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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

טובל ושרץ בידו    מילה בסלע 

הראשון  מהזוג  נפרדנו  הקודמת  בפרשה 
של אבות האומה - אברהם ושרה. בפרשה 
שלנו אנו נפגשים עם הזוג השני - יצחק בן 
הארמי.  לבן  אחות  רבקה,  ואשתו  אברהם 
בתחילת הפרשה מסופר על עקרותה של 
שלבסוף  לבנים,  יצחק  תפילת  ועל  רבקה 

מתקבלת:
“וַיֶּעְּתַר יִצְחָק לַה’ לְֹנכַח אְִׁשּתֹו ּכִי עֲקָרָה הִוא 
וַיִּתְֹרצֲצוּ  אְִׁשּתֹו:  רִבְקָה  וַּתַהַר  ה’  לֹו  וַיֵּעָתֶר 
הַּבָנִים ּבְקִרְּבָּה וַּתֹאמֶר אִם ּכֵן לָּמָה זֶּה אָֹנכִי 
ֹּאמֶר ה’ לָּה ְׁשנֵי גֹויִם  וַּתֵלֶךְ לִדְרׁש אֶת ה’: וַי
וּלְֹאם  יִּפָרֵדוּ  מִּמֵעַיִךְ  לְאֻּמִים  וְּׁשנֵי  ּבְבִטְנֵךְ 
)בראשית  צָעִיר”  יַעֲֹבד  וְרַב  יֶאֱמָץ  מִלְֹאם 
הרה  שהיא  מתבשרת  רבקה  כא-כג(.  כה 
תיפסק  לא  לתאומים. ההתרוצצות שלהם 
בבטן, אלא מכל אחד מהם יתפתח לאום 
“רב”  ביניהם, אלא  ישרור  נפרד. שוויון לא 

)גדול( יעבוד “צעיר”.

בתיאור  גם  נמשכת  השניים  בין  המתיחות 
התפתחותם: “וַיִּגְּדְלוּ הַנְּעָרִים וַיְהִי עֵָׂשו אִיׁש 
יֵׁשב  ּתָם  אִיׁש  וְיַעֲֹקב  ָׂשדֶה  אִיׁש  צַיִד  ֹידֵעַ 
ֹאהָלִים” )כה, כז(. בכל פעם שמציגים את 
השני.  את  גם  מציגים  מיד  הבנים,  אחד 

הסיפור בנוי כסוג של תחרות. 

מוטיב חוזר
אמהות,  שתי  אבות,  שני  הורים,  זוגות  שני 
וכמו  ילדים.  שני  מהזוגות  אחד  ולכל 
בין  נוצר  מתח  אחרים,  מקרא  בסיפורי 

האחים. 
הקב”ה  אל  פונה  מההורים  מי  בידקו: 

בבקשה לבנים - האבות או האמהות? 
ילדיו?  בחינוך  יותר  פעיל  מי מההורים 

האבות או האמהות? 
לאחד  העדפה  להורים  יש  האם 
שלכם  במשפחה  האם  מילדיהם? 

נתקלתם במצב דומה?

ושרה  אברהם  של  השונה  היחס 
לבנים ישמעאל ויצחק

אל  אלוקים  “ויאמר  כתוב:  וירא  בפרשת 
ועל  הנער  על  בעיניך  ירע  אל  אברהם 
שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  כל  אמתך. 

בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע”.
של  השונה  יחסו  את  מכוון  בעצם  מי 

אברהם לבניו? 
אברהם  על  שרה  של  יתרונה  היה  מה 

בחינוכו של יצחק?

ששרה,  עולה  העניינים  מהשתלשלות 
יותר  וערה  יותר  רגישה  היתה  כאמא, 
ולכן  בנה  על   ישמעאל  של  להשפעותיו 

פעלה כפי שפעלה.

ורבקה  יצחק  של  השונה  היחס 
לבנים עשו ויעקב

עוד לפני לידת הבנים ידעה רבקה כי יעקב 
מצאנו  לא  מאחיו.  איש  שונים  יהיו  ועשו 
שרבקה שיתפה את יצחק במה שאמר לה 
ּבְבִטְנֵךְ,  ֹגיִים  ְׁשנֵי  לָּה,  ה’  ֹּאמֶר  “וַי אלוקים: 
מִלְֹאם  וּלְֹאם  יִּפָרֵדוּ;  מִּמֵעַיִךְ  לְאֻּמִים,  וְּׁשנֵי 

יֶאֱמָץ, וְרַב יַעֲֹבד צָעִיר.“
בכך  רבקה  טעתה  האם  דעתכם,  מה 

שלא סיפרה ליעקב על הגילוי שנתגלה 
לה בקשר לעתידם של הבנים?

כולו  לעולם  מתברר  לידתם  עם  מיד 
מזה.  זה  הם  שונים  החיצוני  במראם  כי 
רפאל  רבי שמשון  פי המפרש  אלא שעל 
הירש - לא הבינו הוריהם כי שונים הם גם 
בתכונותיהם הנפשיות ויש לחנכם כל אחד 
כאשר  רק  שלו.  וכישוריו  תכונותיו  פי  על 
השוני  על  ההורים  עמדו  הנערים”  “ויגדלו 
נוצר  כבר  שאז  אלא  שביניהם.  המהותי 
ההבדל התהומי, ולא ניתן היה לגשר עליו. 
והפך  שבו  הגבורה  בכוחות  השתמש  עשו 
יושב  תם  ל”איש  יעקב  ואילו  ציד  לגיבור 

אהלים” שמשקיע כוחו בתורה.

