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השנה אנחנו מציינים מאה ועשרים שנה להיווסדו של ועד הלשון העברית. לאור זה, החלטנו 
ננסה  זה  בטור  בסלע”.  “מילה   - הטור  את  לה  ולהקדיש  העברית  לשפה  כבוד  לחלוק 
להתחקות אחר מקורם של ניבים שגורים )יותר ופחות( המשמשים אותנו בשיח היומיומי. 

החומר לטור זה מלוקט מאתרי אינטרנט שונים, וממקורות אחרים.

כמה מילים על ועד הלשון העברית: )מתוך ויקיפדיה(
וליווה את תחיית הלשון  ועד הלשון העברית הוא ארגון שנוסד על ידי אליעזר בן יהודה 

העברית בארץ ישראל. לימים הפך הארגון לאקדמיה ללשון העברית.
בשנת תר”ן )1890( החליטה אגודת “שפה ברורה” של בן יהודה להקים “ועד ספרות”, כדי 
אחר  מיד  בעברית.  חדשות  מילים  ולהציע  דיבור  כשפת  בעברית  השימוש  את  להרחיב 
כך שינו את השם ל”ועד הלשון”. בן יהודה נבחר כנשיא הוועד, והחברים בו היו הרב חיים 
הירשנזון, דוד ילין, זאב יעבץ, אברהם משה לונץ, הרב יעקב מאיר )לימים הראשון לציון( 
ויחיאל מיכל פינס. הוועד פעל במשך כשנה והתפרק בשל חילוקי דעות קשים שנתגלעו 

בין חבריו.
גדולים  קשיים  בפני  שעמדו  העבריים,  המורים  בידי  הוועד  פעולת  חודשה   1904 בשנת 
בשימוש בשפה העברית לצורך הוראה, שכן שפת הדיבור לא הייתה עברית. תפקידי הוועד 

נקבעו:
“א. להכשיר את הלשון העברית לשימוש בתור לשון מדוברת בכל ענייני החיים, בבית, בבתי 

הספר, בחיים הציבוריים, במסחר ובקניין, בחרושת ובאמנות, בחכמות ובמדעים. 
ב. לשמור על תכונתה המזרחית של הלשון וצורתה המיוחדת העיקרית במבטא האותיות, 
כדי שתוכל לבטא את המחשבה  הנצרכה,  הגמישות  לה  להוסיף  ובסגנון,  בבניין המלים 

האנושית בזמננו בכל מלואה”. 
הוועד פעל כדי לקבוע נורמות אחידות בעברית, בדקדוק, בהגייה ובמינוח. הוועד התמודד 
גם עם ביקורת רבה על דרכי פעולתו ועל המילים שחידש, והיו שכינו אותו בזלזול “פבריקה 
של מילים”. את הׂשגתו על החלטה של ועד הלשון, בעניין ניקודה של המילה “נמל”, פרסם 

נתן אלתרמן בשיר:

בלילה שקט, על חוף תל אביב,
 שוכב הנָמָל במ”ם קמוצה.

 שוכב מיַבּב: - מחיי טוב מותי...
 אלי, למי אני עמֵל?

 קִויתי להיות לנמל אמִתי
 והנה

 מתגרים בי:
נָמֵל!...

- נתן אלתרמן, למלחמת הקמץ והצֵירה, 
הארץ, 12 ביוני 1936

עם קום המדינה הציע דוד בן-גוריון להפוך 
את ועד הלשון ל”אקדמיה ללשון העברית”, 
בן גוריון סבר שלמונח “אקדמיה” יש יוקרה 
“ועד”.   למונח  מאשר  יותר  רבים  וכבוד 
ואכן בשנת 1953 חוקקה הכנסת את “חוק 
 - תשי”ג  העברית,  ללשון  העליון  המוסד 
1953” ]1[ שמכוחו הפך ועד הלשון להיות 
הדבר  ומעניין  העברית,  ללשון  האקדמיה 
על  האמון  הרשמי  המוסד  של  ששמו 
ענייני השפה העברית על כל תחומיה, הוא 

בעצמו - אינו בעברית. 

