריות יש אבל הראשון המקדש בית עם נפסקה שהנבואה יודעים כולם
 : אחת פעם רק נזכרת חלום שאלת ך''בתנ .מהן אחת זה חלום ושאלת

   .(ו ח"כ ',א שמואל) "ַבְמִביִאם ַגם ָבאוִרים ַגם ַבֲחֹלמֹות ַגם ',ה ָעָנהו ְולֹא 'ַבה ָשאול ַוִיְשַאל"  
  אומרת זאת ,ונסתרות עתידות לראות דרך זאת חלום ששאלת לראות אפשר הזה ובפסוק

  :שונות בדרכים נבואתם את קיבלו תנכיים שנביאים יודעים אנחנו אכן .מהנבואה חלק
   .ואות ,קול בת ,אלוקים קול ,חזיונות

  מהדברים אחת חלום ושאלת נבואה קיבלו שהם מהצורות אחת גם זה שחלום להניח סביר
 .הנביאים בני שלמדו

  עדיף שחכם'' קבעו הגדולה כנסת אנשי ,נעלמה הנבואה השני המקדש בית חרבן אחרי

  מהדרכים אחת אבל ,התורה חכמי עמדו ישראל עם של הרוח חיי ובמרכז ''מנביא
 .חלום שאלת דווקא הייתה חכמתם את השיגו שהחכמים

  במקווה טבלו ,ימים כמה מתענים היו הם העתיד על משהו ולגלות קשים דברים להבין כדי 
 .טמא דבר בשום ולא

  ספר היה זה לפעמים .שאלותיהם על שענה משהו וראו שאלות שואלים היו הם בחלום
 .המקרה את שמתאר פסוק עם פתוח

  ,ישראל עם כל את מנהיגים שהיו בבל בארץ גדולות ישיבות ראשי-הגאונים בתקופת

  חלום שאלת מנהג (החדשה העת ועד ם''הרמב מתקופת) והראשונים הפוסקים בתקופת

  קיבלו הם בחלום התשובות את פעמים הרבה ,וגם גם והיו וקבלה הלכה בעלי בין נפוץ היה
   .אדם בן כמו ומתקשר שמדבר ספר אומרת זאת ,ספר של צורה לה שהייתה מאישיות
  בא שהיה משנה של מלאך דיוק וליתר .משנה ...עם מתייעץ היה קארו יוסף רבי :לדוגמא

 .בחלום אליו
  אם חשבו הם כלומר ,הלכה בענייני חלום שאלת על לסמוך אפשר האם התלבטו החכמים

  כדאי שלא שאמרו כאלה יש ,חלום שאלת על לסמוך אפשר הלכה בנושא שאלות ישאלו הם
   .חלום שאלת סמך על דווקא ההלכה את פסקו הרבה אבל ,זה על לסמוך

 .18-ה במאה הונגריה של גדול חכם -סופר חתם עשה כך :לדוגמא
  החלומות בתוך קיבלו וחסידים מקובלים מעט לא ,במיסטיקה גם משמעות יש חלום לשאלת
 .הרוחניים העולמות על חשובים גילויים

  שולח הוא החוזה של החלום בתוך ,הנשמה עליית עם מעורבת הייתה חלום שאלת לפעמים
   ...ו'וכ מלאכים ,ך''תנ גיבורי ,חכמים עם ומתייעץ העליונים לעולמות נשמתו את

  איגרת בשם שידועה - ט''הבעש - החסידות את המייסד של מפורסם הכי המכתב :לדוגמא
 .המשיח נפש עם שלו החלומית הפגישה את מתאר ,הקודש
  ומספרים חלום שאלת שעושים אנשים יש ובעולם בארץ יהודיים במרכזים שלנו בזמן אפילו

 .זה על
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/  ניסוי בחלום משותף 

 הראל משעלי
  

שמעתי שאנשים שונים שמדקלמים  

את אותו משפט כמה פעמים לפני 
 .  השינה חולמים עליו

אני ואח שלי החלטנו לעשות את  
 !הניסוי הזה

אני ואחי  , לילה אחד לפני השינה

תיאמנו  . החלטנו לעשות את הניסוי

ריבוע  : "בינינו שנדקלם את המשפט
 ".  שחור

דקלמנו את המשפט כמה פעמים 
 .  והלכנו לישון

כשהתעוררנו בבוקר גילינו שאני ואחי  
 .  לא חלמנו על ריבוע שחור

 .  אבל אני אנסה זאת שוב, התאכזבתי
  

שי  / האל שהיה גשר בין שלוש תרבויות  -- סרפיס
  גלסמן

מדבר אל  ' היה מדבר לאנשים בחלומות כמו שה  סרפיס
   .דיבר את העתיד סרפיסהנביאים כי 

-היה אל המוות וגם אל הריפוי במיתולוגיה היוונית סרפיס

הוא היה בא לאנשים  . המצרית ואחר כך במיתולוגיה הרומית

בכל פסל של  . היה יכול לנבא את העתיד. בחלומות שלהם

הפה שלו היה קצת פתוח כאילו הוא אומר את  , סרפיס
   .העתיד
על ידי  , נברא בשלוש מאות לפני הספירה במצרים סרפיס

שכבש את   מכינדאשל  אלכסדורהגנרל תלמי שהיה גנרל של 
  .מצרים

כגשר בין המיתולוגיה   סרפיסהגנרל היווני תלמי יצר את 

,  במצרים של המאה השנייה לפני הספירה. המצרית והיוונית

והפר  אוסיריסוהאלים המלכותיים היו . המלך היה כמו אל

שהפך להיות  " אפיס-אוסירוס"תלמי שילב ביניהם ויצר . אפיס

בעיר אלכסנדריה כדי   סרפיסתלמי הקים דת על ". סרפיס"

שגם התושבים המצריים וגם התושבים היוונים יעבדו את  

נראה יותר יווני מאשר   סרפיסאבל . האל ביחד ויחיו בשלום
  .מצרי

 הכלב עם שלושה ראשים, סרברוס היתהחיית המחמד שלו 

 יסעור ענבר/ כלבים חולמים  סרפיספסל של האל 
 

 ?  תהיתם פעם אם הכלבים שלכם חולמים
הם לפעמים ישנים עם עיניים  , כשהכלבים שלי ישנים

וזה מחריד  , פקוחות ואני לא רואה שם את האישון שלהם

אני מזהה שהם חולמים כשהם עושים תנועות  . למדי

כאילו שהם  , כמו למשל מזיזים את הרגליים, מתוך שינה
 .  לפעמים הם בוכים מתוך שינה. הולכים או רצים

, על השגרה שלהם, מאמר אומר שהם חולמים עליך

או שמשחקים אתם  , למשל שמוציאים אותם לטיולים
 ...  כאלה דברים, בכדור

,  כשהם בוכים מתוך שינה אני חושב שאולי הם מתרגשים

אולי שביל בחלום , אולי הם חולמים שמישהו בא הביתה
שואב האבק   –המושבעים שלה  האוייביםמתייצבת מול 

 !והמטאטא
כשאוסף בוכה אולי הוא חולם שגפן אחותי לא נותנת לו  

 .  לרדוף אחרי חתולים
מאמר נוסף אומר שגורים וכלבים קטנים חולמים יותר  

 .מאשר כלבים בוגרים וכלבים גדולים
שממנה קל להעיר  , שינה שקטה, כמו לבן אדם, יש לכלב

 .  שקשה יותר להעיר –ושנת חלום , אותו
 .  ממני!" חלומות טובים"תמסרו לכלב שלכם 
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 קדרוןאחיה / חלום שחלמתי 
  
מי שקרא את הכתבות הקודמות שלי מכיר את השם  

וחוץ מזה כתוב   קדרוןשלי אחיה וגם את שם המשפחה 
 .  אז לא משנה קדרוןלמעלה אחיה 

אז החלטתי לכתוב על  , הנושא של העיתון הוא חלומות
 :  תקראו? רוצים לדעת מה החלום. חלום שחלמתי

האח , שלי וישי אמא, החלום שלי התחיל בזה שאני

הלכנו  , שקוראים לה בת ציון, וילדה מהכיתה שלי, הגדול

וראינו גן שעושים בו שיפוצים ואז אימא שלי עלתה על 

או יותר נכון טיפסה על הטרקטור ואז היא ירדה  , טרקטור

ואז הגעתי  !". אפשר ללכת משם, הנה: "ממנו ואמרה
 !.  בלי אימא שלי וישי ובת ציון, איכשהו לקניון

שהוא גם  , וראיתי את נתנאל שייקיםואז ראיתי מכונת 

שייק רק מתות   שייקיםוהוא עשה במכונת , מהכיתה שלי

זה  " , (זה שם החיבה שלו" )נתי: "אז אמרתי לו! ויוגורט

ואז  ". לא נראה לי שכל כך טעים רק עם תות ויוגורט

כמובן  , הגעתי לחדר של המנהל וראיתי שם את המנהל

אני לא  [. אני לא זוכר]ינון ונראה לי יונתן , שגם את אהרון

וגם אפילו לא  , יודע איך הגיעו לשם כולם מהכיתה שלי
 ...!יודע איך אני בעצמי הגעתי לשם

גירש אותי ומצאתי את עצמי  , לא יודע למה, ואז המנהל 
 .         מחוץ לקניון

 !תודה שקראתם                                      
  
  

  
 מעיין שפירא/ חלומות 

  
הרבה אנשים  . חלומות שמגיעים כשישנים וחלומות בהקיץ, חלומות טובים, חלומות רעים. יש כל מיני חלומות

כשהייתי קטנה חלמתי חלום מוזר  . חלום בדרך כלל נוצר מכל מיני דברים שחווינו ביום. חולמים בלילות דברים
 .  על חלזונות עם קוצים

,  שני הכוכבים האלה. אחד צהוב ואחד חום סגלגל. שני כוכבים היו לי על הארון בחדר: החלום שלי התחיל ככה

אני ברחתי  . היו להם לשונות ארוכות. שני החלזונות התחילו לרדוף אחרי. לחלזונות עם קוצים לאטהפכו לאט 

ברחתי לחצר  . לחדר המדרגות והחלזונות האלו רדפו אחרי עד לשם וניסו לדקור אותי עם הקוצים שלהם

היה בחלום שלי לילה ולא התקשיתי  . האוויר הפך להיות סגול. מתחת לבית והחלזונות רדפו אחרי גם עד לשם

  אמאהם הפילו אותי על המיטה ואז התעוררתי מהחלום והלכתי לישון עם . לראות אותם כי הם היו זוהרים

 .במשך כמה ימים פחדתי להיות בחדר שלי בגלל הארון, אחר כך. ואבא שלי

 

 
 
  

כי הם בעצם , חלומות בהקיץ יכולים להתגשם. חלמתי שאני סורגת שטיח יפה. אני גם חלמתי חלום בהקיץ
 .דמיון וכשמדמיינים דברים הם יכולים לקרות

  לאמאזה קורה גם . סבתא שלי חולמת בלילה חלומות שיש בהם נבואה והם מתקיימים אחר כך גם במציאות
 .  שלי וקורה גם לי

 .זה חבל שאין. יש אנשים שיש להם חלומות ויש אנשים שאין להם
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 נועם סלטר/ חלומות בהקיץ  
  

נגיד אני חולם  , ביום" חולמים"חלומות בהקיץ זה ש
 ...  שאני זמר מפורסם( לפעמים)

אני ממש שונא שאנשים חולמים בהקיץ בזמן שאני  
 : אז זה הולך ככה, טוב.  מדבר איתם

 !?אתה בכלל מקשיב לי, הלו:.. אני
 ...ברור שאני מקשיב, כן, כן... אה! ?מה: האיש

  
לא לדבר ? לא, אבל חלומות בהקיץ יכולים גם לעזור לנו

ולא  )אבל אם אתה האיש שחולם , עם איש שחולם בהקיץ
 !אתה הופך ליותר יצירתי -( איתךמדברים 

אבל זה לא אומר שמותר לכם לחלום בהקיץ באמצע   

תפסיק  : "אבל אם מבוגר אומר... שיעור חס וחלילה

אתם לא בהכרח צריכים   -!" ?אתה אתנו"או " לחלום

או שההורים אומרים  , אלא אם כן זה בשיעור)להקשיב 
 !כי חלומות בהקיץ עוזרים, (את זה

הם , חלומות הם כמו זרעים: "וכמו שחכם סיני אמר
 ".עוזרים לעולם ולך

אבל ,  אני לא חושב שבאמת חכם סיני אמר את זה 

אז   -" כמו שחכם סיני אמר"תמיד שאומרים או כותבים 
 ...בדרך כלל אנשים מקשיבים

 בצלאל רוזנהיים/ חלום בהקיץ 
  

שלום קוראים לי בצלאל ואני הולך לספר לכם  
 .למה בחרתי את התמונה הזו

  
חשבתי לעצמי מה מזכיר לי חלום ולדעתי זה  

זה טוב משום שכשאנחנו  . משהו טוב וגם רע

זה נותן לנו  , חולמים מה נעשה עוד כמה שנים

אבל יש חלומות אחרים שהם  . סוג של תקווה

יש מין  , נגיד כשאתה הולך לישון, לא טובים

רגע כזה שאתה לא ישן ולא ער ואז אתה חולם 

לפעמים יעלו מחשבות טובות ולפעמים  . בהקיץ
 .  מחשבות רעות ופחדים

 ":חלום בהקיץ: "בואו נעשה רגע תרגיל ששמו
עצמו עיניים ופשוט תתנו לחלומות או  

 .למחשבות פשוט לזרום
אתם תראו שיש פתאום חלומות ומחשבות לא  

 .קשורים
: נגיד עכשיו עשיתי את התרגיל ועלה לי כך 

מתי יהיה  ?, איפה אני אהיה בצבא, שמים, אי"

אבל שימו  , יש לי הרבה מחשבות, "?לי כלב

אף אחת מהמחשבות שלי או מהחלומות  ! לב

,  פחד, חלום בשבילי זה תקווה. שלי לא קשורים
 ...  שמחה ועוד, יאוש
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 בצלאלי יעל / חולמים עיוורים אנשים גם ,כן

  
  שיש הדימויים סוג .רואים של מאלה במקצת שונים להיות יכולים שחלומותיהם רק ,לחלום יכולים עיוורים אנשים
 .הראייה את איבד מתי תלוי ,שונה להיות גם יכול בחלומותיו עיוור לאדם

  
  את איבדו אם ,בחלומותיהם "ראו" לא הם ,אחרות במילים .ויזואלית חלמו לא עיוורים שאנשים חשבנו ,בעבר

 .מסוים גיל לפני ראייתם
  

 חזותיים דימויים לחוות יכולים עדיין ,אחרת או מלידה ,עיוורים שאנשים כך על מצביעים יותר עדכניים מחקרים
 .בחלומותיהם

  
 ?חולמים הם מה על

  
  ולא מוזרים דברים של שילוב כוללים שהם הסיכויים רוב .לכם שיש חלומות של נפוצים סוגים כמה על חשבו

