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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

נמלט בעור שיניו    מילה בסלע 
ממלאכיו  שיניו  בעור  נמלט  המלך  דוד 
של שאול, שבאו לתפסו ולהמיתו במצוות 

שאול.
פירוש: נחלץ ברגע האחרון ממש, מסכנה 

או מצרה גדולה.
מסופר  כ(  )יט  איוב  בספר  מקור: 
מכריו  ואיך  לאיוב  שקרו  הצרות  על 
ּתִעֲבוּנִי,  ממנו:  רחקו  משפחתו  ובני 
נֶהְּפְכוּ-בִי.  וְזֶה-אָהַבְּתִי,  סֹודִי;   ּכָל-מְתֵי 

וָאֶתְמַּלְטָה,  עַצְמִי;  ּדָבְקָה  וּבִבְָׂשרִי,  ּבְעֹורִי 
ּבְעֹור ִׁשנָּי.

ולאחר  אותו,  שפקדו  הצרות  כל  לאחר 
איוב  נאלץ  ממנו,  התרחקו  אוהביו  שכל 
כשרק  כלומר  שיניו,  בעור  לברוח  המסכן 
במקומן.  עדיין  לשיניו  הצמודות  החניכיים 
עור השיניים מזכיר את המושג “עֹור-ּבְָׂשרֹו” 

מספר ויקרא )יג(. עור בשרו - העור העוטף 
את בשרו; עור שיניו - ה”עור” העוטף את 

שיניו. 
כגון  גרסאות,  כמה  עוד  היום  יש  לביטוי 
“נחלץ בעור שיניו” וכן “נלחם בעור שיניו” 
- נלחם כשגבו אל הקיר, כשלא נשאר לו 

דבר מלבד העור שלבשרו )ולשיניו(. 

“וְעַּתָה אַל ּתִירָאוּ אָֹנכִי אֲכַלְּכֵל אֶתְכֶם וְאֶת 
טַּפְכֶם וַיְנַחֵם אֹותָם וַיְדַּבֵר עַל לִּבָם”

הנושאים המרכזיים בפרשה
יעקב מבקש מיוסף שלא יקברו אותו 

במצרים 
ברכת יעקב לבני יוסף, מנשה ואפרים

ברכות יעקב לבניו 
מות יעקב והבאתו לקבורה בכנען 

במערת המכפלה
השיחה בין האחים לבין יוסף אחרי מות 

אביהם
יוסף משביע את אחיו שיעלו את עצמותיו 

מות יוסף 

להורים שלום, 
בפרשה זו, האחרונה בספר בראשית נערוך 
ניזכר  ללמידה,  חגיגי  סיום  הילדים  עם 
לנושא  יש  אם  ונבדוק  הדמויות  מן  בחלק 

הקנאה בין האחים ‘סוף טוב’.
עוד לפני קריאת הקטע שאלו את הילדים: 
בספר  זוכרים  הם  אחים  בין  יריבות  איזו 

בראשית?
אם צריך הזכירו לילדים את זוגות האחים 
יעקב  וישמעאל,  יצחק  והבל,  קין  בספר: 

ועשו, רחל ולאה, יוסף ואחיו. 
שאלו על מה הייתה היריבות. 

כבר מן הסיפור הראשון עולה הקנאה שבין 
קין להבל, קנאה שמביאה לרצח של הבל. 
קין  המילים הראשונות שאנו שומעים את 
אָחִיךָ  הֶבֶל  “אֵי  אותו:  שאל  כשה’  אומר 

ֹּאמֶר ֹלא יָדַעְּתִי. הֲֹׁשמֵר אָחִי אָֹנכִי?”  וַי
של   ההקשר  את  מזהים  מאתנו  רבים 
המילים האלה. האם אנו קשובים ומודעים 

בראשית?  ספר  את  המסיימות  למילים 
לסיומת המרגשת של סיפורי האחים?