המקרא לא מסתפק ביריבות האישית בין 
ההורים:  של  חלקם  את  ומוסיף  האחים 
“וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת-עֵָׂשו, ּכִי-צַיִד ּבְפִיו; וְרִבְקָה, 

ֹאהֶבֶת אֶת-יַעֲֹקב” )כה, כח(.  

בפסוק זה אנו מוצאים סיבה לאהבתו 
של יצחק את עשו. מה היא? 

האישיות  תכונותיו  בגלל  האם 
שבאה  התועלת  בגלל  או  המיוחדות 

ממנו לכלכלת המשפחה? 
מה לדעתכם מרגיש ילד שהוריו אינם 
ולהעדפות  לאחים  ביחסם  מאוחדים 

שונות של כל אחד מההורים?? 
שבין  ביחסים  עולים  רגשות  איזה 

האחים? 

ּכְמִתְחָרֵט,  ּפָנִים  מַעֲמִיד   - המושג   הסבר 
אַךְ אֵינֹו מֹוֵׁשךְ יָדֹו מִן הַהִתְנַהֲגוּת הָעֲבַרְיָנִית. 
הַחַיִּים  ּבַעֲלֵי  לְכָל  ּכֹולֵל  ֵׁשם  ֶׁשרֶץ?  מהו 
וּמֹוצִיאִים  ּבִמְהִירוּת  הַּמִתְרַּבִים  הַּקְטַנִּים 
הַרְּבֵה וְלָדֹות ֶׁשל ְׁשרָצִים. עַל-ּפִי וַיִּקְרָא יא 
כט הַּשֶרֶץ הוּא טָמֵא. חָׁשוּב לָדַעַת - ֶׁשרֶץ 

מְטַּמֵא ּבְמַגָּע!
מקור: אָמַר רַב אָדָא ּבַר אַהֲבָה: “אָדָם ֶׁשיֵּׁש 
ּבְיָדֹו עֲבֵרָה וּמִתְוַּדֶה וְאֵינֹו חֹוזֵר ּבָּה, לְמַה הוּא 
ֶׁשאֲפִּלוּ  ּבְיָדֹו,  ֶׁשרֶץ  ֶׁשּתֹופֵס  לְאָדָם  ּדֹומֶה? 

טֹובֵל ּבְכָל מֵימֹות ֶׁשּבָעֹולָם - לא עָלְתָה ּבֹו 
ּכֵיוָן ֶׁשּטָבַל ּבְאַרְּבָעִים  טְבִילָה. זְרָקֹו מִיָּדֹו - 
סְאָה, מִיָּד עָלְתָה לֹו טְבִילָה” ]ּתַעֲנִית ּדַף טז, 

עַּמוּד א’[.
בהלכות  הרמב”ם,  של  המדע  בספר  וגם 
תשובה ד’, ג נכתב: כל המתוודה בדברים, 
דומה  זה  לעזוב-הרי  בליבו  גמר  ולא 
לטובל, ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת, 

עד שישליך השרץ. 
משמע, עשיית מעשה והיפוכו: אדם המנסה 

השרץ,  אך  טבילה,  באמצעות  להיטהר 
שהטבילה  כך  בידו,  עדיין  הטומאה,  מקור 
ובהשאלה, אדם המנסה  חסרת משמעות. 
לתקן דבר, אך אינו מתקן את מקור הבעיה. 
דומה הדבר לעושה תשובה על עבירה, אך 

ממשיך לעבור עליה.

הַּמַצְהִיר  קִיצֹונִי  ּטֶרֹור  אִרְגּוּן  ּפְעִיל  דוגמה: 
עַל רְצֹונֹו ּבְָׁשלֹום, הֲרֵיהוּ ּכְטֹובֵל וְֶׁשרֶץ ּבְיָדֹו.



יעקב איש תם?
חוסר המוסריות של יעקב אבינו בדרך אל המטרה

מוצאים  אנו  אלו  לשאלות  התשובות  את 
לאחר  מט.  פסוק  כז,  בפרק  בכתוב 
שהתברר לעשו שיעקב קיבל את הברכה 
“וַיְִּׂשֹטם עֵָׂשו, אֶת-יַעֲֹקב, עַל- לפניו נאמר: 
ֹּאמֶר עֵָׂשו ּבְלִּבֹו,  הַּבְרָכָה, אֲֶׁשר ּבֵרְכֹו אָבִיו; וַי
אֶת-יַעֲֹקב  וְאַהַרְגָה,  אָבִי,  אֵבֶל  יְמֵי  יִקְרְבוּ 
נמוכה  מדרגה  לאיזו  לזכור  עלינו  אָחִי”. 

יכולות קנאה ושנאת אחים להביא אותנו.

הברכות
נשאלת השאלה האם ברכת יצחק ליעקב 
אכן תעמוד לו תמיד? בהפטרה של פרשת 
“אָהַבְּתִי  כתוב:  מלאכי,  מספר  תולדות, 
אֲהַבְּתָנוּ;  ּבַּמָה  וַאֲמַרְּתֶם  ה’,  אָמַר  אֶתְכֶם 
הֲלֹוא-אָח עֵָׂשו לְיַעֲֹקב נְאֻם-ה’, וָֹאהַב אֶת-
אֶת-הָרָיו  וָאִָׂשים  ָׂשנֵאתִי;  וְאֶת-עֵָׂשו,  יַעֲֹקב. 

