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 אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

מילים כדורבנות    מילה בסלע 
דברים חריפים ותקיפים, מילים עוקצות, מילים כואבות כמו הדרבן. נאמר בעיקר כדי לחזק את 

ידו של אומר אותן המילים:
פירוש מילולי: הדָרבן הוא מסמר נעוץ בראש מוט, שבעזרתו היו מזרזים )מדרבנים( את הבקר.

ראובן: ”לא יעלה על הדעת שהחסה מתוצרת חוץ תועדף על תוצרת הארץ. לאיפה הגענו, עוד 
מעט גם מלפפונים תוצרת חוץ יועדפו. לא ניתן!” שמעון: ”כל הכבוד ראובן. מילים כדורבנות!”

טוקבק מהאינטרנט:
135. מילים כדורבנות סופסוף )לת(

אישימוטו שמשעמם לו )9.9.09(

נושאי הפרשה
ככולה,  רובה  עוסקת,  לך”  “לך  פרשת 
במת  על  העולה  אבינו  באברהם 
ההיסטוריה. כמתואר בפסוקים הראשונים 
של  בקריאתו  נפתחת  הפרשה  שלעיל, 
ישראל,  לארץ  לעלות  לאברהם  הקב”ה 
וממשיכה בתיאור קצר של העלייה עצמה.  
אחר כך מסופר בפרשה על אירועים שונים 
)ניסיונות( שקרו לאברהם בארץ ישראל עד 

הגיעו לגיל 86, ואלו הם:
ששורר  רעב  בגלל  למצרים  יורד  אברהם 
בארץ. הוא אינו מספר לפרעה ששרי היא 
שולח  הוא  זאת,  מגלה  וכשפרעה  אשתו, 

את אברהם חזרה לארץ ישראל. 
אברהם חוזר לארץ ישראל עם רכוש רב, 
ומחלק את שטחי המרעה שבה בינו לבין 

בן אחיו, לוט.
בארבע  נלחמות  מקומיות  ממלכות  חמש 
ממלכות אחרות, ואברהם נאלץ להתערב 

במלחמה זו כדי להציל מן השבי את לוט. 
“בין  בברית  לאברהם  מתגלה  הקב”ה 
הבתרים” ומבטיח לו פעם נוספת את ארץ 

ישראל, לו ולזרעו אחריו. 
שפחת  מהגר,  לאברהם  נולד  ישמעאל 

שרה. 
ושרי  אברם  של  שמם  את  משנה  הקב”ה 

לאברהם ושרה.  
לעניין זה, של השמות במקרא, אני מבקש 

להתייחס במאמר זה. 

בתקופת  לילדים  שמות  נבחרו  כיצד 
המקרא?

)הערה מקדימה: חלק מן הדברים שלהלן 
לקוח מהרצאתו )המקוונת( של הרב חיים 
בתנ”ך  השנתיים  העיון  בימי  שניתנה  נבון, 
מומלץ  עציון.  גוש   - הרצוג  מכללת  של 

לצפות, והקישור באינטרנט הוא: 

http://www.ynet.co.i l/Ext/Comp/
ArticleLayout/CdaArticlePrintPrevie

)w/1,2506,L-3779685,00.html

אנשים   20 מוזכרים  לך”  “לך  בפרשת 
)ישמעאל,  מקרים  בארבעה  בשמותם. 
בעצמו  הקב”ה  ויצחק(,  שרה  אברהם, 
השם.  את  קובע  מלאך(  באמצעות  )או 
בשינוי,  רק  מדובר  ושרה  אברהם  אצל 
בבחירה  מדובר  ויצחק  ישמעאל  אצל  אך 
“זכות”  את  שללה  שלמעשה  הקב”ה,  של 

ההורים לבחור את השם בעצמם. 

שלושת  שאצל  לכך  לב  לשים  כדאי 
)או  לבחירת  הנימוק  גם  מובא  הגברים 
לנו  שינוי( השם. רק אצל שרה לא מגלה 
התורה מדוע הוחלף היו”ד של שרי ב-ה”א? 
ייתכן שבשינוי זה רצה הקב”ה להצביע על 

שוויון מלא שיש לקיים  בין איש לאישה.

זו,  אך מה באשר לשאר השמות בפרשה 
ובתנ”ך כולו?

ידי  על  תמיד  כמעט  נבחרו  אלו  שמות 
שאלות  שתי  נציג  זה  ובהקשר  ההורים, 

מרכזיות:
המקראיים  ההורים  שיקולי  היו  מה 

בבואם לבחור שמות לילדיהם?  
 האם ההורים המקראיים “המציאו” את 
השמות או שבחרו אותם מתוך מאגרי 

שמות שהיו ידועים להם?

