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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

מה זה בעצם גילופין?    מילה בסלע 
את  דרס  הנהג   :YNET ב-  מכתבה  שורה 
 הצעירים בראשון לציון בזמן שהיה בגילופין. 

טוקבקים: 
התנחלות  גילופין?  זה  איפה   3 תגובה 
בראשל”צ?  קרה  שזה  אמרו  לא   חדשה? 
היה  הוא  הבנת,  לא   -  3  10 תגובה 
לראשון  נסע  אז  ורק  בגילופין 
בשטחים...  זה  שגילופין  בטוח   אבל 
היכן  הבנתי  לא  אז   12 תגובה 
על  מלכלכים  ולמה  גילופין  זה 
אחר  במקום  היה  זה  אם   ראשון 
הבנת,  לא  אם   ,12 לתגובה   13 תגובה 
ק”מ   5 שזה  עין-עוררין,  ליד  זה  גילופין 
שכולן  כולנו-מסובין.  לצומת  דרומית 
נמצאות מעבר לקו הירוק. ולמה מלכלכים 
ראשונין.  כולנו  הזה  בחג  כי  ראשון?   על 
 תגובה 23 לכל המגיבים המטומטמים, כנסו! 
בתקופת  שהוקם  יישוב  זהו  גילופין 
מבצע  ובמסגרת  הבריטי  המנדט 
הנגב.  ליישוב  ומגדל   חומה 
עולים  ידי  על  הוקם  גילופין  היישוב 

שאת  והונגריה  אוזבקיסטן  יוצאי 
עץ  מזכרות  בגילוף  מצאו  פרנסתם 
לישראל.  לרגל  שעלו   למבקרים 
ושמחה  לגאווה  מקור  היה  היישוב 
אך  להקמתו,  הראשונים  בעשורים 
עולה  והוא  לשימצה  שמו  יצא  לאחרונה 
כמו  מחמיאות  לא  בנסיבות  לכותרות 
גינתון,  ובצומת  לציון  בראשון  המקרה 
אחרים.  מקרים  בעשרות  גם   כמו 
מוחים  הוותיקים  גילופין  תושבי  אנו 
הטענות  את  נפש  בשאט  ודוחים 
רעה,  לתרבות  צעירנו  את  שהוצאנו 
תרבות  האין  ותרבות  המדינה  זו 
והסרק.  הטלנובלות  תרבות   שלה, 
כולם מוזמנים לגילופין ולהתרשם, בפורים 
ואם  שותים  לא  אז  שוטים  אם  במיוחד. 
נוהגים.  לא  אז...  ורק  שוטים  אז   שותים 
תגובה 27 גילופין!!! נהג בגילופין: משמע, 
סין,  תוצרת  חדיש  שטח  רכב   = גילופין 
כנראה. אגב, ניתן להשיג רק על ידי יבוא 

אישי. 

של  שיבוש  בעצם  היא  גילופין   28 תגובה 
היישוב הדרוזי מסעדה, שבדרום. בלשנים 
השנים  עם  כי  למסקנה  והגיעו  חקרו 
ל”פין”.  בטעות  שונו  וסמ”ך  מ”ם  האותיות 
כך מהגילוי שהוסיפו  כל  היו מרוצים  והם 
משמעותה  כן,  אם  “גילו”.  המילה  את 
בעצם  היא שהנהג  הידיעה  של  האמיתית 

רצה לגלוש בחרמון אך טעה בדרך. 

מה זה באמת גילופין?
השפעת  תחת  נמצא  אדם  שבו  מצב 

אלכוהול. 
שחשד  כיון  לעצור,  לנהג  סימן  השוטר 

שהוא בגילופין. 
הלצית  בפרשנות  המקור  הנראה  כפי 
יצחק  רבי  של  היכלא  בני  מהשיר  לשורה 
“יהון הכא, בהאי  )הכתוב בארמית(:  לוריא 
התרגום  בגילופין”.  מלכא  דבה  תכא, 
שבו  השולחן,  בזה  יהיו,  “שם  הנו:  המהימן 

)ׁשם( המלך מגולף”. 