ְׁשמָמָה, וְאֶת-נַחֲלָתֹו לְתַנֹּות מִדְּבָר”
קובע שהבן  הוא  ברוך  מצד אחד, הקדוש 
המועדף הוא יעקב, אך מצד שני נבואה זו 
נאמרה בזמן שגם ערי עשו וגם ערי יעקב 
לכן  ושממה.  חורבן  של  במצב  נמצאות 
ּבַּמָה  “וַאֲמַרְּתֶם  האלהים  את  העם  שואל 
אֲהַבְּתָנוּ”. וזו בהחלט שאלה טובה - כי אם 
הברכה ניתנה ליעקב ואם אלוהים מעדיף 
את יעקב על-פני עשו, איך ייתכן שהמצב 

כל-כך רע?

שאלוקים  ייתכן  האם  דעתכם?  מה 
יצחק  בברכת  אחד  דבר  לעם  מבטיח 

ליעקב, ולמעשה פועל אחרת? 
האם בפסוק אחד מעדיף הקב”ה את 
יעקב על פני עשו, אבל במציאות יחסו 
שניהם  של  הערים  ולכן  שווה  אליהם 

חרבות ושוממות?

ליעקב  הברכות שהובטחו  כי  לזכור  עלינו 
מסוימת.  להתנהגות  אותנו  גם  מחייבות 
העם  של  והרוחני  המוסרי  שמצבו  ומכיוון 
היה בשפל המדרגה, אין הם יכולים לבוא 

בטענה של “במה אהבתנו”.

מלאכי, בנבואת הזעם שלו, שבאה כתגובת 
הכוהנים  ובראשם  העם  להתנהגות  ה’ 
שמזלזלים בתורת ה’, אומר: “ּבֵן יְכַּבֵד אָב, 
וְעֶבֶד אֲֹדנָיו; וְאִם-אָב אָנִי אַיֵּה כְבֹודִי וְאִם-
צְבָאֹות”.  ה’  אָמַר  מֹורָאִי  אַיֵּה  אָנִי  אֲדֹונִים 
אותי  מכבדים  אינכם  אתם  הנביא,  כוונת 
כפי שיש לכבד אב או אדון ומצפים שאני 
לידי  אכבד את בריתי איתכם כפי שבאה 

ביטוי גם בברכת יצחק ליעקב.

יעקב אמנם קיבל את הברכה מיצחק אביו, 
אבל  מאברהם,  אליו  שהועברה  הברכה 
תלויה  היא  מובטחת.  ירושה  אינה  הברכה 
בסוף  מאיתנו.  אחד  כל  של  בהתנהגותו 
לנו  אומר  תולדות   פרשת  של  ההפטרה 
הברית  למימוש  התנאים  הם  מה  מלאכי 
“וִידַעְּתֶם-- יעקב מאביו:  והברכות שקיבל 
ֹּאת: לִהְיֹות  ּכִי ִׁשּלַחְּתִי אֲלֵיכֶם, אֵת הַּמִצְוָה הַז
ּבְרִיתִי אֶת-לֵוִי, אָמַר ה’ צְבָאֹות. ּבְרִיתִי הָיְתָה 
מֹורָא,  וָאֶּתְנֵם-לֹו  וְהַּשָלֹום,  הַחַיִּים  אִּתֹו, 
אֱמֶת  ּתֹורַת  הוּא.  נִחַת  ְׁשמִי,  וּמִּפְנֵי  וַיִּירָאֵנִי; 
בְִׂשפָתָיו;  ֹלא-נִמְצָא  וְעַוְלָה  ּבְפִיהוּ,  הָיְתָה 
הִֵׁשיב  וְרַּבִים  אִּתִי,  הָלַךְ  וּבְמִיׁשֹור  ּבְָׁשלֹום 
וְתֹורָה  יְִׁשמְרוּ-דַעַת,  ֹכהֵן  ּכִי-ִׂשפְתֵי  מֵעָו ֹן.  

יְבַקְׁשוּ מִּפִיהוּ: ּכִי מַלְאַךְ ה’-צְבָאֹות, הוּא.”

ובמישור,  בשלום  ללכת  נדע  כאשר  רק 
לאהוב  רעהו,  את  איש  לכבד  נדע  ביושר, 
אמת  ותורת  אמת  לדבר  אחיו,  את  איש 
נוכל לזכות בברכת  תהיה בפינו - רק אז 

יעקב.

ליקה
סבתא של נוגה, כיתה א’, קשת

מגולל  לעשו  יעקב  שבין  היחסים  סיפור 
הלא- באופן  שעוסקת  מעניינת  סוגיה 
השיג  יעקב  באחיו.  יעקב  נהג  שבו  מוסרי 
את הברכה ברמאות, ובכך קיפח את זכותו 
ישעיהו  פרופ’  הבכור.  אחיו  של  הטבעית 
מלווה  יעקב  של  “דרכו  כי  טען  ליבוביץ’ 
בתכסיסי עורמה, ואין צריך לומר כי סיפור 
מעורר  הברכה  בעניין  הגדולה  ההונאה 
ניתן  יותר  נרחב  במבט  גדולות”.  תמיהות 
גם לראות שדברים נוספים מרכזיים בחייו 
הושגו  ועושרו(  אשתו  )לדוגמה  יעקב  של 