שאנו  היא  הראשונה  לשאלה  התשובה 
שבהם  ומגוונים  רבים  שיקולים  מוצאים 
לבחור  בבואם  המקרא  אנשי  השתמשו 
הם  כאלה  שיקולים  לילדיהם.  שמות 
למשל: א. שמות הקשורים למועד הלידה 
או  בחג  לנולדים   - שבתאי  חגית,  )חגי, 

בשבת( ב. שמות הקשורים לחווית הלידה 
לשמחת  ואשר  גד  קשה,  ללידה  )בנימין 
ג.  יחסית(  קלה  היתה  גם  שאולי  הלידה, 
בזמן  למאורע שהתרחש  שמות הקשורים 
של  שמותיהם  נקבעו  למשל  כך  הלידה. 
יעקב )שאחז בעקב עשו(, של פרץ - נכדו 
של יהודה מתמר כלתו, ושל “אי כבוד” - 
נכדו של עלי שנקרא כך בעקבות התבוסה 
סבו  של  ומותו  פלישתים  עם  במלחמה 
)שמואל א’ פרק ד’( ד.  שם המביע תודה 
ה. שם הקשור  דן(  יוסף,  )יהודה,  לאלוהים 
צמחים  או  חיים  בעלי  של  שמות  בטבע; 
תולע,  עורב,  חמור,  דבורה,  יעל,  )זאב, 
שפן, הדסה, תמר( ו. שמות שמשולב בהם 
שמו של הקב”ה )שמות תיאופורים( - זוהי 
הקבוצה הגדולה ביותר של שמות תנ”כיים 
ומספר דוגמאות לכך הם: י)ה(ורם, אליקים, 
בן  נחמיה  ישעיה,  חנניה,  י)ה(ואב,  ידידיה, 
הקשור  שם  ז.  וי)ה(וכבד  אלישבע  חכליה, 
למערכת היחסים עם הבעל או עם האחות 

)ראובן, לוי, יששכר(.

שם  שכל  ברור  השנייה:  לשאלה  ובאשר 
גם  ברור  אך  ידי מישהו,  על  הומצא פעם 
מאגר  עמד  המקראיים  ההורים  שלרשות 
מה  את  בחרו  הם  שממנו  גדול  שמות 

שהתאים להם.
נביא לכך שתי הוכחות: א. משה קורא לבנו 
הוא  זו  לבחירה  הניתן  והנימוק  אליעזר 
פרעה”  מחרב  ויצילני  בעזרי  ה’  היה  “כי 
)שמות י”ח, ד’(. מן הכתוב ניתן היה לחשוב 
זה  אך  אליעזר,  השם  את  המציא  שמשה 
זה  שם  הכיר  ודאי  משה  כי  סביר  איננו 
ייתכן,  שבו נקרא קודם לכן עבד אברהם. 
זה בגלל  ידוע  אם כך, שמשה בחר בשם 
המשמעות המיוחדת עבורו. ב. למך קורא 
לבנו נח בנימוק של “זה ינחמנו ממעשינו 



מבט מהפרשה על ההגירהאברהם אבינו עולה חדש

זה  על  כ”ט(.  ה’,  )בראשית  ידינו”  ומעצבון 
שואלים, למה “נח” ולא “נחמן” שהוא שם 
מתאים יותר לנסיבות? הסבר אפשרי לכך 
השמות  במאגר  הופיע  “נח”  שהשם  הוא 
של אותה תקופה ולמך בחר בו כי הוא הכי 

התאים למה שרצה להביע.

בימינו  השמות  בחירת  אופן  לסיכום: 
שהיה  ממה  משמעותי  באופן  שונה  איננו 
ההורים  כיום,  גם  כאז  המקרא.  בימי  נהוג 
שמות  במאגרי  כלל  בדרך  משתמשים 
קיימים )שרוב השמות בהם תנ”כיים(. השינוי 
הבולט אולי בין תקופתנו לתקופת התנ”ך 
הוא הנוהג לקרוא לילדים בשמות של סבא 
משיקולים  החיים,  בין  שאינם  סבתא  או 
מקובל  היה  לא  זה  שיקול  הנצחה.  של 
וגם  בדורות הראשונים של ספר בראשית 
באשר  מכן.  לאחר  אחר  כך  כל  נפוץ  לא 
לספר בראשית, הסיבה די ברורה - תוחלת 
החיים אז היתה מאות שנים. כך זכה האדם 

הממוצע לראות נכדים ונינים עוד בימי חייו 
ולא היה צורך בהנצחת שמו. 