קראו עם הילדים את הקטע הבא:
בראשית פרק נ

וְכָל  וְאֶחָיו  הוּא  מִצְרַיְמָה  יֹוסֵף  וַיָָּׁשב  “)יד( 
הָֹעלִים אִּתֹו לִקְּבֹר אֶת אָבִיו אַחֲרֵי קָבְרֹו אֶת 

אָבִיו: 
ֹּאמְרוּ לוּ  )טו( וַיִּרְאוּ אֲחֵי יֹוסֵף ּכִי מֵת אֲבִיהֶם וַי
יְִׂשטְמֵנוּ יֹוסֵף וְהֵָׁשב יִָׁשיב לָנוּ אֵת ּכָל הָרָעָה 
אֲֶׁשר גָּמַלְנוּ ֹאתֹו: )טז( וַיְצַוּוּ אֶל יֹוסֵף לֵאֹמר 
אָבִיךָ צִוָּה לִפְנֵי מֹותֹו לֵאֹמר: )יז( ּכֹה ֹתאמְרוּ 
וְחַּטָאתָם  אַחֶיךָ  ּפֶַׁשע  נָא  ָׂשא  אָנָּא  לְיֹוסֵף 
וְעַּתָה ָׂשא נָא לְפֶַׁשע עַבְדֵי  ּכִי רָעָה גְמָלוּךָ 
)יח(  אֵלָיו:  ּבְדַּבְרָם  יֹוסֵף  וַיֵּבְךְּ  אָבִיךָ  אֱֹלהֵי 
ֹּאמְרוּ הִנֶּנּוּ לְךָ  וַיֵּלְכוּ גַּם אֶחָיו וַיִּּפְלוּ לְפָנָיו וַי
ֹּאמֶר אֲלֵהֶם יֹוסֵף אַל ּתִירָאוּ  לַעֲבָדִים: )יט( וַי
חֲַׁשבְּתֶם  וְאַּתֶם  )כ(  אָנִי:  אֱֹלהִים  הֲתַחַת  ּכִי 
עָלַי רָעָה אֱלֹהִים חֲָׁשבָּה לְֹטבָה לְמַעַן עֲׂשה 
אַל  וְעַּתָה  )כא(  רָב:  עַם  לְהַחֲֹית  הַזֶּה  ּכַיֹּום 
טַּפְכֶם  וְאֶת  אֶתְכֶם  אֲכַלְּכֵל  אָֹנכִי  ּתִירָאוּ 

וַיְנַחֵם אֹותָם וַיְדַּבֵר עַל לִּבָם.”  

דברים לפרשת “ויחי”
חומש  תקופה;  מסכמת  “ויחי”  פרשת 
עובר  העולם,  בבריאת  פותח  בראשית 
בדור  האדם  בריאת  על  האל  חרטת  דרך 
בדמותו  המאמין  האדם  מציאת  המבול, 
המונותאיסטית,  הדת  מבשר  אברהם,  של 
והעברתה מדת ואמונה של יחידים לאמונה 

של עם שלם. 

סיפורי בראשית עשירים בתוכן ובמוטיבים 

ואני מבקשת להתעכב על מוטיב “הבכורה 
בשתי  “ויחי”  בפרשת  שמופיע  והבחירה” 

הזדמנויות. 

המפגש הראשון עם המוטיב הוא בברכת 
יעקב את  בני יוסף )מח, יג-יד(: וַיִּּקַח יֹוסֵף, 
מִּשְֹמאל  ּבִימִינֹו  אֶת-ְׁשנֵיהֶם--אֶת-אֶפְרַיִם 
יְִׂשרָאֵל, וְאֶת-מְנֶַׁשה בְִׂשֹמאלֹו מִימִין יְִׂשרָאֵל; 
וַיֶָּׁשת  אֶת-יְמִינֹו  יְִׂשרָאֵל  וַיְִּׁשלַח  אֵלָיו.  וַיַּגֵּׁש, 
עַל-ֹראׁש אֶפְרַיִם, וְהוּא הַּצָעִיר, וְאֶת-ְׂשֹמאלֹו, 
עַל-ֹראׁש מְנַּשֶה:  ִׂשּכֵל, אֶת-יָדָיו, ּכִי מְנַּשֶה, 

הַּבְכֹור.
“ִׂשּכֵל, אֶת- ופרשנים אחרים פירשו:  רש”י 
השכיל  יעקב  החכים,   - כתרגומו   - יָדָיו” 
לעשות, כיוון שראה את עתידם של אפרים 