בדרכים עקלקלות. 
ועשו  יעקב  סיפור  קיבל  קרובות  לעתים 
מזו  החורגת  משמעות  היהודית  במסורת 
של האירוע ההיסטורי או המיתי המסופר, 
מאוחרים  ליחסים  התייחסויות  בו  ונקשרו 
העולם.  לאומות  ישראל  עם  בין  יותר 
מניתוחי  וחלק  הפרשנויות  מן  כמה  הנה 
הכולל  בספר  )המופיעות  אלו  פרשנויות 
השבוע(  פרשת  על  ליבוביץ’  של  שיחות 
יחס  של  המוסרית  לבעיה  המתייחסות 

יעקב לאחיו:
רבי  דברי  מובאים  הראובני”  ב”ילקוט 
לאדם  יש  כמה  עד  וראה  “בוא  אלעזר: 
ללכת בדרך הישרה; בוא וראה, מפני שנטל 
יעקב בכורתו ברמאות, תדע לך שלא ניתנה 
שתשתעבד  בעולם  אומה  לשום  רשות 

בישראל זולת אומה זו של עשו”. במדרש 
עשו מסמל את מלכות רומא, וממנו נלמד 
כי השעבוד של עם ישראל לאומה זו הוא 

כתוצאה מרמאותו של יעקב. 
שכתב  שמי  מכיוון  במיוחד  מרתק  הדבר 
חוסר  על  ליעקב  מוותר  לא  זו  פרשנות 
ואיש  גדול  צדיק  היותו  אף  על  מוסריותו, 
אחרים  ברגעים  אלוהים  עם  שורה  אשר 
אפילו  לו  נסלח  לא  שלו  הפשע  בחייו. 
שהוא נעשה כלפי גוי ורשע כמו עשו )ראו, 
להתנהגות  בהתייחסות  שוני  להבדיל, 
המוסר,  בתחום  גויים  וכלפי  יהודים  כלפי 
בקיצור  מסוימים  במקומות  המתוארים 

שולחן ערוך(.
אומר  חנניה  רבי  התנא  אחרת,  בפרשנות 
שהקדוש- שאומר  מי  “כל  רבה:  במדרש 
מיעוהי”.  בני  יתותרון  הוא,  ותרן  ברוך-הוא 
הוא  ברוך  שהקדוש  שחושב  מי  ובעברית, 
פרוטקציה  להם  ועושה  למאמיניו  מוותר 
בין  מקשר  זה  מדרש  מעיו.  בני  יקרעו   -
הבעיה  לבין  עשו,  מזרע  שהיה  עמלק, 
מניח  הוא  וגם  שלנו,  שבפרשה  המוסרית 
הסכנה  ובמיוחד  הגלות,  של  הסבל  כי 
ישראל המתוארת במגילת  הקיומית לעם 
אסתר, הם כתוצאה של התנהגותו הלא-

מוסרית של יעקב כלפי עשו.
במדרש נוסף, המכונה “שוחר טוב”, נאמר: 

מימינו,  אחת  עשו,  הוריד  דמעות  “שלוש 
אחת משמאלו ואחת נסתעפה בתוך עינו; 
על  בוכה  הזה  הרשע  הרי  הקב”ה:  אמר 
חייו, וכי אני מחזירו ריקם? מיד אמר לאביו 
את  המדרש  מציג  בהמשך,  שיברכו...”. 
יעקב אבינו כצדיק הרודף את הרשע, והוא 
יבקש  “והאלוהים  מצטט את ספר קהלת: 
את  מבקש  הקב”ה  כלומר,  הנרדף”.  את 
ולא של  )עשו(  והצלתו של הנרדף  טובתו 

הרודף )יעקב(.
המסורת  של  זו  מקריאה  שלי  המסקנה 
היהודית היא שגם אם אנו משוכנעים שאנו 
חשוב  )ולא  הרשע  הוא  והאחר  הצודקים 
אם האחר הוא הדתיים, החילונים, הגרים, 
הרפורמים או הפלסטינים(, אל לנו לחשוב 
המטרה.  את  מצדיקים  האמצעים  כל  כי 
אנשים  טעונים,  ובקונפליקטים  בוויכוחים 
ולהגיד דברים, או  נוטים לאבד דרך ארץ 
מתביישים  מכן  שלאחר  מעשים,  לעשות 
בדרך  שבחרנו  בטוחים  אנו  אם  גם  בהם. 
אנו  לדיון(  פתוח  שכמובן  )מה  הנכונה 
נשפטים לא רק על הדרך הכוללת, אלא 
גם על האמצעים שבהם נקטנו כדי להגיע 

למטרה.

אביאור ביירון
אב לדניאלה, גן ארז, קשת     



קצת תרבות
אסנת פרל

איזה עולם נפלא
התשובה לאפוקליפסה הבאה

יתפוצץ?”  הארץ  כדור  מתי  “אבא, 
בביטחון  מיותרות,  הקדמות  בלי  כך, 
דטרמיניסטי מצמרר, שאלה בתי עמר 
בת השמונה, לאחר שקראה ספר על 
ויכולתי  הלוואי  לילדים.  היקום  מבנה 
להתגאות בתשובה הולמת - אבל לא. 
גמגמתי  ופשוט  לענות  מה  ידעתי  לא 
כדי  תוך  בעליל  מספק  בלתי  משהו 
הכנות במטבח. השאלה נשארה “תלויה 
באוויר”, וממשיכה לרבוץ על מצפוני.  