הנושאים העיקריים בפרשה
למשה  ציווי  מובא  הפרשה  בתחילת 
בכל  המנורה  הדלקת  לצורך  שמן  לקחת 
מוזכר  לא  ד”א  משה  של  )שמו  ויום  יום 
ּתְצַוֶּה  “וְאַּתָה   - מדוע?(  בפרשה,  כלל 
זַיִת  ֶׁשמֶן  אֵלֶיךָ  וְיִקְחוּ  יְִׂשרָאֵל,  אֶת-ּבְנֵי 
ּתָמִיד.” נֵר,  לְהַעֲֹלת  ּכָתִית--לַּמָאֹור:    זָךְ 
החצי הראשון של הפרשה עוסק בציווי על 
הכנת בגדי הכהונה של אהרן ובניו הכהנים. 
וְאֶת- אָחִיךָ  אֶת-אַהֲֹרן  אֵלֶיךָ  הַקְרֵב  ”וְאַּתָה 
יְִׂשרָאֵל--לְכַהֲנֹו-לִי:   ּבְנֵי  מִּתֹוךְ  אִּתֹו,  ּבָנָיו 
וְאִיתָמָר,  אֶלְעָזָר  וַאֲבִיהוּא  אַהֲֹרן--נָדָב 
לְאַהֲֹרן  בִגְדֵי-ֹקדֶׁש,  וְעִָׂשיתָ  ב  אַהֲֹרן.   ּבְנֵי 
הכהן  בגדי  וּלְתִפְאָרֶת.“  לְכָבֹוד,  אָחִיךָ, 
מעיל,  הציץ,  האפוד,  החושן,  הם  הגדול 
לכהנים  ומכנסיים.  אבנט  מצנפת,  כתונת, 
ארבעה  רק  היו  )הדיוטות(  הפשוטים 
ומכנסיים. מגבעת  אבנט,  כתונת,   בגדים: 
בציווי  עוסק  הפרשה  של  השני  החצי 
את  המלווה  )הקרבן  המילואים  קרבן  על 
שיוקרב  ובניו(,  אהרון   - הכהנים  הסמכת 

באים  מכן  לאחר  המשכן.  חנוכת  לשם 
ציוויים על קרבן התמיד ועל הכנת מזבח 

הזהב המיועד להקטרת קטורת.

לגדולים - פרשת זכור
בבית  יוציאו  פורים  לפני  שבת  השבוע, 
נקרא  בראשון  תורה,  ספרי  שני  הכנסת 
את  למפטיר  ובשני  תצווה  פרשת  את 
השנייה  הפרשה  הינה  אשר  זכור,  פרשת 
מתוך ארבע פרשיות הנקראות לפני פסח 

)שקלים, זכור, פרה, החודש(.
הפרשה עוסקת בחובה לזכור ולא לשכוח 
בחובה  וכן  עמלק  לנו  עשה  אשר  את 
השמים.  מתחת  עמלק  זכר  את  למחות 
“יז זָכֹור, אֵת אֲֶׁשר-עָָׂשה לְךָ עֲמָלֵק, ּבַּדֶרֶךְ, 
ּבַּדֶרֶךְ,  קָרְךָ  אֲֶׁשר  יח  מִּמִצְרָיִם.   ּבְצֵאתְכֶם 
אַחֲרֶיךָ--וְאַּתָה,  ּכָל-הַנֶּחֱָׁשלִים  ּבְךָ  וַיְזַנֵּב 
עָיֵף וְיָגֵעַ; וְֹלא יָרֵא, אֱֹלהִים.  יט וְהָיָה ּבְהָנִיחַ 
ּבָאָרֶץ  מִּסָבִיב,  מִּכָל-ֹאיְבֶיךָ  לְךָ  אֱֹלהֶיךָ  ה’ 
לְרְִׁשּתָּה-- נַחֲלָה  לְךָ  ֹנתֵן  ה’-אֱֹלהֶיךָ  אֲֶׁשר 
ּתִמְחֶה אֶת-זֵכֶר עֲמָלֵק, מִּתַחַת הַָׁשמָיִם; ֹלא, 