 אלעד פריימרק וענבל חזות

    מילה בסלע 

העניינים העיקריים בפרשה
סיפורי בריאת העולם )פרק א-ב(  *

כאשר  ימים,  בשישה  העולם  בריאת   *
ביום השישי נברא האדם כנזר הבריאה 
אֱֹלקִים,  ֹאתָם,  “וַיְבָרֶךְ   - הטבע  וכמושל 
ֹּאמֶר לָהֶם אֱֹלקִים ּפְרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת- וַי
וּבְעֹוף  הַיָּם,  ּבִדְגַת  וּרְדוּ  וְכִבְׁשֻהָ;  הָאָרֶץ, 

הַּשָמַיִם, וּבְכָל-חַיָּה, הָֹרמֶֶׂשת עַל-הָאָרֶץ”
הצמחים  לפני  ראשון  נברא  האדם   *

והחיות. 
בריאת  לצורך  מאדם  צלע  לקיחת   *

האישה. 
האדם הוא שומר הגן - “וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן-עֵדֶן,   *

לְעָבְדָּה וּלְָׁשמְרָּה”
הנחש  ע”י  האשה  פיתוי  גן-עדן,  סיפור   *
ּתֵלְדִי  “ּבְעֶצֶב,   - קללות  חווה,  ע”י  ואדם 
ּתֹאכַל  אַּפֶיךָ,  “ּבְזֵעַת   - ו  לאשה  בָנִים” 

לֶחֶם” לאדם. גירוש האדם מגן עדן.
הדורות  פירוט  קין,  ידי  על  הבל  רצח   *
מאדם ועד נח. הידרדרות המוסר האנושי 

ּבָאָרֶץ,  הָאָדָם  רָעַת  רַּבָה  ּכִי  ה’,  “וַיַּרְא   -
וְכָל-יֵצֶר מַחְְׁשֹבת לִּבֹו, רַק רַע ּכָל-הַיֹּום” 
מאווירה של שביעות רצון כללית במהלך 
של  לכיוון  התמונה  משתנה  הבריאה 
“וַיִּנָּחֶם   - מהתוצאה.  מוחלטת  אכזבה 
וַיִּתְעַּצֵב,  ּבָאָרֶץ;  אֶת-הָאָדָם  ּכִי-עָָׂשה  ה’, 

אֶל-לִּבֹו”.

להורים
הראשון.  אדם  לחטא  דומה  קין  של  חטאו 
טֹוב  הַּדַעַת  “וּמֵעֵץ,   - אדם  את  גם  כמו 
אֲכָלְךָ  ּבְיֹום  ּכִי,  מִּמֶנּוּ:   ֹתאכַל,  וָרָע--ֹלא 
קין  את  מזהיר  ה’  ּתָמוּת”  מִּמֶנּוּ--מֹות 
ֹּאמֶר ה’  לפני שהוא מבצע את הרצח - “וַי
פָנֶיךָ.  נָפְלוּ  וְלָּמָה  לָךְ,  חָרָה  לָּמָה  אֶל-קָיִן: 
תֵיטִיב,  ֹלא  וְאִם  ְׂשאֵת,  אִם-ּתֵיטִיב,  הֲלֹוא 
לַּפֶתַח חַּטָאת ֹרבֵץ; וְאֵלֶיךָ, ּתְׁשוּקָתֹו, וְאַּתָה, 
ומאשים  וכמו אדם המתחמק  ּתִמְָׁשל-ּבֹו.“ 
את האשה בחטאו לאחר ביצוע העברה - 
עִּמָדִי,  נָתַּתָה  אֲֶׁשר  הָאִּשָה  הָאָדָם:  ֹּאמֶר,  “וַי

קין  גם  כך  וָֹאכֵל”,  מִן-הָעֵץ  נָתְנָה-ּלִי  הִוא 
ֹּאמֶר ה’ אֶל-קַיִן,  מיתמם לאחר הרצח  - “וַי
הֲֹׁשמֵר  יָדַעְּתִי,  ֹלא  ֹּאמֶר  וַי אָחִיךָ;  הֶבֶל  אֵי 
אדם   - דומה  הוא  העונש  גם  אָֹנכִי.”  אָחִי 
נענש ב”ּבְזֵעַת אַּפֶיךָ, ּתֹאכַל לֶחֶם“ וקין גם 
ברמה  אולם  האדמה,  בעבודת  מקולל  כן 
אֶת-הָאֲדָמָה,  תַעֲֹבד  “ּכִי   - יותר  חמורה 
ֹלא-ֹתסֵף ּתֵת-ּכֹחָּה לָךְ”. ניתן לראות כי הן 
לפני הגירוש מגן-עדן והן לאחריו התגובות 

והיצרים דומים. 

האם העסק היה אבוד מראש?
מתוארת  קין  שבסיפור  לראות  מעניין 
עֲו ֹנִי,  גָּדֹול  אֶל-ה’:  קַיִן,  ֹּאמֶר  “וַי  - תגובתו 
את  והבין  קין  התחרט  אכן  האם  מִנְֹּׂשא.” 
חומרת מעשהו או שהיה זה העונש החמור 

שקיבל שהרתיע אותו?