גם התופעה של שמות “יוניסקס”, הניתנים 
המצאה  איננה  לבנות,  והן  לבנים  הן 
ישנם כמה שמות כאלה  מודרנית. בתנ”ך 
של  )אמו  ושלומית  מחלה  אביה,  כגון; 
שמות  גם  רחבעם(.  של  ובנו  המקושש 
לועזיים יש בתנ”ך למכביר )למשל: פנחס, 
זרובבל, מרדכי ואסתר( אך כיום הם רבים 
יחסי כתוצאה מהשפעתן של  יותר באופן 

2,000 שנות גלות. 

דיון מונחה עם עם הילדים
מה היו שיקולי ההורים בבחירת השמות 

שלך ושל אחיך? 
ומצאו/רשמו  לך”  “לך  פרשת  את  קיראו 

את כל השמות המופיעים בה. 
איזה שמות אתם אוהבים ואילו לא?

תואם  אדם  של  שמו  מסוימים  במקרים 

את מראהו או את אופיו, או קשור למשהו 
דוגמאות  למצוא  נסו  חייו.  בימי  שקרה 
לכך )דוגמה לכך הוא נבל הכרמלי שעליו 
שמו  קראו  כן  “על  אביגיל  אשתו  אומרת 
היא  נוספת  )דוגמה  הוא”.  נבל  כי  נבל, 
“פלג” )בראשית י’ כ”ה(, שהוריו קראו לו כך 

כי בימיו נפלגה הארץ וכו’(.
בפרשתנו ניתן להצביע על אדם ששמו 
במי  חייו.  מקורות  משהו  על  מרמז 

מדובר? 
מהפיכת  שנמלט  בלוט  מדובר  )תשובה: 

סדום ועמורה(
ששמם  מלכים  שני  מוזכרים  בפרשתנו 
“הרעות  הערים  שתי  על  כביכול  מעיד 
מדובר?  במי  מלכו.  שעליהן  והמרושעות” 
)תשובה: בברע ובברשע שהיו מלכי סדום 
ועמורה. הקשר הלשוני בין שמות המלכים 

ל”אופי” של שתי הערים ברור(. 
מרדכי ליבנה
סב להילה, כיתה ג’ ושמוליק כיתה א’ קשת

אבינו  אברם  מצוּוה  השבוע  בפרשת 
ולנדוד אל ארץ  לעזוב את ארצו-מולדתו 
מתחיל  ומאז  כנען,   – נודעת  לא  חדשה 
התובעני  העיקש,  הקשה,  האהבה  סיפור 
והמתמיד של העם היהודי לארצו.  אברם 
 - מחד  גדולות:  בעיות  שתי  בפני  ניצב 
עזיבה של הידוע והבטוח )השפה, הרכוש, 
והאמונה(, ומאידך - הגעה אל הלא-נודע, 
אל ארץ זרה ואמונה חדשה . היה זה צעד 
ייקשר  שלימים  בודד,  אדם  שעשה  גדול 
למטבע לשון - צעד קטן לאדם צעד גדול 
לאנושות, מתוך הנדידה יוצר אברם עולם 

שלם של דת, תרבות ולימים גם לאום. 

משפחתי  עם  עברתי  הנדידה  חווית  את 
עוררה  היא  פעם  ובכל  פעמים,  מספר 
לעולים  והערכה  הזדהות  תחושות  בנו 
שהגיעו לארץ בזמנים הרחוקים והקרובים 
אני  במכוּון  השונות.  הנכר  מארצות 
משתמשת במילה נדידה ולא הגירה, היות 
וכי  זמנית,  הינה  הנסיעה  כי  ידענו  ותמיד 
נסיעה  כל  זאת,  עם  בארץ.  לביתנו  נשוב 
העומדים  הקשיים  את  בפנינו  חשפה 
ועד  הקטנים  הפרטים  מן  המהגר:  בפני 
משפחתך  של  העזיבה  ראשית,  הגדולים. 
- המבוגרים שיזדקנו ולא יזכו לראות את 
התבגרות ילדיך הקטנים או חלילה, אם הם 
חולים, הידיעה כי לא תהיה בין המטפלים. 
אותך.  יכירו  לא  ואולי  יגדלו  האחיינים 
החברים, החוגים שאהבת, ולבסוף  ביתך - 

הגן שנטעת וחיות המחמד. 