ּתְִׁשּכָח.” )דברים כה, י”ז-י”ט(. בבתי הכנסת 
זו,  ישנה תכונה רבה סביב קריאת פרשה 
שכן השמיעה נחשבת כמצווה מיוחדת, יש 
שקוראים במספר נוסחים והגיות על מנת 
להיות בטוחים שהפרשה נקראה ונשמעה 
כהלכה, ממש אירוע משעשע. מדוע כעם 
חשוב לזכור את מעשי עמלק, האם אתם 
בהקשר  שכזה?  קיצוני  ציווי  עם  מזדהים 
של עמלק והדיון הנלווה על מוסריות הציווי 
מובאת המימרה “מי שמרחם על אכזרים 
סופו להתאכזר לרחמנים”, נסו לדון בהיגיון 
של משפט זה. האם זה מוסרי לסלוח על 
ונסו  הפסוקים  את  שוב  קראו  דבר?  כל 
לזהות )רמז, המילים מודגשות, אולם לכל 
הגורמים  פרושים(  את  מספר  יש  אחת 
לבלתי  עמלק  של  מעשהו  את  ההופכים 

ניתן לכפרה.
המן, מגיבורי מגילת אסתר, נחשב מצאצאי 
התנהגות  בין  הקבלת  למצוא  נסו  עמלק, 

המן להתנהגות עמלק.
 

פורים שמח!



לאכול כדי לחיות
חזרה להרגלי תזונה קדומים

פרשת זכור
מלחמות צודקות ולא צודקות

ולקטנים יותר?
אלא  בקנקן  תסתכל  אל   - כהונה  בגדי 
מפסוקי  ניכר  חלק  אמנם  בו.  שיש  במה 
של  דקדקני  לתיאור  מוקדש  הפרשה 
הפשוטים  והכהנים  הגדול  הכהן  בגדי 
)כהן הדיוט, הזדמנות ללמוד מילה חדשה 
יותר  הרבה  פסוקים,  ארבעים  בעברית(, 
מאשר הוקדש לשבת או נושאים חשובים 
חלק  היוו  הכהונה  בגדי  אך  אחרים. 
משמעותי מעבודת הכהנים בבית המקדש, 
ביום הכיפורים למשל נדרש הכהן הגדול 
היה  ניתן  פעמים.  מספר  בגדים  להחליף 
המקדש,  ובבית  במשכן  דווקא  כי  לחשוב 
מקום החיבור לרוח -  יהיה דגש מועט על 
החיצוניות אלא בעיקר על התכנים. מדוע, 
על  כך  כל  דקדקנית  הקפדה  יש  כן,  אם 
דוגמאות  מספר  להביא  ניתן  הכהן.  מדי 

חיילים,  מדי   - מוקפדת  החיצוניות  בהם 
קוד לבוש בארועים רשמיים וכד’. דונו עם 
הילדים בהגיון שבשמירה על לבוש הולם 
נמצאים.  שבה  לסביבה  המתאים  ומכובד 
תחליף  ולא  לפנים  משלים  הינם  הבגדים 
תחושת  לייצר  מנת  על  אולם  לתוכן. 
מכובדות יש לדאוג גם לחיצוניות הולמת. 
נסו ליישב בין “רַּבִי מֵאִיר אֹומֵר: אַל ּתִסְּתַּכֵל 
אָבֹות,  ]ּפִרְקֵי  ּבוֹ”  ֶׁשיֵּׁש  ּבְמַה  אֶּלָא  ּבְקַנְקַן, 
ּפֶרֶק רְבִיעִי, מְִׁשנָה כז[. אשר שם את הדגש 
)שבת   - התלמוד  מימרת  לבין  התוכן  על 
אמר  אבא  בר  חייא  רבי  “ואמר  ע”א(  קיד 
רבב  שנמצא  חכם  תלמיד  ‘כל  יוחנן:  רבי 

על בגדו חייב מיתה...” 
גם במגילת אסתר שנקרא במוצאי שבת, 
המן   – מפתח  תפקיד  משחקים  הבגדים 
)ונאלץ  וסוס  מלכות  בגדי  על  חולם 

לובש  מרדכי  מרדכי(,  את  בהם  להלביש 
שק כששומע על גזירת המן, ולהפך כאשר 
יצא מלפני המלך  “ומרדכי   - נהפך הפור 
זהב  ועטרת  וחור  תכלת  מלכות  בלבוש 
עוזר  הלבוש  וארגמן”.  בוץ  ותכריך  גדולה 
לנו לשדר מסר כלפי חוץ ובעטיו הסביבה 
גם  הוא  אולם  בהתאם.  אלינו  מתייחסת 
משפיע עלינו )לא נשתולל כשאנו לבושים 
בין  הדדיות  נוצרת  וכך  ועניבה(,  בחליפה 
ציפיותינו  לבין  מאיתנו  הסביבה  ציפיות 
דבר  של  בסופו  כלומר,   - מעצמנו  שלנו 

הקנקן משפיע על התוכן.