 .להפחיד שעלולים דברים או ,שלכם היומיום בחיי שקורים רגילים דברים ,הגיוניים
  

 .חולמים רואים שאנשים דברים אותם על רבה במידה חולמים עיוורים אנשים
  

  .חלומות 372 הכל בסך - חודשיים לאורך עיוורים מבוגרים 15 של חלומותיהם את בדק 1999 משנת אחד מחקר

  יוצאים כמה למעט ,רואים אנשים של לאלה רבה במידה דומים עיוורים אנשים של שחלומותיהם מצאו החוקרים
 :הכלל מן

  
 .אישי כישלון או הצלחה על חלומות פחות חלמו עיוורים אנשים
 .אלימות או קושי בהן שיש ,יחסים מערכות על לחלום פחות נטו עיוורים אנשים
 .יותר גבוהה בתדירות ,שלהם השירות כלבי קרובות לעתים ,חיים בעלי על חלמו עיוורים שאנשים נראה
 .אכילה או אוכל על יותר תכופים חלומות על דיווחו עיוורים כמה

  על חלמו במחקר שהשתתפו העיוורים האנשים .מזל חוסר של סוג שכללו חלומות כלל זה ממחקר אחר ממצא
 .רואים מאנשים שניים פי בערך לתנועה הקשור מזל או נסיעות

  
  שקורים דברים לשקף יכולים ,רואים אנשים של אלה כמו ,עיוורים אנשים של חלומותיהם כי מרמז זה כי נראה

 .למקום ממקום להגיע קשיים או חששות כמו ,הערים בחייהם
  

 ?חלומותיהם את לראות יכולים הם האם
 

  לעיוורים האם לתהות עשוי אתה ,עיוור אינך שאם כך ,מאוד חזותיים חלומות לחלום נוטים רבים רואים אנשים
 .חזותיים חלומות גם יש

  שמתעוורים לאנשים וגם עיוורים שנולדו לאנשים גם כי חושבים כלל בדרך אך ,משתנות זה בנושא התיאוריות
 .עיוורים שאינם אנשים מאשר בחלומותיהם חזותיות תמונות פחות יש חייהם בהמשך
  תמונות רואים אינם כלל בדרך 5 גיל לפני ראייתם את שמאבדים עיוורים שאנשים כך על מצביעים מחקרים

  ימשיך שהוא הסיכוי כך ,בחייו יותר מאוחר ראייתו את מאבד שאדם ככל ,זו מחשבה דרך פי על .בחלומותיהם
 .יותר גדול חזותי לחלום

 צליל ,ריח ,טעם באמצעות גם חלומות לחוות עשויים מולד עיוורון עם אנשים ,2014 בשנת שנערך מחקר פי על

  מזמן להם שזכורים ,חזותיים דברים יותר רואים כן בחייהם יותר מאוחר שמתעוורים שהאנשים נראה .ומגע
   .רואים אנשים מאשר בחלומותיהם מגע תחושות יותר חשים הם גם אבל ,הראיה

 ?סיוטים להם יש האם
 עשויים שהם כך על מצביעים מחקרים כמה ,למעשה .רואים לאנשים שיש כמו בדיוק סיוטים יש עיוורים לאנשים
 .עיוורים שנולדו אנשים לגבי במיוחד נכון זה .רואים אנשים מאשר יותר גבוהה בתדירות סיוטים לחלום

 התחתונה בשורה
 .הכלל מן יוצאים אינם עיוורים ואנשים ,זה את זוכרים לא הם אם גם ,חולמים כולם
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 .  ישי קדרון מראיין את צוות בית הספר
  אביה נעמן: עורכת

 ?ת \ן אם לא להיות מורים\מה החלום שלכם 
 

לבנות בובות  –להיות בובנאית : יערה מור

 .תיאטרון
אני עושה את זה בחלק , טיפולים: שלומית

 .מהזמן
:  יש הרבה דברים שאני חולם לעסוק בהם :יובל

,  פסיכולוגיה, אדריכלות, ציור, קומיקס, קולנוע
 ...ועודיוגה ועוד , פילוסופיה, היסטוריה

 .אמנית וסופרת, מרפאה באומנות: טלי
לעזור לעולים  )תחום הקליטה והעלייה : מזל

 (.חדשים להסתגל בארץ ישראל
לחיות במקום רגוע קרוב לנוף יפה בטבע : אלעד

 .עם המשפחה ולהיות נגן 
 .אמנית ורופאה: סוניה
 .שחקנית: זוהר

 .ליצור מוסיקה משלי: עטרה
  .לטייל בעולם: יוני

 (.מטפלת בצמחים)להיות גננית  :חוה
עם  , לטייל בנחת בכל שביל ישראל: יערה ענבר

עם הכלבים ועם  , מי שירצה מהמשפחה
 .התלמוד

  
רציתי   :יערה מור

להיות מעצבת  
 .פנים

 ?ת\ן להיות כשתהיו גדולים\ת מה היה החלום שלכם\כשהייתם ילדים

לעשות  : שלומית

קליפים , סרטונים

לשירים  
 .ופרסומות

האמת   :יובל

היא שאני לא  

זוכר חלום  

ילדות שהיה  
 .לי

,  מורה : טלי

,  סופרת
 .  אמנית
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 .תחום הרפואה :מזל

 אני לא זוכרת: עטרה

 כבאי/ חייל/ שוטר :  אלעד

 . אסטרונאוטית: סוניה

 .שחקנית :זוהר

 .להיות מורה: חוה 

 .גאוגרפיקצלם של נשיונל  :יוני 

לחיות עם  : יערה ענבר

ונגלים  'בעלי החיים בג
 .ולכתוב עליהם ספרים
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 אלעזרירעות " / ?היית או חלמתי חלום"
  
ואולי לא "הוא משפט מהשיר " ?היית או חלמתי חלום"

 .  שכתבה רחל המשוררת" היו הדברים
ברוסיה ועלתה ארצה בשנת   1890רחל נולדה בשנת 

 ".  חוות העלמות"כשהגיעה ארצה הצטרפה ל. 1909
שחלוצים  , הייתה חווה חקלאית לבנות" חוות העלמות"

נמצאת ליד  " חוות העלמות. "מהעלייה השנייה הקימו

לכן בהרבה שירים של רחל היא כותבת על , הכנרת
 .הכנרת

  
רחל חלתה בשחפת . היא אהבה חקלאות ואומנות

לאחר זמן מה הזיכרונות והחוויות  . ונאלצה לחיות בבידוד

היא כתבה  . נדמו לה כל כך רחוקים כאילו הם היו חלומות

היא הביעה  , בתל אביב" ואולי לא היו הדברים"את השיר 
 .ולכנרת" חוות העלמות"בו את הגעגוע שלה ל

  
 ":ואולי לא היו הדברים"מילים של השיר 

  
עֹוָלם  .ְואוַלי לֹא ָהיו ַהְדָבִרים מֵׁ

 אוַלי
עֹוָלם לֹא ִהְשַכְמִתי ִעם ַשַחר ַלַגן  ,מֵׁ

ַעת ַאַפי  ;ְלָעְבדֹו ְבזֵׁ
 

עֹוָלם  ְויֹוְקִדים ֲאֺרִכיםְבָיִמים , מֵׁ
 ,ֶשל ָקִציר

י ֲעָגָלה ֲעמוַסת   ֲאֺלםֹותִבְמרֹומֵׁ
 ;לֹא ָנַתִתי קֹוִלי ְבִשיר

 
ֶלת  עֹוָלם לֹא ָטַהְרִתי ִבְתכֵׁ  שֹוְקָטהמֵׁ

 וְבֹתם
 ,ִכֶמֶרת ֶשִלי, הֹוי... ֶשל ִכֶמֶרת ֶשִלי

 ?אֹו ָחַלְמִתי ֲחלֹום, ֶהָהִיית

 גילי בר לבב/ ? חלום או לא חלום 
                      

!  היום אני אספר לכם משהו ממש מיוחד

.  אבל קודם כל אני רוצה להבהיר משהו

אל תגלו לאף אחד את זה כי זה סוד  
 (.בעיקר אל תגלו לאליס הזאת)
הסוד הזה הוא בעצם ההמשך  , טוב 

הנה  . של אליס בארץ הפלאות האמיתי
 :הסיפור

  
אליס התעוררה מהחלום המוזר והביטה  

בסביבה לא היה שום ארנב וגם לא . סביב

אחרי שאכלה ארוחת ערב והלכה  . כובען

הלוואי שהחלום לא : "היא חשבה, לישון
 ".  היה חלום

כאשר חזרה מבית הספר היא  , למחרת  

אני אתחבא לגילי ואז  .  "ראתה שיח גדול

.  זה מה שאליס חשבה, "'בו'אעשה לה 

פתאום  . היא נכנסה לתוך השיח וחכתה

היא ראתה את  . נשמע רשרוש עלים

והפעם זה לא  ! "הארנב עם המקטורן

כשהארנב ראה אותה  . היא חשבה, "חלום

אליס בהתה  . הוא פלט זעקה ונמלט

פתאום  , במקום שהיה בו עד לפני שניה

העברנו את  : "היא ראתה פתק קטן

היא חושבת  . הילדה למקום מבטחים
 ".       המשימה בוצעה בהצלחה. חלום שהכל

 !ואז היא הבינה                
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 יובל הבר/ קשה להירדם  
  

 ?מכירים את זה ש קשה לכם להירדם
מתי כבר “, שמתהפכים מצד לצד במיטה וחושבים

 ”!?נו מתי? השמש תעלה
והלכתי כל הזמן  . גם אני סבלתי מכל הדברים האלה 

לי מאוד מאוד קשה להירדם בלי שהם    ואבא והיה לאמא

אבל לילה  . היה לי מאוד מאוד קשה, איתי בחדר ישארו

אחד קמתי בבוקר וגיליתי שהצלחתי לישון בלי עזרה של  

  אמאבלילה שאחרי זה שוב הערתי את . ואבא אמא

את זוכרת  ! תאמיני בעצמך: "ואבא אמרו אמא, ואבא

,  אבל אני לא ויתרתי" ?שבלילה שעבר הצלחת

 לאטאבל לאט , ואבא עזרו לי אמאאז . התעקשתי

ובסוף התחלתי סוף  . הצלחתי לישון בלי העזרה שלהם

ואז התחלתי סוף  . ואבא אמאסוף להירדם בלי עזרה של 

,  הבנתי שאני יכולה להצליח לישון! סוף להאמין בעצמי
 .פשוט הייתי צריכה להאמין בעצמי

  
 :טיפים לשינה מתוקה 

לנסות כל מיני דברים , ואבא אמא אתלא להעיר את 
 .אחרים 

  .לשתות מים ולחזור למיטה לישון
לנשום נשימות עמוקות ולדמיין כל פעם  , לעצום עיניים

לתוך   לאטשאתם נכנסים לאט  -כשאתם עושים שאיפה 
 .המזרון ונהיים חלק ממנו

  

רעות  / לוכדי חלומות אינדיאנים  
 אלעזרי

  
לוכדי חלומות עשויים מעץ ערבה שעליו  

.  שמים רשת ומקשטים בנוצות או חרוזים

השבט האינדיאני הראשון שהשתמש  
 ".  יבווה'אוג"בלוכדי חלומות היה השבט 

עבור חלק מהם לוכד החלומות הוא סמל 

.  האחדות של העמים האינדיאניים השונים

אינדיאנים רבים סבורים שלוכדי  , עם זאת

ושאנשים שאינם  , החלומות התפרסמו מדי

אינדיאנים משתמשים בהם באופן בלתי  
 .ראוי

יש אגדה עתיקה על מקורו   יבווה'האוגלעם 

אשת  , לפי האגדה. של לוכד החלומות

טיפלה בילדים   אסיביקאשיעכביש בשם 

  יבווה'האוגשבט . ובאנשים על האדמה

  ולאסיביקאשיהתפזר לכל קצוות אמריקה 

לכן היא טוותה  . נהיה קשה להגיע לילדים

קורי עכביש קסומים לילדים מחישוקי עץ 

לפי אמונתם לוכדי החלומות סיננו  . ערבה

את החלומות הרעים וכך מי שהיה לו לוכד  
 .חלומות חלם חלומות טובים

 .לוכד החלומות נתלה מעל המיטה
 יסעור ענבר/ בובות דאגה  
 

הכינו אותן כדי להוציא את  . בובות דאגה התחילו בארץ גוואטמלה
אז יש לך סיוטים   –אם אתה דואג . הדאגות לילדים כשהם ישנים

.  ואז בובות הדאגה מעבירות אליהן את הסיוטים ואת כל הדאגות

והילדים שמים אותן  , בגוואטמלה כל יום יש בובה שונה ומשונה

ובלילה לפעמים , מתחת לכרית ומספרים להן את הדאגות שלהן

 .  ההורים לוקחים אותן כדי שיחשבו שהדאגות עוברות
כדי שלא יהיו לי סיוטים  , החלטתי לנסות לישון עם בובת דאגה

וממנקי  , היא בנויה מחרוז מעץ שציירנו עלייו פרצוף. בלילה

הנחתי אותה מתחת לכרית  . שמהם הכנו רגליים וידיים, מקטרות
 .  ובאמת לא היו לי סיוטים

כדי להעביר את  , בדרך כלל. כחאני לא בטוח עדיין שלבובה יש 

עוזר לי  " שמע ישראל"לפעמים , "שמע ישראל"הדאגות אומרים 

כדי לעשות לאנשים  , עסוק מדי' אולי לפעמים ה. ולפעמים לא

אני לא . אז הוא לא מספיק לעשות גם לי, אחרים חלומות טובים

אבל אולי הוא חילק תפקיד לכל ', של ה לכחחושב שיש גבול 
 –שלו זה לשלוט בזמן ומלאך אחר  הכח –שמלאך אחד , מלאך

אם מלאך הזמן עושה שאין מספיק זמן   –נגיד , ואז. מחלק חלומות

 .  אז מלאך החלומות צריך לחזור לשמים –לחלק חלומות לכולם 
 . אבל פחות, אז בובת הדאגה יכולה גם לנסות לעזור

 בובות דאגה מקוריות 

 בובת הדאגה של יסעור
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 בצלאל רוזנהיים/ ראיון עם דודה שלומית מאיר 
  

 ?בתור פסיכולוגית מה זה חלום: בצלאל
חלום זו פעילות כימית או פיזית שמעלה דימויים או תמונות שאנחנו רואים מתוכנו וזה ביטוי לכל  :שלומית 

וכשאנחנו נרדמים והשמירה שלנו על עצמינו יורדת כי אנחנו  , מיני תחושות או מחשבות שעולות לנו ביום
 .אז הם עולים למעלה, פחות בשליטה על המחשבות שלנו
או משאלות שלנו שאנחנו לא מעזים  , או שיש חרדה, או שהם מביישים, לפעמים לא נוח לחשוב עליהם ביום

 .אז הם עולים בלילה -לחשוב עליהם כשאנחנו ערים
 .כי בלילה יש פחות שליטה על מה שאנחנו חושבים שמותר לנו לחשוב

זו  . אז הוא אומר שהחלום זה השביל ללא מודע. יש לנו עולם שחלק אנחנו מודעים לו וחלק לא: פרויד אומר
 .דרך המלך למה שלא מודע