ילדים
הרצח הראשון בהיסטוריה יכול, ללא ספק, 



השבת הנורמה היהודית לחיינו מצוינות זו לא מילה גסה

לעורר דיון על קנאה בין אחים ועל אלימות 
והשלכותיה.

שאלו את הילדים אם פעם הרגישו קנאה 
עבודה  העדיפו  ההורים  או  הגננת  כאשר 
של ילד אחר כאשר גם הם התאמצו? כיצד 
הגיבו? בסיפור קין נראה שה’ מקל בעונשו 
ולא הורג אותו כתגובה על רצח הבל. האם 
נסו  והתחרט?  יתכן שזה בגלל שקין הבין 
נכון  האם   - לדעתם  הילדים  את  לשאול 
אחריות  ולקחת  באמת  להודות  וכדאי 
למצוא  הראשון  אדם  כמו  או  מעשינו  על 

האשמה.  את  עליו  לטפול  אחר  מישהו 
קין  סיפור  את  להמשיך  מהילדים  בקשו 
והבל בסוף טוב יותר בו קין לא רוצח את 
בצורה  הקונפליקט  את  פותר  אלא  הבל 

בונה יותר.
בנימה אופטימית זו אברך את כולנו בשנה 
בדרכי  סכסוכים  נפתור  בה  יותר  רגועה 
מחוץ  נשאיר  שבה  האלימות  ואת  נועם 

למשחק.

שי מונזון
אב לבארי, כיתה ב’ ואליה, כיתה א’, קשת

חינוך  שיטות  הן  ולחץ  גבוהות  ציפיות 
שבעוד  הוא  שתיהן  בין  ההבדל  בעייתיות. 
ציפיות  כלל,  מועיל  אינו  מתמשך  שלחץ 
הן דווקא הכרחיות, אך במידה הנכונה. ילד 
שגדל ללא ציפיות מצד משפחתו ומוריו או 
בצל ציפיות שייכשל - הוא ילד עם בעיה. 
ילד שמצפים ממנו שיצליח,  לעומת זאת, 
מפתח דימוי עצמי חיובי כאדם עם יכולות, 
להתייחס  ההזדמנות  לו  ניתנת  ובנוסף 
לציפיות ממנו: להסכים איתן, להתנגד להן, 
דבר  שכל  כמובן  באחרות.  אותן  להחליף 
טוב אפשר להגזים ולהפוך לרע, למשל אם 
בחיים,  תחום  בכל  שיצטיין  מילד  מצפים 
בלי פרופורציות לגילו או למצבו, וכל טעות 
לזה  לא  אסון...  או  כמחדל  נתפסת  מצדו 

הכוונה.

ומאפשר  ציפיות  עם  בא  למצוינות  חינוך 
הטמון  הפוטנציאל  את  למצות  ילד  לכל 
אליטיסטי,  חינוך  על  כאן  מדובר  אין  בו. 
אלא  בלבד,  למצטיינים  חינוך  אינו  זהו 
ליותר  לשאוף  אחד  כל  שמעודד  חינוך 
ושמאמין בכל ילד וילד. שמאמין שכל ילד 
התחום  זה  לפעמים  בתחומו.  מצטיין  הוא 
החברתי, לפעמים הפיזי-תנועתי, ולפעמים 
הגדולים  הפערים  בשל  דווקא  האקדמי... 
המשתייכים  תלמידים  בין  בהישגים 
מוחות  נדידת  שונות,  חברתיות  לקבוצות 
בהישגי  הכללית  הירידה  זרים,  לשדות 
תלמידי ישראל לעומת תלמידים במדינות 
כמו  ערכים  של  למחתרת  ירידה  אחרות, 
ערבות הדדית ואהבת לרעך כמוך והרמת 
ופשיעה  אלימות  תוקפנות,  מצד  ראש 
לסוגיה, כשברור שאוכלוסיות שלמות אינן 
לטובתן,  שלהן  הפוטנציאל  את  מנצלות 
משאבים  מתעלות  אפילו  ולפעמים 
הגיע  מזיקים,  לכיוונים  דווקא  ואנרגיות 
שיקדם  למצוינות  חינוך  על  להכריז  הזמן 

את התלמידים במערכת כולה.

