
 ג'ק גילרון/מסגרת דרשה לראש השנה תש"ף

 ום פקודה:י

 מלכות, זכרון, שופר, דין –יש כמה מלים שיש להם קשר הדוק לראש השנה 

היום הייתי רוצה להתמקד המילה "פקד" .  הוא הפועל הראשון בפרשה התורה שנקרא 

 וה' פקד את שרה. –הבוקר 

פקד הוא אחד הפועלים שמופיע בכל הבנינים ונטיות עד שמשתמשים בו כדוגמא בלימוד 

 עבריתדקדוק הפועלים ב

בספר במדבר הפועל משתמש הרבה בהוראת לספור אבל הוראה זאת נשאל מזה 

דברים סופרים.  הרטיעה מן הספירה פן תשומת הלב יכול לגרור אז ששמים לב לפרט ו

השקלים ולא את מחצית כי תישא כאשר סופרים את  –סטים לא טובים טבועה בשני טק

אדם, וחטא דוד המתואר בספר שמואיל כשהוא כמלך סופר את העם וגורר עונש  -הבן

מתח.  גורר ו ןמסכשכשפוקדים את האדם יש בו משהו   מאלהים על מעשה שלא ייעשה.

ם בדין כלא "לפקוד על צבא מרו –המתח הזה מתבטא בשורה של התפילה ונתנה תוקף 

 יזכו בעיניך בדין"

אנו אולי מרגישים את זה כאשר אנו פוקדים את המעשים שלנו עצמנו ונוכחים לדעת שלא 

נפקוד את או שעשינו דברים שאנו מצרים עליהם.   אבל אם לא  את מה שרצינו עשינו

 המעשים שלנו, איך נתעורר ונחליט לשנות?

הוא בביטוי שמופיע גם בעשרת הדברות  אחד הביטויים הקשים שבו בולט הפועל פקד 

 שלוש עשרי מידות: בהמשך למלים של וגם

הפירוש המסורתי אומר  -, "פוקד עון אבות על בנים ועל בני בנים ושלשים ורבעים"

שמשמעות הדבר, שאלהים לא מעניש את הדור הראשון או השני כי אולי יחזרו בתשובה 

ם לא ישובו ח"ו, אז על דורות האחרונים הוא והוא מעכב העונש בתקווה שישובו, אולם א

 מעניש עבור המעשים של כל הדורות עד אותה נקודה.

 אנו לא אוהבים לחשוב על הדמוי הזו אבל אנו חיים אותו בעצמנו בשני מישורים ענקיים:

 –וחומרים שאנו פולטים לסביבה על בית גידולם קריסת העולם החי תחת הלחץ האנושי 

שתורמים לקריסה לא רק של דבורים אלא הרבה  –ה כימיים לא ברירנים חומרי הדברכגון 

עוקבים בו  –מורה ביער השחור בגרמניה ששל החרקים בכללי חרקים אחרים.  יש סקר 

! זה מקרה 75%יש ירידה של ו –אחרי מספר החרקים הכללי מאז אמצע שנות השבעים 

ים בחרקים ייים אחרים התלולאיכות.  מה קורה לציפורים ובעלי ח כתשבו כמות הופ



בזה אנו מתנהגים לא כמו אלהים אלא כאנטי של האלוהים )פותח את  כמקור מזונם? 

 אנו שותפים לכך או אויבים לכך?(  .ידיך ומשביע לכל חי רצון

 .Dr.  )1970מיליארד ציפורים מצפון אמריקה מאז  3.0יש סקר חדש שאומר שנעלמו כ 

Ken Rosenberg, Cornell  Ornithology Lab and American Bird Conservancey(  שזה

 מסך הציפורים שהיו אז.   30%כמעת 

מלאו את הארץ וכבשוה  –ראשית יש שני מודלים ליחס שלנו לעולם: פרק א פרשת בב

ובבראשית ב' על האדם בגן עדן "לעבדה ולשמרה".    ורדו בדגת הים ובעוף השמים..."