שבת שלום ופורים שמח
שי מונזון 
אב לבארי, כיתה ב’ ואליה, כיתה א’, קשת

במאה  ספרים  ה”ארבעה  ממבצעי  באחד 
שקלים” נתקלתי בספר עיון ושמו “לאכול 
עלול  אוכלים  שאנחנו  מה   - לחיות  כדי 
אני  שלאחרונה  מכיוון  אותנו”,  להרוג 
תזונה  בנושא  עצמי  לבין  ביני  עוסקת 
נכונה, רכשתי את הספר. הספר נכתב על 
ידי רופא אמריקני בשם ג’ואל פורמן בשנת 
2003 ועוסק בעיקר בבעיית ההשמנה של 
הנובעות  נוספות  ובמחלות  האמריקנים 
מתזונה לקויה. הוא טוען, שלמעשה, אפשר 
רבות  בריאותיות  בעיות  ולהפחית  למנוע 

על ידי אוכל מתאים.
הספר ברובו מעניין לקריאה ואפשר לדלג 
על קטעים מתוכו ולהתמקד במה שמעסיק 
שמנסה  העיקרית  המסקנה  אך  אותנו. 
הרופא להעביר בספר היא שאכילת ירקות, 
וראשון  הכרחי  תנאי  היא  וקטניות  פירות 
אותם  המזונות  מיני  יתר  נכונה.  לתזונה 
מקום  תופסים  כבריאים  מחשיבים  אנחנו 
נמוך אצלו מבחינת האיכות התזונתית  די 

הבשר  מוצרי  כל  נכללים:  וכאן  שלהם 
והדגים, מוצרי החלב והגבינות והביצים.

הצעיר  לדור  מאד  שמקורבת  מי  בתור 
שגדל בינינו, בין אם במקום עבודתי בתיכון 
ובין אם בין החברים של ילדיי בבית ספר 
ודרכם  יתר  חששות  מפתחת  אני  ובגן, 

מודעות, ורציתי לחלוק אותה אתכם.

מהם  מזונות  מיני  מוזכרים  התנ”ך  בספר 
גיבורי התרבות שלנו. ממה שדליתי  ניזונו 
בנזיד  נזכרתי  באינטרנט  קל  משיטוט 
העדשים שהכין עשו, כמובן שבעת המינים 
הכוללים פירות שונים, חיטה ושעורה, חלב 
דבש  היה  )שכנראה  דבש  הוזכרו,  וחמאה 
פירות ולא דבש דבורים(, צמחי תבלין כמו 
גד השדה )כוסברה(, סלרי במגילת אסתר, 
שמואל  בספר  השירים,  בשיר  תפוחים 
מתוארת תמר מכינה לביבות וזורה עליהן 
סירופ מתוק, סולת מוזכרת, יחד עם דוחן, 

כוסמת ופול..... 
פיצות,  לא  החבר’ה...  בריא  אכלו  בקיצור, 
לא מקדונלדס, לא בורקס, לא פסטה, לא 
גבינה צהובה ובטח שלא ממתקים, חטיפים 

ומיני רעלים. הכל מהטבע והכל בריא.

י”ב  מכיתה  תלמידיי  עם  כשדיברתי 
ירקות  לאכול  צריכים  שהם  להם  ואמרתי 
ופירות, קול צחוק גדול הדהד בחדר ואחד 
האלו.”  הדברים  את  אוכל  לא  “אני  אמר: 
אמרה  וחמישי,”  שני  כל  חולה  אתה  “לכן 
תלמידה אחרת. אולי זה במקרה ואולי לא. 
אבל הסיסמה: “לאכול כדי לחיות” ולא רק 
כדי לשבוע, או ליהנות, היא חשובה וצריכה 
לחזור למודעות שלנו, לפני שיהיה מאוחר 

מדי.