קורים בלילה וזאת   -גישה אחרת דומה אומרת שזה המקום שכל מיני חומרים שמסודרים ומעובדים לנו ביום

:  זה ביטוי שאנחנו קוראים לו. הם מקבלים צורה בחלום ואנחנו עושים אתו משהו. ההזדמנות לסדר אותם
 . עבודת החלום

  
 .רק שאנחנו עושים את זה לילה -זה כמו ביום: בצלאל

 .אזור ביניים בין שינה לבין ערות מלאה. ויש גם חלום בהקיץ. נכון: שלומית 
אנחנו חושבים יותר  . מה שעוד עולה וחשוב זה שהחשיבה בחלום היא לא מסודרת והגיונית כמו ביום

כשחושבים על חלום צריך לחשוב מה זה מזכיר לנו כי הדברים לא . דבר אחד מזכיר דבר אחר. באסוציאציות

לפעמים דבר אחד בחלום הוא שני  . אפשר לפחד ממשהו ולחשוב על משהו אחר שמפחיד אותנו. מסודרים

זה לא תמיד מהלך הגיוני וצריך  . אנחנו עוברים בין דברים. יש הרבה יותר ערוב בשפה של החלום. דברים
 .לפתוח את החשיבה כי הפרוש הוא לא אחד לאחד

  
 ?את מאמינה שאנשים יכולים לפתור לך את החלום: בצלאל

כי מי שפותר אותך אתו גם מעלה  , אני חושבת שבעבודה משותפת אפשר להבין חלומות :שלומית

בעזרת הבן אדם שחלם אפשר לעשות עבודה ולהבין וגם אני לא בטוחה שיש  . אסוציאציות ומקשר לדברים

יש  , יש מחשבות. אני לא בטוחה שיש תשובה נכונה לחלום. אפשר להעלות השערות. פתרון אחד לחלום
 . אבל זה לא פתרון אחד, רעיונות שעוזרים לנו להתקדם הלאה

 .אני לא חושבת שמישהו אחר יכול לפתור לך את החלום לבד
  

 ?  את חושבת שיש לחלומות השפעה על החיים ובמה: בצלאל
החיים הלא מודעים  . עובד עלינו מאד חזק בכל מיני צורות אצלינומה שלא מודע . אני חושבת שכן :שלומית

הוא   -גם אם אנחנו לא תמיד זוכרים אותו, אני חושבת שהחלום. משפיעים עלינו לא פחות מאשר מה שמודע

זה לא משפיע במובן המיסטי אבל במובן הרגשי זה חלק מאתנו אז אני חושבת שזה חלק מאתנו והוא  . קרה

מה שקורה לנו עם העולם שמסביב הוא חיבור בין המודע שלנו ללא . קיים שם גם אם אנחנו לא מודעים לזה
 .  אני חושבת שלחלום יש השפעה. מודע

 זיגמונד פרויד
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 חלומות כקוד שיהיה לנו מעניין וחשוב לפענח 
 .מני שר, עם סבא שלה, ראיון שערכה מטר שר

שעובד ( אחד מהתחומים של טיפול רגשי)סבא של מטר הוא פסיכותרפיסט 

בקבוצה הם  . הוא מעביר קבוצות שעוסקות בחלומות, כחלק מעבודתו. באנגליה

ואת הקשר בין  , מנסים להבין את המשמעות של החלומות שחלמו משתתפי הקבוצה
 .החלומות השונים

 ?איך החלומות נכנסים אלינו לראש: מטר
.  אצלינושעולים ' תחושות וכו, רגשות, המוח שלנו עוזר לנו לעבד מחשבות: מני

אך חלק קטן של המוח מייצר תמונות שמהן מורכבים  , בלילה המוח הולך לישון
 .בחלום אנחנו רואים את המחשבות כתמונות, כלומר. החלומות שלנו

 ?איך אתה עושה את הקבוצות שעוסקות בחלומות: מטר
ואז ביחד אנשים מנסים  , מבקשים מהקבוצה שכל משתתף יאמר חלום שהיה לו: מני

שהאנשים מנסים להבין מה  , זה כמו קוד של מסרים. לעשות חיבורים בין החלומות
 .ומה הקשר בין כל החלומות של כולם, החלום אומר להם

 ?מה הם חלומות: מטר
החלומות הם קוד  . מחשבות שבאים לידי ביטוי בחלומות שלנו, פחדים, רגשות: מני

 .של מסר שיש ביכולתנו לפענח
 ?למה החלומות חשובים: מטר
כי זה נותן לנו תמונה  , אני כן חושב שזה חשוב. לא כל אחד חושב שזה חשוב: מני

 .עולם שהוא בדרך כלל לא מדבר עליו ולא תמיד מודע אליו. לעולם הסמוי של האדם
 ?זה קשה לטפל ולעשות את הקבוצות האלו: מטר
אבל זה מעניין מאוד לנסות להבין ביחד עם האדם מה  , זה לא כל כך קשה: מני

 .ואיך זה קשור דווקא אליו ולחיים שלו, המשמעות של החלום שלו

 מטר וסבא מני

36 



 בארי גולן/ מומחה השינה , ראיון עם דוקטור שמואל גולדברג: חכם בלילה 
 ?מה זה שינה

 . כשאתה ער המח פעיל בכל מקום בצורה אחרת. המח מלא תאי עצב ויש להם פעילות חשמלית
כשאדם מתנמנם המח מתחיל לעבוד בצורה אחידה ואז יש פעילות של החשמל של המח גלים איטיים שכל המח 

 .משתתף ואז הוא מתנמנם
 .בהמשך הגוף משותק לגמרי

 .ואז כשהם ישנים הם קופצים וצדים. יש חתולים שאפשר לבטל אצלם את המנגנון של נעילת הגוף בשינה
  

 ?מה זה מעבדת שינה
 .מקום בו בודקים שינה ואת הדברים שקשורים לנשימה של המטופלים

 .  אנו מוודאים שהאדם ישן כשעשינו את הבדיקה. בדרך כלל אנחנו עושים בדיקה של נשימה בשינה
 

 ?למה אנשים באים למעבדת שינה
 .  בדרך כלל אנשים באים כי יש להם בעיות שינה או בעיות נשימה בשינה

 .רוב האנשים באים כי הם נוחרים ומתאמצים בשינה והם רוצים לדעת אם הם מפסיקים לנשום בזמן השינה
  

 ? איך אפשר לדעת איך האדם נושם בזמן השינה
 .שמים מתחת לאף וכשאתה נושף הלחץ יגדל ושואף הלחץ יקטן -מכשיר שמודד לחץ

 .שיוצא מהאף הוא חם האוירהטמפרטורה  תעלה כי  -כשאתה נושם על החיישן. פטנט שעובד על חימום וקירור
פעמים  5אדם מבוגר יכול להפסיק לנשום עד . זה נורמלי  -כל אחד שמפסיק לנשום בזמן השינה פעם בשעה 

 .זה יכול להיות בעיה, יותר מזה.  בשעה
במעבדת  , כמו אנשים שלא מצליחים להירדם בלילה או מתעוררים מאוד מוקדם בבוקר, אם יש בעיות שינה

 .השינה נראה שלוקח להם הרבה זמן להירדם או להתעורר
נוכל לשמוע את  , כי נוכל להגיד להם מהם שלבי השינה, אבל הרבה פעמים נגיד להם שאין להם סיבה לבוא 

 .אבל לא נוכל לעזור להם במעבדה, הסיפור שלהם על הבעיה
 

 ?איך מטפלים בבעיות שינה
או השקד השלישי שיכול  , אצל  ילדים הבעיה בדרך כלל היא שהשקדים גדולים –בעיות נשימה בשינה בילדים 

 .ואז צריך לעשות ניתוח, להפריע
קורים בדרך כלל כי צינורות הנשימה רכים מדי ואז נותנים לו לישון   -בעיות נשימה בשינה אצל  אדם מבוגר 

 .אויר לקנה לנשימה בכחבלילה עם מכשיר מיוחד על האף שמכניס 
מספיק שאדם לא . הרבה פעמים מה שמפריע לבן אדם זה שהוא לחוץ שהוא לא יצליח לישון  -הפרעות שינה

 .או מלמדים אותו לגרום לעצמו להיות עייף, מלמדים אותו לעשות הרפיות, יהיה לחוץ
 .מי שממש מסכן נותנים לו תרופות כדי לישון

  
  

 ?מה אתה יודע על נדודי שינה
 .ככל שמתבגרים יש בעיה משמעותית יותר. נדודי שינה זו בעיה נפוצה אצל מבוגרים יותר מצעירים

 .  בסדר הכלאבל כשהם נרדמים , ילדים לפעמים לא מצליחים להירדם
 .מבוגרים לא נרדמים ומתעוררים באמצע הלילה ואז זה יותר קשה לטיפול 

הנטייה שלהם היא ללכת לישון כל לילה יותר מאוחר מהלילה  . לילדים מתבגרים יש בעיה של שינה דחויה
 .שעות 24היממה שלהם יותר ארוכה מ.  זו הופכת לבעיה כי הם צריכים לקום בזמן לבית ספר . הקודם

 .או שחושפים אותם לאור חזק בבוקר, השיטות לטיפול יכולות להיות שיטות התנהגותיות
 .  האומר לֹמח שעכשיו חושך. שהוא הורמון חושך, מלטונין. יש גם תרופה שמסדרת  את הלילה

וזה עוזר מהר מאוד ואז מפסיקים עם  . מה שמקובל לעשות זה עצות שינה יחד עם תרופות שינה -אצל מבוגרים
  .התרופות

 !?מה הסיבה לנדודי שינה
 .יכולות להיות הרבה סיבות לנדודי שינה

 .  נדודי שינה יכולים להיות עניין משפחתי שעובר בתורשה
 .  למבוגרים זה קורה כשהם מוטרדים ומודאגים 

 .  אצל מתבגרים המח שלהם אומר להם שהם צריכים להיות ערים
 .יכולים לא לישון בגלל הכאבים, אנשים חולים שיש להם כאבים

 .בעיות נפשיות עלולות לגרום לנדודי שינה
 .עלולות להפריע, וגם תרופות 
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 ?האם יש אנשים שיסבלו יותר מנדודי שינה כרוניים
כך יש לך פחות סיכוי   -תופעה מעניינת שקשורה לשינה היא שכמה שאתה מתאמץ יותר להירדם 

 .ואז המיטה מהווה מקום שמלחיץ את הבן אדם,  להצליח
 .לפעמים יותר קל  להירדם בספה בסלון

 .ההמלצה שלנו היא שאם אתה מתעייף תנסה להירדם
 .ישר תעבור לסלון -אבל אם אתה מתעצבן

 .המיטה מפסיקה להיות מקום מעצבן ותוכל לחזור אליה לאטלאט 

  
 ?מה לומדים כדי להיות מומחה לשינה

חוקרי  , יועצי שינה, פסיכיאטרים, (אף אוזן גרון וריאות)רופאים : אפשר לעסוק בשינה במגוון תחומים
 .שינה ועוד

 .בארץ אנשים מתעניינים ולאט לאט רוכשים ידע וקוראים הרבה
 .בדרך כלל  גם עובדים תקופת התנסות במעבדה

 .יש תכנית של שנתיים עם בחינות וקורסים -ב"בארה
  

 ?מה כיף במקצוע הזה
 .כולם רוצים לדעת על התחום -שינה היא נושא שמעניין את כולם 

 .זה מאוד מסקרן ללמוד על התחום של השינה עצמה ופחות על התחום של הנשימה
 ?אבל החידה הכי גדולה היא למה אנחנו ישנים בכלל

 .אנחנו ישנים כל כך הרבה זמן ולא יודעים למה
את זה עוד לא כל ? אבל למה צריך לישון. אנחנו יודעים שצריך לישון ואולי אפילו נמות אם לא נישן 

 .כך יודעים
  

 ?יש לך המלצות לשינה טובה יותר לילדי בית ספר ִהלל
  

 .לרוב ילדים לא קשה להם להירדם באופן טבעי
הורמון  )האור שבוקע מהמסכים מפריע להפרשה של המלטונין , זה המסכים, מה שמפריע להם

 ( . 5ל בשאלה ''כנהשינה ככתוב 
 .לא להתעסק עם מסכים לפחות שעתיים לפני שעת השינה הרצויה:  אז ההמלצה העיקרית שלי היא

לעשות אמבטיה  , לא לשתות משקאות עם קופאין לפני השינה: עוד המלצות למי שקשה לו להירדם
 .חמה או מקלחת לפני השינה ולעשות פעילות גופנית בשעות הבוקר

 38 .וחבריו במעבדת השינה( באמצע למטה)דוקטור שמואל גולדברג 



 

 

 ,ד חלום עמנואל"שלום עו

בבית  " חלומות"שמי אראל ואני מודה לך שהסכמת להתראיין בקשר לשמך עבור גיליון בנושא 

 .הספר שלי

 ?מדוע קראו לך בשם הזה  

 שנים 7להריון והגעתי לאחר מלחמה של  להכנסבעיה  היתהקראו לי בשמי כי להורי -

 ?והאם תמיד הרגשת כך? האם את אוהבת את שמך  

 .אני מאד אוהבת את שמי כי הוא מיוחד ותמיד זוכרים ומחמיאים   -

 ?האם בעבר הציקו לך בגלל שמך  

 .בהומור בריא הכלאבל , בעבר היה לילדים קשה לקבל את השם ולעיתים היו מצחקקים עליו -

 ?ואם כן כיצד השפיע שמך על חייך, האם

 !תמיד להגשים את החלומות שלי -

 ?(אם יש לך)מה החלום הנוכחי שלך ? מה היה החלום שלך כשהיית קטנה  

 .להיות מאושרת ומסופקת -

 ?(או יש לך)האם זה שאת עורכת דין קשור לחלום שהיה לך   

 .לא -

 ?האם חלמת פעם חלום מוזר וחשבת שהוא קשור לשמך

 .לא-

 .רוב תודות על הסכמתך להתראיין עבור העיתון 

 -.בשמחה-

 אראל כהן/ ראיון עם עורכת הדין חלום עמנואל לגבי שמה 

 מטר שר/ איש החול  
 

איש החול הוא דמות  

מהאגדות שאומרים עליו  

שהוא שם אבקת קסמים לכל 

ואז לילד יש  , ילד כשהוא ישן

 .חלומות מתוקים

 חלום עמנואל
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 סיפורים

 סיפור משותף של הכתבים הצעירים \חלום במתנה
  
 

 

.  בכל פעם שבאה אלינו הביתה היא מספרת על החלום האחרון שחלמה. סבתא שלי היא אמנית החלומות

,  אתמול. שום חלום ושום כלום, שוממים, אצלי כל הלילות חשוכים? ואצלי. כל חלום יותר מופלא מחברו

כל המשתוקק  ! מייצר חלומות: "מודעה היתהבתחתית הדף , עתוןראיתי דף , כשישבתי על ספסל בחוץ
 !".מוזמן –לחלום מיוחד 

איזו פינה חשוכה בסמטה   היתההכתובת לא , לא כמו בספרים. מיד קראתי לאן צריך ללכת ויצאתי לדרך