ובהיסטוריה  היהודית  ההיסטוריה  לאורך 
הקצרה של מדינת ישראל הצעירה הובילה 
המצוינות כנורמה תרבותית וחברתית. לא 

בכדי היה הערך הסגולי של היהודים בגולה 
)רופאי  באוכלוסייה  שיעורם  מכפי  רב 
בכדי  ולא  החצר...(   יועצי  שריו,  המלך, 
יצירה  של  ולמופת  לסמל  מדינתנו  הפכה 
והישגים. מה קרה לנו שהתחפרנו בבינוניות 
או נכנענו לה? אנחנו חייבים לחזור לאותה 
מאז  היהודי  החינוך  את  שאפיינה  רוח 
והצוותים  ומתמיד. אתגור המערכת ככלל 
החינוכיים בבתי הספר להתחדש, להטמיע 
  2010-2009 לשנת  רלוונטיות  שיטות 
ביחסם  התלמידים  רמת  על  ישפיע 
ולהוביל  להשתלב  במוטיבציה  ללימודים, 
באווירה  בהישגים,  חברתיות,  משימות 

ובאקלים הבית ספרי. 

לאחריות  חינוך  הוא  למצוינות  חינוך 
למען  משותף  למאמץ  קולקטיבית, 
המפתח  חינוך  זהו  במקביל,  החברה. 
להצלחה,  אישיות  ומיומנויות  כישורים 
ללמוד מהצלחה, ולאורה. זהו חינוך המקנה 
בעולמנו,  להתקדמות  ומיומנויות  כלים 
השינויים  בקצב  שעומד  אופקים,  להרחיב 
הטכנולוגיים, החברתיים, שנותן להם מענה 
מאפשרת  המערכת  האם  וערכי.  מוסרי 
ולהשתמש  להכיר  התלמידים  לכל 
החינוך  בפוטנציאל שלהם? האם מערכת 
רלוונטית? מסקר שערך מכון “סמית” עבור 
 2007 בשנת  בחינוך”  למצוינות  “העמותה 
עולה כי רוב ההורים )70%( ואנשי מערכת 
החינוך  מסכימים שמערכת   )79%( החינוך 
ממוצעים  לתלמידים  בעיקר  מענה  נותנת 
השאלה  לחלשים.  או  למצטיינים  ולא 
הבעיה  על  מעידה  כשלעצמה  השטחית 
בסקלת  התלמידים  את  למדוד  למה   -
מצטיין - ממוצע - חלש? אם לכל תלמיד 
ייחודי של יכולות, אינטליגנציות,  יש דפוס 
אמונות, גישות, מוטיבציות, רגשות ותכונות 
זה  מה  לייחודי -  אותו  שהופכות  אישיות 
אותי  מדאיגים  והנתונים  ממוצע?  תלמיד 
- מפני שהם מאששים את ההנחה שבסך 
הכול מחנכים מכוונים אל ממוצע דמיוני, 
אל נתון אחד שנוח לבודד, אל דימוי הילד 

ככלי שלתוכו יש לערות ידע. 

ועדה ברשות דן מרידור כתבה בממצאיה 
כי “מצב מערכת החינוך הופך ונהיה מסוכן 
העובדה  לאור  הלאומי,  החוסן  ברמת 
הנמצאת  איראן,  כמו  עימות  שמדינת 
הלימודיים,  בהישגים  עלייה  במגמת 
צפוייה להשיג אותנו כבר בשנים הקרובות. 
לדוגמה, בשנת 2004 זכתה איראן במקום 
תשיעי באולימפיאדת המתמטיקה, לעומת 
הוועדה   .”15 במקום  שדורגה  ישראל 
המליצה למשרד החינוך בין היתר להשקיע 
הגן  מגיל  החל  המצוינות  ערך  בטיפוח 
הפורמלי  החינוך  בין  ההבחנה  את  ולבטל 
כולה  הקהילה  לדבריה,  פורמלי.  והבלתי 
למצוינות:  היא  אף  מחוייבת  להיות  חייבת 
וכד’.  העסקי  המגזר  המקומיות,  הרשויות 
טיפוח  להליך  ושותפים  הכרחיים  כולם 

המצוינות.

בשוויון  פוגע  אינו  בחינוך  מצוינות  קידום 
למשל,  להיפך.  אלא  בחינוך,  ההזדמנויות 
את  מיפתה  לפסגות”  “חינוך  כשעמותת 
המצוקה  בשכונות  התומכים  הגורמים 
שדווקא  התגלה  דן,  בגוש  הערים  באחת 
כטובים  המוגדרים  התלמידים  אוכלוסיית 
ביחס לחבריהם לכיתה - לא מטופלים על 
גבוה של תלמידים  ושאחוז  גוף תומך  ידי 
אלה לא הגיעו בסופו של דבר ללימודים 
כלל.  תיכון  סיימו  לא  אף  חלקם  גבוהים, 
להם  מאפשר  למצוינות  חינוך  פרויקט 
ובכך  גבוהה,  הכי  ההישגים  לרמת  להגיע 
הם  במקביל  מודל.  לאחרים  מהווים  הם 
והתרומה  הנתינה  במעגל  משתלבים 

לקהילה.