אסנת פרל
אם להראל, כיתה ב’, וטל, גן דולב קשת

השבת, מלבד פרשת השבוע, אנו קוראים 
זכור”.  “פרשת  לכנות  שמקובל  מה  את 
ישראל  מלחמת  את  מתארת  זו  פרשה 
בעמלק מיד לאחר יציאת מצרים. במסגרת 
הפרשה מצווה עם ישראל לזכור את אשר 
עשה לו עמלק, וכן למחות את זכרו. פרשה 
זו מעוררת שאלות נוקבות בנוגע למוסריות 
את  למחות  כאמור,  המחייב,  האלוהי  הצו 
זכר עמלק מתחת השמים. על כך, כידוע, 
ניתנו תשובות שונות. אולם, אף אם נסכים 
כי אכן מדובר בצו בעייתי מבחינה מוסרית, 
עדיין ניתן לחזור שלב אחד לאחור ולשאול 

מה “זיכה” את עמלק בעונש כל כך חמור? 
למחות  ישראל  את  מצווה  אלוהים  מדוע 
דווקא את זכרו של עמלק ולא של אף עם 

אחר אשר נלחם מולו?
גורסת כי  אחת מן הפרשנויות המקובלות 
עמלק התייחד בכך שהיה הראשון לצאת 
למלחמה כנגד ישראל. על פי רש”י כאשר 
כל  בך  ויזנב  בדרך  קרך  “אשר  כתוב 
הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא 
אלהים” הכוונה היא צינון והפשרה של יתר 
כלומר,  בישראל.  ולהילחם  לבוא  האומות 
ובא  בישראל  להלחם  חששו  העמים  יתר 

עמלק וצינן פחד זה, דבר שאפשר את יתר 
כי  פרשת  )רש”י,  ישראל  כנגד  המלחמות 
מעניינת  פרשנות  יח(.  פס’  כה  פרק  תצא 
תקף  שעמלק  כך  על  מבוססת  אחרת 
את האנשים החלשים והחולים שהיו בעם 
ישראל. עמלק במלחמתו עם ישראל אינו 
שיכלו  החזקים  האנשים  מול  מתמודד 
להגן על עצמם אלא בוחר לתקוף דווקא 
את האנשים הרפויים והבלתי מוגנים בעם 
ועל כך, אפוא, בא הציווי של מחיית עמלק 
זו  פרשנות  לפי  הנ”ל(.  הפסוק  על  )רס”ג 
הדגש הוא במילים “ויזנב בך כל הנחשלים 



קצת תרבות
אסנת פרל

אחריך”.  
הפרשנויות  שתי  את  בוחנים  כאשר 
וכלליים  רחבים  משקפיים  דרך  הנ”ל 
לשתי  מתייחסות  הן  כי  לראות  ניתן  יותר, 
מלחמה  מוסר  בדיני  מרכזיות  נקודות 
אשר פותחו, בין היתר,  בספרו של מייקל 
צודקות”.  ולא  צודקות  “מלחמות  וולצר 
עצם  האם  בוחנת  הראשונה  הנקודה 
 jus ad( היציאה למלחמה הייתה מוצדקת
bellum(? האם הטעמים ליציאה למלחמה 
הם מוצדקים? במסגרת זו תישאל, למשל, 
או  הגנה  במלחמת  מדובר  האם  השאלה 
במלחמת כיבוש? הנקודה השנייה בוחנת 
האם הלחימה עצמה נוהלה בצורה מוסרית 
כי  לומר  ראוי  זה  בהקשר   .)jus in bello(
מסוימת  למלחמה  שיציאה  מאוד  יתכן 
עצמה  המלחמה  אך  מוצדקת,  הייתה  לא 
נוהלה בצורה מוסרית. ולהפך: יתכן שעצם 
אולם  מוצדקת,  הייתה  למלחמה  היציאה 
המלחמה עצמה לא נוהלה בהתאם לכללי 
המלחמה ההוגנים. רש”י בפרשנותו שם את 
הדגש על עצם ההצדקה למלחמת עמלק. 
למלחמה  עמלק  יציאת  עצם  פיו,  על 
רס”ג  זאת  לעומת  מוצדקת.  הייתה  לא 
אופן הלחימה. עמלק,  שם את הדגש על 
לפיו, חרג מכללי המלחמה ההוגנים בכך 
שבחר לתקוף דווקא את החלשים, החולים 