ומנשה, השית את ימינו דווקא על הצעיר. 
מופיע  הזה  המוטיב  עם  השני  המפגש 
מכיר  אמנם  יעקב  לבניו.  יעקב  בברכת 
ּבְֹכרִי  “רְאוּבֵן  ראובן:  של  הפיזית  בבכורתו 
אך  ג(  )מט,  אֹונִי...”  וְרֵאִׁשית  ּכֹחִי  אַּתָה, 
בברכתו ליהודה הוא מדגיש: “יְהוּדָה, אַּתָה 
יֹודוּךָ אַחֶיךָ...ֹלא-יָסוּר ֵׁשבֶט מִיהוּדָה, וּמְֹחקֵק 
מִּבֵין רַגְלָיו...” )מט, ח-יב( וכן בברכתו ליוסף: 

“שומר אחי אנוכי”. 
סיפורי בראשית מעלים נושאים רלוונטיים, 
אין משהו  )למי  בחיינו.  ומרגשים  אמיתיים 
הם  ומשמעותי?(  קרוב  בקשר  פתור  לא 
מאפשרים לנו שנה אחר שנה, שבת אחר 

שבת, יום-יום, לדבר בם.

חזק חזק ונתחזק
שבת שלום
טובה אביחי-קרמר



היכן קבורה רחל אמנו?
על זיהוי קברים

בני אדם
קשה איתם קשה בלעדיהם

לי מהאנושות,  זמן, כשנמאס  פעם בכמה 
היה  שלי  שאבא  במשפט  נזכרת  אני 
“אסור  החיים:  בין  היה  כשעוד  לומר  נוהג 
להימנע  לי  טוב  הכי  מהבית,  לצאת  לי 
הבנתי,  לא  בזמנו  אנשים.”  עם  מפגישה 
איך אבא שלי, שהיה איש חם ואוהב אדם, 
מסוגל לחשוב שהכי נכון לו זה לוותר על 
מגלה  אני  השנים,  במרוצת  אך  אדם.  בני 
הזה.  הקוגניטיבי”  ה”דיסונאנס  את  בתוכי 
זה, שמתחולל במעמקי הרגש שלי ונע בין 
הצורך לטוות קשרים מרובים ככל האפשר 
המין  מן  להיפרד  הצורך  ובין  הזולת,  עם 
האנושי לשלום, ולברוח לאי בודד, שבו לא 
שם,  מורכבת,  רגשית  התמודדות  נדרשת 

תבוא עליי השלווה והגאולה. 

היא  אדם  בני  עם  שההתמודדות  למרות 
לקשר  שואפים  רובנו  פשוטה,  לא  חוויה 
יוצרים  משפחות,  בונים  אנחנו  אנושי, 

חברים ושותפים בקהילות מרובות. 

הקהילה יכולה להיות גיאוגרפית, חברתית, 
וירטואלית,  אידיאולוגית,  תרבותית, 
הדבר  משותף.  עניין  בעלת  או  מקצועית 
שבכולן  הוא  הקהילות  כל  את  המאפיין 
שותפים קבוצה של אנשים. עומק היחסים 
קשר  בין  נעים  הקבוצה  בתוך  והקשרים 
מגורים,  עיר  לאותה  שייכות  כגון  שטחי, 
לבין קרבה עמוקה יותר כמו חיים בשבט, 

בקיבוץ או בהתנחלות מרוחקת.
כשחשבנו על הקמת קהילה חילונית דתית 
לצד בית הספר, ראיתי בעיני רוחי, קהילה 

שמשלבים  עומק,  בקשרי  שמאופיינת 
במיקום  זהות  אידיאולוגית,  שותפות 
החינוך(  )מסגרות  משותף  עניין  גיאוגרפי, 

ויחסי חברות קרובים. 
למרות שלא הצטרפתי למסגרת קיבוצית, 
הרגשתי באותה עת צורך מהותי בקהילה 
עול  את  אחלוק  שאיתה  קהילה  חובקת. 
הרגשתי  וכאם  החיים  שמחת  את  החיים, 
גם את הצורך בתמיכה קהילתית/שבטית 

בגידול הילדים.
רציתי מן הצד האחד קבוצת שייכות, אך מן 
הצד השני, לא רציתי קהילה סגורה, אלא 
ודומים  יותר  מגוון אנושי, שבו חיים שונים 
פחות. לכן קהילה חילונית-דתית התאימה 
המידה  באותה  עולמי.  לתפישת  מאוד 
שקלתי את האפשרות לגור ב”נווה שלום” 

יישוב שבו חיים יהודים וערבים ביחד. 