.  להכנסקול חלש אמר לי . דפקתי בדלת כמה פעמים. אבל לא מפואר, זה היה בית יפה וגדול. קטנטנה

חלק , חלק מחרידות, תמונות מוזרות. ישר שמתי לב שהבית נראה מבפנים כאילו הוא הגיע מחלום. נכנסתי

שמתי גם לב שהבית יותר גדול מבפנים  . של טרולים רוקדים בלט היתההתמונה שהכי תפסה אותי . פחות

התבוננתי   . בפינה של החדר היה שולחן כתיבה ולידו ישב איש זקן מאד. מאשר שהוא היה נראה מבחוץ

חלום מוזר עם היפופוטם מכונף ששוחה  : "שעל אחד היה כתוב, וראיתי שעל התקרה היו גם כרטיסים

חלום הזוי על גמד אחד : "על כרטיס אחר, "אתה בתוך חלום: "על השני, "בשמים עם חצאית של אסטרונאוט
כולם קמים   –הכיור , האסלות: שירותים חיים : "ועל עוד אחד, "שמשוחח על פוליטיקה עם ראש דב מפוחלץ

 ".  לתחיה
קצת הופתעתי מקולו הצייצני של ". תשכב: "האיש הזקן החווה לכיוון מיטה שנראתה נוחה ואמר לי  פתאם

ואז  , "זה בגלל תאונה: "הזקן שם לב שצחקתי מהקול שלו ואמר . אבל זה גם קצת הצחיק אותי, הפרופסור

בכביש היה מיכל  . האבן דרדרה אותי לכביש. הלכתי לתומי ברחוב ואז נתקלתי באבן: "הוא התחיל לספר

ההליום החליף את כל האוויר בריאות שלי ומאז הקול שלי כזה  . נשמתי בטעות את ההליום. מלא בגז הליום
 ".צייצני

החווה אל ...( שלא יכולתי לדעת בוודאות אם הוא פרופסור אבל הוא היה נראה ככה, האיש הזקן)הפרופסור 

שלוש  )כך גיליתי בשלב מאוחר יותר , והיא גם הייתה כזו, עבר אותה מיטה שנראתה רכה ונעימה להפליא
 .  כשנשכבתי עליה( שניות אחר כך

:  הפרופסור נראה חולמני לכמה רגעים וכשראה שנשכבתי על המיטה המשיך בסיפורו כאילו דבר לא קרה

התאומות היו  . יעל וארבל, יום אחד הלכתי לביתם של גיסי ואחותי כמחווה על כך שנולדו להם תאומות"

ואז  , והתחלתי לשיר להן, אני ניגשתי לעזור. אבל ההורים שלהן לא הצליחו להרדים אותן, קטנות ומתוקות

גם העיניים של אחותי וגיסי  , להפתעתי לא רק העיניים שלהן נעצמו. ממש כמו קסם העיניים שלהן נעצמו

אף  ; הופתעתי ונבהלתי. אפילו של הכלב שלהם, למעשה העיניים של כל מי שהיה בסביבתי נעצמו. נעצמו

וגיליתי שאם אני רוצה אני אפילו יכול  , משם גיליתי את ִכשרוני. אחד לא התעורר אלא כאשר נגעתי בו
   ".  להעניק לאנשים חלומות

היה לו זקן  . במו עיניי( את הפרופסור)אילולא ראיתי אותו , הסיפור של הפרופסור לא היה נשמע מאוד אמין

.  שהייתה קירחת, חוץ מחלקה קטנה באמצע הראש, ארוך וסבוך ושיער שיבה לבן שכיסה את רוב ראשו

,  ובאופן כללי, אבל בכל זאת זהרו בצורה מסוימת, היו לו בגדים לבנים שכולם נראו כאילו הם גדולים עליו

.  ורק אז הבחנתי שם בידית מעץ, הוא הלך לפינה מסוימת בחדר העגול. הייתה לו מין הילה ששררה סביבו

אחד גדול  , התחילו להסתובב שני מחוגים, התיקרהוסביב הכרטיסים שהיו על , הפרופסור משך בידית

אגמי  , ענני צמר גפן מתוק: "נעצר על כרטיס שהיה כתוב עליו, הגדול יותר, המחוג הראשון. והשני קטן יותר

והתחילו לעשות כל , חייזרים נחתו בביתי: " המחוג השני נעצר על". שוקולד ורכיבה על סוס עשוי וופלים
 ".  מיני דברים מוזרים

שני התיאורים האלה של החלומות שאת רואה שהמחוגים נעצרו עליהם הם שני החלומות הראשונים  "-

כך אמר לי  ." הראש שלך באופן קבוע ייצר חלומות מוזרים ומופלאים למיניהם, אחרי זה, שיהיו לך

מצמררת אבל ממכרת וככל שעבר  , עצמתי את העיניים שלי ולפתע נשמעה מנגינה מרוחקת. הפרופסור
   ...הזמן היא התחזקה ולאט לאט נרדמתי

אבל כשהתבוננתי יותר מקרוב ראיתי שהזיתים אינם אלא , התעוררתי למרגלות עץ שהיה נראה כמו עץ זית

בארץ  שהכלבזמן שנשנשתי עדשים שמתי לב . לקחתי לי חופן של עדשים והתחלתי לצעוד. עדשי שוקולד

ושיחי   מקורמליםעצי תפוחים עמוסים היו בתפוחים ; זאת הייתה ארץ חלומית. שאליה הגעתי עשוי ממתקים

 .משוקלדיםהתותים גדושים בתותים 
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המשכתי ללכת עד  . יפס'הארנבות מקצפת והסנאים משבבי שוקולד צ, העננים היו עשויים צמר גפן מתוק

הסוס אכל את הדשא  ! היה שם סוס שחור עשוי ופלים; שראיתי את המחזה המרהיב ביותר שראיתי עד עכשיו

בוחן אותי מכף רגל ועד  , צהל קצת והתקרב אלי, כשהבחין בי. ונראה נינוח למדי( שהיה עשוי מבצק סוכר)

ליטפתי אותו  . כי התקרב אלי וחיכך את רעמת ראשו המרהיבה בי, כנראה שחשב שאינני יכול להזיק לו. ראש

.  הצלחתי להתרומם אל על ולרכוב עליו נסיונותלבסוף אחרי הרבה . בהנאה וניסיתי לשדל אותו שארכב עליו

ירדתי מגבו של מריו והתחלתי  . בלי כל תזוזה, הגענו לשפת אגם שוקולד רגוע. 'מריו'בליבי קראתי לו 
 ...  מתוק... טעם השוקולד היה מציף... לשתות

קמתי והתקרבתי  . מעל ראשי נצנץ ראש משונה בצבע סגול, במיטתי, התעוררתי בביתי... התמונה התפוגגה

אבל הדבר הזה היה יותר דומה לחייזר מאשר לכל  , לא האמנתי למראה עיניי! ?חייזר... זה היה, לדבר הסגול

זוג ידיים  , היו לו שתי עיניים גדולות ופעורות. היה לו גוף אליפסה עליו הוא התנדנד. דבר אחר שראיתי בחיי

פתח אותו ושם  , הוא לקח את הקלמר שלי שעמד על שולחן העבודה שלי. ארוכות ומגושמות והיה קירח לגמרי
 .  אותו על עיניו

 ... כחול, ירוק, אדום, ורוד זרחני; המשכתי להתהלך בביתי וראיתי עוד ועוד חייזרים בכל מיני צבעים
חייזר אחד בצבע כתום בהיר ישב על הרצפה ברגליים  . כל אחד השתמש בחפצים רגילים בצורות מוזרות

חייזר בצבע בורדו צייר לעצמו עם דבק שפם ושערות על ראשו  . ידיים משולבות ומחבת על הראש, משוכלות

אחד , שני חייזרים. חייזר בצבע ירוק מרקר שם תחתונים על הראש והשחיל מכנסיים על ידיו הארוכות. הקירח
באתי לפתוח את ( …מן ירק כזה שתמיד היה נראה לי כמו חנית) נלחמו עם שני אספרגוסים , לבן אחד צהוב

ושוב  , אבל בדיוק כשהתחלתי לדבר המחזה התחלף, הפה ולהגיד להם שיפסיקו לעשות בלגן בבית שלי
הכרטיסים  … ואז התחלתי להבין, המחוגים עדיין הצביעו על אותם הכרטיסים. התבוננתי בכרטיסים ובמחוגים

ענני צמר גפן : "כמו שהכרטיס הראשון שלי היה , אומרים לפרופסור איזה שני חלומות להעניק למטופל שלו
ועל המחוג השני  … ועל כך באמת היה החלום הראשון שלי" אגמי שוקולד ורכיבה על סוס עשוי וופלים, מתוק

ועל זה באמת היה החלום השני  , "והתחילו לעשות כל מיני דברים מוזרים, חייזרים נחתו בביתי: "היה כתוב
 ...  שלי

 .  וחייך!" כל הכבוד איך שעלית על זה: "הפרופסור כנראה הבין שהבנתי ואמר לי
  

אני ממשיכה לחלום חלומות מוזרים ומשונים ומספרת אותם לסבתי והכל בזכותו של  , מאז ועד היום
 (.  …שאותו אני באה לבקר לפעמים)הפרופסור 

 הלל בן עזרא/  אמיתיסיפור  -החלום של סבא שלי
 
 .אברם אמר !"הכנסת בבית קרה מה תראה" .אליהו שאל "?מה" .הכנסת בית גבאי אברם קרא ,"אליהו אליהו"

  הוא מה הבין לא הוא בהתחלה ,לגמרי פתוח היה הכנסת בית ארון .עיניו למראה האמין ולא הכנסת לבית נכנס אליהו

  נגנב הוריו נשמת לעילוי הכניסו ואחיו שהוא התורה וספר לגמרי פתוח היה הכנסת בית ארון :הבין מכן לאחר אך ,רואה

 .מתוכו
  את ראה הוא .חלום לפניו נגלה ופתאום עיניו את עצם הוא .במיטתו לישון אליהו שכב ,שבת בערב ,שנים מספר לאחר

  היה והמקום כהות היו שלהם השמיכות .מצליחים ולא להתחמם מנסים הם ,להם וקר חשוך בחדר יושבים ואימו אביו

 .אותם ולחמם להוריו לעזור רצה הוא ,מחלומו בבהלה התעורר אליהו .מרתף כמו נראה
  אתמול" : מדווחת השדרנית נשמעה ופתאום חדשות לשמוע הטלוויזיה את פתח אליהו ,השבת צאת לאחר ערב באותו

  הגיעו החיפוש ובזמן המבוקשים כל את עצרו הם ,רמאללה ליד ערבי בכפר מחבל בית על פשט ל"צה כוח בלילה

  הערבים ,כלום עליו היה לא עכשיו אבל יפה היה הספר שפעם נראה היה .שוכבים תורה ספרי כמה שם ומצאו למרתף

  למי להם היה לא כי ,במרתף שם נשאר הקלף אך ,הקודש ואביזרי הפעמונים כל עם עליו שהיה הכסף מעיל את מכרו

   ."אותו למכור
   .ירושלים עיריית לבניין להגיע שלו התורה שספר ממי ביקשו בכתבה  

  ספר ,שלהם התורה ספר את זיהה הוא ואז .במרתף התורה ספרי של התמונות נראו ובה הכתבה את שמע אליהו

  כמה לפני נגנב והוא האחים אחד גר שם ,רמות בשכונת כנסת לבית פאר ברוב שהוכנס עזרא בן משפחת של התורה

 !!שנים
  מחדש קנו ואחיו והוא הכנסת לבית הספר את לקח הוא .הבזק במהירות העירייה לבניין והלך רגע אפילו חיכה לא אליהו

  בשמחה שוב אותו והכניסו נפסל לא התורה שספר בדקו גם האחים .לו הראוי בכבוד התורה ספר את העוטף כסף מעיל

 .הכנסת לבית גדולה
  וקר קפוא במרתף יושבים הורי על חלום חלמתי" :בשמחה לו ענה אליהו .אברם שאל "?התורה ספר את השגת איך"

  בלבד קלף רק ,כיסוי וללא מעיל ללא גנובים תורה ספרי כמה ומצא מחבל בית על פשט ל"צה כוח שבת באותה  .להם

  שחלמתי שהחלום והבנתי שלנו התורה ספר את זיהיתי הזה המבצע על ששודרה בכתבה והנה .הקר המרתף בתוך

 ."רגע באותו שהתגשמה נבואה כמו היה
 41 .משמעות להם ויש ,להתממש שיכולות נבואות לפעמים הם חלומות -מסקנה



  

 תמר צברי/ החלום 
 

 .  ואני גר במקום שאף אחד לא יודע על קיומו וקוראים לי יואב 11אני ילד בן , שלום
לא היה לילה אחד . אני חייב לספר לכם משהו ממש מוזר, אבל לפני שאני מתחיל את הסיפור, אני מאוד אוהב לחלום

 .  זה דבר ראשון, בחיי שלא זכרתי לפחות חלום אחד שחלמתי
אתם בטח חושבים שזה לא אפשרי  . היו לי רק חלומות טובים, אבל תמיד, תמיד. אף פעם לא היה לי סיוט: דבר שני

  יקחבואו לא נמשיך בדיון הזה כי הוא , טוב. חשבתי שזה סתם מקרי, גם אני בהתחלה לא שמתי לב, ואני מבין אתכם

 .  תסמכו עלי, זמן המוןלנו המון 
שמעתי ציפורים מצייצות  . ונגל פראי ביותר'המקום היה ג, יום אחד חלמתי שאני נמצא במקום לא מוכר, אז ככה

.  כמו כל שאר החלומות שלי, כי ידעתי שהחלום הזה הוא חלום טוב, לא פחדתי בכלל, וראיתי חיות שלא ראיתי מימי

הסתובבתי ותהיתי אם קיים  ! ?אפילו אם זה רק בחלום, ונגל'כי מתי כבר יוצא לעשות טיול בג, החלטתי לצאת לסיבוב

ואם באמת קיים כזה מקום איפה הוא , באמת מקום כזה יפה עם נחלים ומפלים וחיות שלא הייתם מדמיינים שקיימות

אולי זה לא חלום טוב כמו , התחלתי להילחץ. קרובה למקום שבו הייתי ממשאבל פתאום שמעתי שאגה ממש . נמצא

כשראיתי את מקור השאגה והאצתי את קצב הריצה  , התחלתי לרוץ בדיוק בזמן. החלטתי שעדיף לברוח... שחשבתי

היצור היה , ראיתי מה רודף אחרי. כעבור כמה זמן העפתי מבט לאחור וזו הייתה טעות חמורה, רצתי ורצתי. שלי

ולא רק  , מלכותיות וכוח, טיפוס, הצירוף המושלם של זריזות -בקיצור , נמר ויגואר, (ברדלס)יטה 'צ, שלוב של אריה

.  כך שלא יכולתי להמשיך לרוץ, נפלתי ושברתי את הרגל, גם נתקלתי בשורש של אחד העצים, שהוא הפחיד אותי

,  תעשה לי כלום\היא לא יעשה\כמעט כבר חשבתי שהוא. כשראתה שאני פצוע והתקרבה בזהירות, החיה האטה