והבלתי מוגנים. 
במלחמה  מוסר  של  מהדוגמאות  אחת 
העולם  במלחמת  רומל  לגנרל  מתייחסת 

השנייה. מדובר היה בניצולי סוללה בריטית 
הגרמני,  הקפטן  להיכנע.  וסירבו  שכותרו 
בריטי  קצין  בשבי  לקח  המצור,  מפקד 
להורות  אקדח  באיומי  ממנו  ודרש  בכיר 
הבריטי  הקצין  נשקם.  את  להניח  לחייליו 
סירב. לפתע הופיע רומל בכבודו ובעצמו, 
כי  קבע  הוא  שנעשה  על  ששמע  ולאחר 
את  ונוגדת  מכובדת  אינה  כזאת  דרישה 
הוא  המלחמה.  של  המקובלים  הכללים 
פקד על הקפטן לפתור את הבעיה בדרך 
אחרת. זוהי דוגמה לאדם שיצא למלחמה 
נלחם בה במקרה  צודקת בעליל, אך  לא 
את  יש שראו  כי  לציין  יש  הוגן.  באופן  זה 
ליציאה  המתייחס  מוסר  בין  החלוקה 
למלחמה  המתייחס  מוסר  לבין  למלחמה 
עצמה כמלאכותית. על פיהם אם היציאה 
שגם  הרי  מוצדקת  הייתה  לא  למלחמה 
להיות  יכולה  אינה  עצמה  הלחימה 

מוצדקת. 
של  הפרשנויות  שתי  מצירוף  אופן,  בכל 
זו  לא  עמלק  כי  עולה,  רס”ג  ושל  רש”י 
בלבד שיצא למלחמה לא צודקת, הוא אף 
ניהל אותה באופן לא הוגן. כתוצאה מכך 
הוא זכה לציווי המפוקפק של “תמחה את 

זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח”. 

שבת שלום, 
רוני רוזנברג
אב לאביגיל, כיתה ג’, נעמי ומיקה כיתה 
א’, קשת

הצגה: איש הגשם
תאטרון בית ליסין
בימוי : רוני ניניו

ההצגה “איש הגשם” היא העברה לבמה 
ביותר  המוערכים  הסרטים  אחד  של 
קרוז  טום  גילם  אז  הקולנוע.  בתולדות 
שמגיע  מצליח,  עסקים  איש  הצעיר 
לפתיחת הצוואה של אביו ומגלה שאת 
לאדם  האב  מוריש  ורכושו  כספו  כל 
אדם  אותו  אחר  בחיפושיו  מכיר.  שאינו 
הוא  החוקית  ירושתו  את  ממנו  שגזל 
מגלה את אחיו, על קיומו לא ידע מעולם, 
הסובל מאוטיזם. האח שאינו מתקשר עם 
סביבתו בדרך המקובלת, הינו גאון היודע 

לעשות פעולות מתמטיות מסובכות. 
הצעיר  כשהאח  מסתבכת  העלילה 
המבוגר  אחיו  את  לחטוף  מחליט 
לקבל  כדי  שוהה  הוא  בו  מהמוסד 
לו-  מגיע  שלדעתו  הכסף  את  תמורתו 

מחצית הירושה.
בזמן בו הוא מבלה עם אחיו הוא מתקרב 
אליו, לומד להכירו ואף ליצור אתו קשר, 

בדרכו. 

סיפור  על  מבוסס   1988 משנת  הסרט 
את  פיק.  קים  גאון,  אוטיסט  של  אמיתי 
בכשרון  אז  שיחק  האוטיסט  של  דמותו 
רב דסטין הופמן. הסרט היה ועודו פיסת 

.masterpiece תרבות, מה שנקרא

בתיאטרון  שנה  מזה  מוצגת  ההצגה 
ובשנה שעברה הגיעה אלינו  ליסין,  בית 
ממליצה  אני  שפספס,  למי  למתנ”ס. 
שני  בהצגה.  ולצפות  אביב  לתל  להגיע 
אשכנזי  ליאור  הישראלים:  השחקנים 
נופלים  לא  במה  כשחקני  גבאי,  וששון 
ההצגה  המסך.  על  מאלו  בכשרונם 
בה  יש  משעשעת,  מרגשת,  מרתקת, 
מהצגה  יוצא  כשהקהל  מהכול.  הכול 
אך  דמעה,  הזיל  התרגש,   גם  הוא  בה 
גם צחק לא פעם צחוק מהלב- הרי שזו 