לרוב מלווה הגירה גם באיבוד הפרנסה - 
המשען הכלכלי עליו מתבססת המשפחה. 
שמתווסף  מקצועי  שינוי  נדרש  כי  ייתכן 
מבחינה  גם  והקשיים.  הבעיות  לרשימת 
ההלם  כי  אם  ההגירה,  קשה  תרבותית 

נוטש  אתה  מעצבת:  חוויה  הינו  התרבותי 
ואת  הקליל  הרחוב  שיח  את  שפתך,  את 
יכולת ההתבטאות המעמיקה, את התרבות 
סגנון  תחבורה,  המזון,  מוצרי   - החומרית 

מגוריך. 
ייתכן שהקושי הגדול הוא  ומעל כל אלה, 
הנושאים   - הרוחנית  בתרבות  השינוי 
מופעי  הציבורי,  היום  סדר  את  שממלאים 

תרבות, ויותר מכל - הדת.  
לעתים השינוי מביא עמו תמורה. כך לרוב 
לפתע  גבולות,  שחוצה  הישראלי  מרגיש 
הוא ניצב בערב רב של גויים ללא כל שריד 
ליהדותו, והנה הוא מוצא עצמו מחפש את 
את  יפגוש  הוא  שם  הקרוב.  בית-הכנסת 
המוכר, ואף את הלא מוכר - פניה הרבים 

של היהדות המודרנית. 

מעניקה  בעברית  היפות  המלים  מן  אחת 
להגירה לארץ-ישראל את השם עלייה, אני 
לתימנים,  השונות:  העליות  לבני  מצדיעה 
יהדות  לייקים, לפזורת  לבילויים, לרומנים, 
ספרד מאירופה ואפריקה לחלוצי העליות 
הראשונה עד החמישית שבנו וסללו והקימו 
למעפילים  החדש.  היהודי-הישראלי  את 
שחמקו מעיני הצורר הנאצי והנוגש הבריטי.
שהגיעו  פולין  וליהדות  עיראק  ליהדות 
סיפק  שלא  צעירה  למדינה  בהמוניהן 
נאותה.  לקליטה  האדם  וכוח  הממון  בידה 
עד  הסובייטי,  בכלא  שנמקו  לאסירי-ציון 
והגיעו ארצה. לעולים  חזונם  שמימשו את 
ושרבבות  מאתיופיה,  שהגיעו  האמיצים 
לעולה  בדרך.  חייהם  את  קיפחו  מהם 
ומגיע  הבשר  סיר  את  שנוטש  האמריקאי 
הצרפתי  לעולה  אבות.  חמדת  לארץ 
האנטישמיות  ממעטה  ונחנק  בטוב,  שחי 
העולה וגואה. ולעולים מארגנטינה ומברית 

המועצות לשעבר שבאו לבנות עתיד טוב 
יותר.

על  שנכתבו  השירים  עשרות  מבין 
לשירו  הפעם  התחברתי  העלייה, 
שחורה”,  “עבודה  בנאי  אהוד  של 
של  ההסתגלות  קשיי  את  את  המציג 
שבעלייה. והאכזבה  התקווה   העולה. 

 האחים כהי העור שבאים מאתיופיה 
 מביאים איתם מסורת מופלאה ועתיקה 

 הבנים האובדים, אחרי תלאות הדרך 
 מגלים לאט לאט את הארץ הרחוקה 

 הם שנים חלמו עליה, ועכשיו זו המציאות 
כשאומרים להם לטבול, לשטוף את 

 התמימות. 
 ואני בעיניהם ראיתי איזה אור 

ומי יידע אם אברהם לא היה שחור
 האחים כהי העור במרכז קליטה בטבריה 

 מנסים לקלוט ולהיקלט, וזה לא קל 
 מאצל הדורה, מעבר להרי החושך 

 אל הרחוב המקומי, הדיגיטלי, המבולבל. 
הם שנים חלמו על בית ועכשיו זו 

 המציאות 
 גם בבית זה קורה, נמשכת הגלות 

 ואני בעיניהם ראיתי איזה אור 
 ומי יידע אם אברהם לא היה שחור 
 האחים כהי העור יחפים בצד הדרך 
 מוליכים את עלבונם ברגל אל העיר 

הם עומדים מול הבניין, הם עומדים מול 
 לב של אבן 

 מחכים שתיפתח הדלת מבפנים. 
 הם היו נאמנים, כן, הם חיכו לה לבשורה 

ועכשיו מה שנשאר זו עבודה שחורה

 ליאת יוסבסברג בן-יהושע
אם ליעל, כיתה ד,’ ומיכל, כיתה ב’, קשת



האם עמד אברהם בכל עשרת הניסיונות שבהם התנסה?אחת שתיים ניסיון
מגיל צעיר רבים מאיתנו מתחנכים על ברכי 
ניסיונות  “עשרה  אבות:  ממסכת  האמרה 
נתנסה אברהם אבינו, ועמד בכולם, להודיע 

כמה חיבתו של אברהם אבינו”. 
ע”פ הרמב”ם, עשרת הניסיונות הם:

לך-לך מארצך  *
ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה    *

לגור שם  
לקיחת שרה לבית פרעה  *

מלחמתו עם ארבעת המלכים  *
לקיחת הגר לאישה לאחר שנואש     *

מהוליד משרה  
ברית מילה שהצטווה בה לעת זקנה  *

לקיחת שרה לבית אבימלך מלך פלשתים  *
גירוש הגר  *

הרחקת ישמעאל )עם הגר(  *

עקידת יצחק  *

דו-שיח  מובא  סנהדרין  במסכת  גם 
הקב”ה  “אף  לאברהם:  ה’  בין  כביכול 
ניסיונות  בכמה  ניסיתיך  לאברהם,  אמר 
זה  בניסיון  לי  ועמדת בכולן. עכשיו עמוד 
יאמרו אין ממש  יצחק( שלא  )של עקידת 

בראשונים )בניסיונות הקודמים(”

אבל, בניגוד לדימויים שמחנכים מסוימים 
לדעה  ובניגוד  בתודעתנו,  לקבע  מנסים 
אבות  אל  התייחסו  התלמוד  חכמי  כאילו 
כמעט,  מלאכים  מושלמים,  כאל  האומה 
ביקורת  דברי  מעט  לא  מוצאים  אנו 
בהזדמנויות  אברהם  כלפי  ונוקבים  קשים 
שונות, ודווקא באותם מקומות המקובלים 

כניסיונות שאברהם עמד בהם בהצלחה.

בתלמוד בבלי מסכת נדרים נאמר: “אמר 
רבי אבהו אמר רבי אלעזר, מפני מה נענש 
למצרים  בניו  ונשתעבדו  אבינו  אברהם 
מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגרייא 
)=עבודת כפייה( בתלמידי חכמים, שנאמר 
‘וירק את חניכיו ילידי ביתו’. ושמואל אמר, 
הקב”ה,  של  מידותיו  על  שהפריז  מפני 
שנאמר ‘במה אדע כי אירשנה’. ורבי יוחנן 
אמר, שהפריש )=מנע( בני אדם מלהיכנס 
‘תן לי הנפש  תחת כנפי השכינה, שנאמר 

והרכוש קח לך’”.

נראה כאילו החכמים מתחרים ביניהם מי 
לשעבוד  כהסבר  יותר  יצירתי  חטא  יעלה 

אורי )42.5(, מיקי )44(, עמרי )10.5(, מיה )9(, עדו )7(, ענבל )5.5(  
בנוסף גרים בבית: תות - כלבה לבנה בת 4; משמש - בתה השחורה של תות, בת שלוש; וכתם החתולה.

    מיקי - הגיעה למזכרת בתיה בגיל שלושה חודשים. מרגישה חיבור מאוד עמוק למקום. 
עד היום נפגשת על בסיס יומיומי עם אנשים שהיו עמה בגן הילדים. זוכרת מושבה קטנה 
עם מעט אנשים והמון שדות וכרמים. “ילדות מדהימה. כמו קיבוץ”. בצבא שירתה בתור 
מפעילת מכ”מ בבקעת הירדן.   אורי גדל ברמלה. הוא בן הזקונים במשפחה בת תשעה 
ילדים )לאורי אחיינים המבוגרים ממנו, ולאחותו הגדולה יש נינים(. בצבא שירת כמדריך 
כלואים בכלא מגידו. היו לו שם חברים טובים, אך העבודה הייתה נוראית. “שחרור מהצבא 
היה שחרור מהכלא, תרתי משמע”.   היכרות - אחרי הצבא גם אורי וגם מיקי הגיעו לקיבוץ 
מעגן במסגרת תוכנית “לומדים ועובדים”. מיקי עבדה ברפת ואורי עבד במטע הבננות. 
ועוסק  ותעסוקה - אורי למד מדעי המחשב  אחרי חצי שנה הפכו לחברים.   לימודים 
כמומחה בדיקות ביצועים. מיקי למדה משפטים והיא עורכת דין בעלת משרד עצמאי, 
ומקווה  הרצאות  גם  להעביר  החלה  האחרונה  בשנה  משפחה.  בענייני  בעיקר  העוסק 
עריכת  את  ולעזוב  אחרים  לתחומים  להיפתח  בהרצאות,  יותר  לעסוק  תוכל  שבקרוב 
הדין.   מזכרת בתיה - אחרי שעבדו בחקלאות בכמה קיבוצים בעמק הירדן ובצפון, עברו 
בשנת 1991 למרכז. זמן קצר גרו בבית אלעזרי ואחרי כן החליטו לחזור למזכרת בתיה 
שמבחינת מיקי תמיד הייתה הבית.  לאורי הייתה התאקלמות קשה בהתחלה, שכן מזכרת 
בתיה הייתה עירונית מדי לטעמו. “עם השנים היתרונות של המקום בלטו” . היום מבחינת 
שניהם מזכרת בתיה היא הבית. מיקי: “המקום בו אני יכולה ללכת יחפה ברחובות”. כאשר 