שאינני  מכיוון  רק  לא  עניתי  לא 
מעודכן בחידושים של האסטרופיזיקה 
שהתרחבות  שמעתי  המודרנית. 
צפויה  שלנו  ושהשמש  מואצת,  היקום 
להתפוצץ בזמן כלשהו. שמעתי גם על 
כל מיני אסטרואידים שעלולים לעולל 
יבשת  השמדת  של  גודל  בסדר  צרות 
שלמה )התאריך הקרוב שהוזכר כיעד 
דצמבר  הוא  מתקרבת  לאפוקליפסה 
לוח  גם  ביומנים,  כן, תרשמו  כן   .2102
אז(.  מסתיים  המאיה  בני  של  השנה 
בעצם למה ללכת לאסטרופיזיקה, אולי 
של  הפסימיות  התחזיות  יתממשו  עוד 
על  והמלחמות  והרעב  מלתוס,  תומס 
מקורות המזון יכריעו את האנושות. הרי 
כבר היו תיאוריות בהיסטוריה שהופרכו 
תחילה ונמצאו נכונות ומדויקות כעבור 

מספר דורות.

אז מה לומר לילדה? איך, מבלי לזלזל 
להימנע  ניתן  שלה,  באינטליגנציה 
שאני  המבוכה  תחושת  מהעברת 
עצמו  שהטבע  כשמתברר  חש  עצמי 
משמעות  חסר  אף  ואולי  ומנוכר,  קר 
לתמוך  אמור  ולא  תומך  לא  וערכים, 
דווקא  הרי  זמן?  לאורך  כאן  בקיומנו 
כל-כך  דינאמי,  הכל-כך  בעולם 
משתנה ומסוכן שבו אנחנו חיים, חשוב 
דברים  שיש  תחושה  לילדים  להעביר 
ישתנו.  שלא  בהם,  להיאחז  שאפשר 
ומה  הרוויח.   - באמונה  שהתברך  מי 
יעשה אדם שאינו מאמין )או לא יודע 
לילדיי  אשיב  מה  מאמין(?  הוא  במה 
המגלים עד כמה העולם והקיום שלנו 
לא  רעיון.  לי  יש  וארעיים?  שברירים 
שזה  בטוח  אני  אבל  במיוחד,  מקורי 
חייב לעבוד. אנסה להראות להם כמה 

שהעולם יפה!

לפני זמן מה קראתי מאמר שדיבר אל 
של  פילוסוף  גרייבס,  דיויד  ד”ר  לבי. 
פרש  תל-אביב  מאוניברסיטת  אמנות 
את התובנות שלו לגבי משמעות היופי. 
המקובלת  ההגדרה  על  חולק  גרייבס 
במילון  מופיעה  שהיא  כפי  “יופי”  של 
חי,  עצם  או  אובייקט  של  )“תכונה 
שבשל תצורתו או ארגונו גורם לאדם 
חוויה של נעימות ומשיכה”(. התפישה 
הוא  )יפה  בטבע  הוא  היופי  שמקור 
סמל הבריא, החזק, הנכון( איננה נכונה 
“יופי  לדידו. הוא מציע הגדרה אחרת: 
הוא זה אשר מגלם את ההיגיון הפנימי 
של עולמו”. גרייבס משתמש בדוגמה 
שמבין  מי  רק   - כדורגל  משחק  של 
המשחק,  של  הפנימי  ההיגיון  את 
“בעיטה  הייתה  שזאת  להגיד  יכול 
יפה  אימפרסיוניסטית  תמונה  יפה”. 
הסגנון  חוקי  פי  על  שצוירה  זו  היא 
ומגלמת את ההיגיון של העברת הצבע 
וה”רושם” שהצייר רצה להעביר. אבל 
מרחיקת  במאמר,  המעניינת  הנקודה 

לכת עוד יותר.
 

ד”ר גרייבס טוען במאמר שהאמן הוא 
שיוצר את היופי של העולם בזמן שהוא 
נטולי  הם  והטבע  העולם  אותו.  מצייר 
יופי ונטולי ערכים ללא המבט המלטף 
של  מאמר  מצטט  גרייבס  האמן.  של 
שם  “כוונות”,  שנקרא  ויילד  אוסקר 
מונה  אשר  עד  שלמעשה  הגאון  טען 
ופיסארו לא ציירו את הערפל הלונדוני 
שהציירים  לא  קיים.  היה  לא  הוא   -
“בראו” את הערפל, אולי הוא היה קיים, 

אך האנשים לא היו מודעים לקיומו! 

ומי ייתן לנו את התבונה ואת הכישרון 
היפה?  העולם  את  לילדינו  להראות 
מכל  פורצים  והכיעור  האכזריות  הרי 
האינטרנט  אתרי  מכותרות   - עבר 
ומשיחות סלון של ה”גדולים”. ובכן, אם 
ד”ר גרייבס צודק, ככל שנשכיל להבין 
העולם,  של  הפנימי  ההיגיון  את  יותר 
ונראה  בנוי  הוא  איך  טוב  יותר  נבין 
כמה שהוא יפה. ואם כבר לחפש את 
המשמעות - מה יכול להיות נעים יותר 

מלחפש אותה באמנות.

אלכס גורי
אב לשגיב, כיתה א’ קשת

“האוהל האדום”
על פי ספרה של אניטה דיאמנט. 

בימוי: קלאודיה דה-לה-סטד 
וזאב קלאתי. 