של  תחילתה  רק  היא  למצוינות  השאיפה 
וחתירה  יעדים  הצבת  של  ארוכה  דרך 
בכוונה  במאמץ,  בהתמדה,  אליהם 
ובדוגמה אישית. צעד ועוד צעד. הצטיינות 
בחיים  תחום  בכל  בקהילה  פרטים  של 
ילדינו  עבור  מהווה  כגוף,  הקהילה  ושל 
כן  להשתחצן,  סיבה  לא  חשוב.  שיעור 
כן  להתבדלות,  סיבה  לא  לגאווה.  סיבה 
לא  לנתינה.  כן  לאנוכיות,  לא  למעורבות. 

למשפחת סוננבליק
מזל טוב

להולדת תומר

קהילת גשר
מזכרת בתיה



זכר ונקבה ברא אותם
שני סיפורי בריאת האדם

רק  ולא  פעולה.  לשיתוף  כן  לתחרותיות 
מעצמנו ומילדינו, גם מבית הספר יש לנו 
רוצים  שהיינו  מוכיחות  הציפיות  ציפיות. 
שישאף אף הוא למצוינות, שיכיל אמירה 
חדשנית ויצירתית, שיצפה מעצמו, שישמש 

מראה לתלמידיו. 

אז שתהיה לכולנו שנת לימודים מצוינת,
אילת  אסקוזידו
אם לחן, כיתה ג’, קשת

במובן   - קווי-ליניארי  איננו  היהודי  הזמן 
העצוב והפטאלי של המילה, ואיננו מעגלי 
מדכא.  אינסופי  בשיטיון  עצמו  על  וחוזר 
מעגלי  ספירלי,  כנראה  הוא  היהודי  הזמן 
וגם מתקדם.  חוזר על עצמו  גם  מתפתח. 
אז  סגור.  לא  ובעיקר  קו,  וגם  מעגל  גם 
להצביע  חובה  ההתחלה  בפרשת  דווקא 
בכל פעם מחדש על מה שעוד יכול וצריך 

להתחדש.

הרבה  בכל-כך  עמוסה  “בראשית”  פרשת 
נושאים, עד כדי כך שקשה להכריע במה 
של  האמיתי  מעמדה  השנה:  להתרכז 
היכן  לא   - הנצחית  השאלה  או  האישה? 
מסתתר אלוהים ולהיכן נעלם, אלא: אתה 
האדם “אייכה”? או בכלל, על טיב היחסים 
עם אלוהים, שהם יחסי שיחת-שאלה ולא 

מונולוגים של תשובות. 

בפרשת “בראשית” מופיעות שתי גרסאות 
לבריאת אדם וחווה. 

האחת, זו הנפוצה והמושרשת, היא הגישה 
השוביניסטית, המתארת את בריאת האישה 

מצלעו של הגבר. 
הרבה  מקודשת  ולכן  שוויונית,  השנייה 
פחות. הסיפור השוויוני טוען כי “זכר ונקבה 
ברא אותם”. אם אכן הבריאה הייתה על פי 
הגרסא השנייה, הרי שצלם אלוהים הנמצא 
בכל אדם הוא גם זכרי וגם נקבי. אם כך 
הם פני הדברים, משמע שאלוהים אינו רק 
זכר, הוא לא רק אבא. הוא גם נקבה ואימא. 
ואנחנו, שקידשנו את “זכרותו” של אלוהים 
על  ויתרנו  כל-כך,  רבים  דורות  במשך 
באלוהות.  והאימהי  הנשי  “הנקבי”,  היסוד 
באלוהים  והמיטב  הרוך  כל  על  ויתרנו 
הנקודה  לגבינו,  אומר  זה  אז מה  המקורי. 

האחרונה בספירלה המתפתחת? 