הצגה מוצלחת. 
ללא  אחר,  הוא  באשר  האחר  קבלת 
שיפוט, בלי דעות קדומות, זהו המסר של 
ההצגה, וזהו גם המסר בקהילתנו, ומכאן 

אני מוצאת את המכנה המשותף.
הצעיר  האח  לחוש  שהצליח  האהבה 
אחיו  של  במחיצתו  שבילה  לאחר 
אמיתית,  אהבה  ימים,  כמה  האוטיסט 
האהבה  זו  דרישות,  וללא  תנאים  ללא 
שני  כל  בין  אליה  לשאוף  צריכים  שאנו 

אנשים שחיים כאן. “ובא לציון גואל”.

ביום שישי 19.2.2010 יצא לדרך המיזם “צעידה 
בריא;  בגוף  בריאה  נפש  שמטרותיו:  בטוחה” 
בדרכים;  בטיחות  להרגלי  המודעות  הגברת 
וצמצום הפקקים בבוקר, הפחתת זיהום האוויר 

עשרות תלמידי בית ספר “קשת” והורים וצריכת הדלק.
הבטוח.  המסלול  את  חנכו  מלווים 
ובני  הורים  ילוו  שישי  יום  מדי  מעתה, 
נוער מתנדבים את התלמידים במסלול 

שייצא מגינת אגוז.

הספר  בית  בחצר  ולטקס  לצעידה 
ויעקב  הצטרפו מאיר דהן ראש המועצה 
הרשות  של  שפלה  אזור  מנהל  זכריה 

הלאומית לבטיחות בדרכים.



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,  ִתְשָעה  ָּכֵעת  ַהמֹונָה  ַהָּברֹון,  ַמְטמֹון  ֲחבּוַרת  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ְמַחֶּפֶשת ַאַחר אֹוָצר ָתְכִשיִטים ֶשִהְחִּביא ָרִּבי ַאבָרָהם יֲַעקֹב גֶלַמן 
ַעל- לֹו  נִיָתן  זֶה  ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה. אֹוָצר  ַּבמֹוָשָבה  ִמְסתֹור  ִּבְמקֹום 
יְֵדי ַהָּברֹון רֹוטִשילד ִּבְשנַת תרמ”ז, ּוְכֵדי ִלְמצֹוא אֹותֹו ַעל היְָלִדים 
ְּבַמֲעָמֵקי  ֵתיָבה  ְּבתֹוְך  ְקבּוָרה  ֶשָהיָתה  ְּפסּוִקים  ִחיַדת  ִלְפתֹור 
ַהֲאָדָמה ַהְסמּוָכה ַלְּבֵאר ָהֲעִתיָקה ֶשל ַהמֹוָשָבה. ָהעֹוֶתק ַהְמקֹוִרי 

ֶשל ָהִחיָדה נְִמַסר ַלמּוזֵיאֹון.

בשעת בוקר של יום שלישי הופיע באתר השיפוצים של הבאר איש 
מזוקן. האיש פנה אל מנהל העבודה של האתר, הזדהה כחוקר 
והמתפורר  המצהיב  הדף  אודות  אותו  וחקר  המוזיאון,  מטעם 
בזמן החפירות קבור באדמה הסמוכה לבאר. לאחר  שהתגלה 
העבודה:  מנהל  אליו  קרא  ללכת  ופנה  שאלותיו  כל  על  שנענה 
פניו  ועל  על עקבותיו  האיש סב  לך משהו.”  לומר  “רגע, שכחתי 
קבוצת  שלשום  פה  “הייתה  המשיך,  האתר  מנהל  שואל.  מבט 
ילדים שחיפשה את התיבה עם הדף. נתתי להם לצלם את הדף. 
הם היו נרגשים ביותר, כאילו התיבה חשובה להם מאוד. אחד מהם 
אמר משהו מוזר קצת, בסגנון: אנחנו נבין את מה שכתוב פה יותר 
טוב מכל אחד אחר. חשבתי שכדאי שתדע את זה.” האיש המזוקן 
זקף את גבותיו בתמיהה, נד בראשו לתודה ושאל, “יש לך מושג 
מי הילדים הללו?” מנהל האתר השיב בשלילה, והחוקר הודה לו 

והלך לדרכו.