 .  אמיתיה עלי והתעוררתי שטוף זיעה וממש שמחתי שאותו מקום לא \היא התנפל\הוא כשפתאם
 .  ומאז אני פוחד מאוד מכל יצור טורף

 ויגודהאריאל / אותו חלום 
 

אבל החלום לא ריגש  , שלמה התעורר מחלום. השעה הייתה מוקדמת ובחדר עוד הייתה אפלולית, שלמה שכב במיטתו

מאז שהוא  , שלמה. את החלום הזה  בעצם הוא הכיר רק. הוא הכיר את החלום. לא שמח אותו ולא הפחיד אותו, אותו

גם הלילה דבר לא  . וכל בוקר היה מתעורר עם אותה תחושה מוכרת ומעייפת, כל לילה חלם אותו חלום, זוכר את עצמו

אבל בדרך  , כמו בכל בוקר הוא הגיע לעבודה באיחור של עשר דקות. אבל הוא לא הקדיש לזה הרבה מחשבה  ,השתנה

,  כל מי שהוא פגש! וככה זה היה כל היום. למשרד המזכירה עצרה אותו וסיפרה לו על החלום המרגש שהיא חלמה

בדרך כלל הוא היה מקשיב וחוזר  . 'וכו, לאחד שמח, לאחד מצחיק, לאחד היה חלום מפחיד. סיפר לו על החלום שלו

הוא הרגיש  . כל פעם שמישהו סיפר לו על החלום שלו הוא הרגיש כאילו טיפת עצב צונחת לו על הלב, אבל היום, לעבוד

   .מחוץ לעניינים וגם כעס על החלום שלא משתנה
 ? מה אם הוא ינסה לשנות את החלום או לחלום חלום אחר: ואז עלה לו רעיון

.  מחלף מחליף החלומות: השם הראשון ברשימה היה. מיד כשחזר הביתה רץ למחשב לחפש אנשים שיכולים לעזור לו

 .  למחר בחמש בערב, הוא קבע תור
דבר ראשון הוא שאל אותו  . האיש התחיל לדבר מיד שנכנס, כשהוא הגיע הוא נכנס לחדר קטן שבתוכו ישב איש גדול

אם אתה . תסתכל על הירח, אם אתה רוצה חלום שמח: אבל בלי לקבל תשובה המשיך לדקלם, איזה חלום הוא רוצה

אם אתה רוצה חלום  . תחשוב על משהו אחיד, אם אתה רוצה חלום מפחיד. תחשוב על משהו רקוב, רוצה חלום עצוב

,  ובזה הוא סיים ונתן לו פתק עם הכול. תחשוב על הישרדות, אם אתה רוצה חלום ילדות. תחשוב על פשפש, מרגש

כשחזר שלמה הביתה החליט לנסות כל ערב שיטה אחרת אבל לא עלה בידו לשנות את !. הבא בתור: ומיד קרא בקול

".  חלום של מקום"שוב נכנס למחשב ולחץ על השם השני ברשימה והגיע לאתר ששמו . אך עדיין לא אמר נואש. החלום

לכן אם ישן  , בעל המקום הסביר לו שחלום הוא בסך הכול הסביבה שאנחנו חיים בה בלילה. הוא קבע פגישה למחרת

בו בכל לילה  , שלמה חשב שזה באמת הגיוני לכן קבע לעצמו לוח זמנים. החלום יהיה אחר כמו הסביבה -במקום אחר 

אחרי שבועיים של שינה בכל . הוא הרגיש עצמו נווד. ו’וכ, פעם בחוץ, פעם במלון, פעם אצל סבתא. ישן במקום שונה

.  לכן החליט לנסות שיטה חדשה, החלום עדיין לא השתנה ושלמה היה חסר מנוחה, המקומות העולים על הדעת

ערב אחד כשחזר  . אבל החלום לא השתנה, ואצל כל אחד קיבל שיטה, בשבועות הבאים ביקר אצל מומחים מכל הארץ

שלמה סיפר לו על  ". ?מה קרה: "הוא הרגיש ששלמה מודאג ושאל. ישב לדבר עם חברו, שלמה מהמומחה מחדרה

.  החלום נשאר אותו חלום! כלום.. החלום ועל זה שהוא מתרוצץ כבר חודשים בכל הארץ ומבקר אצל כל המומחים אבל

,  כששאל שלמה מה מצחיק... אבל במקום זאת הוא פרץ בצחוק, או ימליץ לו על איזה מומחה, הוא ציפה שחברו ינחמֹו

זה שאתה זוכר את החלום זו  . אבל בדרך כלל לא זוכרים אותם, כל לילה אנחנו חולמים הרבה חלומות: "הוא הסביר

 ".  אתה עדיין חולם עוד הרבה חלומות -וגם אם זה אותו חלום , זכות גדולה
 .  שאולי חלם ואולי פשוט דמיין, ממציא שלמה סיפור חדש, כל פעם ששואלים אותו מה חלם בלילה, מאז
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 שי שחק/ מייפל מנסה לשלוט בחלומות 

 
 .מייפל נרדמה

הכלבה הייתה מאוד נחמדה ומייפל הרגישה איך  . היא חלמה שהיא רצה וקופצת ביחד עם כלבה זרה
 .השמחה ממלאת את כולה עד קצה הזנב

 .זה הדבר היחיד שזכרה מהחלום כשהתעוררה
אור פנס הרחוב שבחוץ האיר את החדר . מנסה לשוב חזרה לחלום, מייפל המשיכה לשכב על השטיח

השעה הייתה  . היא העירה את אנשי המחמד שלה ובקשה לצאת. פתאום אחז בה רצון לצאת. שלה

. מייפל הסתובבה והסתובבה ולא מצאה דבר. התארגן ויצא איתה, איש המחמד שלה רטן. שלוש בלילה

היה  . הזמן עבר לאט כל כך. הם חזרו הביתה ומייפל לקחה מקל מאוסף המקלות שלה וישבה לכרסם

מייפל הקשיבה לתקתוק השעון וחכתה שיגיע כבר . נראה כאילו מחוגי השעון שנמצא במדף לא זזים
 .  הבוקר לספר למיקה על החברה החדשה מהחלום

סוד שרק מעט מאוד  . לפתע נזכרה בשיחה ששמעה בגינת הכלבים על שיטה מדעית לשלוט בחלומות

.  ממלמלת לה את המילים שזכרה, הפעם היא החליטה לנסות. אז זה נשמע לה טיפשי כל כך. הצליחו

.  אכזבה מילאה אותה והיא נשכבה על השטיח. בהתחלה ניסתה ולא הצליחה? מה כבר יש לה להפסיד

ומשם שוב רצה בשמחה על הדשא  ,   באוירמצאה את עצמה עפה , רגע אחר כך. מייפל ניסתה שוב

את השמחה קטע קול צורם  ואור חזק ובהיר  . היא הצליחה אבל לזמן קצר.  הירוק יחד עם הכלבה הזרה
הן זזות  , תראי את הרגליים שלה, תראי את מייפל! אמא" –הקול הצפצפני נשמע קרוב ומוכר כל כך  . 

מייפל פקחה עין אחת ..." תראי! אמא! היא ממש מצחיקה. מהר כל כך והעיניים שלה בכלל עצומות
 ...מחר היא תנסה שוב. וכשכשה בזנב

 קומיקס מאת גילי בר לבב –הסיוט 
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 הללי שוורץ סף/ לחלום את העתיד 
 

  .זמן מדי ליותר החוצה בהם לצאת כדאי שלא הימים מסוג ,וחם יפה קיצי יום זה היה
 ."צעירים עתידות חוזי" בשם ספר וקראה מיטתה על ישבה ,נינקה שלה החיבה בשם או ,אלינקה

  מבלי לו ענתה "כן" ,אליה קרא "נינקה" .אחותו של לחדר נכנס ,ו'וז'ז שלו החיבה בשם או ,וזף'ג אחיה

  ."?צעירים עתידות חוזי ?הזה הספר זה מה - שניה ,שניה ,שניה" .שבידה מהספר מבט להרים

  מה" ."משהו לך לגלות צריכה אני .לפה באתי ולכן קודם לך קראתי לכן .כן" ,נינקה אמרה ,"אממ"

 ?כן ?מה" ."העתיד את לחזות יודעת אני ,!"?מה" ,"נורמלית לא אני" .ו'וז'ז שאל ,"?לי להגיד רצית

  .בהתלהבות ו'וז'ז שאל !"?איך
  שמחה אני .ככה זה את להגדיר אפשר כן" ."?העתיד את חולמת את" .נינקה אמרה ,"חלומות דרך"

  לא מהן אחת אף אבל ,העתיד את לחזות דרכים מיני כל ויש הזה בספר בדקתי כי ,מתלהב שאתה

  ."בחלום
  !!נורמלית לגמרי לא נראית את ,נורמלי לא זה אולי ,יודע לא" :בזהירות ו'וז'ז אמר אז

  
  .בלילה
 של כדורגל משחק יחול בו המחר יום על חלמה היא .יחד גם וטוב מוזר חלום הפעם חלמה נינקה

 .השופט שאג - "וזף'ג בהנהגת לאלופים אפס עשר" …כך חלמה היא .אחרת קבוצה נגד אחיה

 בין זועם מישהו עבר לפתע אבל ,האולם את הרעידו סוערות כפיים מחיאות .!!!!"ניצחו האלופים"

 לטובת שהוא השופט על צעק הוא .השנייה הקבוצה מנהיג ,דן של אבא היה זה .המושבים שורות

  .כבחלום קרה והכל ,למשחק ואחיה היא הלכו למחרת .הגביע את וניפץ ,הוגן לא ושזה ,האלופים

 !ופלא הפלא

 רני שוורץ סף: איירה

  

 מיכאלה לוי/ חלומות 
  

 .ומפחידים חזקים היו הברקים ואורות הרעמים רעש וסוער חורפי ערב זה היה
 .צעדיו את להאיץ והחל אחרי עקב והמוזר הגדול שהאיש אִמתי ממש הרגיש זה
 .מעלי שלו הצל את הרגשתי אבל לאחור הבטתי לא אני
 מתחילות שרגלי הרגשתי בחוזקה לפעום החל ליבי ,רצתי כמעט ,יותר מהר ללכת התחלתי אני גם

 .בי ויפגע מדי יתקרב ושהוא ללכת להמשיך אוכל שלא ופחדתי להשתתק
 הסתובבתי ,מפחד רעדתי ,במקום קפאתי ,אלי קרוב ממש כבר שהוא והרגשתי נשימותיו את כששמעתי

 ולא שלי במיטה שאני לגלות בהקלה נושם ,זיעה שטוף התעוררתי ....ו בי ונגעו כמעט ידיו ופתאום לכיוונו

  נשימות איך .פני על שלו והנשימות מעלי ממש היה שלי הכלב של הפרצוף .שחלמתי הנורא הסיוט בתוך

 !?ומפחידות מאיימות לנשימות שלי בחלום הפכו חמודות כאלה
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 גנור נהוראי/ חלומות שיצאו לחופשי 

  
לתורת  חזר ואמר שההשראה , אלברט איינשטיין מגדולי הפיזיקאים בכל הזמנים

 .הגיעה אליו בחלום כשעוד היה נער היחסות
פול מקרטני מוסיקאי ידוע ומוכשר מהחיפושיות סיפר שחלם את המוזיקה הנפלאה  

 .Yesterdayשל שירו 
המקרה המוזר של  ואת אי המטמון רוברט לואי סטיבנסון הסופר הנודע שכתב את 

סיפר שבצעירותו היה יכול לחלום סיפורים שלמים ואף  ומיסטר הייד  קיל'גר "ד

 .לחזור ולחלום סיום אחר
מכונת   1845 –כך נוצרה ב  –אליאס האו חלם על מכונה עם מחט שעוברת דרך בד 

 .התפירה
  הטבלה המחזורית של היסודותהכימאי הרוסי מפתח  מנדלייב' איוונוביץדמיטרי 

שהיסודות הכימיים מתקשרים   –כשבחדר הסמוך מתנגנת מוסיקה  –הבין בחלום 

ובפעם הראשונה הצליח לכתוב את כל , הוא התעורר. ממש כמו הצלילים במוסיקה

 .הטבלה
 "(ספר החלומות שלי"מתוך )
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החלום שלי הוא שתגמר הקורונה ואוכל  : יעל ברקוביץ

 46 כמו בתמונה, שוב לפגוש את כל משפחתי



 פתאלשירי ציון  -סוגי חלומות 
  

  ועל ,שיש החלומות בסוגי נזכרתי לעיתון לכתוב מה וכשחשבתי שירי לי קוראים ,היי
 .אכתוב אני זה

  חלומות יש ,בלילה שחולמים חלומות יש .חלומות של סוגים מיני כל יש ,ככה אז 
 .בהקיץ חלומות ויש לך שיהיה רוצה שאתה משהו של

  וזה ,אחות או אח עוד לי שיהיה חלמתי אני :שלי חלומות כמה על לכם אספר אני 
   !בהריון שלי אמא ',ה בעזרת יתגשם בקרוב

  שהחלומות מרגישה לפעמים אני .וחצר בריכה עם וילה לי שתהיה חולמת גם אני

  ,מתגשם לא מהם אחד אף וכמעט דברים מלא על חולמת אני ...מתגשמים לא שלי

  יש שלי החלומות על לכם שסיפרתי אחרי אז !יתגשם הכל בסוף ,סבלנות צריך אבל
 :אליכם שאלות שתי לי
   ?מתגשמים לא שלכם שהחלומות מרגישים לפעמים גם אתם האם -1
   .זה על לחשוב לכם מציעה אני ?שיתגשם רוצים הייתם שהכי החלום מה -2
  

 שפע/ (יש לי חלום)וניור'מרטין לותר קינג ג
  

  הברית בארצות השחורים קהילת את שהנהיג אמריקאי-אפרו גבר היה וניור'ג קינג לותר מרטין

  מרטין .הברית בארצות השחורים נגד לבנים מצד גזענות גילויי היו בה קשה תקופה ,1950-1968 בשנים
 .שוויון של מסר להעביר כדי דתיים ערכים על נשען והוא נוצרי כומר היה וניור'ג קינג לותר

  ,מסעדות ,בחנויות הפרדה ,ולבנים שחורים לאנשים באוטובוסים נפרדים מושבים היו ,הגזענות במסגרת

  למשטרה לקרוא יכלו לבנים ,ההפרדה חוקי על עוברים היו כששחורים .היומיום בחיי התחומים וברוב

 .אותם מכים היו אף הם ולפעמים
  מאוד נאומים נאם גם הוא שבהן אלימות לא גדולות ממש הפגנות זה הרבה הכי עשה קינג לותר שמרטין מה

 .מפורסמים
  

  הכי הנאום היה הוא זה ובגלל ,אנשים 250,000 מ יותר בו נכחו  .חלום״ לי ״יש היה שלו מפורסם הכי הנאום
   .פעם אי הברית בארצות שניתן גדול