שם  היה  אלוהים  כולנו.  את  ברא  אלוהים 
של  אלוהים  וההתעברות.  ההזרעה  ברגע 

הרגעים הראשונים היה גם אבא וגם אימא. 
והחבאנו  הגברים,  אנו,  באנו  אחר-כך  רק 
אלפי  במשך  וכך,  שביוצרנו.  האימא  את 
האנושי,  המין  מחצית  את  הפסדנו  שנים, 
אלוהים  וסירים.  כיריים  מאחורי  שנכלאה 
את  ולגלות  לחזור  צריך  הזה  הדור  של 
להצטרף  צריך  אלוהים  מבפנים.  עצמו, 
של  ביותר  הגדולה  האנושית  למהפכה 
דורנו, מהפיכת השוויון בין המינים. אלוהים 
שלו  האימהות  בתכונות  מתבייש  שלא 
משיכול  יותר  הרבה  לעולם  להעניק  יכול 
אלוהי הגברים. כי הגבר, מדרך הטבע, יוצר 
האישה,  והאם,  פליטה.  של  בדרך  ומוליד 
יוצרת בדרך של קליטה. העולם שלנו לא 
הפליטים  הפליטה,  את  לסבול  יותר  יכול 
של  עולם  להיות  צריך  הוא  והפליטות. 
קליטה וקולטים. של סבלנות ארוכת חודשי 
ועל  הרגע.  פליטת  יהירות של  ולא  עיבור, 
אלוהים הרי אנחנו מעידים כל ראש השנה 
“היום הרת עולם”: היום הרי הוא יום השנה 
והזיכרון לעת שבו היה האל בהריון - הרת 

עם העולם בקרבו. 

אין זה מקרה שחווה וניוטון המציאו מחדש 
פרי  באמצעות  האנושית  התרבות  את 
הרבה  וחשוב  עמוק  השני  המובן  העץ! 
דתי  דיכוי  של  שנים  אחרי  המערב,  יותר. 
קיבל את המהפכה  וציד מכשפות פגאני, 
מעמדה  זכויותיה,  שוויון  מכולן:  החשובה 
ויכולתה של האישה. בבת אחת הכפיל המין 
שפיכות  בלי  שניים,  פי  עצמו  את  האנושי 
השואפים  ונשים,  גברים  של  חברה  דמים. 
תחתיות  ואל  האנושיים  השמים  אל  יחדיו 
המערב  כל  לא  ביחד.  החברתיות,  הארץ 
כזה. גברים עוד מכים נשים. הכנסיות ובתי 
הכנסת עדיין סובלים מאפליה מובנית של 
הנקבה לעומת הזכר. אבל החומה הובקעה. 
עוד כמה דורות והמבצר הזכרי ייפול בידי 
גייסות השוויון. עוד כמה מאות שנים ואיש 
במערב לא יזכור את הימים שבהם הייתה 

הנחש  ארס  הנצחית של  הנשאית  האישה 
אל תוככי היקום הגברי. ועל יהדות ישראל 
לבחור האם היא חלק מהמהפכה הנפלאה 

הזו, אם לאו.

של  זו  זעקה   - “אייכה”?  האדם,  ואתה 
הבורא מהדהדת לאורך הפרשה. והנה, הד 
אחרת  וזעקה  לדעוך  הספיק  לא  עוד  זה 
מן  אלי  זועקים  אחיך  דמי  “קול  נשמעת. 
אחי  “השומר  עונה  האדם  ולזה  האדמה” 
אנוכי?” - כל חוסר הצדק, חוסר האכפתיות 
מקופל  האנושית  החברה  של  ואנוכיות 

בשלוש מילים אלו.
אינה  האחר  כלפי  המוסרית  האחריות 
כלפי  מקרה,  בשום  פוקעת  ואינה  מותנית 

שום אחר.

במציאות העכשווית שבה אנו חיים, מתוך 
לקהילה  השייך  ויהודי,  אדם  היותי  גאוות 
את  הפתיחות,  את  דגלה  על  שחרטה 

הסובלנות ואת קבלת האחר, זועק אני...
לאישה הנרצחת בידי בעלה - שומר אחי 

אנוכי!
שומר   - והתעללות  ממכות  הסובל  לילד 

אחי אנוכי!
לגלעד שליט השבוי כבר למעלה משלוש 

שנים - שומר אחי אנוכי!
לילד המפתח תקווה הנע ונד בין בתי ספר 

אטומים - שומר אחי אנוכי!
לעובד הזר המפחד לצאת מביתו - שומר 

אחי אנוכי!
שומר   - רעב  מחרפת  הסובלת  למשפחה 

אחי אנוכי!
 - לפליט מסודן המחפש מקלט במדינתי 

שומר אחי אנוכי!
לכל אחיי, בני האדם, אשר נבראו בצלם - 

שומר אחי אנוכי!