בחרנו במודל הראשון בדחף בלתי מרוסן וללא עכבות עד שאנו כל כך משפיעים על 

 –התקופה שלנו כעידן גיאולוגי חדש עד שמדענים מכנים את  -ובעיקר לא לטוב!  –העולם 

 .  Anthropocene ופוקןרהאנט

ה מידה של כדור הארץ.  ואחד הסממנים של כי מה שאנו עושים משנה את העולם בקנ

קורים לזה אירוע  –ההשפעה שלנו היא הכחדת מינים בקנה מידה של עידנים גיאוליגיים 

 הכחדה עולמית הששית.

בגלל חוסר  -במוסף כתוב: "היום הרת עולם, היום יעמיד למשפט, כל ייצורי עולמים"  

באשמתנו  –רי עולמים בסכנה לעולם שנברא בעידן עידנים, כל ייצושלנו הכבוד 

 ובאחראיותנו. 

חימום כדור הארץ ע"י פליטת גזי חממה וכריתת יערות  –את הפיל שבחדר  –וכמובן 

  DAVID  WALLACE-Wells ספר שלההגשם.  

 The Uninhabitable Earth עולם שלא מקיים יישוב אדם   

 מתאר בצורה מעוררת חרדה את ההשלכות של אותו חימום:

זה  –טמפרטורות עד כדי כך גבוהות שאדם לא יוכל לשהות בהם ללא מיזוג  –טמפרטורה 

 חקלאות  קייםאפשרות לאין שוזה אומר  –כבר מתקרב לכך בחלקים של חצי ערב הסעודי 

.  תוספת מיזוג רק מחריפה את הבעיה כי אין עובדים שיכולים לעבוד באקלימים האלה

 ים פוסיליים.כול עוד החשמל נוצר משריפת דלק

 –גלים שלמים תחת האורבנים בצורות ושטפונות גם שניהם.  הטבעה של אזורים  –מים 

 להשאר בבתיהם  ומאות מליוני אנשים לא יוכל

בגלל חוסר קיום גידולים בר אינם או ם כבר לא פוריים יאין מספיק מזון כאשר אזור –מזון 

 מים או עודף מים



אקלים אנשים במאות מליונים יברחו מאזורים שחימום ה –כאוס חברתי ועירעור בטחוני 

קורה עכשיו באירופה ובארה"ב זה כאין וכאפס למה שעומד יהפכו לבלתי ישיבים.  מה ש

 שיכולים להיווצר בעתיד. יםלקרות.  מה שקרה בסוריה זה רק הספתח לתהליכים ועימות

ויושבים  יים? האזנ תאז למה אנו אוטמים א  !מעורר חרדה? חלחלה? ועוד איך

אז מסיטים מבט, שמים תשומת לב על דברים  – םחרדה היא רגש לא נעי כמאובנים?

יש משהוא  –חרדה היא מסר לפעמים   יותר קרובים יותר "קלים" להתמודד איתם.  אבל

  לעשות ועכשיו!  ךשצרי

ה לז מה אני יכול לעשות?  –ולהגיד זה בעיה כל כך גדולה אפשר להגיב לדברים האלה 

.  היא המריצה מאות תלמידת תיכון השוודית - נברגקיבלנו תשובה בדמות של גרטה טו

תלמידים כמוה ומבוגרים שנאורים להפגין ולדרוש פעולה מרחיקת לכת ע"י  אלפי

 Billו   Al Goreהמנהיגים.  קשה להאמין אבל היא האירה את העולם לעניין הזה יותר מ 

McKibben  עם כל המעמד והכסף שלהם.  קשה לא להרגיש שנביאה הולכת בתוכנו ואו

 ואבוי אם לא נאזין לכל מילה. 