מוצג בתיאטרון הערבי-עברי, רחוב מפרץ 
שלמה 10, יפו )לא רחוק מאבולעפיה(

שמקבל  הברכה  זו  הארץ”,  כעפר  זרעך  “והיה 
האדום”  “האוהל  ההצגה  בסיום  אבינו  יעקב 
שהיווה  זה  גם  הוא  הארץ  עפר  מ”אל”.  ישירות 
בסיס לתפאורת ההצגה, שכן הבמה כולה הלכה 
יוטה שעטו  ים שנשפך מתיקי  בחול  והתמלאה 
עליהן הדמויות: רחל, לאה, בלהה וזלפה, דינה, 

יוסף, שמעון ולוי, לבן הארמי וכמובן - יעקב.
בין  זו  המפורסמת  בנשיקה  שנפתחת  ההצגה, 
וישא את קולו  )“וישק יעקב לרחל  יעקב לרחל 
ויבך”, בראשית כט יא(, מחזירה אותנו כבמנהרת 
יחסי  העלילה  במרכז  התנ”כית.  לתקופה  זמן 
המאמינים  הגברים  אחד  מצד  ונשים:  גברים 
גם  באלים.  המאמינות  הנשים  שני  ומצד  באל, 
הקהל מחולק לגברים ונשים היושבים משני צדי 

האולם, כשהבמה במרכז.
הנשים חוות את גיל ההתבגרות באוהל האדום, 
הראשונה,  הווסת  קבלת  עם  נכנסות  הן  לשם 
אותה הן מספיגות באדמת האוהל. המחזה נכתב 
מנקודת מבטה של דינה בת יעקב. דינה מופיעה 
ישירות,  לקהל  הפונה  מבוגרת  כאשה  פעמיים: 
יוסף,  של  הטובה  חברתו  מתבגרת,  וכילדה 
בנשמתה  שפוגעים  מגוננים  אחים  בין  שגדלה 
חמור  בן  שלם  אהובה  את  כשרוצחים  הזכה 
וטובחים בעמו, לאחר שאלה עברו ברית מילה 

כאות לאיחוד העמים )בהתאם לבראשית לד(. 
זו, שמוצגת בתיאטרון הערבי- המעניין בהצגה 

מאופיין  החיווי  חמור  בן  ששלם  הוא  עברי, 
הביאו  הנישואין  למפגש  ערבית.  ודובר  כערבי 
היינו  לשלם,  משכם  שונה  ושמו  מתורגמנית 
ליעקב  בא  חמור  המקראי  בסיפור  סאלם. 
“והתחתנו  ככתוב:  העמים,  בין  לאחד  במטרה 
איתנו: בנותיכם תתנו לנו ואת בנותינו תקחו לכם” 
)בראשית לד ט(. כלומר, אם אחיה של דינה לא 
היו חמי מזג וחמומי מוח, היה סיכוי - לפחות על 
פי הגירסה הזאת -  שהיום היינו עם אחד, והיו 

נחסכות מאיתנו הרבה בעיות... או שלא.
חוויה.  שהיא  בהצגה  מדובר  דבר,  של  בסיכומו 
הצגה שממלאת את הצופה ברגשות ובמחשבות 
על  מבוססת  ההצגה  כך.  אחר  וגם  - במהלכה 
הזדמנות  זו  עכשיו  קראתי,  לא  עדיין  הספר. 

טובה.
ואם בתיאטרון עסקינן, הרי שקבוצת התיאטרון 
של  מכובדת  נציגות  וכוללת  נפתחה  במתנ”ס 
)ימי  יצטרפו  נוספים  שחברים  נשמח  קהילתנו. 

ראשון, 22:30-20:30(.



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 6 - בירורים

המשך יבוא...

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

המושבה מזכרת בתיה. 

יְָלִדים יְָקִרים, ֲחבּוַרת יְַלֵדי ִּכיָתה ו’ ִסייָמה ִלְקרֹוא ֵאת ַהִמְכָתב 
ַהְּבנִיָיה  ֲאָתר  ְּבַאְדַמת  ָקבּור  ְּבִמְקֵרה  ֶשִהְתגַָלה  ָהַעִתיק 
ַהָּברֹון  ֶשנַָתן  ַעל אֹוָצר  ְמַסֵּפר  ַהִמְכָתב  ֵקֶשת.  ֵסֶפר  ֵּבית  ֶשל 
ְּבֵעת  ַּבְתיָה  ַמזְֵּכֶרת  ַהמֹוָשָבה  ְמַאנְֵשי  ְלִמישהּו  רֹוטִשילד 
ִּביקּורֹו ַּבָמקֹום ִּבְשנַת תרמ”ז, ְּכשָהייָתה ַהמֹוָשָבה ַּבת ארבע 
ָשנִים. ִמיהּו אֹותֹו ָאַדם ֶשָטַמן ֵאת ָהאֹוָצר? ַעל-ִּפי ֲחִתיָמתֹו ֵהִבינּו 
ָהֲחבּוָרה,  ִמיַלֵדי  ֶאָחד  ג’. אֹוִפיר,  ַאבָרָהם  ֶשְשמֹו הּוא  ַהיָלִדים 

נִזְַּכר ְּבֵשם ְרחֹוב ַּבמֹוָשָבה ַהתֹוֵאם ֵאת ָהֲחִתיָמה...