אלי רבל
אב לחן, כיתה ד’, קשת

מזל טוב
למשפחת זלצברג 

להולדת מיכל

קהילת גשר
מזכרת בתיה

מזל טוב
למשפחת הירשפלד

להולדת הבן

קהילת גשר
מזכרת בתיה



* כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת 
בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

שהתגלה  הברון  מטמון  על  פעם  שמעתם  האם  יקרים,  ילדים 
במזכרת בתיה? כן, אוצר התכשיטים היקרים שהברון רוטשילד 
לא  המושבה?  באדמת  מסתורי  במקום  להחביא  נאלץ 
שמע  לא  אחד  אף  מופתעים,  כה  תהיו  אל  ובכן,  שמעתם?? 
על  לא שמע  אחד  אף  אומרת,  זאת  הזה!  הנפלא  האוצר  על 
האוצר עד שחבורה מילדי כיתה ו’ של בית-ספר קשת חשפה 
אותו בעזרת הרבה תושיה, סקרנות ורוח הרפתקנות. אבל למה 
לי לרוץ לסוף הסיפור; הבה ונתחיל מההתחלה... היום האחרון 

ללימודים של שנת תש”פ, דהיינו שנת 2020...

בישר  בצהריים   12 בשעה  קשת  בית-הספר  פעמון  צלצול 
בחגיגיות על סיום הלימודים ותחילת החופש הגדול. גם היום, 
ו’ לכיוון השכונה  כבכל יום, החלה לפסוע חבורה מילדי כיתה 
בה הם גרים, ובתוך כך החלו לדון בתכיפות המפגשים שלהם 
בתקופת החופש. “איזה באסה שלא נוכל להיפגש כל יום כמו 
של  בפעולות  ניפגש  לפחות  “טוב,  עמית.  אמר  בבית-ספר”, 
התנועה כל יום רביעי”, ציין גיל בהטעמה. אורית עצרה לפתע 
נעבור דרך  בואו  “חבר’ה,  ילדים.  את החבורה, שמנתה שמונה 
פתח  מצאתי  בית-הספר,  של  החדש  האגף  של  הבנייה  אתר 
בגדר שאפשר לעבור דרכו. כדאי לכם, אבא שלי הראה לי איפה 
החלק של חטיבת הביניים שבו נלמד בשנה הבאה!”. החבורה 
שדרכו  ונמוך  צר  לפתח  עד  אורית  אחרי  עקבו  והם  הסכימה 
השתחלו כולם לתוך אתר הבנייה. אורית הובילה אותם לכיוון 
“מאיפה  אפור.  טיח  מכוסות  עדיין  שהיו  החטיבה,  הכיתות של 
ענתה  אחרי”,  בואו  “מסביב,  אופיר.  שאל  לכיתות?”  נכנסים 

יהודה זלצברג

  פרק 1 - עבר ועתיד

משפחת פרידמן  רח’ יעקב גולד 6משפחה מבוקשת
ראיינו: שרון הקר ואילנה כרסנתי

יוחנן )33(,  גלי )35(, ידיד )5(, מתן )3(, חיל )1(

   יוחנן - יליד מושב גיבתון, דור שלישי במושב למשפחה ניצולת שואה. משפחה דתית 
במושב חילוני, חלק מבני משפחתו המורחבת מתגוררים עדיין במושב. למד בביה”ס “סיני”, 
תיכון ב”ישיבת הדרום” ואחרי התיכון ב”ישיבת דימונה”. התנדב לצבא והיה אחראי מחשוב 
כ”א ברבנות הצבאית. החל לימודי מתמטיקה ומחשבים ב”בר אילן”. המשיך למדעי  המוח, 
, המתמחה   BTG ביוטכנולוגיה  בחברת  עובד  בכימיה.  התואר  את  להשלים  מנסה  וכעת 
בייצור ובפיתוח תרופות מהונדסות גנטית. “חברה מקסימה שדואגת לעובדים ומעודדת את 
העובדים להתנדב.”    גלי נולדה וגדלה ברמת אפעל, בבית דתי עם אמא שהגיעה מבית 
חילוני. )הרעיון של ‘קשת’ מוכר לה כבר מילדות( למדה בביה”ס “שילה” ובתיכון “צייטלין” 
בת”א. שירתה בחיל המודיעין. אחרי טיול בארה”ב למדה ארכיטקטורה בטכניון, אך לא 
עובדת  טובים”.  “התנאים  מחשבים,  כמתכנתת  עובדת  שנים  כעשר  מזה  בתחום.  עבדה 
כיום ב-HP כמתכנתת java.    הכירו דרך האינטרנט ב-2001 באתר תפוז. נפגשו ביום 
העצמאות, התארסו בחנוכה ונישאו בפסח.    ילדים - ידיד קרוי על שם אביו המנוח של 
יוחנן - יעקב דב. מתן על שם דוד של גלי מרק שנהרג בתאונת מסוק ולא הותיר משפחה. 
חיל על שם סבתא של יוחנן, חיה רחל.    מזכרת בתיה - הגיעו מפתח תקווה. חיפשו במשך 
זמן רב בית עם גינה באזור הדרום בגלל עבודתו של יוחנן, הנמצאת בקרית מלאכי. ראו 
עלון בבית הכנסת על קבוצת רכישה במזכרת בתיה. לאחר עיכובי בניה מרובים ומסוייטים 
נכנסו לביתם לפני שנתיים. מאוד מרוצים מהאווירה ומתושבי המושבה.    גילו את קשת 