השאלה היא האם מצאתי את שחיפשתי? 
שהתשובה  לומר  ניתן  השאלה  בבחינת 
לשאלה אינה חד משמעית, אך היא נוטה 

יותר לשלילה מאשר לחיוב.
קהילת קשת היא אכן קהילה, כלומר קבוצה 
של אנשים. אך עד היום לא נראה שצלחנו 
בבניית העומק הקהילתי לו ציפיתי. אומנם 
התארגנויות  ישנן  גומלין,  יחסי  מתקיימים 
בתוך הקהילה ופעילויות מרובות מאורגנות 
ויש גם מריבות ומאבקי כוח  וספונטאניות 
שמאפיינים קבוצת אנשים. גם אני באופן 
ואורגת  השונות  בפעילויות  פעילה  אישי 
קשרים חברתיים בקבוצה. עם זאת במספר 
עומדת  הקהילה  אין  משמעותיות  נקודות 

לא  היא  הקהילה  לה.  שהוגדרו  במטרות 
מסגרות  בצד  דתיים-חילוניים”  “קהילת 
החינוך, אלא, קהילה של מסגרות החינוך. 
במסגרות,  שאינם  בקהילה  חברים  אין 
ואותם אלו שלא הצליחו להיכנס למסגרות 
בתוך  בקהילה.  שותפים  אינם  החינוך, 
הקהילה קיימת קהילת משנה )קהילת בית 
ענפים,  קשרים  הגדול( שמקיימת  הכנסת 
ועוד.  משותפים,  בילויים  משפחות,  אירוח 
בעוד הקבוצה המקבילה מקיימת קשרים 

מועטים. 
אינם  בקהילה  רבים  חברים  בהתאמה, 
למעט  לקהילה  שייכים  עצמם  רואים 
החינוך,  במסגרות  ילדיהם  של  ההמצאות 
ולכן ההיכרות בין החברים בקהילה הגדלה 
בקהילת  ותלויה  רופפת  היא  בהתמדה, 

המשנה הדתית ולא כקהילה בפני עצמה.
ציפיתי  אני  לו  הקהילתי  הגיוון  גם 
במקומה(  שלא  הייתה  הציפייה  )ואולי 
השותפה  האוכלוסייה  בשישים.  בטל 
ולכן  למדיי,  זהה  מגיעה מעולם  לפרויקט 
למרות  משמעות.  חסרת  האחר”  “קבלת 
שמתקיימים ניסיונות למפגש עם קבוצות 
הן  בתיה,  מזכרת  קהילת  מתוך  אחרות 
נשארות בגדר הבזק חד פעמי או בגמילות 

חסדים. 
להיכנס  שאמור  הקהילה  למנהל  כן,  עם 
בימים אלה לתפקידו, מצפה עבודה קשה 

ואולי בכלל היא בלתי אפשרית.

גלית כספי-כהן
אם לאור, כיתה ד’, קשת

ולאפרים,  למנשה  יעקב  ברכת  כדי  תוך 
מִּפַּדָן  ּבְֹבאִי  “וַאֲנִי  יעקב:  לפתע  אומר 
ּבְעֹוד  ּבַּדֶרֶךְ  ּכְנַעַן  ּבְאֶרֶץ  רָחֵל  עָלַי  מֵתָה 
ּשָם  וָאֶקְּבְרֶהָ  אֶפְרָתָה  לָֹבא  ּכִבְרַת-אֶרֶץ 
ּבֵית לָחֶם”. היכן נקברה  ּבְדֶרֶךְ אֶפְרָת הִוא 
לכאורה,  יעקב?  של  דבריו  פי  על  רחל 
התשובה פשוטה - בבית לחם, שם נמצא 
יותר בפסוק  עיון מעמיק  כיום.  ציון הקבר 
לעיל ובמקורות אחרים יראה שאין הדברים 

פשוטים כלל. 
ארץ  כברת  “בעוד  נאמר:  לעיל  בפסוק 
רש”י  ארץ”?  “כברת  מהי  אפרתה”.  לבוא 
כאן מפרש “מידת ארץ והם אלפיים אמה”. 
אחד  כקילומטר  נקברה  רחל  כלומר, 
מביא  רש”י  זאת,  עם  לחם.  בית  מאפרת, 
את פירושו של מנחם בן-סרוק )בלשן יהודי 
בספרד, מאה 10 לספירה(, שלפיו “ּכִבְרַת” 