דו”ח מחקר – ממצא 4406/1:
תיאור הממצא: דף בגודל 10 על 8 ס”מ ועליו רשימה של חמישה 
הראשון  לפסוק  מתחת  יד.  בכתב  התנ”ך  מן  מראי-מקומות 
פסוקים  ארבעה  לקו  ומתחת  מפריד  קו  ישנו  יא(  כ  ב  )מלכים 
ו כ, תהלים סח כד, בראשית ח יח,  נוספים )לפי הסדר: במדבר 

שיר השירים ד יא(. 
מקום גילוי הממצא: מרחק מטר אחד לכיוון דרום-מזרח מהבאר 
כמטר  בעומק  הקבורה  עץ  בתיבת  במזכרת-בתיה,  האנטילית 
במהלך  במקרה  התגלה  הממצא  הקרקע.  לפני  מתחת  אחד 

עבודות חפירה המבוצעות במקום.
תארוך הממצא: סגנון תיבת העץ ומרקם הדף מתאימים לתקופת 
ההתיישבות הראשונה של המושבה, בשנת תרמ”ג לערך. על-פי 
המתיישבים  של  היד  לכתבי  הדף  על  היד  כתב  בין  השוואה 
הראשונים. אני מעריך ברמת סבירות גבוהה שבעל הדף הוא ר’ 

אברהם יעקב גלמן.  
בלבד.  השערות  להעלות  אוכל  כאן  ושימושיו:  הממצא  מטרת 
מדוע  אך  ייתכן,  תורה?  לימוד  בעת  שנכתב  פתק  זה  היה  האם 
והמיקום בתוך  העומק  על-פי  נמצא בתיבה במעמקי האדמה? 
חבוי בדף  בכוונה תחילה. מדוע? האם  ניכר שהוטמן שם  תיבה 
מכנה  כל  אין  כפשוטם  הפסוקים  מקריאת  כלשהו?  סוד  זה 
משותף. האם חסרה כאן אינפורמציה? האם יש מישהו שמחזיק 

באינפורמציה שכזו? ייתכן שכן!
תאריך הדו”ח: יום ג’, 21.7.2020.

חתימת החוקר: פרופסור יפתח צפון.

מבוקשו.  את  צפון  יפתח  פרופ’  קיבל  בלילה  עשר  אחרי  מעט 
בחסות  לבאר  סמוך  בסבלנות  המתין  בהן  שעתיים  לאחר 
העלטה, הבחין בדמות מתקרבת לאתר השיפוצים של הבאר. 
את  הרימה  בר-מצווה,  בגיל  ילד  כגובה  היה  שגובהה  הדמות, 
הסרט הצהוב שתחם את האזור האסור בכניסה ועברה מתחת 
פני הדמות הוארו באור  לסרט אל תוך מתחם השיפוצים. כעת 
ניגש  ילד. הילד  זיהה שאכן זהו  פנס הרחוב הסמוך, והפרופסור 
לאזור בריכת איסוף המים הצמודה לבאר והציץ לתוך הבריכה. 
את  לפתה  נעלמה  יד  לבריכה  סביב  ללכת  פנה  הילד  כאשר 
זרועו בחוזקה, וזעקת בהלה נפלטה מפיו של הילד. “שלום ילד, 
אתה יודע שאסור לך להסתובב פה? זהו אתר בנייה. מה שמך, 
ילד?” שאל אותו הפרופסור בקול נמוך אך תקיף. הילד נאלם דום. 
הפרופסור הידק את אחיזתו בילד וחזר שנית, “אתה מבין שאסור 
מספר  על  לי  תענה  אם  הפעם  לך  אוותר  אני  פה?  להיות  לך 
שאלות. קודם כל, מה שמך?” הילד ענה חלושות, “מאיר, קוראים 

לי מאיר”...

ומטרתה: רעיונות לילדים לזמן ההפסקות.ילדים. הפעילות התקיימה לכבוד יום המשפחההילדים למדו משחקי חצר שהוריהם שחקו כשהם עצמם היו פעילות לילדי כיתה ד’ יחד עם הוריהם:


