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

טֹול קורה מבין עיניך    מילה בסלע 
מקור: וְאָמַר רַב יֹוחָנָן, מַאי דִכְתִיב: וַיְהִי ּבִימֵי ְׁשפוט הֵׁשופְטִים ]מְגִּלַת רוּת א, א[, ּדֹור ֶׁשׁשֹופֵט אֶת 
ׁשֹופְטָיו. אֹומֵר לֹו: ֹטל קֵיסָם מֵבִין ִׁשנֶּיךָ. אֹומֵר לֹו: ֹטל קֹורָה מִּבֵין עֵינֶיךָ ]ּבָבָא ּבָתְרָא ּדַף טו, עַּמוּד ב’[.

מקור  נוסף: “תמהני אם יש בדור הזה שמקבל תוכחה, אם אמר לו: טול קיסם מבין ִשניך, אמור לו: 
טול קורה מבין עיניך” )ערכין טז(. 

עיניך”  מבין  קיסם  “טול  לו:  ואומר  האחר  הצד  את  להוכיח  מבקש  אחד  צד   -  כלומר 
מבין  קורה  “טול  ואומר:  לו  מחזיר  השני  הצד  שיניך”(.  “מבין  אחרת:  גרסה  )לפי 
מקיסם(. יותר  גדולה  עץ(  )=בול  )קורה  יותר.  גדול  שלך  הפגם  כלומר:   -  עיניך!” 

דוגמה: הבחור הַּפַטְּפְטָן ֶׁשהִרְּבָה לְבַּקֵר ּבְִׁשעַת התפילה את הִתְנַהֲגוּת המתפללים אשר דיברו, זָכָה 
לַהֶעָרָה: טול קֹורָה מִּבֵין עֵינֶיךָ או בסלנג - יותר עדיף שתשתוק.... יש המשתמשים גם בציטוט “טול 

קיסם מבין שיניך” ולו בבדיחות הדעת.

טול קֹורָה מִּבֵין עֵינֶיךָ! = לא 
אַּתָה הוּא הָרָאוּי לְהַּטִיף מוּסָר 

 לַאֲחֵרִים.
בביטוי זה משתמשים 

כתשובה מחודדת למי 
שהוכיח אחרים על מעשים 

ושגיאות שאף הוא עצמו 
 עשה. 

שרה? צחקה  זה  למה 

שלום להורים ולילדים,
והפיכתם  ושרי,  אברם  של  תלאותיו  אחרי 
במסכת  חדש  דף  נפתח  ושרה,  לאברהם 
חייהם לעת זקנה: הסיפור נפתח בבשורה 
שמביאים שלושה אנשים לזוג: הריון שרה 
ולידת יצחק. המדרש מסביר שאלו שלושה 
מלאכים וכאלה הם נצרבים בזיכרון של מי 
ושרה  שהתחנך בחינוך הדתי. אך אברהם 
לא עסוקים בהופעות מן העולמות העליונים 
אלא רואים שלושה אנשים עוברים בדרך 
זוהי  אליהם.  אותם  להכניס  וממהרים 
תכונת האופי הבולטת שמיוחסת לאברהם: 
שהוא  הרבה  החשיבות  אורחים,  הכנסת 
המתרחש  האחר.  פני  לקבלת  מייחס 
באוהל כשהאנשים מבשרים לשרה שהיא 
מציע  אני  שעליו  הנושא  הוא  בן  תלד 
 להתמקד עם הילדים ולכן עוד אחזור אליו.
לאברהם  אלוהים  מגלה  מכן,  לאחר 
ערים  שתי  ועמורה.  סדום  השמדת  את 
שמסמלות את שיא הרשע עד עצם היום 
הזה בשפה העברית. המיקוח של אברהם 
האלה,  המקומות  את  להציל  בניסיון 
הוויכוח שהוא מנהל מול בורא עולם דומה 
לדיון בבית משפט של בני אדם והוא שווה 
קריאה בשל התעוזה של הסיפור )פרק י”ח 
פסוקים ט”ז עד ל”ג(: אלוהי אברהם אינו 
ואדיש  מרוחק  ולא  לפניו,  שנכנעים  אל 
להתווכח  שאפשר  אל  אלא  למתרחש, 
כ”ה( )פסוק  לצדק.  חתירה  לשם   אתו 

לאחר סיום המשא ומתן המיוחד הזה, עובר 
הסיפור לסדום עצמה. מתוארת התנהגות 
לוט.  של  התנהגותו  לעומת  העיר  אנשי 
התנהגותם לא יכולה שלא להוביל להרס 
העיר כולה בעוד לוט נמלט עם משפחתו. 
את הסיפור על מציצנותה של אשתו ניתן 
אשת  שנקרא  המקום  ליד  לילדים  לספר 
כדאי  גם  ואולי  המלח  ים  שפת  על  לוט 
להזכיר לעצמנו את הסיפור הזה כשאנחנו 
לראות את התאונה שקרתה  כדי  בולמים 
את  זאת,  לעומת  הכביש.  של  השני  בצד 
נסיבות הלידות של עמון ומואב, ילדי בנות 
לוט, יהיה קשה להעביר לילדים ואיני זוכר 
היסודי. בגיל  זה  חלק  על  אותנו   שלימדו 
חטיפה  אירוע  שוב  מתרחש  מכן,  לאחר 
מלך  אבימלך  בידי  הפעם  שרה,  של 
עם  הקודמת  בפרשה  שקרה  כפי  גרר 
שני  בין  ההשוואה  מצרים.  מלך  פרעה 
מאוד,  מעניינת  להיות  יכולה  הסיפורים 
כן,  כמו  אחרת.  לשנה  אותה  נדחה  אך 
כאשר  בסיפור  שחל  במפנה  נדון  לא 
לבין  בינו  הבעייתיים  היחסים  יצחק,  נולד 
לעקדת  ועד  אמו  עם  שמגורש  ישמעאל 
ראוי  האלה  מהנושאים  אחד  כל  יצחק. 
להוות  ויכול  עצמו  משל  מכובד  למקום 
להורים. או  לילדים  ללימוד  מעניין   בסיס 

לחלק  לחזור  מציע  אני  כעת 
י”ח,  בפרק  הפרשה,  של  הראשון 
ט”ו. עד  ט’  בפסוקים   ובעיקר 

ויאמר,  אשתך;  שרה  איה  אליו,  ויאמרו  ט 

הנה באהל.  י ויאמר, שוב אשוב אליך כעת 
ושרה שמעת  לשרה אשתך;  והנה-בן,  חיה, 
פתח האהל, והוא אחריו. יא ואברהם ושרה 
זקנים, באים בימים; חדל להיות לשרה, ארח 
לאמר:   בקרבה  שרה,  ותצחק  יב  כנשים.  
יג  זקן.   ואדני  עדנה,  לי  היתה  בלתי  אחרי 
ויאמר ה’ אל-אברהם:  למה זה צחקה שרה 
יד  זקנתי.   אלד--ואני  אמנם  האף  לאמר, 
כעת  אליך,  אשוב  למועד  דבר;  מה’  היפלא 
לאמר  שרה  ותכחש  טו  בן.   חיה--ולשרה 
כי צחקת. ויאמר לא,  יראה;  כי   לא צחקתי, 

באים אנשים לבשר לשרה שהיא סוף סוף 
תלד. התגובה שלה היא: צחוק.

צפויה?  תגובה  לכם  ניראת  זאת  האם 
איך, לדעתכם, נשמע הצחוק שלה?

אושר,  של  לצחוק  אולי  מצפה,  הייתי  אני 
על  שמעיד  צחוק  הגרון,  במלוא  צחוק 
צוחקת  שרה  אבל  אינסופית.  שמחה 
ולא  לעצמה,  בשקט,  כלומר  “בקרבה”, 
על מנת שישמעו אותה. היא לא מאמינה 
בלתי  לה  נראה  זה  שומעת,  שהיא  למה 
אפשרי. ולכן, יתכן שהצחוק שלה הוא יותר 
צחוק שבא להטיל ספק. בעברית מודרנית 
או  מצחקקת  שהיא  אולי,  לומר,  אפשר 
לומר  לועגת לאנשים האלה שבאו  אפילו 
לה דברים כל כך משונים. אולי זהו אפילו 
צחוק עצוב, כמו אומר “למה אתם עושים 
ממני צחוק? לא די בכך שלא ילדתי ואתם 
ולהבטיח  זה  את  לי  להזכיר  באים  עוד 
לקיים?”  יכולים  לא  שאתם  הבטחות 



 אז ועכשיוהכנסת אורחים

שהיינו  כמו  בשמחה,  מדובר  אם  כמובן, 
שכנראה  כמו  בעצב,  או  בלעג  מצפים, 
היה, יהיו אלה שלושה סוגי צחוקים שונים 
שונה. יהיה  שלהם  הצליל  ואפילו   מאוד 

שרה לא חשבה שמישהו שומע אותה, הרי 
לקחה  לא  היא  אבל  בשקט.  צחקה  היא 
ושואל  אותה  אלוהים ששמע  את  בחשבון 
ושרה  צוחקת.  היא  למה  אברהם  את 

מחליטה לומר שהיא לא צחקה.
כבר  לומר את האמת? האם  לא  למה 
לא  אתם  בו  דומה,  מקרה  לכם  קרה 

רציתם לספר מה מצחיק אתכם?
להסתיר  בניסיון  התנסות  אין  לילדים  אם 
לספר  יכולים  אתם  הצחוק,  סיבת  את 
את  שולפ)ת(  המורה  בו  המצב  על  להם 
למה  לכולם  “אמור  האלמותי:  המשפט 
זה  אתך.”  לצחוק  שנוכל  כדי  צוחק  אתה 
לספר  מוזמנים  ואתם  לכם  מוכר  בטח 
כזאת. בסיטואציה  מרגישים  איך   לילדים 

לעומת הצחוק המביע ספקנות ואולי אפילו 
עצב של תחילת הפרשה, בפרק כ”א יופיע 
 צחוק אחר, שוב של שרה, אך שונה לחלוטין:
לו,  בהולד  שנה,  בן-מאת  ואברהם,  ה 
צחק  שרה  ותאמר  ו  בנו.   יצחק  את 
יצחק-לי. כל-השמע,  אלהים:   לי   עשה 

שמו  הקודם,  בשבוע  הוזכר  שכבר  כפי 
אלוהים  וזהו  מראש,  נבחר  יצחק  של 
להיוולד  שעתיד  לאברהם  שאמר  בעצמו 

את  מנצלת  שרה  אך  יצחק.  ושמו  בן  לו 
לגלות  כדי  זה  שם  מתן  של  ההזדמנות 
להעביר  ולנסות  בתוכה  המתרחש  את 
הנראה  ככל  זהו  הפעם,  לאחרים.  זה  את 
כזה  רצופה,  שמחה  של  משוחרר,  צחוק 
האחרים. כשמדברים  עם  לחלוק  שרוצים 
צחוקים”  “עשינו  הילדים  בלשון  צחוק,  על 
מתכוונים יותר, כנראה, לצחוק כזה: בדיחות 
טובה  בדיחה  כששומעים  נכון  בצוותא. 
הדבר  אותה?  לספר  למי  מיד  מחפשים 
טובות. בבשורות  כשמדובר  נכון  יותר   עוד 

אך הפרשה הזאת, מספרת לנו בנוסף על 
צחוק מסוג אחר לגמרי:

המצרית,  את-בן-הגר  שרה  ותרא  ט  כ”א, 
אשר-ילדה לאברהם ְמצֵַחק.

בעקבות הצחוק הזה, מבקשת שרה לגרש 
את ישמעאל ואת הגר מביתה. 

למה לדעתכם? האם צחוק יכול להיות 
דבר רע? למה אומרים לנו שישמעאל 

מְצַחֵק ולא צוחק?

את  מכירים    - צחוק”  ממישהו  “לעשות 
כאן.  שקורה  מה  כנראה  זה  הזה?  הביטוי 
הצחוק של ישמעאל הוא לעג. אם במקום 
לצחוק עם מישהו, מישהו כבר צחק עליכם, 
נעים  לא  זה  כמה  עד  יודעים  בטח  אתם 
וההיפך מצחוק בין חברים, למרות העובדה 
השם. באותו  נקראים  הדברים   ששני 

לסיכום: הפרשה מרבה לדבר על הצחוק 
ומשמעותי  חשוב  כך  כל  שהוא  מכיוון 
בחיים שלנו. תינוק יודע לבכות מיד כשהוא 
מתחיל  שהוא  עד  זמן  לוקח  אבל  נולד. 
וכמו  ללמוד.  שצריך  דבר  זהו  לצחוק: 
שתינוק חייב ללמוד לצחוק, ילדים ואפילו 
נכון.  לצחוק  איך  ללמוד  צריכים  מבוגרים 
צריך  ומתי  במקום  לא  הוא  הצחוק  מתי 
להימנע ממנו. מתי הוא משמח ומתי הוא 
עלול לפגוע. יכול להיות שכל המשמעויות 
ושרה  אברהם  של  במוחם  עברו  האלה 
יצחק לי”  והאמירה של שרה “כל השומע 
לבנה  להעביר  רוצה  שהיא  המסר  הוא 
יצחק: צחוק הוא דבר כל כך חשוב שצריך 
נכון. גם  אבל  הרבה,  בו  להשתמש   לזכור 

כל  עם  לשחק  נסו  לסיום:  פעילות 
המשפחה במשחק הצחוק: תתחילו לצחוק, 
שזה  תרגישו  אולי  בהתחלה,  ביחד.  כולם 
לצחוק  פשוט  לא  הרי  טבעי.  ולא  מאולץ 
רק כי משהו ביקש. אבל לא נורא, תמשיכו 
תתמידו,  אם  הזה.  המלאכותי  בצחוק 
בגרון  עולה  אמיתי  צחוק  שפתאום  תראו 
בלתי  בצחוק  צוחקת  המשפחה  שכל  עד 
קורה,  שזה  מרגישים  כשאתם  נשלט. 
להפסיק  יכולים  אתם  אם  לראות  נסו 
ראשון? הצליח  מכם  מי  אחת.   בבת 

שבת שלום והמון צחוקים
בן לנדאו
אב לנועה, כיתה ד’, ואייל, כיתה א’, קשת

והדאגה למחסורם  מצוות הכנסת אורחים 
היהודית.  בתרבות  מושרשת  מצווה  היא 
מורשתו  ועל  דרכו  על  מבוססת  המצווה 
כפי  האורחים,  מכניס  אבינו,  אברהם  של 

שמסופר בתחילת פרשתנו. 

ֹיֵׁשב  וְהוּא  מַמְרֵא  ּבְאֵֹלנֵי  ה,  אֵלָיו  “וַיֵּרָא 
וַיַּרְא,  עֵינָיו,  הַיֹּום. וַיִּּשָא  ּכְֹחם  ּפֶתַח-הָֹאהֶל, 
וַיַּרְא,  עָלָיו  נִּצָבִים  אֲנִָׁשים,  ְׁשֹלָׁשה  וְהִנֵּה 
וַיְִּׁשּתַחוּ,  הָֹאהֶל,  מִּפֶתַח  לִקְרָאתָם  וַיָּרָץ 
חֵן  מָצָאתִי  אִם-נָא  אֲֹדנָי,  ֹּאמַר:   אָרְצָה. וַי
ּבְעֵינֶיךָ-אַל-נָא תַעֲֹבר, מֵעַל עַבְּדֶךָ. יֻּקַח-נָא 
ּתַחַת  וְהִּשָעֲנוּ,  רַגְלֵיכֶם;  וְרַחֲצוּ  מְעַט-מַיִם, 
לִּבְכֶם, אַחַר  וְסַעֲדוּ  וְאֶקְחָה פַת-לֶחֶם  הָעֵץ. 
עַל-עַבְּדְכֶם;  עֲבַרְּתֶם,  ּתַעֲֹברוּ-ּכִי-עַל-ּכֵן 
ֹּאמְרוּ, ּכֵן ּתַעֲֶׂשה ּכַאֲֶׁשר ּדִּבַרְּתָ” )בראשית  וַי

י”ח(.

מצווה  אורחים  הכנסת  במצוות  ראו  חז”ל 
מקבלת  אורחים  הכנסת  “גדולה  חשובה 
כאחד  אותה  מנו  כך  ומשום  שכינה,”  פני 
גם  שכר  עליהם  מקבל  שהאדם  הציוויים 

הרמב”ם  הבא:  בעולם  וגם   - הזה  בעולם 
ובעקבותיו גם השולחן ערוך פסקו שמותר 
שבת  לחלל  אפילו  מסויימים  במקרים 

בשביל לקיים מצוות הכנסת אורחים.

על  בסיפורים  מלאה  היהודית  המסורת 
שמקבלים  השכר  ועל  אורחים  הכנסת 
חלק  תמיד  הייתה  אורחים  הכנסת  עליה. 
היהודים.  של  החברה  מחיי  נפרד  בלתי 
לו  היה  לא  שבה  זרה  לעיר  שהגיע  יהודי 
שמישהו  זה  על  סמך  בשבת  לאכול  היכן 
יזמין אותו אליו כשיילך לתפילת שבת. גם 
בישובי  בעיקר  בודדים  במקומות  בימינו 
ספר עליהם שומרים חיילים מקובל מאוד 

לפנות אליהם ולהזמינם לארוחת שבת.

נודדים  יהודים  שאין  מכיוון  אתנו?  ומה 
ישראל(  בשביל  ההולכים  )למעט  בקרבנו, 
מקום  להם  שאין  אנשים  בסביבתנו,  ואין 
ללון, מצווה זו הופכת עבורנו פחות ופחות 
מסכימים  שכולנו  בהנחה  רלוונטית. 
אינה  שבת  לארוחות  חברים  שהזמנת 

הכנסת  של  המקורית  בהגדרה  עומדת 
להכנסת  לתת  נדרשים  אנחנו  אורחים 
שתהיה  חדשה  פרשנות  האורחים 

משמעותית לחיינו כחברה וכיחידים.

פרשנות כזו מציעה הרב יובל שרלו לדבריו, 
הנתיב העיקרי להכנסת אורחים בימינו הוא 
פתיחת הלב )הבית הפנימי( לאחר. לדבריו 
האדם לוקח את עצמו לכל מקום אליו הוא 
הולך, ובתוך עצמו הוא יכול להכניס אורחים 
בעצמיותו  שם,  ביותר.  העמוקה  בצורה 
ובנפשו, הוא יכול לארח כאוות נפשו, והוא 

מעניק את מה שבאמת חסר. 

ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  הלב  פתיחת 
באופנים שונים: מוכנות לשמוע ולהתמודד 
עם עמדות שונות, הקשבה, תמיכה. מוכנות 

לקבל את האחר כשותף לדרך. 
שנזכה כולנו לארח ולהתארח. 

ישי דויטשמן
אב לנטע, כיתה ד’, וגלעד, כיתה א’ קשת



אל תכבו אותי
כשאהיה גדול אזכה בפרס נובל

הקוראים  הקולות  גוברים  לאחרונה 
להחזיר עטרה ליושנה בכל הנוגע לפיתוחו 
ולשגשוגו, של מה שמכונה בצניעות ראויה 
לשבח, המוח היהודי. הזכיות האחרונות של 
כנראה  משויכות,  הנובל,  בפרס  ישראלים 
בצדק, לדור ההוא. הדור שבן גוריון טיפח 
כעת.  להם  נקטפים  שפירותיו  למצוינות, 
חדשות לבקרים אנו שומעים טענות על כך 
שהולך ופוחת הדור, שהבינוניות פושה לה 
בכל חלקה טובה ושהסיכויים לזכות בנובל 
בדורות הבאים אפסיים. יחד עם זאת, לא 
יעבור יום בו לא נשמע פוליטיקאי שיאמר 
העדיפויות  סדר  בראש  הוא  שהחינוך 
המדינה  של  הלאומי  ושחוסנה  הלאומי 
תלוי בכך. לא מסתיים יום שבו לא תופיע 
במהדורת חדשות הלילה כתבה על מצבנו 
הירוד במתמטיקה, על מידת אי הצלחתנו 
ברקע  שפתיים  צקצוק  המיצ”ב,  במבחני 
ושוב  יהיה?  מה  אוי,  אוי  אוי  הכתב,  של 
ובו  מהחינוך,  לבוא  חייב  השינוי  המנטרה: 
יש להשקיע את מירב הכוחות והמשאבים. 
נהיינו  איך  לנו?  קרה  ברצינות, מה  עכשיו 
כל כך שטחיים, רדודים, לא יצירתיים, לא 
אפילו  בהשוואה  מצליחים  לא  מיוחדים, 
משהו  יש  בטח  מפותחות.  פחות  למדינות 
זה.  את  שיתקן  לעשות  יכולים  שאנחנו 
אולי ננתק את הטלוויזיה בבית, נזרוק את 
כל סרטי הוידאו, את כל משחקי המחשב, 
ונשב לקרוא עם הילדים פרקים מ”מלחמה 
הכדורגל  מחוג  הילד  את  נוציא  ושלום?” 
נקפיד  שח-מט.  לחוג  מיד  אותו  ונעביר 
להאזין רק למוסיקה קלאסית ונשיר ביחד 
קטעי אריות נבחרים מאופרות נחשבות. בד 
בבד נקפיד על שיח בעברית תקנית בלבד, 
נפתור תשבצי הגיון ונצא למסעות רגליים 
ובערב  חמיצר  של  חידה  כתבי  בעקבות 
של  המחזורית  הטבלה  את  ביחד  נשנן 
גישה  כל  נאמץ  שכהורים  ברור  מנדלייב. 
שתבטיח שלנו זה לא יקרה. שהילד שלנו 
הממוצע.  מעל  המיצ”ב  במבחני  יצליח 
כמי שמבלה עם ילדיכם 20 שעות בשבוע, 
במסגרת היותי מורה. אני רואה את הדאגה 
ילדיכם.  של  מעיניהם  משתקפת  שלכם 
הלחץ התמידי שבו הם נמצאים להצליח, 
סוחבים  שהם  התיק  אתכם.  לאכזב  לא 
על הגב המלא במצפון על שעה מיותרת 
או  בילוי מול המחשב במקום לקרוא  של 
הצלחה  אי  של  התסכול  שיעורים.  להכין 
במבחן, ואיך אספר להורים? אני משוכנע 
שכוונותיכם טהורות. הרי איש לא יעלה על 
שלכם.  לילדים  דואגים  לא  שאתם  דעתו 
ובכל זאת, למרות כל הרצון הטוב, זה לא 
ניסו  הורים שאף  מכיר  אני  מצליח.  תמיד 
רצון  מתוך  לגמרי,  ההפוכה  הגישה  את 
מוחלט,  חופש  לילד  נתנו  הם  ללחוץ,  לא 

בלא  כמעט  אליו,  האחריות  את  העבירו 
התערבות שלהם. גם כאן התוצאה הייתה 
להאשים  אלא  נותר  לא  ומאכזבת.  קשה 
שיעורי  מדי  יותר  נותנים  המערכת.  את 
בית, יותר מדי מקצועות, שטחית מדי, לא 
ובלי  טובים  מספיק  לא  מורים  מעמיקה, 
מוטיבציה. תאמין לי, אתם אומרים, אם לא 
ויושב  הייתי הולך  היום,  הייתי בעבודה כל 
בכיתה ומשגיח שיעשו את העבודה שלהם. 
ואני  חברים, מצטער. לא פה קבור הכלב 
ממש  מעולים  מורים  כמה  אישית  מכיר 
בכיתה.  תוצאות  אותם  על  לי  שמדווחים 
אשם.  להיות  חייב  מישהו  הרי  זאת,  ובכל 
ולא ההורים, זה בטח  אם זה לא המורים, 
לא התלמידים שהם עצמם הרי תכשיטים 
הרי  מילד,  מצפה  לא  אתה  טהור.  מזהב 
בסופו של דבר הוא רק ילד. הוא לא יודע 
מה טוב בשבילו. קראתם את כל המדריכים 
בע”פ  לצטט  יודעים  אתם  החינוכיים, 
הכול  גבולות.  להציב  כהורים  שתפקידכם 
הגבולות  בתוך  עושים  מה  אבל  ויפה  טוב 
מקצועות  בהוראת  הרבות  בשנים  האלה? 
לכל  אשר  אמון,  אני  שעליהם  הקולנוע 
יצירתי  אלמנט  בהם  להיות  חייב  הדעות 
מובהק של הילדים, למדתי, שדווקא כאשר 
הגדרת התרגיל ברורה יותר ההצלחה טובה 
יותר. למשל: מותר לכם לצלם סרטון של 
עד דקה, ללא דו שיח, עם 2 שחקנים בלבד 
דורשת  הגבול  הצבת  זמן.  מעברי  וללא 
מאמץ ניכר של התמודדות יצירתית אשר 
וסרטים  טובים  רעיונות  מולידה  בהכרח 
לילד  לאפשר  בעיה  שום  אין  מעניינים. 
ובלבד  באינטרנט,  ולגלוש  להיות במחשב 
ממשחקים  חוץ  שבו  ברור  זמן  שתגדירו 
בפעם  כך  ועל  רבה  חשיבות  להם  )שגם 
ולמידע,  ללמידה  זמן  גם  שיהיה  אחרת( 
brainpop המלא  לאתר  כניסה  למשל 
אין  נושאים.  מאות  על  חביבים  בסרטונים 
פעם  מידי  אבל  טלוויזיה,  לראות  בעיה 
להעביר לערוץ ההיסטוריה, המדע והטבע. 
מבוקרת,  לצפייה  ברורה  זמן  הגדרת 
מאפשרת ליהנות ממצב של חופש צפייה 
הגדרה  הייתה  לא  אם  מאשר  יותר  הרבה 
שהיה  במה  שעות  צופה  היה  והילד  כזו 
ההבדל.  את  עושה  לכך  המודעות  רוצה. 
אם אתם מאמינים שזמן הבילוי המשותף 
זאת, הגדירו את  חייב לכלול קריאה עשו 
הזמן. תתחילו בהקראת סיפור לפני השינה 
ומהר מאוד  בחדר  נחמדה  ובניית ספרייה 
את  ימצא  הילד  החופשי,  שבזמן  תראו 
לפני  עוד  אפילו  לעתים  הספר,  אל  דרכו 
שידע לקרוא. ההרגל יהפוך לקבע. חישבו 
על עצמכם בגיל שלהם. מה עניין אתכם, 
לכם  שהוגדר  בזמן  לעשות  אהבתם  מה 
כזמן חופשי. מחקרים חינוכיים רבים הראו 

שהצלחה של תלמיד תלויה ברוב המקרים 
כן,  אם  הלומד.  של  הטבעית  בסקרנות 
אפשרו לו גם זמן לסקרנות כזו בבית. תנו 
לו למצוא אותה בעצמו, ותעודדו אותו לכך. 
בישול, ציור, פיסול, ספורט, והרשימה עוד 
ארוכה. הנטייה הטבעית תתגלה בסופו של 
דבר וההתפתחות בכיוון שלה תגיע גם היא. 
אל תכבו אותה, עודדו אותה וההצלחה לא 
תאחר לבוא. הסקרנות תוביל למידע נוסף, 
המידע יצטרף להבנה ומשם הדרך ללמידה 

סלולה. מי יודע אולי אפילו לנובל הבא.

טל גנוסר
אב לדור כיתה ד’ ורוני גן דולב, קשת

פרק ראשון:
יום כיפור אצלנו בשיכון

שלי,  בפינה  טל.  שמי  ילדים.  שלום 
שקראתי לה בשם “כשאני הייתי ילד”, 
על  זוכר  שאני  סיפורים  לכם  אספר 
דברים שקרו לי ולחברים שלי, כשאני 

הייתי ילד כמוכם.
רוצה  אני  הראשון,  הסיפור  לפני 
היו  ומי  גדלתי  איפה  לכם  להסביר 

החברים שלי. 
הישראלים  כל  כך  בארץ,  גדלתי 
ראשון  בעיר  ישראל,  למדינת  קוראים 
בתיה,  מזכרת  כמו  היא  שגם  לציון, 
השכונה  קטנה.  כמושבה  התחילה 
המזרח”.  “שיכון  נקראת  בה  שגרתי 
מורכבת  שהייתה  שלנו,  בשכונה 
גדולות,  חצרות  עם  קטנים  מבתים 
גרו אנשים שהגיעו כמעט מכל מקום 
כי  זה,  את  להסביר  לי  )חשוב  בעולם 
כך תוכלו להבין טוב יותר את הסיפור 
שאספר היום(. החברים שלי ברחוב היו 
דורון שהוריו הגיעו ממרוקו ומטורקיה, 
רוני שהוריו הגיעו מתימן, לירון שהוריו 
לכם  אכיר  ובהמשך  מבולגריה  הגיעו 
עוד חברים שהוריהם הגיעו ממקומות 
אחרים, והעובדה שהיינו מעדות שונות 
חברים  להיות  בכלל  לנו  הפריעה  לא 

ממש טובים.

טל גנוסר

כשאני הייתי ילד

המשך בעמוד הבא



יהודה זלצברג
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המשך יבוא...

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

לא מזמן חגגנו את חגי תשרי, לכן חשבתי שזה 
יום  על  הראשון  הסיפור  את  לספר  נחמד  יהיה 
בשכונה  הסברתי,  שכבר  כמו  אז  בשכונה.  אצלנו  הכיפורים 
אנשים  היו  רובם  שונים.  ממקומות  שהגיעו  אנשים  גרו  שלנו 
דתיים, שומרי מצוות. היה להם מאוד חשוב לשמור בדיוק על 
אופן התפילה בסידור כמו שהיה נהוג במקום שממנו באו. זאת 
הסיבה שהיו לנו ברחוב, מתחילתו ועד סופו, לא פחות מחמישה 
בתי כנסת. בתחילת הרחוב היה בית כנסת של העדה הספרדית, 
אחריו בית כנסת של העדה הפרסית, ממש לידו בית כנסת של 
יוצאי אשכנז  העדה התימנית, על הסיבוב היה בית כנסת של 
ובסוף הרחוב בית כנסת נוסף של התימנים )אבל רק של אלה 

שהגיעו מהעיר עדן(.
 

ביום הכיפורים  נהוג לנסוע על אופניים  ימים, לא היה  באותם 
והדבר שהכי אפיין את היום הזה היה השקט שהשתרר בשכונה 
שלנו מיד עם כניסת החג. הייתה הרגשה כאילו מישהו כיבה את 

העולם. 
בערב יום הכיפורים, מיד לאחר הארוחה המפסקת, היינו נפגשים 
ברחוב ומתחילים לתכנן מה נעשה מחר, ביום הכיפורים עצמו. 
בגלל שכל אחד התפלל בבית כנסת אחר, היה חשוב לקבוע 
מראש איפה נפגשים. במיוחד היה חשוב להיפגש לקראת סוף 

היום, ממש לפני סוף הצום )מיד תבינו למה(. 
בתי  בין  להסתובב  חופשי  הייתי  חילוני  מבית  שהגעתי  אני, 

שמקשר  האיש  התורן,  הרץ  להיות  עליי  הוטל  ולכן  הכנסת, 
בין כולם. הייתי עובר מבית כנסת אחד לשני,  ומעביר הודעות 
מצטופף עם חבריי במושב שלהם ומקשיב לתפילות ולזמירות 
הבא  הכנסת  לבית  הלאה  ממשיך  הייתי  כך  אחר  המיוחדות. 
ומספר מה קורה בקודם. במשך כל היום הייתי מברר בכל בית 

כנסת את הפרט הכי חשוב: מתי בדיוק תהיה התקיעה בשופר? 
יום הכיפורים הטוב ביותר היה זה שבו הצלחנו לשמוע הכי הרבה 
תקיעות שופר מבתי הכנסת השונים, ואת יום הכיפורים של שנת 
1980 לא אשכח לעולם. ביום הזה קבענו כל החברים להיפגש 
מתחת  נרגשים  עמדנו  הספרדים,  של  הכנסת  לבית  מחוץ 
לחלון ואז זה הגיע: תקיעת השופר משופר גדול וארוך - אחת 
ארוכה ואחריה עוד אחת קצרה יותר. משם רצנו לבית הכנסת 
של הפרסים ממש שנייה לפני שהתחילה שם התקיעה שבאה 
משופר ארוך וצר )אולי של צבי( - אחת ארוכה ועוד אחת קצרה 
ארוכה  תקיעה  ושוב  לתימנים,  ישר  ונרגשים  מתנשפים  ומשם 
כמעט  כבש,  של  מקרן  שעשוי  משופר  שהגיעה  קצרה  ואחת 
לעוד  מעדן  התימנים  של  הקטן  הכנסת  לבית  טסנו  אוויר  בלי 
קרן כבש שגועה לשמים ואז באפיסת כוחות, מזיעים ונרגשים 
הצלחנו לשמוע את סוף התקיעה - אחת ארוכה ועוד אחת קצרה 
בבית הכנסת של אשכנז. וזה היה יום הכיפורים הכי מוצלח  כי 

בו הצלחנו לשמוע את כל התקיעות גם יחד.

בפרק הבא, על הטיול הגדול של החורף

ילדים יקרים, בוקר זרח על מזכרת בתיה ביום הראשון לחופש 
קשת  בי”ס  של  ו’  כיתה  מילדי  שמונה   .2020 שנת  של  הגדול 
כדי  בביתו,  אחד  כל  בוקר  ארוחת  ולאכול  להתלבש  מיהרו 
עתיק  מכתב  לשחזר  ינסו  שבו  למפגש  בזמן  להגיע  להספיק 

המספר על אוצר הקבור במקום לא ידוע במושבה...