מלשון “כביר”, כלומר רחל נקברה במקום 
רש”י  לאפרת.  עד  רבה  דרך  עוד  שממנו 
אינו מסכים עם מנחם, אולם נכדו הרשב”ם 
תומך בפירושו של מנחם. הרמב”ן לעומתם 
מעיד: “ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים 
בעיניי  ראיתי  והמיטיב,  הטוב  לאל  שבח 
אפילו  לחם  לבית  רחל  קבורת  מן  שאין 
מיל )כקילומטר אחד(... והנה הוכחשו דברי 

מנחם”. 
ורמב”ן  רש”י  של  לפירושם  ישירה  סתירה 
לאחר  י’.  פרק  א’  בשמואל  מוצאים  אנו 
הוא  למלך,  שאול  את  מושח  ששמואל 
וּמָצָאתָ  מֵעִּמָדִי  הַיֹּום  “ּבְלֶכְּתְךָ  לו:  אומר 
ּבִגְבוּל  רָחֵל  עִם-קְבֻרַת  אֲנִָׁשים  ְׁשנֵי 
נמצאים  ושאול  שמואל  ּבְצֶלְצַח.”  ּבִנְיָמִן 
מצפון  הנמצאת  שמואל,  של  עירו  ברמה, 
לירושלים. שם הוא מושח את שאול. לאחר 

גבעה,  לעירו  דרומה  חוזר  המשיחה שאול 
שבדרכו  שמואל  לו  אומר  ירושלים.  שליד 
דרומה לביתו, בגבול שבין בנימין לאפרים, 
ימצא שני אנשים. לפי זה, קבר רחל נמצא 
ולא  בנה,  בנימין  בנחלת  לירושלים  מצפון 
של  נחלתו  בעומק  הנמצאת  לחם  בבית 
סוטה  למסכת  בתוספתא  חז”ל  יהודה. 
בבית  אלא  נקברה  לא  “והלא  מתקשים: 
כך:  הפסוק  את  דורשים  הם  לכן  לחם”?! 
“אמר לו )שמואל(: עכשיו שאני מדבר אתך, 
)דרומה(  הולך  אתה  רחל.  קבר  על  הינם 
אותם  אתה  ומוצא  )צפונה(,  באים  והם 
בגבול בנימין בצלצח”. אולם ברור שאין זה 
פשוטו של פסוק, אלא ניסיון להרמוניזציה 
בין פסוקים הנתפסים כסותרים זה את זה. 
אולם לפי פירושו של מנחם, אין כל סתירה 
בין הפסוקים, שהרי לפי הפסוק בפרשתנו 



קצת תרבות
אסנת פרל

רחל קבורה הרחק מאפרת )בית לחם(, 
שנקראה  לאפרת,  המובילה  הדרך  על 
דרך אפרת כמקובל בעבר לקרוא לדרך 

על שם העיר שבסופה.
דעה אחרת של חז”ל נמצאת בבראשית 
רבה. לפיה, מתנצל יעקב בפני יוסף על 
כך שקבר את רחל על הדרך ולא בעיר 
עתידות  שהגלויות  יעקב  שצפה  “לפי 
שתהא  שם,  קברה  לפיכך  שם,  לעבור 
מבקשת עליהם רחמים”. הגולים בבית 
בבל,  לכיוון  מירושלים  הוגלו  ראשון 
דרום.  לכיוון  ולא  לצפון-מזרח  כלומר 
רחל  של  קברה  ליד  עוברים  הם  ואכן 
בגבול בנימין-אפרים שמצפון לירושלים 
לירושלים(,  שמדרום  לחם  בבית  )ולא 
ואז רחל מבכה על בניה. ואכן בירמיהו 
ּבְכִי  נְהִי  נְִׁשמָע  ּבְרָמָה  “קֹול  נאמר:  י”ד 
תַמְרוּרִים--רָחֵל, מְבַּכָה עַל-ּבָנֶיהָ; מֵאֲנָה 
לְהִנָּחֵם עַל-ּבָנֶיהָ, ּכִי אֵינֶנּוּ.” מכאן ברור 
שרחל קבורה בסביבות העיר רמה, שאם 
דווקא שם?  קולה  נשמע  מדוע  כן,  לא 
גם התנא ר’ מאיר )מאה שניה לספירה( 
אומר במדרש “ספרי”: “בחלקו של בנה 
בניגוד  זאת  בנימין”.  זה  ואיזה  מתה... 
יהודה  של  בחלקו  שנקברה  למקובל 