ָשַאל אֹוִפיר. “ּבְרחוב  ֶשָלנּו?”,  רֹונֵן מהִּכיָתה  גָר  ֵאיפה  “זֹוְכִרים 
ַאְבָרָהם יֲַעקֹב גֶלַמן!” ַענָה ִמיַד ַּבֲחגִיגִיּות ְּבִלי ְלָהְמִתין ִלְתשּוָבה, 
“ְּבִדיּוק ַמְתִאים ָלֲחִתיָמה ַעל ַהִמְכָתב – ַאְבָרָהם ג’.” ִמיהּו אֹותֹו 
גֶלמן ּוָמה ָהיָה ַתְפִקידֹו? ַליָלִדים לא ָהיָה מּוַשג. “ובְכַלל לא ָּבטּוַח 
ֶשַהג’ ֶשָּכַתב ֵאת ַהִמְכָתב הּוא ֶּבֱאֶמת גֶלַמן וְלא ֵשם ַאֵחר ְּכמו 
גרּוטַמן אֹו גוזִיֵקִביץ”, ַאמָרה שֹוָשנָה. “ְלִפי ַהִמְכָתב ְלִאְשתֹו של 
ַהּכֹוֵתב ָקראּו ָּבאָשה”, ִציֵין גִיל. ָעִמית הֹוִסיף, “ְלַדֲעִתי, ְּכָדִאי ָלנּו 
ְלהִשיג ְרִשיָמה ֵשל ּכֹל ַהֲאנִָשים ֵשגָרּו ַּבמֹוָשָבה ַּבְתקּוָפה ַהִהיא 
ְלַתפִקיד  ִמגֶלַמן  חּוץ  אְפָשִריִים  מֹוֳעָמִדים  עֹוד  יֵש  ִאם  וְִלבדֹוק 
ּכֹוֵתב ַהִמְכָתב, ּולנָסֹות ְלגלֹות ִאם גֶלַמן ָהיָה נָשּוי ְלִאיָשה ַּבֵשם 
ָהזֵה.” אֹוִרית נֱֶעמָדה וְִהתַמְתָחה ְלִחילּוץ ֵאיָבֵריַה ְלַאֲחר ַהְּכִריָעה 
וְָאְמָרה,  ַהִמכָתב  ָּפרּוש  ָהיָה  ֵשָעַליו  ַהשּולָחן  מַעל  הְממּוֵשֶכת 
וְַהסּוגיֹות  ַהְשֵאלֹות  ּכֹל  ֵשל  ְמסּודֶרת  ְרִשיָמה  נֲַעֶשה  “ּבֹואּו 
ָהאֹוָצר.”  גִילּוי  ִלְקַראת  ְלִהְתָקֵדם  ְּכֵדי  ְלַבֵרר  ְצִריִכים  ֵשֲאנְַחנּו 
ְלצֹורְך ַּכְך ֵהנִיח ַעִמית ַ ַּבַצד ֵאת ַהַדף וָעַליו ִשעֵתק ֵאת ַהִמְכָתב, 
ְלבירּור”,  “ְדַבִרים  ּכֹותֶרת  ָרַשם  ָעַליו  ָחַלק  ניָיר  ַדף  ָלַקח 
ּוִמתחֵתיַה ְּכַבר ָּכַתב ֵאת ָהִעניַין ָהִראשֹון – 1. הִאם ַאבָרָהם ג’ 

הּוא גֶלַמן? ְלהִשיג ְרִשיַמת ֵשמֹות!
עִמיַחי ָלַקח ֵאת ַהַדף שַעִמית ֵהנִיַח ַּבַצד וְִהקִריא ִמתֹוְך ַהִמְכָתב: 
וְִסיַמן  ִסיָמנִים  ָּבזֵה  וְנָתִתי  ַהַּפרֵדס...  ְּבֶדֶרְך  ָלֵלֶכת  “...ּוָבַחרִתי 
“ָהיִיִתי ּבֹוֵדק  וְָאַמר,  ַהַדף ַלשּולָחן  ַמים”. הּוא ֶהחזִיר ֵאת  ְלַחיִים 

ֵאיפה יֵש ַּפרֵדס ְּבַמזּכֶרת ַּבתיָה.” –”ָאָתה ִמתַּכוֵון ֵאיפה ָהיָה ַּפרֵדס 
ַאז”, ִהדגִיָשה אֹוִרית. – ”ֵּכן”, ִהמִשיְך עִמיַחי, “נִרֵאה ֵשהּוא ָקַבר עֹוד 
ֵתיָבה ְּבאיזֵה ַּפרֵדס ְּבָמקֹום ִעם ַמיִם.” ַעִמית הֹוִסיף ַלרִשיָמה: 2. 
ָהיָה  ֵאיפֹה  )ִלְבדֹוק  ָּפַעם?  ֵשל  ַּבתיָה  ְּבַמזּכֶרת  ַּפרֵדס  ָהיָה  ֵאיפֹה 

ָמקֹור ַמיִם(.
ּכּוַמז...?”,  ִליסִטים,  ַּבִמכָתב:  ֵהָבנּו  שלֹא  ַהִמיִלים  ּכל  ְלגֵַּבי  “ָמה 
ָאְמָרה ֵאפַרת, “תֹוִסיפּו גַם אֹוָתם ַלרִשיָמה”, וְַעִמית ָּכַתב: 3. ְלָפֵרש 