הוריה של נעמה היו מופתעים למצוא אותה לבושה ומוכנה ליציאה 
בשעה שמונה בבוקר: “נעמה, אין היום לימודים, מה זו החריצות 
הזו? שכחת שאת יכולה לישון עד הצהריים בלי הפרעה?!” נעמה 
חייכה אליהם בשעשוע, “קבעתי עם חברים עוד מעט במועדון”. 
“גם אתמול בערב הייתם שם, לא? מה אתם מחפשים שם בכזו 
כל  של  ההתחייבות  את  זכרה  נעמה  אביה.  שאל  דבקות?” 
היא שלפה  בינתיים לאף אחד על המכתב.  החברים לא לספר 
שקיבלנו  משותף  קיץ  פרוייקט  איזה  לנו  “יש  עמומה,  תשובה 
בבית-ספר ואנחנו רוצים לעבוד עליו עכשיו כדי לא להיתקע איתו 
בסוף החופש.” היא הייתה מרוצה מעצמה בהורגה שני ציפורים 
ובנוסף  המכתב,  מעניין  טפח  ולו  גילתה  לא  היא   – אחת  במכה 
לה שביעות  גרם  דבר  ועוד  חריצות.  הוריה במפגן  את  הרשימה 
רצון עצמית רבה; התחוור לה בהבזק של רגע בעודה מסתרקת 
מול המראה לפני שעה קלה, שהביטוי במכתב שאמש נראה לה 
מוכר - באראן ראטהשעלד - דומה להפליא לשם שהכירה היטב 
מסיפורי הקמתה של מזכרת בתיה – הברון רוטשילד. “האם הוא 

כתב את המכתב?” שאלה את עצמה.
לא לכולם אופי חזק כמו לנעמה. אופיר לא היה מסוגל להחזיק 
גילוי המכתב בבטן. הוא הרגיש דחף כמעט לא-רצוני  את דבר 
לספר למישהו את הסוד. בלילה התקשה להירדם מרוב מחשבות 
שהתרוצצו בראשו, וכשסבתא שלו הגיעה לביקור הקבוע שלה 

בבוקר המחרת החליט שהיא מספיק אמינה כדי לבטוח בה. “למי 
כבר היא תספר?”, הצטדק לעצמו להרגעת המצפון. הוא סיפר לה 
לאף  תגלי  “ואל  במועדון.  למפגש  שהלך  לפני  בדיוק  המכתב  על 

אחד!” התרה בה טרם עזיבתו. 
מלאי  וכולם  במועדון  הילדים  שמיניית  התייצבה  שנקבעה  בשעה 
ופרשנויות לגבי תוכן המכתב. מיד החל רב-שיח  תובנות, הצעות 
את  להשמיע  רוצים  וכולם  חברו,  לדברי  נכנס  האחד  רב-קולי, 
הרוחות,  נרגעו  רשמים  החלפת  של  דקות  כמה  אחרי  רק  דעתם. 
גיל הוציא מתיקו זכוכית מגדלת ופנס, ועמית לקח דף נייר ועט כדי 
לרשום בכתב ברור את המשפטים שגיל מקריא מתוך המכתב. 
את  במרכז  פרסה  ושושנה  שולחנות  שני  יחד  הצמידה  החבורה 
על  נשענו  הילדים  כל  המכתב.  חלקי  הודבקו  עליו  הבריסטול 
המילים.  בפענוח  יכולתם  כמיטב  ועזרו  המכתב  סביב  השולחנות 
“אני הקטן זיכני היושב במרומים לעלות לארצנו הקדושה לבוא הנה 
עקרונה לעבוד אדמתה וללמד ילדינו דעת תורה וחכמה” התחיל גיל 
לקרוא, ועמית רושם אחריו את המילים על הדף. גיל קרא במיומנות 
ובקלות יחסית מפני שכבר קרא את רוב המכתב בביתו. “והנה בא 
לבקרנו בחודש אייר תרמז הנדיב באראן ראטהשעלד ואנשי שלומו 
ונעשה לכבודו יום משתה ושמחה ונתנו לו כבוד ויקר. ואחר הביא גם 
את הבאראנעס )גיל האט רגע את קריאתו בשל המילה המשונה( 
ישנים  האנשים  וכל  ליל  בעת  ויהי  ההוא.  בלילה  איתנו  וילונו  איתו 
ונתן  הבאראן.  אל  לי  וקרא  הבאראן  מאנשי  אחד  העירני  ופתאום 
בידי באראן ראטהשעלד אוצר יקר מיני פז כולו כלי זהב אצעדה 
הליסטים...”  מפני  בסתר  להטמינו  ויורני  וכומז  עגיל  טבעת  וצמיד 
אפרת עצרה את שטף הקריאה, “רגע, גיל, זה אומר שהאוצר הוא 
מטמון תכשיטים?” ולשאלתה הוסיפו האחרים: מה זה כומז? מה זה 
ליסטים? מה זה באראנעס?. אבל גיל ושאר הילדים לא ידעו את כל 

התשובות והדברים נותרו בשלב זה ללא מענה.