 זה ידרוש שינויים בסדרי עולם גם בארגון הכלכלי וממשל.  לפי נעמי קליין בספר שלה 

This changes everything 

דשת חנרגיה מתזמות לבניית מתקני איכעת יש הסכמי סחר בינלאומי שחוסמים עידוד ל

שנאסר ע"י  העדפה לתוצרת מקומיתכשל רוח כי זה מוגדר גם סולרית ומתקדמים גם 

זה קורה בו זמנית כאשר תעשיית הפקת   .הסכמי הסחר שנחתמו בחצי יובל האחרון

    עד טריליון דולר סיבסוד ע"י הממשלות שונות. דמיליאר 750דלקים פוסיליים מקבלים 

 יכולים לעשות מיד: יש שני דברים שאנוכעת 

  לקרובים ולרחוקים. יש ספרים מעולים  הממצאיםללמוד את הנושא ולהעביר את

 , ומה שאפשר לעשותThe uninhabitable earthהשלכותיה ועל חימום כדור הארץ 

 Naomi Klein, this changes everything או הספר של ,E.O. Wilson- Earth 2.0 ,

 להגנת הסביבה הישראלית: יש גם מידע על אתר של משרד

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/IsraelGreenhouseGas/Pa

XParagraphTitle1ges/GHGInventory.aspx#Gov 

  להפוך להיות פעיל פוליטית ולדרוש שמנהיגינו וקובעי מדיניות יתייחסו לבעיה

 The extinction תאחת התנועות הפעילה בזה נקרא  הקיומית הזאת כקיומית.

rebellion ויש לה סניף בישראל  /.com/XRisraelhttps://www.facebook 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/IsraelGreenhouseGas/Pages/GHGInventory.aspx#GovXParagraphTitle1
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/IsraelGreenhouseGas/Pages/GHGInventory.aspx#GovXParagraphTitle1
https://www.facebook.com/XRisrael/


אפשר לדרוש ממנהיגנו הישראליים התייחסות ראויה.  לדוגמא יש לדרוש  –לדוגמא 

 תקנות קפדניות ביותר למניעת בריחת מטן ממתקני ההפקה הישראלים בלב ים

יותר חריף  34. מטן הוא גז חממה פי באתרי הטמנת פסולת ומתקני טיהור שפכים

 אשל פליטת גזי חממה בארץ הם מתאן שב 14%כיום כמעט  חמצני.-מפחמן דו

לבטל מתקני ייצור חשמל מבוסס לדרוש יש  מאתרי פסולת ומתקני טיהור שפכים.

 פחם שגם אפר הפחם הוא בעיה ומטרד סביבתי.

אני מזכיר שייתכן שמה שקרה אצל  –למי שחושב שלנו יש בעיות אחרות יותר קשות   

שדחף  תולדה ישירה של בצורת שנגרם ע"י חימום כדור הארץבחלקה שכננו סוריה היא 

  (.איכרים לערים ולמתחים שנבעו מכך

יש דרך אחרת להבין את המילה פקד:  אלהים שמה לב למצוקה ומתערב כדי להציל 

 ולרפא.  שרה היתה עקרה וה' פקד אותה והיא ילדה בן.

)המובא ע"י אביבה המדרש  מא עוד יותר מובהקת יש בסיפור של יציאת מצרים שלפיגדו

הצופן שמוכיח שהגיע עת הגאולה הוא המסר שאלהים מביא גוטליב זורנברג בספרה( 

לעם כאשר הוא מוסר למשה שיגיד: פקד פקדתי אתכם וזה הפועל שיוסף מוסר לאחיו 

ז"א האלהים יראה וישים לב  – "ואלהים פקד יפקד אתכם" –כאשר הוא על ערש דווי 

 למצוקה )"וישמע אלהים ,וידע אלהים"(

אנו צריכים ללמוד מאלהים גם מן הפרשה שאנו קוראים היום, יש להסתכל במצוקה ללא 

זה נכון בחיים  ולפעול! יש לעשות. לנסות ועוד לנסות עד שמוצאים את הדרך.רטיעה 

משבר הכי חמור שאנו המין להתמודד עם ה -הפרטיים שלנו אבל לא פחות חשוב  

 האנושי מתמודדים איתו.

שנוכל להגיד –כאשר אנו אומרים " היום הרת עולם " בעוד שנה ובעוד שנה ובעוד שנה

שנה טובה, שנת  -.  העבר ממשגי ופוקדים אנו את משבר העולם ופועלים ולהציל אות

 פעולה והצלה.

     