כשחיפשו גן לידיד ומיד התחברו. חשוב להם לחיות בקהילה פלורליסטית ולא נוקשה.   אלוהים - גלי: “יש אלוהים וטוב שכך, אין אפשרות 
אחרת”. יוחנן - כל התייחסות לאלוהים היא אמונית בבסיסה. גם מכחישי אלוהים  עושים זאת מתוך אמונה ולא ידיעה. מאמין באמת 
השזורה בסיפורי התורה וחווה מקרי השגחה פרטית שחיזקו את אמונתו.     תחביבים - גלי - בישול והליכות. יוחנן - עבודה בגינה ועבודות 
DIY.    בילוי משפחתי - בעבר פתירת תשבצי הגיון  וכיום הליכות משותפות. בילוי עם הילדים אצל הסבתא, במושב גבתון.    כיבוי אורות 
- ילדים בשעה שמונה בלילה, יוחנן - חצות, גלי- אוהבת לבשל בלילה ולכן הולכת לישון בסביבות אחת בלילה.    תוכניות עתידיות - יוחנן 

יחזור לחקלאות, לגידולים אורגניים.    

תעלומת מטמון הברון

המשך יבוא...

אורית. הם התקדמו בטור אחרי אורית, כשלפתע עמית נתקל במשהו 
“כן,  אפרת.  שאלה  בסדר?”  “אתה  לפניו.  שצעדה  אפרת,  על  ונפל 
משהו בולט בקרקע הכשיל אותי.” הם התכופפו לבחון את המקום, 
אולי יש שם סלע שאפשר לסקל מהמקום כדי למנוע עוד נפילות. 
“היי”, קרא עמיחי בהתלהבות, “זו לא אבן, זו תיבה קטנה!” כל הילדים 
שהתקדמו סבו על עקבותיהם ומיהרו לבחון את התיבה שהתגלתה. 
הייתה זו תיבת עץ קטנה בעלת מראה עתיק שרובה היה קבור בחול. 
“בואו נוציא אותה”, קרא אחד הילדים. חפירה מהירה של צוות הילדים 
אפשרה לשלוף את התיבה במהירות. התיבה הייתה נעולה עם בריח 
מתכת. “מה נעשה, שנשבור אותה?” שאל עמיחי. “נראה לך שנמצא 
את המפתח באזור?” שאלה נעמה בהתגרות. “אולי כדאי להביא אותה 
למישהו מבוגר, אולי למועצה. אולי זה שייך למישהו.” הציע אופיר. “לי 
זה נראה כמו תיבה שהייתה קבורה הרבה שנים.” אמר עמית. “בואו 
נפתח, ואם נמצא משהו שנראה חשוב, נודיע למי מההורים.” החברים 
הסכימו ואחת הבנות, שושנה, עשתה סריקה מהירה באתר וחזרה עם 
מוט ברזל קטן. עמית דרש זכות פתיחה עקב היותו זה שהוכשל על 
ולכן רק בזכותו היא נחשפה. הוא דחף את קצה המוט  ידי התיבה, 
בפתח התיבה וניסה לפתוח בעזרת הפעלת לחץ. לאחר כמה נסיונות 
עלה בידיו לפתוח את התיבה, ומתוכה נפל מכתב צהבהב מתפורר. 
“זהירות, זה בטח מכתב מאוד ישן, אולי הוא מכתב היסטורי חשוב.” 
צעקה אפרת בהתלהבות. גיל הרים בזהירות חתיכה מהמכתב וניסה 
לקרוא משהו. “זה נראה עברית, אבל קשה לקרוא את זה.” הוא אמר. 
“רגע, אני מצליח לקרוא כאן משהו: ...ועל כן אטמיננו בסתרי האדמה... 
ויהי האוצר חתום לדור ודור”. גיל בלע את רוקו והילדים שתקו מעומק 

ההתרגשות שאחזה בהם. 