מצאו את ביתם, לפני חמש שנים, הרגישו שניהם שזה הבית שבו ירצו להזדקן.    למה קשת? גם למיקי וגם לאורי היה חיבור מיידי לרעיון של 
קשת. העיסוק בזהות הישראלית והיהודית ובקבלת השונה נראה להם נכון, במיוחד לאחר רצח רבין. מיקי הייתה חברה בצוות ההקמה של 
קשת. “תחושה של חלוציות. לא לקבל לא כתשובה”. עד היום מתרגשת מכך שהרעיון הפך למציאות. חשוב לה שקשת לא תתבדל, אלא 
תתפוס את עצמה כקהילה שצריכה להשפיע על כל מזכרת בתיה ולא רק על קהילת בית ספר, וכן שקשת תשמר עצמה בתוכה כקהילה 
תומכת, מפרגנת, יוזמת, כפי  שהייתה בתחילת הדרך, והגידול בקהילה לא  ישנה את זה.    דת - אורי: “המילה אמונה לא רלוונטית מבחינתי. 
אני מבין שיש כוחות בעולם שאנחנו לא מבינים, אך המרחק  בין זה לבין משהו שמנהל את העולם - גדול”.  מגדיר עצמו אתיאיסט. מיקי: 
“אני מאמינה באיזשהו אלוהים. אני לא חושבת שאלוהים בודק מה אכלתי ואם קיימתי תרי”ג מצוות. לאלוהים שלי חשוב שאני אהיה אדם 
טוב והתשובה לשאלה מהו טוב ומהו רע, מאוד ברורה”. גם אורי וגם מיקי מחוברים מאד ליהדות כמסורת וכתפיסה ערכית. מיקי: “היהדות 
היא גם שלי, וההגדרות הרגילות לא מקובלות עליי”.    תחביבים - אורי: צילום. כל התמונות בבית הן צילומים שלו. מיקי: בישול, עבודות 
בגינה וקריאה. ספר מומלץ:  “איזון עדין” של רוהינטון מיסטרי.    שמות הילדים:  עמרי הגיע אחרי שנים שהתפללו לילד והשם ביטא את 
המשמעות של הציפייה. הפירוש הערבי של השם הוא נשמתי - החיים שלי. מיה: כל הלילה שלפני הלידה בבית החולים התנגן אצל אורי 
בראש השיר “מיה” של שלום חנוך ובבוקר כשהתינוקת נולדה, היה ברור שזה השם. עדו: עד שעתיים לפני הברית עוד לא היה שם. החליטו 
לפתוח את התנ”ך וקראו על עדו “שהיה הסבא של הנביא שדיבר על השלום”. ענבל: “מאוד אהבנו את הצליל, ובנוסף יש קרובת משפחה 
מקסימה בשם הזה”.    בילויים משפחתיים: פיקניקים, טיולים וסרטים.     כיבוי אורות: ילדים - “בשאיפה ל-21:00, נגמר ב-22:00” הורים: 

אורי - 1:00 בלילה, מיקי - 23:00. 

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם שרון. טל: 050-6670174 

משפחת שמש  רח’ המייסדיםמשפחה מבוקשת
ראיינו: שרון נוימן-הקר ואילנה כרסנתי



יהודה זלצברג
תעלומת מטמון הברון  פרק 3 - ראטהשעלד

המשך יבוא...

ילדים יקרים, הצטרפו אליי ויחד נמשיך לעקוב אחר קורותיה של 
ו’ מבית-ספר קשת, שמצאה בשנת 2020  כיתה  ילדי  חבורת 
הילדים  מתפורר.  מכתב  ובתוכה  ומסתורית  עתיקה  תיבה 
לתדהמתם  וגילו  פאזל,  כמו  המכתב  חתיכות  את  הדביקו 
גילויו, כאשר  לפני  שנים   132 נכתב בשנת תרמ”ח,  שהמכתב 

מזכרת בתיה הייתה בת חמש שנים בלבד.