  
 אֹוֲחִזים ָאנו" :ֲעֺמָקה ֶאמוָנה ְוָתבֹוא ַתֲעֶלה ֶאָחד יֹום ִכי ֲחלֹום לי יֵׁש" :אמר וניור'ג קינג לותר מרטין זה בנאום
   ."ָשֶוה ִנְבָרא ָהָאָדם ֹכל ִכי ְצרוָפה ְבֱאֶמת

  
  .וושינגטון ,הברית ארצות של הבירה בעיר 1963 לאוגוסט 28 ב הנאום את נשא הוא

 כתב שהוא מה את שכח אלא ,אמר שהוא המילים את להגיד מראש תכנן לא קינג לותר שמרטין מעניין
    .בהיסטוריה משפיעים הכי הנאומים אחד נחשב זה מקרה ובכל מליבו ודיבר מראש

  
 .הנאום של סרטון לראות לכם ממליץ מאוד אני .מאוד אותי ריגש זה שלו הנאום את כששמעתי
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 נחמן אזולאי/ החלום שלי 
  

 .  אבל לא חלום שחולמים, היה לי חלום
ואני  , הבנים מול הבנות, החלום שלי זה תחרות ריקודים

 .המנהיג של הבנים
זה  . הסיבה היא שאני כל הזמן שומע שירים וזה מושך אותי

כי בדרך כלל הבנות הן  , נראה כיף שיהיו בנים מול בנות

ותמיד רציתי להראות שגם  , תמיד הכי טובות בריקוד

 . הבנים
זה יכול להיות  , ריקוד זה כיף וזה לא חייב להיות של בנות

 !גם של בנים
 !זה נראה לי ממש מגניב, אני כל פעם חושב על זה

 . כל פעם שאני שומע שיר אני חושב על זה
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 אביה כנרת נעמן  / החלום שלו זה למגר את המלריה  –ראיון עם ארנון חורי יפין  
  

   '?מלריה'מה היא ה 
  

המלריה בעצם . אבל גם בהודו, היא הורגת בעיקר אנשים באפריקה. מלריה היא אחת מהמחלות הקטלניות

האדם הבריא יהפוך לחולה  , אם יתושה עוקצת אדם חולה מלריה ואז עוקצת אדם בריא; מועברת על ידי יתושה
 .       מלריה

  
 ? ומהו החלום שלך

  
פעם  . בגלל שברוב העולם הוא כבר מוגשם, זה חלום מיוחד. אז החלום שלי הוא שלא תהיה בעולם מלריה

 .  אבל יותר בתל אביב וחדרה, בירושלים אפילו, הייתה מלריה בישראל
  

 ?  מה אתה עושה כדי להגשים אותו
  

אז ספציפית  , יתושים בדרך כלל נמשכים לשלוליות. במלריה להלחםיחד עם מדענים מכל העולם מחפש דרכים 
 .  אנחנו מפתחים אפליקציה שיכולה לאתר את השלוליות האלו ואז אנחנו מסדרים שלא יהיו שם שלוליות

  
 ?  איך הגעת לזה

  
,  כלומר יש דברים שאין מה לעשות, וזה שהיא פתירה השפיע עלי, זאת בעיה גדולה אבל פתירה. למדתי על זה

;  אבל גם הגעתי לזה במקרה. אבל בגלל שיש דברים שאפשר לעשות כדי לעזור רציתי לעשות מה שצריך לעשות

 .חבר שלי סיפר לי שהוא רוצה להקים קבוצה כזו שתילחם במלריה ואז החלטתי שאני רוצה להצטרף אליו
  
   ?מתרומות? מאיפה הכסף 
  

אבל אין להם מספיק  , אנשים שיש להם רעיונות שהם רוצים ליישם. 'קרנות'יש בעולם דבר כזה שקוראים לו 

מי שיש לו את הרעיון בא לאיש העשיר עם ההצעה שלו  . הם באים לקרנות האלה ששם יש אנשים עשירים, כסף

חצי מהעבודה שלי זה לבוא לקרנות האלה ולבקש  . והרעיון ומנסה לשכנע שכדאי לתת לו כסף לפיתוח הרעיון
 .  מהם כסף

 ? ומה הדבר שהיית עוד רוצה להשיג? מה הדבר שאתה הכי מתגאה בו 
,  אנשים באפריקה ועוד אנשים שיכולים לעזור. ההישג שאני הכי מתגאה בו הוא שהצלחנו למצוא שותפים טובים

 .  מסויימתושיש איש שמתאים לאישה  מסוייםכמו שיש מורה שמתאים לילד ; כי זה לא קל למצוא שותפים טובים
עד עכשיו הצלחנו למגר רק ערים וכפרים  , הישג שהייתי רוצה להשיג הוא להצליח למגר מלריה ממדינה שלמה

 .  אבל אין אף מדינה באפריקה שאת כולה מיגרנו ממלריה, שלמים
  

 ?  יש לך סיפור מעניין או מיוחד שאתה זוכר או יכול לספר שקרה לך בעבודה שלך, ולבסוף
  

הסתובבנו לחפש  . אני חושב שהבתים שם לא מחוברים לחשמל, כפר מאוד לא מפותח, הלכנו בכפר באתיופיה

היא לא  . ואז ראתה אותנו אישה מבוגרת והזמינה אותנו לביתה והגישה לנו תירס ושעועית יתושותשלוליות של 
 .  אבל היא פשוט נורא נהנתה לארח אותנו, ידעה אנגלית ואנחנו לא ידענו את השפה שלה
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 שמידטחירות / בין חלום למציאות  –שעלתה ארצה מאתיופיה , ראיון עם זנבו

  
 :אנחנו נספר על החלום שלה לעלות לארץ. אנחנו עכשיו בראיון עם זנבו שעלתה מאתיופיה, שלום לכולם

  
 ?  איך דמיינת את ירושלים

חשבתי שאני אגיע למקום שהוא שונה מהמקום  : אבל כן דמיינתי משהו מיוחד, אני לא דמיינתי משהו ספציפי
 .חשבתי שזו מדינה שבה נמצאים רק יהודים ושכולם צדיקים ועושים רק מעשים טובים, שממנו הגעתי

 ?  האם כשעליתם ישר באתם לירושלים
 .  אנחנו ירדנו בנמל תעופה ובהתחלה גרנו במושב שקוראים לו מושב רוויה בצפון ליד בית שאן, לא

 ?האם זה היה שונה ממה שקרה באמת? מה חשבתם כשסיפרו לכם על המטוס
אבל מֹרב שהיינו עסוקים בהתארגנות לא חשבנו על  , ידעתי שזה משהו שטס בשמיים, לא חשבתי על המטוס

 .  ''מתי המטוס ממריא'': המטוס ומֹרב התרגשות לא שמתי לב שהמטוס המריא ועמדתי במטוס שעה וחשבתי
 ?האם חלמתם רק על ירושלים או על עוד ערים

 .  ��אני חשבתי שירושלים זה השם של מדינת ישראל, אני בתור ילדה
 ?או שזה היה החלום של הקהילה, האם חלמת לעלות לירושלים באופן אישי

והנה סיפור קטן  , אבל החלום של הקהילה נהפך לחלום של כולם שם, כמובן שזה היה החלום של הקהילה

, הכפר שלנו היה כפר רק של יהודים ותמיד כשהיינו צריכים מים היינו צריכים ללכת לנהר או לבאר: שקשור

בגלל , ותמיד כשרצינו מים הייתי צריכה לעבור בכפר שליד כפר לא של יהודים ואז הם היו זורקים עלי אבנים

זה היה דבר , שאני יהודייה ותמיד מה שחיזק אותי היה המחשבה שאנחנו עוד מעט עולים לירושלים
 .שהשתמשתי בו לחזק את עצמי שם זה הסיפור

 ?איזו דמות יהודית חלמתם לפגוש
 .לא חשבתי על דמויות אחרות, אז בעיקר רציתי לפגוש אותה, סבתא שלי עלתה לארץ לפני

 ?האם לעלות לארץ היה חלום משפחתי שלך
אז זה היה מאז ומתמיד בשבילי ובשביל המשפחה  , זה פשוט חלום שעבר מדור לדור אלפיים חמש מאות שנה

 .שלי
 ?באיזה אופן החלום התגשם 
 .אנחנו לא מרגישים בגלות אלא בבית שלנו, אנחנו נמצאים בבית שלנו, שאנחנו נמצאים בארץ הקודש

 ?באיזה אופן החלום לא התגשם
 .שיש עדיין דברים קשים במדינה ודמיינו ארץ יותר טובה ונוחה

 ?האם הארץ נראתה לך כמו שחלמת עליה  
 .אבל לא היה לי תמונה מדויקת בראש,אבל דמיינתי בכללי טובה , אז כבר אמרתי שלא ממש דמיינתי

 ?האם התאכזבת קצת מהמראה המקורי
 .ממש לא התאכזבתי, לא 

 ?כמה התרגשת כשראית את החלום שלך מתגשם
 !עשרת אלפים מתוך מאה. התרגשתי מאוד, מאוד

  
 ?                              מתי סיפרו לך שאת עומדת לעלות לארץ ואיך הרגשת

 .אבל כשהייתי בת חמש או שש העירו אותי והתחלנו במסע, לא סיפרו לי שאני עולה לארץ 
 ?בת כמה היית

 .הייתי בת שבע וחצי כשעלינו בהצלחה לארץ
 ?איך המשפחה שלך הגיבה שסיפרו לה את זה 

 .אבא שלי היה מהמובילים, לא סיפרו למשפחה שלי
 ?מה העצה שלך לקוראים בנוגע לחלומות

 .  ��תאמינו וזה בסוף יתגשם, אל תפסיקו לחלום אף פעם
  

 .תודה רבה לך זנבו שמחתי לראיין אותך
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 כרם אביב/ ראיון עם צור 
  

הוא היה צריך להתחיל ללמוד  . צור הוא חבר של אבא שלי והוא נפגע פגיעת ראש מאוד קשה כשהוא היה בן עשר

 .ועכשיו הוא עדיין מתמודד עם הפגיעה, מחדש קריאה וכתיבה וכל מה שקשור לדיבור מהתחלה
  

 ?איך הפיגוע קרה
פגיעת  . ואז נפגעתי, לאחר מכן המחבל ירה. אני ואבא שלי וגם שני חברים שלו נסענו באוטו ואז ראיתי את האקדח

 .ואפילו לשפר את הדיבור, הכל. החלק במוח של הקריאה והכתיבה נפגע והייתי צריך ללמוד מהתחלה. ראש
  

 ?באיזה כביש נסעתם
 .כביש שישים

 ?ראית את המחבל 
 .  ראיתי את הקנה של הרובה

   ?באיזה גיל נפגעת 
 .10בגיל 

 .זה לא נעים להיפגע בגיל כזה צעיר 
 .יום בהיר אחד זה קרה, אבל זו המציאות. ברור, כן
 ?מה עשית בשיקום 

 .מהתחלה הכלולמדתי . נחתי
 ?אחרי הפיגוע למדת משהו חדש 

כשהייתי אדם  (. אנשים שעוברים שיקום)יותר להתייחס לאנשי שיקום , יותר הקשבה. השתניתי. היו הרבה דברים, כן

 .רגיל לא חשבתי על זה
 ?אז בשיקום למדת דברים חדשים אחרים 

 .  דברים שאדם רגיל לא שם לב אליהם. הרבה, כן
 ?האם השתנו לך החלומות לפני הפיגוע ואחרי 

 .לא השתנו
 .גם כשצריך ללמוד לקרוא ולכתוב. אבל אני בטוחה שזה הרבה יותר קשה 

 .בטח, כן
  

 ?אתה התנדבת לצבא
כי הרבה אנשים לא הכירו אותי עם המגבלות שלי ובסוף היה יותר כיף כי הכירו אותי  . היה לי טיפה קשיים בצבא. נכון

 .כדי שאני אצליח, יותר טוב
  

 ?מה היה התפקיד שלך בצבא
 .התנדבתי לדובדבן

  
 ?מה היה החלק שלך בדובדבן
 .  הייתי אחראי על הלוגיסטיקה

  
 ?במה אתה עובד היום

 .אני מורה לחינוך גופני וחינוך מיוחד
  

 ?איזה חלום הגשמת
 .  להיות מורה לספורט

  
 ?תמיד רצית להיות מורה לספורט

 .זו הייתה האחת השאיפות. כן, כן
  

   ?איך התחושה ?איך זה להגשים את החלומות ולדעת שאתה מגשים חלום אפילו שקשה
 .הכל. בקב״ה ובסביבה, אני תמיד מאמין. מאוד קשה להצליח -אם את לא מאמינה . אמונה הכלבסוף זה 

  
 ?"אני לא אצליח, אני לא יכול, אוי"או " אני יכול ואני אצליח"ואומר ? אז אתה מאמין בעצמך

 !תמיד לחשוב חיובי. אין דבר כזה
  

 !!תודה רבה צור
51 



   סיפורים
  

 מחנימיאביה נעמן ואילת השחר /   מאומצת
 

 .מאיה פיהקה "הייפה הך הול ההי הוי"
 .טל אמרה !"כלום הבנתי לא ?אמרת מה"
  !"?מובן לא מה ,עייפה כך כל אני אוי :אמרתי רק"
 .בעדה צעקה "?!?!?הזה בעולם כלום לשאול אסור ,פיהוק כדי תוך אמרת מה הבנתי לא"
  מזמן ,מאוחר נורא כבר עכשיו ,מזה חוץ" .מנומנם בקול שרון אמרה ,"מכן התעוררתי ?פה קורה מה"

 .מוסר להן הטיפה -טל של הגדולה אחותה - שרון ,"לישון וללכת לקשקש להפסיק אמורות הייתן
 .בכעס טל לעצמה מלמלה "?חברה אלייך כשבאה לישון אפשר איך"
 .מאיה אמרה ".נבהלתי שקצת האמת ,כעסה ככה כשהיא אבל ,נחמדה ממש אחותך"
 .טל סיננה !"הזאתי אכל השרון ,אחותי לא בכלל היא"
  ,מזה וחוץ ?פנים העמדת הזמן כל למה - אחותך לא היא אם .בראש סדר לי תעשי ,רגע ,רגע"

 "?לא או נכון .'אכל' ולא 'גלים' הוא שלך המשפחה ששם חשבתי
 .בחרטה טל אמרה "חצי"
 .מאיה שאלה "?חצי מה"
 .טל ענתה "נכון חצי"
 "?משהו ככה להבין אפשר איך ,מסבירה לא את"
 .בכניעה טל ענתה ".מהתחלה הכל אסביר אני ,טוב"
 ."הוריה ושני היא ,קטנה למשפחה ,בשוויץ נולדה שרון"
  .מאיה תמהה "?אחים לה היו לא ,מה ,רגע"
  ואמא אחד אבא לה היו אז" .והמשיכה טל אמרה "...ידיעתי למיטב ,לה היו לא בעצם .לה היו לא ,לא"

 ."אחת
 "…מוזר ,אחים לה היו לא באמת"
  באמצע לה והפריעו לה נדנדו הזמן שכל חברות לה היו לא גם אבל ,אחים לה היו לא באמת ,כן"