בבית לחם.
רואים שבקרב חז”ל קיימת  כן אנו  אם 
מחלוקת לגבי מקום קבורת רחל, ואילו 
 – ברורים  הדברים  פשוטו  לפי  בתנ”ך 
ליד  בנימין-אפרים,  בגבול  קבורה  רחל 

העיר רמה.
במפורש  המזהה  ביותר  הקדום  המקור 
לחם  בית  ליד  רחל  קבורת  מקום  את 
החדשה.  הברית   - נוצרי  מקור  הוא 

אבות  של  בכתביהם  חוזרת  זו  מסורת 
הכנסייה הנוצרית, ואילו בספרות חז”ל 
העניין נתון עדיין במחלוקת. עם השנים, 
אולי בהשפעת המסורת הנוצרית, גבר 
של  הזיהוי  על  לחם  בית  של  הזיהוי 
שבתחילה  הרמב”ן,  גם  רמה-צלצח. 
סבר שקבר רחל נמצא ברמה, חזר בו 
שרחל  והשתכנע  לארץ  שעלה  אחר 
יהודים  נוסעים  לחם.  בית  ליד  קבורה 
על  מספרים  הם  גם  הדורות  במרוצת 

מצבה לזכר רחל שליד בית לחם.
הקבר  של  במעמדו  החשוב  השינוי 
התרחש במחצית הראשונה של המאה 
ה-19 בזכות שני אישים: הידוע שבהם 
הוא משה מונטיפיורי, שפעל בהשפעה 
ידוע  והאיש הפחות  ישירה של רעייתו, 
הוא ר’ אברהם בכר אברהם. בכר, שהיה 
בירושלים,  הספרדית  בקהילה  “פקיד” 
במעמדם  “הכרה   1827 בשנת  השיג 
היהודים בקבר רחל”.  ובזכויותיהם של 
חשוכת  שהייתה  מונטפיורי,  יהודית 
את  לשפץ  בעלה  את  הניעה  ילדים, 
המקום, ואכן הוא קיבל היתר מה”שער 
נוסף  חדר  להוסיף  בקושטא  העליון” 
הכיל  רחל  קבר  מבנה  הקיים.  למבנה 
בידי  הורחב  אשר  קטן  ריבועי  מבנה 
משה מונטיפיורי בסוף שנות השלושים 
של המאה ה-19. בכך התקבע סופית 
באים  ומאז  לחם  בבית  הקבר  זיהוי 
הקבר  ציון  על  רבים להשתטח  יהודים 

שם.

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

המלצה על ספר:
“האיש בחליפת עור הכריש הלבנה”

מאת: לוסט לניאדו
בהוצאת: זמורה ביתן

 1945 בשנת  ארבע  ובגיל  במצרים  נולדה  אמי 
אודט  סבתי  לישראל.  משפחתה  עם  עלתה 
הגיעה  ושתיים  עשרים  ובגיל  במצרים  נולדה 
לישראל - עדיין לא מדינה. אמא שלה, ברטה, 
חיה את רוב חייה במצרים, משפחה אמידה, כסף 
רב, בגדים יקרים, משרתים וכדומה. אני זוכרת 
גן,  ברמת  פיצפונת  חדר  בדירת  קשישה  אותה 

הרבה מתחת לקו העוני.

יהודי  של  לדלות  מעושר  הנפילה  סיפור  על 
מצרים כותבת בכשרון רב לוסט לניאדו על פי 
ממכריה.  שקיבצה  וסיפורים  שלה  זיכרונותיה 
הספר כתוב כמעין דוקומנט, ספר זכרונות אישי.

את  להבין  מהספר.  ליהנות  שלא  אפשר  אי 
המהלך ההיסטורי של השלטון במצרים מפארוק 
המיליטנטי,  הדיקטטור  לנאצר  המודרני  המלך 
לחברה  נהנתנית  מחברה  מצרים  יהדות  ושל 

נרדפת.

הייתה  ממצרים  לישראל  שעלתה  משפחתי 
חילונית לחלוטין. הפתיע אותי לגלות שהיהודים 
במצרים כפי שמתואר בספר היו דתיים. לוסט 
אביה  של  היומיומית  ההליכה  את  מתארת 
לבית הכנסת,  מקום שהיווה קרש הצלה עבורו 
כשנפל ושבר את ירכו ולא יכול היה לעבוד עוד. 
לוסט מתארת את מנהגי חג הפסח בפירוט רב: 
ביעור החמץ הקפדני, ברירת האורז שמא חדר 

פירור קמח לשק ועוד.