ההיסטורי,  המכתב  על  רכן  כשגיל  לשקוע  החלה  כבר  השמש 
שאך לפני שעה קלה היה כולו קרוע ומפורר וכעת שוחזר כמעט 
במלואו על-ידי חבורת הילדים הנרגשת, וניסה לפענח את הכתוב 
בו. גם הילדים האחרים ניסו להציץ ולתרום את חלקם בפענוח, אך 
הכתב היה קטן, צפוף ומטושטש, וממרחק לא יכלו לקרוא דבר. 
אור השמש הדועך והאור העמום שבקע מהנורה שבתקרת החדר 
פה  מילה  מלמל  גיל  זו.  מעין  למשימה  ראויה  תאורה  סיפקו  לא 
ומילה שם שהצליח לקרוא, אך הדברים לא הצטרפו לכדי רצף 
פנס  להביא  חייבים  אנחנו  ברירה,  “אין  נאנח,  גיל  בר-משמעות. 
חזק ואולי גם זכוכית מגדלת ולעבור מילה מילה”. אפרת נזכרה, 
שניפגש  דעתכם  מה  התחיל!  הגדול  החופש  לימודים,  מחר  “אין 
כאן כולנו מחר בבוקר?” החבורה קבעה להיפגש בעשר בבוקר 
למחרת. עמית שלף מכיסו טלפון סלולרי, “אני מצלם את המכתב 
ואשלח אותו לכולכם במייל, ככה נוכל כולנו לנסות לקרוא אותו 
בבית בינתיים”. עמיחי הנהן, “רעיון מצוין” ואז שאל, “אז מי לוקח 
“אני  מיד,  אמרה  שושנה  הביתה?”  המכתב  עם  הבריסטול  את 
רוצה לשמור עליו, הרי אני הבאתי את הבריסטול והדבק.” עמית 
תנהגי בבריסטול בשיא העדינות,  בעיה, אבל  “אין  אותה,  הזהיר 

ואל תראי אותו בינתיים לאף אחד, או-קיי?”. “אני אחביא אותו מתחת 
דברים  בו  מחביאה  תמיד  שאני  חריץ  שם  יש  שלי,  הבגדים  לארון 
ייגע בהם”, הרגיעה שושנה.  רוצה שאחי המעצבן  לא  פרטיים שאני 
החברים סיכמו ביניהם לשמור לעת עתה על חשאיות גמורה בכל 

הנוגע למציאת המכתב והתפזרו איש לביתו.

הדיגיטלית  הגירסה  נשלחה  כשעתיים  ולאחר  בדיבורו,  עמד  עמית 
של המכתב לכל כתובות הדוא”ל של חברי החבורה, מלבד שושנה, 
שלה  מייל  כתובת  הופיעה  שלא  ו’  בכיתה  היחידה  הילדה  שהיתה 
בדף הקשר הכיתתי. עמית הרהר בכך ששושנה היתה שונה משאר 
ילדי הכיתה בסממן נוסף בולט - צבע עורה הכהה - ותהה לרגע אם 
יש קשר בין שני המאפיינים הללו שייחדו אותה, אך המחשבה הביכה 
אותו והוא מיהר לדחוק אותה ממוחו. הוא התנחם בידיעה ששושנה 

לקחה איתה את המכתב המקורי ולכן אינה צריכה עותק ממוחשב.

חלק מילדי החבורה התיישבו מול המחשב בשעת לילה מאוחרת, 
דוחים את העייפות ואת דרישת ההורים ללכת לישון לטובת הצצה 
רצינית ראשונה במכתב. הם נעזרו במחשב כדי להגדיל את המכתב 
עד שמילים בודדות מתוכו מילאו את כל רוחב המסך באותיות של 
קידוש לבנה. בשעה 11 בלילה ריצדו בו-זמנית מילים שונות על-גבי 
לילה,  עקרון,  אוצר,  בתיה:  במזכרת  בתים  במספר  מחשב  מסכי 
מהסוד  משהו  להבין  התחילו  כבר  מהילדים  כמה  פרדס.  ליסטים, 
כמה  שחזר  לביטוי  נדבקו  שעיניה  נעמה  זו  היתה  במכתב.  החבוי 
ניתן  בלתי  כמעט  ומסורבל,  ארוך  משונה,  ביטוי  במכתב,  פעמים 
להגייה, אך עם זאת מצלצל מאוד מוכר, שהיה שרוע כעת מול עיניה 
לעצמה,  חשבה  לעזאזל,  ראטהשעלד.  באראן  למחצה:  העצומות 

מאיפה אני מכירה את המילים הללו? 

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

עבודת  הטלת  על  מדבר  האחד  מצרים. 
כפייה )גיוס בכפייה למלחמה( על תלמידי 
חכמים, השני על חוסר אמונה בה’ ותביעת 
סימן ממנו שיקיים את הבטחתו, והשלישי 

מדבר על החמצת הזדמנות לגיור המוני.