 .במאיה טל נזפה "…סיפור שסיפרה
 ."בשקט להיות מבטיחה אני ,טוב ,טוב"
  לה לקנות בתירוץ אביה יצא הרביעי הולדת ביום אבל ,אותה אהבו שמאוד הורים לה היו ,ככה אז"

 .בדרמטיות טל אמרה ".נעלם ומאז ,ההולדת ליום מתנה
 !"שלו המשפחה את ככה עוזב" ,מאיה רתחה ,"אנוכי אבא איזה"
 .טל גערה "?רגע לפני לי הבטחת מה !מאיה"
 ."תמשיכי ,מצטערת אני ,סליחה ,סליחה"
  היו ההוצאות אחד חורף .מצעים מכיבוס הקטנה המשפחה את בדוחק אמה פרנסה שנים שלוש במשך"

 אחד יום .לעבודה שרון נרתמה מאז ,הנדרש הכסף את להרוויח תצליח לבדה שאמה מכדי גדולות
 ."עליה מוטלת היתה והתחזוקה הפרנסה וכל יותר לעבוד יכלה לא והיא ,קשה גרון בדלקת אמה חלתה

 "?העומס כל עם התמודדה היא איך"
 ."בסיפור נמשיך בואי עכשיו אבל .קשה היה בטח זה ,יודעת לא אני"

 .לספר המשיכה וטל הנהנה מאיה
  לעיצוב הספר בית על הפסקה ללא חלמה שרון ושבהן וחלב לחם על בקושי חיו שבהן שנים 9 לאחר"

 ."לטיסה והכסף שם הלימודים למימון מספיק סכום שהצטבר עד ,בצרפת אופנה
 .בשקיקה מהסיפור מילה כל גומעת ,מאיה אמרה ,"בהמשך יהיה מה מעניין"
  היתה שהעבודה ולמרות בלימודים כיף לשרון היה .הבית את לתחזק נשארה ואמה לבד טסה שרון"

 .טל אמרה ,"אותה שיעמם שהמקצוע עד בזה עבדה ושנה בהצטיינות לימודיה את גמרה היא ,קשה
  שם ולשרת לישראל לטוס ,השני חלומה את להגשים הלכה מהרשימה אחד חלום שהגשימה לאחר

 .כחיילת
 .בודדים לחיילים שעוזר כזה מקום זה נתיב .'נתיב'ב מדריכה בתור אימי עבדה אז ובדיוק

 .טל שאלה "?הבנת ,אחותי חצי היא ומאז .שנה בת כשהייתי ,שנים 10 לפני ,אמי את שרון הכירה שם
 "?השעה מה" - והוסיפה בהבנה מאיה אמרה ,"הכל הבנתי עכשיו ,אהה"
 .טל בקצרה ענתה "7:15"
  ".חוויות ומלא ארוך לילה אחרי הספר לבית להתארגן צריכות כבר אנחנו"
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 דמבעמליה / החלום לעלות לארץ ישראל 
 

הילדות שלי בצרפת . ואני רוצה לספר על תקופה שעברתי בחיים, 9בת , קוראים לי עדי ויסמן, שלום

אנחנו דתיים ותמיד היה לנו חלום לעבור  . עברתי את השואה שהתחילה כשהייתי בת שלוש. קשה היתה
 .לגור בארץ ישראל

זאת  : "אבא שלי אמר. שמעתי את ההורים שלי מדברים על התכנון לעלות לארץ ישראל, לילה אחד

והאם יהיה בית  ? איך נמצא מקום לגור" -אמרה שהיא דואגת ואמא, "ההזדמנות להגשים את החלום שלנו

במיוחד עם , זה מאוד מסוכן, להפליג על ספינה שאיננו יודעים מה מצבה? איך נתפרנס? ספר טוב לילדים
 .אחרי כמה דקות נרדמתי". ילדה בת תשע ותינוק

הסבירה לי שהחליטו   אמא" ?מה קורה פה: "שאלתי. ראיתי שכל הבית ארוז, כשחזרתי מבית הספר

היא  . לעלות לארץ ישראל כי כאן תמיד נרגיש זרים וישראל זו מדינת היהודים בה נוכל להרגיש שייכים

ולכן צריך לעלות  , הבריטים -קוראים להם, אמרה שנגיע בספינה ושאנשים רודפים אחרי הספינות האלה

.  אבל עדיין פחדתי מאוד, "אנחנו נשמור עליך, אל תדאגי: "היא הוסיפה. בשקטעל הספינה בלילה בשקט 
 .נפרדתי מכל מי שאני מכירה, למחרת
לנו כמה ימים   שיקחאמרה  אמא. ישנה ורעועה, תהיה כל כך גדולה שהאוניהלא דמיינתי . לאוניהונסענו 

  .או אפילו יותר עד שנגיע
ניסיתי לישון אבל לא הצלחתי  . היו בה מיטות קטנות ועלובות לכל משפחה. עמוסה באנשים היתה האוניה

החלטתי לא להעיר  . לבסוף נרדמתי עד שהתעוררתי בבהלה כששמעתי אנשים צועקים. כי היה מלא רעש
 .יצאתי מהמיטה ועקבתי אחרי הצעקות. את ההורים כי לא רציתי להדאיג אותם

עניתי  " ?הזאת האוניהלמה את על ? מה את עושה פה, ילדה: "חייל בריטי תפס אותי ואמר לי, לפתע

של   לאוניההוא לקח אותי (. שיקרתי)שאני כאן עם ההורים שלי ואנחנו נוסעים לבקר את סבא וסבתא 
 .הוא ענה שאראה אותם בהמשך. ואבא שלי אמאשאלתי אותו מה עם . הבריטים

:  הם אמרו." מצאתי אותה עוקבת אחרי: "הוא הראה אותי לחיילים הבריטים האחרים ואמר להם באוניה

.  אבל לא צץ לי שום רעיון, מהאוניהניסיתי לחשוב על דרך לצאת ." שלנו לישראל באוניהניקח אותה "

לא ציפיתי לראות  . התחלתי לראות את ישראל מרחוק והיא נראתה כל כך יפה, באוניהאחרי כמה ימים 
 .חלמתי שאראה אותה עם ההורים שלי, כך את ארץ ישראל

ירד הלילה  . הם דיברו אחד עם השני ואמרו לי לא לזוז. כשהגענו לארץ היו מלא חיילים בריטים על החוף

הם הביאו אותי לחדר סגור עם חלון אחד קטן ושולחן אוכל ומיטה  . ופתאום רציתי מאוד לברוח משם

אני אטפס : הסתכלתי על החלון הקטן עד שצץ לי רעיון. היה אמצע הלילה ועדיין לא נרדמתי. קטנה מאוד

הסתובבתי ברחובות וחשבתי על . הרעיון עבד והצלחתי לברוח. לחלון בעזרת השולחן ואברח משם

הגעתי  ... או שגם הם יתפסו באוניהוהאם הם יצליחו להגיע , אולי הם בכלל לא הגיעו עדיין. המשפחה שלי

שמסמן  , זה כתב מורס: "היא ענתה. שאלתי מישהי עליהם, שוב לחוף הים וראיתי אנשים עם פנסים

היא שאלה אותי איפה  . חשבתי שזה מגניב." שמגיעות לארץ ישראל את הדרך והיכן לעצור לאוניות

קראו לה שלומית והיא  . אחרי שסיפרתי לה שאלתי אם היא תוכל לעזור לי למצוא אותם. ההורים שלי
 .  אמרה לי שכן

.  שלומית האירה עם הפנס שלה וסימנה נקודות ופסים. שמתקרבת אוניהכשהשמש שקעה ראיתי פתאום 

התקרבה וקיוויתי כל כך  האוניה. באוניהלא הבנתי את המסר שהיא העבירה אבל התמקדתי בלראות מי 

כל . שלי לאמאהסתכלתי וראיתי מישהו שדומה לאבא שלי ולידו מישהי שדומה . שההורים שלי עליה

רצתי  . אמרה שלומית" איזה מזל שלא עצרו אותם. "שמחו לראות את ארץ ישראל באוניההאנשים שהיו 

הרי לא . כל כך שמחתי והתרגשתי וקפצתי עליהם בחיבוקים. לכיוון האנשים וראיתי את ההורים שלי

כשחיבקתי אותם סיפרתי להם כל מה שקרה לי מאז נעלמתי  . ידעתי מתי ואם בכלל אראה אותם
  .היו להם דמעות בעיניים מרוב שמחה. מהאוניה

יהודים זכו   ועודבסופו של דבר הבריטים עזבו את הארץ ועוד . מאז מצאנו את מקומנו בארץ ישראל
 .לעלות אליה
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 שמידטחירות / החלום שהתגשם 
  

 אדבר !תינוק יולדת שלי אמא !עכשיו קורה מה לשמוע חייבים אתם .במצרים גרה ואני מרים אני שלום
 ...כך אחר איתכם

  
 : מה זמן כעבור

 ...התינוק עם עכשיו עסוקה כך כל שלי אמא! בעולם חמוד הכי הכי התינוק זה ,תקשיבו
  

 :שנים כמה כעבור
  בתיה ככה ,שלי אח) ושמשה בקרוב שנצא מקווה ממש אני .בפרך עובדים במצרים אנחנו עכשיו ,תקשיבו

 .חשוב משהו לנו לומר אותנו מכנס הוא ,הנה .אותנו ישחרר (בכלל אחר סיפור זה עזבו אבל ,לו קראה
  

 :שעות כמה כעבור
 וחושבים ,שמחה אני למה עצמכם את שואלים בטח אתם !מלך של פויה !פרעה לך מגיע !!!יששששש

  יפסיק בטוח הוא עכשיו .לפרעה מכות לתת מתחילים אנחנו כי שמחה אני אבל ,"משוגעתתת מרים"
 !ממצרים ונצא בנו להילחם

  
 :ימים עשרה כעבור

  אני ,טוב .נגדו מלחמה של ימים עשרה אחרי מפה שנצא האמנתי לא כבר !קרה שזה מאמינה לא אני !וואו

 מפחדים לא שאנחנו שידעו אלא ,שברחנו יחשבו שלא כדי ,בבקר ללכת שחייבים אמר משה ,אורזת כבר
 .הנורא המלך מפרעה בכלל

  
 :יום כעבור

  ,סליחה ,אהה .מיצות לנו יצאו לחם להכין זמן לנו שאין בגלל אבל ,עוזבים אנחנו היום !הרגע הגיע ,טוב
 ?בו נעבור איך !פחד איזה .סוף לים הולכים אנחנו ועכשיו ,אמר משה ככה ,מצות

  
 :זמן כמה כעבור

  ...נגזים לא בואו ,טוב ,והמוזר הקטן אחי ,שלי אח ,תקשיבו ,טוב !המומה אני ,בשוק פשוט ,בהלם אני ,טוב

  מתו עצמו והוא פרעה של העבדים וכל !מאמינה לא אני !כן ,כן .הים את לשניים פשוט חצה שלי אח :קיצור

  ,טוב .שנים לו חיכיתי !מאמינה לא פשוט .התגשם שלי שהחלום מאמינה לא פשוט אני ,טוב !!!יששש .בים
 ...ביייי .לובשת שלי חברה של שאמא השרשרת את לנסות ,לזוז חייבת
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 המלצות ספרים חלומיים

 קיבואישי קאזו/ הקמע 
  

 יסעור ענבר –ממליץ 
  

שקוראים לה  , מישהי" הקמע"בספר הקומיקס 

ואיך  , מוצאת קמע שעבר במשפחה שלה, אמילי

כשהיא ישנה היא חולמת  ? היא מתקשרת אתו

בחלום שהיא מתקשרת אתו וככה היא יכולה  

,  הוא מדריך אותה איך להשתמש בו. להקשיב לו

זה קצת . מה הדברים הטובים לעשות ומה רעים

כי גם חלק מהנביאים  , מזכיר לי נבואת חלום
 .  דבר אתם מהחלום' ה', תקשרו ככה עם ה

 ריירדןריק / גנב הברק  –קסון 'פרסי ג 
 יסעור ענבר –ממליץ 

  
דרך   הטיטאניםקסון שומע את מלך 'פרסי ג

הוא מנסה להשמיד את העולם  . החלום שלו

שלו בחזרה   הטיטאניםולהוציא את צבא 

בהתחלה פרסי לא מבין מי זה  . לפעולה

ורק אחרי שהוא בשאול , מתגלה אליו בחלום

גם דרך השיחה בין , לאטאז הוא מבין לאט 
 .זאוס לפוסידון וגם מתוך המחשבה של עצמו

 גפן פישר" / חלומות"המלצה על המשחק  
  

איך  . המטרה במשחק היא לקבל כמה שיותר נקודות

על המלכות יש  . יש מלכות במשחק? מקבלים נקודות

ישנם  . המספרים הם הנקודות שמקבלים. מספרים

שיקוי  , מלך, דרקון, כמו אביר, גם קלפים מיוחדים

שמה מלכת , יש גם מלכה מיוחדת. וליצן, הרדמה

מלכת הוורדים היא אמנם מלכה שזוכים בה . הוורדים

אבל זכיה בה משמעותה שמקבלים  , במעט נקודות

יש גם שתי מלכות נוספות שאסור  .  מלכה נוספת

מלכת הכלבים ומלכת  : לקבל את שתיהן ביחד
 .החתולים

אני יכולה לשער  . קשה לדעת למה קוראים לו חלומות
 .שקוראים לו ככה בגלל שיקוי ההרדמה

 .אני מאוד אוהבת את המשחק הזה
  

 !?האם ידעתם שילדה בת שש המציאה אותו
 !במשחק שתהנו מקוה
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 עידו פישר/ חידות  
  

אחד מחבריו של שרלוק הולמס סיפר לו את  

אדם אחד קרא ספר בעוד שאשתו : הסיפור הבא

האיש נרדם ובחלומו הוא משתתף  , סרגה סוודר

הוא רואה  , פתאום. במרדף שקרא עליו בספר

בדיוק כשבחלום , בחלום רכבת שנוסעת לכיוונו

אבל  . אשתו העירה אותו, הרכבת התנגשה בו

באותו הרגע בגלל החלום הוא חטף התקף לב 

אני לא מאמין לסיפור הזה אמר שרלוק -. ומת
 .  הולמס

 ?מה גרם לשרלוק הולמס לא להאמין לסיפור
  

--- 
לאדם אחד יש שומר ששומר לו על הכספות  

יום אחד האיש היה צריך לטוס לאמריקה  . בלילה

!  אל תטוס: והשומר לילה אומר לו, בשביל העסק

חלמתי בלילה שהמטוס שאתה עולה עליו  

פספס  , הוא הלך, האיש לא הקשיב לו. מתרסק

כשהוא הגיע  . את המטוס ועלה על המטוס הבא

לאמריקה הוא שומע שהמטוס שהוא פספס  

הטרסק ובכל זאת דבר ראשון שהוא עושה  
 כשהוא חוזר זה לפטר את שומר הלילה למה

תשובה לחידה הראשונה  : שרלוק הולמס לא האמין לסיפור  , כי אם האיש מת  איך יודעים   -