הסיכון  למרות  לישראל  להגר  בחרה  משפחתי 
שהיה כאן, ואילו משפחתה של לוסט העדיפה 
הברית.  בארצות  והבטוחים  הנוחים  החיים  את 
ההדוק,  המצוות  שומר  אביה  של  לצערו 
תהליך  עוברים  ילדיו  את  לראות  נאלץ  הוא 

אמריקניזציה ומתבוללים לנגד עיניו.

מתוך הספר: )עמוד 40(
בגברים  הרחובות  התמלאו  השקיעה  “עם 
תיקי  עמם  הנושאים  אלגנטיות  בחליפות 
נמצאו  הם  הליכתם.  בשעת  סאטן  או  קטיפה 
את  החזיקו  ובנרתיקים  הכנסת  לבית  בדרכם 
בדפוס  שלהם.  והכיפות  והסידורים  הטליתות 
חיים שהעולם הספיק לשכוח, העיר הזו )קהיר(, 
הערבית בתכלית, קיבלה את תושביה היהודים 
..איש לא חבש כיפה בחוץ, זה  קבלה עילאית. 
נכון, הדת הייתה עניין מוצנע - אבל היה ברור 
לכל כי אלה הם יהודים בדרכם להתפלל באחד 
שכונת  ברחבי  שפרחו  הכנסת  בתי  מתריסר 

עמרה שגרנו בה.”

ערב משחקי קופסה שארגנו ילדי כיתה ג’ לעצמם בהנחיית המחנכת 
ובשיתוף ההנהגה הכיתתית והורים מתנדבים. 

ערב המשחקים הוא חלק מתכנית אירועים כיתתית שנתית שנבנתה 
בהתאם למטרה שהתלמידים הציבו לעצמם - לקדם את הגיבוש 

החברתי ביניהם בכיתה.



יהודה זלצברג
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המשך יבוא...

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

יְָלִדים יְָקִרים, ַרק ְשלֹוָשה יִַמים ַחְלפּו ֵמַאז ַמְצָאה ֲחבּוַרת יְַלֵדי 
ַהְטָמנַתֹו  ַעל  ַהְמַסֵּפר  ֶהָעִתיק  ַהִמְכַתב  ֵאת  ֵקֶשת  ֵסֶפר  ֵּבית 
ּוְכָבר  ַּבְתיָה,  ַמזְֵּכֶרת  ְּבַאְדַמת  ֵעֶרְך  יְַקר  ַתְכִשיִטים  אֹוָצר  ֶשל 
ַהִמְכַתב  ִּפֲענּוַח  ְּבַתֲהִליְך  ָעמֹוק  ְשקּוָעה  ָהיְָתה  ַהֲחבּוָרה 
ְּבַמָטָרה ְלגָלֹות ֵהיַכן ַקבּור אֹותֹו אֹוָצר. גִיל וְָעִמיַחי נְִבַחרּו ַלֲענֹות 
ַעל ַהְשֵאָלה: ַהִאם ּכֹוֵתב ַהִמְכַתב, ֶשֲחִתיָמתֹו ִהיא ַאבָרָהם ג’, 
הּוא ָאֵכן ַאבָרָהם יֲַעקֹב גֶלַמן, ֵמִראשֹונֵי ַהִמְתיָיְשִבים ַּבמֹוָשָבה?

ביום שישי בבוקר התכנסה שוב החבורה בבית מועדון התנועה 
לישיבת חירום שלא מן המניין. הילדים התיישבו בשתי שורות 
ולקול  החבורה  לפני  נעמד  ועמית  בחדר,  שהיה  הלוח  מול 
צחוקם של הילדים חיקה את קולו של המחנך שלהם, “בוקר 
טוב, יש כמה עניינים על סדר היום. העניין הדחוף ביותר הוא מתן 
שם לחבורה שלנו! דבר שני, דיווח של גיל ועמיחי לגבי השאלה 
– אפרת  ביותר  ודבר אחרון אך חשוב  מי כתב את המכתב. 
ונעמה חושבות שלא היה פרדס במזכרת בתיה בתקופה שבה 
נכתב המכתב. אך דבר ראשון – נא להציע שמות לחבורתנו, 