ִמיִלים לא ְּברּורֹות. 
ֵאת  ִּבכַלל  ַמִּכיָרה  לא  “ֲאנִי  וְָאמָרה,  ִהיא  גַם  ִהתָמתָחה  שֹוָשנָה 
ַהָּברֹון רֹוטִשילד וְלא יֹוָדַעת ְּכלּום ַעל ַהִּביקּור שלֹו ַּבמֹוָשָבה. חּוץ 
ִמזֵה לא ָּכתּוב ַּבִמכָתב ָדַבר ַעל ַמזּכֶרת ַּבתיָה ֶאָלא ָּכתּוב ‘ָלבֹוא 
ְלַמזּכֶרת  ֶעקרֹון  ִמִקריַת  נִסחָפה  ַהֵתיָבה  אּוַלי  ַאז  ֶעקרֹונָה’,  הנָה 
ַהלא-נָכֹון”.  ַּבָמקֹום  ָהאֹוָצר  ֵאת  ְלחֵּפש  עֹומִדים  וְֲאנַחנּו  ַּבתיָה, 
אֹוִפיר ִשֵתף ֵאת שֹוָשנה ִּביִדיעֹוַתיו, “ְלַמזּכֶרת-ַּבתיָה ָקראּו ֶעקרֹון 
ָּבַהתָחָלה, וְָלַמדִתי ּפַעם ֵשַהָּברֹון רֹוטִשילד ִשינָה ֵאת ֵשם ַהמֹוָשָבה 
ִּביקּור  אֹותֹו  ָּכאן,  ֵשלֹו  ַהִּביקּור  ִּבזַמן  ְּבִדיּוק  ְלַמזּכֶרת-ַּבתיָה 
ָהיָתה  לא  ֶעקרֹון  “וְִקריַת  ִהמִשיָכה,  וְאפַרת  ַּבִמכָתב!”.  ֵשמּוזְּכר 
ַקייֶמת ַאז”. ַעִמית ִהקִריא ְּבקֹול ָרם תֹוְך ְּכדי ְּכִתיָבה: 4. ְלבֵרר ַמה 

ֵשאפַשר ַעל ִּביקּור ַהָּברֹון. 
וְֲאנַחנּו  ְלבירּור  ְסִעיִפים  ָלנּו ארבעה  “יֵש  וְִהכִריז,  ִמְמקומֹו  ָקם  גִיל 
עְצמֹו  ַעל  יִיַקח  זּוג  וְּכל  ְלזּוגֹות  ֵשנְִתּפֵצל  ַמִציַע  ֲאנִי  יְָלִדים.  שמונה 
ְסִעיף אַחד ְלבירּור.” וְָכך ָעשּו ַהיָלִדים. ֵהם ֶהֱחִליטּו ָלֵתת ְלעְצַמם 
ְלִהיָּפגֵש  הּוחַלט  ְרִביִעי,  יֹום  זֵה  ֵשָהיָה  וְֵכיוָון  ְלבירּוִרים  יִָמים  ָּכָמה 

שּוב ְּביֹום ִראשֹון ְלאַחר סֹוף ַהָשבּוַע.
ְּבֵבית  ַהטֵלפֹון  ִצלֵצל  ַּבמֹועדֹון  ְמכּונִסים  ַהיָלִדים  ֵשָהיּו  ִּבזַמן 
ִמשָּפחתֹו ֵשל אֹוִפיר. ָאִביָה ֵשל נעָמה ָרַצה ְלִהתיָיֵעץ ִעם ָאִביו ֵשל 
ֵשיַלדיֵהם  ָלֵהם  ִהתַּבֵרר  ַהִשיָחה  ּוְבַמֲהָלְך  ָמה,  ְדַבר  ְלגֵַּבי  אֹוִפיר 
ָהלכּו יַַחד ְלמֹועדֹון ַהְתנּוָעה. ֵהם ָתהּו יַַחד ָמה ַהיָלִדים ְמחְּפִשים ָשם 
ְמָאז ֶאתמֹול, וְָסָבתֹו ֵשל אֹוִפיר שָשמָעה ֵאת ַהִשיָחה ִציינָה ִּכלָאַחר 
יָד: “ֵּכן, אֹוִפיר ִסיֵּפר ִלי ַמֶשהּו ַהּבֹוקר ַעל ֵתיַבת אֹוָצר ֵשהּוא ָמַצא 
ִעם ָהָחֵבִרים ֵשלֹו, ֲאָבל הּוא ָרַצה שזֵה יִיָשֵאר ְּבסֹוד”. ְשנֵי ָהָאבֹות 

הסכימו שַהָדַבר ְמַעניֵין ְמאֹוד...

הייתכן שהקהילה לא יודעת להתמודד עם האתגר 
שמהווה זכרון רצח רבין?

אם עוד לא עשיתם זאת, היכנסו לגזוסטרא, 
באתר הקהילה, בקישור הבא:

http://www.gesher-mazkeret-batya.org.il/gzustra
ותמצאו את המאמר של גלית כספי ואסף הירשפלד 

“רצח רבין - משחק ילדים”.
אתם מוזמנים להגיב לנכתב על מנת ליצור שיח פורה 

סביב שאלה חשובה זו.

כוכב עברי נולד
בימים אלה, במסגרת שנת האסטרונומיה 

שהוכרזה על ידי אונסק”ו, מקיימת האקדמיה 
ללשון בחירות בקרב הציבור על מנת להעניק 
שם עברי לכוכבי הלכת אורנוס ונפטון. זוהי 

הזדמנות נחמדה לשלב אסטרונומיה ועברית 
בפעילות נחמדה עם ילדיכם. 

הציעו להם להצביע באתר:
www.astronomy2009.org.il