מה הוא חלם ?! 
תשובה לחידה  השניה  : השומר לא אמור לחלום בלילה  , הוא אמור לשמור ! 
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 אחינעם אברבנאל/  כית"התנתיבת החלומות  
. ך התערבבו ושכחו מי חלם איזה חלום"כל החלומות בתנ

נראה לי שהם כבר . עזרו לחלומות לחזור לחולמים

 ...מתגעגעים

 

 יוסף

 

 יעקב

 

 פרעה

 

 

 

 

 

 

 נבוכדנצר 
 

 

 

 שר האופים
 

 

 

 

 

 

 

 

 שר המשקים
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 ח ש ז ז ס ב ה מ צ ע ד ה מ ג י פ ק ר נ ח א
 ל ד ג כ ע י ח ל ק ר א ט ו פ ש ד ג כ ע ה ד
 ו ש ז ס ב ה נ מ צ ת ק ר א ט ו פ ש ד ג כ ע
 מ י ט ע ג ב מ נ ה י ז ס ב ה נ מ צ ת ל ח י
 ט כ י ט ה ב י ח כ ר ק מ ו ל ח נ מ ע כ ע ג
 ו ש ג נ ס ב ה נ מ ע י ע כ ד ר ג ש ב ת א ט
 ב כ ע ה י ח ל ק ר א ט ש ו פ י ת כ ר י ת י
 י ח ל ק ר א ט ו פ ז ס מ ב ה נ מ צ ת ש ד ג
 ק ר א ט ו פ ז ס ב ה נ י מ צ ת ת ש ד ג כ ע
 ק ת צ צ נ ש מ נ ה ב ס כ ז ש ד ג כ ע י ח ל
 ב ה נ מ צ ת י ל ח י ע ה כ ג ד ש פ ו ט א ר
 ש ד ג כ ע י ח נ ל ק ר א ט ו ל י ל ה פ ז ס
 י ע כ ג ד ש פ ו ה ט א ר ק ז ס ב ה נ מ צ ת
 פ ז ל ח ל ו מ ב ה ק י צ ס ב ה נ מ צ ת ל ח
 צ מ נ ה ב ס ז ש ד ג כ ע י ח ל ק ח ר א ט ו

 פ ל נ ד ג ח ח כ ט ד ר ח י ה צ כ ע י ט ר ת
 כ ד ק ס ת מ פ י ה נ י ש י   ד ו ד נ כ י ל פ
 ח ל ו מ ו ת פ ז ב כ ח ד ר מ ט ד מ צ ה ג ג
 ק ח ט ע ש ז ס ב ה נ מ ל ר ל ח ח י ע כ ג ש
 י כ ש ז ד ג ק ר א ט ל ע נ י ק ס ח י ט כ י

 פקטרעמית / תפזורת חלומות 

 
,  מיטה,  לילה,  חלום רע,  חלום טוב,  חלומות פז, שינה,  חלום

 .פיגמה,  שנצ,  נדודי שינה,  לחלום בהקיץ,  שמיכה,  כרית
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אני לפעמים שם חלום  

אחד בתא האחורי של  

ואז  , המח ושוכח מזה

ביום אחר אני זוכר 

 .את החלום הזה שוב

 נתן

אני חלמתי חלום על  

בקשתי כל  . אלהים

מה שרציתי והוא  

 .  נתן לי

 שי

 חלומות -שיחה בהרבה עיניים 
  

 תום, אילת, שי, נתן, נתנאל ,יערה
  

 ?מי רוצה לספר חלום שחלם
  

היו לי   –כשאני הייתי בת חמש וארבע . חלומות של זאב שמנסה לאכול אותי הרבהיש לי הרבה :  יערה

 .וכל החלומות שיש לי הם חלומות רעים, חלומות כאלה ועדיין יש לי
  

 ?מה את עושה כשזה קורה
 .  אני מתעוררת ואז אני מנסה ללכת לישון עוד פעם ואז אין לי חלום: יערה

  
 ?בלילה מהריש מי שמחבק אותך מהר 

אותי   תקחואז אמא שלי התעוררה ואמרה לו שהיא , ושזאב אכל אותי, פעם היה לי חלום שכלב אכל אותי
 .  מהבטן שלו ואז הוא הוציא אותי

 .  אני חלמתי שזומבי אוכל אותי :נתנאל 
  

 ?מה עשית
 .  ברחתי עם חברים שלי

 .אני לא זוכרת חלומות: אילת
אנחנו יושבים על המרפסת ואז אח שלי הקטן  , יש לי הרבה חלומות שאני ואחות שלי והאחים שלי: יערה

ואז שמענו דפיקה בדלת ואני פתחתי ואז  , ואח שלי הגדול אומר שהיא לא, אומר שהוא רוצה שסבתא תבוא
 .  ואז כשאני מנסה ללכת היא מרביצה לי, ראיתי שהיא בורחת עם תינוק

 .גם אני לא זוכרת חלומות: שי
 ...אני לא יודע מה לספר, אין לי חלום בראש: נתן
רואה  , החלום הזה היה שאני הולך באיזה רחוב שאני לא מכיר. לי יש חלום קצת מפחיד וקצת לא: תום

את  , השניהלוקח את המטקה , ואז אני בא, רואה את חבר שלי משחק לבד פתאםמגרש טניס ואז  פתאם

אני רואה ליד הבית צל של מישהו   פתאםואז , אנחנו מתחילים לשחק ואז הייתי צריך לחזור, המחבט השני

אני מסתכל   פתאםאז . אני לא יודע מה הדמות ומאיפה זה הגיע. צל של דמות, ואני לא מבין של מה הצל הזה
 .  לצד שממנו הדמות באה ואני רואה סתם ערימה של חבילות של אזני המן
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 נתנאל

אני הייתי רוצה  

לפגוש בחלום את  

הייתי  . ספיידרמן

תופס אנשים עם 

 !קורי עכביש

אני  הייתי רוצה  

חלום עם המשפחה 

שהקורונה  .  שלי

תסתיים וכל  

המשפחה שלי תוכל  

לבוא לסבא וסבתא  

 .שלי

 יערה

להביא למלוח  , אנחנו הולכים לאכול אותן מחר ואנחנו גם יכולים לקחת אותן הביתה. אני הכנתי אזני המן: יערה
 .  מנות

אני עדיין קצת   –וגם אם אני עם מישהו , בגלל החלומות, עכשיו אני כל הזמן מפחדת ללכת לחדר שלי בלי מישהו

 . פוחדת
 ?למה לדעתכם אנחנו כמעט לא זוכרים חלומות

 .  בגלל שהם לא אמיתיים : נתן
 .  לי זה כמעט לא קורה שאני לא זוכר: תום

 .לפעמים אני שוכחת חלומות בבוקר: שי
,  ואז ביום אחר אני זוכר את החלום הזה שוב, אני לפעמים שם חלום אחד בתא האחורי של המח ושוכח מזה: נתן

 .ואז בלילה אחר אני חולם את זה
ואז שוכחים כבר את  , שואלים אותך אחרי שאתה חולם –שוכחים חלומות בגלל שכל פעם כשאתה חולם : אילת

 . השאלה מוחקת את החלום. החלום
 .  לפעמים זה חלום שיכול להיות אמיתי: נתן
 . שוכחים פשוט בגלל שהתא הקדמי של המח שלהם לא פתוח הרבה פעמים: תום

אבל אז אתה שוכח בגלל שזה היה לפני  , בגלל שרק התעוררת אתה זוכר -כשאתה מתעורר , בגלל שבבוקר: יערה
 .  הרבה זמן

 ?האם לחלומות יש משמעות
 .  הם באים לספר לך משהו. אבל אני לא זוכר את המשמעות, כן: תום

ואז ממש פחדתי והיה לי חלום שהיא  , שמישהי שאוהבת לשיר רצתה לאכול אנשים, פעם ראיתי סרטון: יערה

ואז היא ראתה אותנו והיא  , אני ואחותי נסינו להתחבא ממנה מתחת לספה. וראינו אותה מהמרפסת, שם היתה

שאנחנו כל הזמן אוהבים  , אז ראיתי ששכנים שלנו, "כן"והוא אמר , באה ואלתי את אח שלי הקטן אם הדלת פתוחה
 ...ועכשיו אני עוד יותר פוחדת, זה היה כל כך מפחיד. ואז אני נרדמתי, פתחו את הדלת, לשחק אתם

 .  לדעתי אין משמעות: אילת
 ?מאיפה הם באים? לדעתך החלומות באים סתם

 .פשוט לפעמים חולמים אותם: אילת
 .  המח שם לנו בראש הרבה תמונות: יערה

 ?אבל אנחנו לא זוכרים אותו, אתם יודעים שכל לילה יש לנו חלום: נתן
מדמים את  , אז החלומות עושים דברים –אם קרה לך משהו ביום . זה בא מדברים שקרו. יש לזה משמעות : תום

 .איך זה נראה בדמיון, זה בדמיון
 !אין משמעות: שי

 ! זה כל הזמן חלום רע –אם יש לי חלום . המח זוכר אותו ושם בחלומות –מה שקרה בבוקר : יערה
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 תום איילת

 ?"החלמה"מי יודע מה זה 
 ".  החלמה"קוראים לזה  –כשאתה נהיה בריא , אם אתה חולה: תום

  
 ?האם לדעתכם חלום קשור להחלמה. באות מאותו שורש" החלמה"והמילה " חלום"המילה 

 . שחולמים שאתה חולה ואז אתה מחלים: שי
 . בגלל שאפשר לחלום על זה שאתה מחלים: אילת

  
אתם חושבים שגם החלום עוזר במשהו לגוף או . הוא מתחזק אחרי מחלה, ההחלמה היא מצב טוב לבן אדם

 ?לנפש
 . לא: נתנאל

 ?היית מעדיף לא לחלום
 .  כי זה כיף לחלום דברים! כן לחלום: נתנאל

 ?על מה אתה אוהב לחלום
 !על כל הדברים בעולם: נתנאל

  
 ?את מי הייתם רוצים לפגוש בחלום

 .  אני הייתי רוצה לפגוש את ביבי: תום
 ?מה היית אומר לו? באמת

 .  לא בא לי להגיד: תום
 .  אני הייתי רוצה לפגוש את החברות שלי: שי

  
 ?או כמו שאת פוגשת אותן רגיל, לפגוש אותן בצורה מיוחדת

 .  שהן לא יריבו אתי אף פעם, בצורה אחרת: שי
 .  שהקורונה תסתיים וכל המשפחה שלי תוכל לבוא לסבא וסבתא שלי.  אני  הייתי רוצה חלום עם המשפחה שלי: יערה
 !אני רוצה לפגוש בחלום רק אותי: אילת

מה עשית  : "הייתי שואל אותי. עכשיו 7כי אני בן , 17כשאני אהיה בן ! אבל בעתיד, אותי... הייתי רוצה לפגוש את: נתן
 ".  ?אתמול

 .79אני רציתי לפגוש את ביבי כשאני בן : תום
 ...זה הרבה מאד 79: שי

 !הייתי תופס אנשים עם קורי עכביש. אני הייתי רוצה לפגוש בחלום את ספיידרמן: נתנאל

 

 ?יודעים מה זה נביא

 ...אליהו הנביא: שי
 ...שמואל הנביא: תום

,  סבא רבא רבא שלי

הוא ברח  , בשואה

אבא ואמא  . לבד

ואז הוא  , שלו מתו

ברח לבד עם חבר  

 .שלו לארץ ישראל

שוכחים חלומות 

בגלל שכל פעם  

 –כשאתה חולם 
שואלים אותך אחרי  

ואז , שאתה חולם

שוכחים כבר את 

השאלה  . החלום

 .  מוחקת את החלום
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 .מדבר אתו' אתם יודעים שנביא הוא אדם שה! אתם מכירים נביאים, נכון
 .מדבר' גם עם המלאכים ה: נתן

  
מדבר  ' יש נביאים שה, דבר פנים אל פנים' עם משה ה. מדבר בכל מיני צורות' אל הנביאים ה. אתה צודק

ומבינים  , יש נביאים שרואים חזיונות שאף אחד מסביבם לא רואה, שומעים פתאםשהם , אליהם דרך בת קול
 .מתגלה אליהם בחלום' ויש נביאים שה, רוצה' מהם מה ה

 .  בקשתי כל מה שרציתי והוא נתן לי. אלהיםגם אני חלמתי חלום על : שי
  

 ?מה למשל רצית
 . הרבה כסף והרבה חברים: שי

  
 ?כשהתעוררת וראית שזה רק חלום התאכזבת

 .  לא ממש, קצת: שי
 ...אבל זה לא אמיתי, כאילו אני מקבל משהו כמו לגו בחלום, גם אני מתאכזב מחלומות: נתן
 ...וזה רק בחלום, הרכבות, נגיד, שאני רוצה, גם אני מתאכזב לפעמים: תום

  
 ?הייתם רוצים לקבל נבואה בחלום

 .  לא יודעת למה, לא הייתי רוצה: אילת
אז אני אוכל לבקש מה שאני   –אמר שאם אני אלך להרבה דברים מסוכנים ' פעם אחת היה לי חלום שה: יערה

 .  אבל אז השועל אכל אותי, הלכתי לשלב השני... כמעט נסיתיואז אני . אבל רק שני דברים, לי יתןרוצה והוא 
  

 ?מה זה להגשים חלום
 .  שהחלום הופך לאמיתי: שי

  
 ?האם אתם מכירים מישהו שהגשים חלום

 !גדולה ממשהם לא נפטרו ממלחמה ממש  –באמיתי , סבא וסבתא רבא שלי: יערה
ואז הוא ברח לבד עם חבר שלו לארץ , אבא ואמא שלו מתו. הוא ברח לבד, בשואה, שלי רבאסבא רבא : תום

לאנשים  , שמגדלים בו ילדים, והלך לסוג של בית ספר. ספינה שעולה לארץ ישראל, עלה לספינה לבד, ישראל
 .  שאבא ואמא שלהם מתו

 .  קוראים לזה יתומים: נתן
אבל הוא עלה לארץ . והתחתן, קראו לה אביבה, ואז הוא גדל ומצא מישהי שתתחתן אתו. אז הוא היה יתום: תום

 .  זה היה חלום שלו! זה העיקר, ישראל לבד
  

 ?איזה חלום הייתם רוצים להגשים
 .  שהקורונה תלך מכאן: יערה
 .  שהקורונה תגמר: אילת
הטלפון   –דודה שלי ! זה קרה לי ביום ראשון –באמיתי  –ואז , את הטלפון ואז מצאתי חפשתיבחלום אחד : תום

 !וזה היה בדיוק כמו בחלום, ואז אני מצאתי אותו מתחת לכורסא, שלה נעלם
 .אני רציתי להמציא משהו שיכול להיות נגד לבה: נתן
 .  הייתי רוצה שכל העולם היה עולם ממתקים: שי

 !אי אפשר לעשות את זה, זה עובר גבול: נתן
 ...אבל הממתקים היו מאד בריאים: שי

   .שאני בונה דברים מגניבים ממנו, חלום של לגו :נתנאל
 ...וגם הייתי רוצה להגשים שהרבה זמן יהיה שלג: שי
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 ציירו  או כתבו חלום שחלמתם
 החלום שלי



 היינו כחולמים
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