אנחנו נקיים הצבעה לבחירת השם הסופי.”
השמות שהוצעו היו אלה: חבורת חץ מקשת )שושנה(, חבורת 
הגלמנים  )עמיחי(,  האוצר  ציידי  חבורת  )אופיר(,  הברון  מטמון 
)אורית(. ברוב קולות )שלושה כנגד אחד או שניים( נבחר השם 
“חבורת מטמון הברון”. הילדים אהבו אותו בשל הצליל הנעים 

והמתחרז והקשר ההדוק שלו למטרת הקמת החבורה. 
עמית המשיך בניהול הישיבה, “אני מזמין את עמיחי וגיל לשאת 
מול  ונעמדו  עמית  עם  מקומות  החליפו  השניים  דבריהם.”  את 
האחרים. גיל פתח ואמר, “כידוע לכם, עמיחי ואני בדקנו האם 
הציע  שאופיר  כפי  גלמן,  אברהם  אכן  הוא  המכתב  כותב 

והרחוב  המכתב  על  ג’  אברהם  החתימה  בין  הקשר  סמך  על 
“אברהם יעקב גלמן” שנמצא במושבה. אני שמח להודיע שמצאנו 
לפניכן:  הן  והרי  הדבר,  הוא  כך  שאכן  משכנעות  הוכחות  כמה 
לשם  מתאים  לא  האחרים  מהמתיישבים  אחד  אף  ראשון,  דבר 
כתוב שהאיש  זוכרים, במכתב  אם אתם  שני,  דבר  ג’.  אברהם 
בא לעקרון במטרה “ללמד ילדינו דעת תורה וחכמה”. ואכן גילינו 
שתפקידו של גלמן היה ללמד את הילדים תורה!” עמיחי הוסיף 
עשרה  רק  שיבואו  רצה  הברון  “למעשה,  ניכרת,  בהתלהבות 
ברגע  אדמה.  עובדי  איכרים  להיות  כדי  בתיה  למזכרת  גברים 
האחרון הוסיפו את גלמן שיהיה מורה של הילדים. הוא בכלל לא 

היה אמור לבוא הנה בהתחלה!”
“נכון,” אישר גיל והמשיך, “עכשיו תשמעו את זה, כולנו יודעים מי 
זה יחיאל ברי”ל, נכון?” כל הילדים הנהנו בחיוך. שם השבט שלהם 
האיכרים  את  שגייס  האיש  על-שם  ברי”ל,  שבט  היה  בתנועה 
לבוא מרוסיה לארץ ישראל כדי לעבוד את אדמת מזכרת בתיה. 
גיל המשיך, “אז באינטרנט קראנו שכדי לשכנע את ברי”ל להתיר 
לו האיכרים שתפקידו של  לישראל, אמרו  איתם  לגלמן לעלות 
כותב  היה  גלמן  אם  קולטים?  אתם  מכתבים!  כותב  יהיה  גלמן 
הילדים  שלנו!”  המכתב  את  גם  כתב  שהוא  הגיוני  המכתבים, 
הסכימו עם גיל, ושושנה שאלה האם אכן שם אשתו של גלמן היה 
באשה, ככתוב במכתב. עמיחי ענה: “את זה לא הצלחנו לגלות, 

ובכלל לא מצאנו כמעט שום מידע אישי על גלמן.”
עמית תפס שוב את מקומו מול החבורה והכריז, “ועכשיו לחלק 
גלמן  התכוון  פרדס  לאיזה   – בדחיפות  התכנסנו  למענו  העיקרי 
בתקופה  בתיה  במזכרת  פרדס  היה  לא  בכלל  אם  במכתב 
הגילוי  על  לדווח  כדי  עמית  עם  התחלפו  ונעמה  אפרת  ההיא?” 
במשך  סתום  למבוי  להיקלע  לחבורה  שיגרום  שלהן,  המפתיע 
שבועיים, עד לאותו יום שבת שבו עמיחי שמע בחצי אוזן את אביו 

מדבר על פרדס בזמן לימוד גמרא... 

כעשר  משפחות חברות הקהילה
הגיעו  בחג החנוכה יחד עם ילדיהם

לקטיף תפוזים
שפירותיו נתרמו למשפחות נזקקות.

מלבד התרומה הגדולה לקהילה 
הייתה זו פעילות חווייתית משותפת להורים ולילדיהם.

הקטיף הוא חלק מפעילות צוות עזרה לקהילה
אותו מובילות גליה אלגרנטי ויעל מונזון.