)שחובר  אליעזר”  דרבי  “פרקי  במדרש 
נוקבים  דברים  נאמרים  השמינית(  במאה 
לגבי חוסר האמונה של אברהם בה’: “אמר 
לו הקב”ה, אברהם, כל העולם כולו בדברי 
אלא  בדברי,  מאמין  אתה  ואין  עומד,  הוא 
אתה אומר ‘במה אדע כי אירשנה’? חייך, 
שתי פעמים ידוע תדע, שנאמר ‘ידוע תדע 

כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם...’”.

גם התרגום הארמי לתורה, המיוחס ליונתן 
בן עוזיאל, תולה את שעבוד מצרים בחוסר 
“ידוע  הנאמר  על  אברהם.  של  האמונה 
להם...”  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  כי  תדע 
“ידוע  בעברית(:  )וכאן  התרגום  אומר 
בניך בארץ לא להם,  יהיו  דיירים  כי  תדע 
וישעבדו  לי,  האמנת  שלא  לכך  בתמורה 

אותם ויענו אותם”.

הרמב”ן אינו מסתפק בדברי חז”ל, ומוסיף 
ירידת  באירוע  משלו  אחרים  חטאים  שני 
אברהם למצרים ולקיחת שרה לבית פרעה: 

גדול  חֵטְא  חָטָא  אבינו  אברהם  כי  “ודע 
במכשול  הצדקת  אשתו  שהביא  בשגגה, 
עוון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח 
בה’ שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר 
לו, כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל. גם 
יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, 
מפני הרעב, עוון אשר חָטָא, כי האלוהים 
ברעב יפדנו ממוות. ועל המעשה הזה )על 
על  נגזר  למצרים  ישראל(  הירידה מארץ 
פרעה”.  ביד  מצרים  בארץ  הגלות  זרעו 
אם כן דווקא בשניים מהניסיונות שעל-פי 
מסכת אבות והרמב”ם אברהם עמד בהם 

יפה, טוען הרמב”ן שאברהם נכשל בהם.

המקובלת  יצחק,  עקידת  לגבי  אפילו 
בניסיון  אברהם  של  מרהיבה  כעמידה 
הרשב”ם  אומר  ביותר,  והקשה  הגדול 
עונש  אלא  ניסיון  כלל  זה  היה  שלא 
שנאמר  מקום  “כל  דבריו:  וכך  לאברהם, 
לפרשה  מחובר  האלה’,  הדברים  ‘אחר 
שכרת  הדברים  אחר  כאן,  אף  שלמעלה. 
ולנכדו  ולנינו  לו  אברהם ברית לאבימלך, 
הצאן,  כבשות  שבע  לו  ונתן  אברהם,  של 
חרה אפו של הקב”ה על זאת. שהרי ארץ 
פלשתים בכלל ארץ ישראל, והקב”ה ציווה 
עליהם ‘לא תחיה כל נשמה’. לכן האלוהים 
ניסה את אברהם, קינתרו וציערו... כלומר 

ברית  לכרות  שנתתיך  יחיד  בבן  נתגאית 
ביניכם וביניהם? ועתה לֵך והעלהו לעולה, 

ונראה מה הועילה כריתת ברית שלך”.

מעושר  לקחים  כמה  להפיק  כן,  אם  ניתן, 
וכן  וכנגדו  אברהם  בעד  המקורות 

מהניסיונות להסתירם:
גדולי  את  לצייר  שיבקשו  מי  יהיו  תמיד 
האומה כמושלמים ללא חטא. כנגדם יהיו 
פחות,  לא  גדולים  אנשים  המקרים  ברוב 
אך  האבות,  את  להעריץ  ישכילו  שאמנם 

ללא התבטלות וללא משוא פנים.
אמירות  להסתיר  המנסה  לאידאולוגיה 
לאבות  חטא  ייחוס  בהן  שיש  מהמקורות 
יש מטרה מרכזית: היא מנסה להגדיל את 
דמותם של הראשונים באופן כזה שדמותם 
קטנה  תהיה  בתוכם(  )ואנו  האחרונים  של 

ועלובה לאין שיעור.
“היהדות  “חז”ל אומרים ש...” או  האמירות 
אלא  המקרים  ברוב  אינן  ש...”,  אומרת 
מסוים  מגזר  של  מכיוונו  הבאה  תעמולה 
אידאולוגיה  לשרת  ושכוונתה  ביהדות, 
דעות  מגוון  של  קיומן  להכחיש  המנסה 

שונות, ואף מנוגדות.

אריאל סלע
אב לרועי, כיתה ג’, ושחר, גן דולב, קשת


