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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

 לא תחסום שור בדישו    מילה בסלע 
אולי בהשראת מרוץ השוורים בפמפלונה, 
בערך:  הוא  הזה  לביטוי  העממי  הפירוש 
אם השור רוצה לרוץ, מוטב שלא לעמוד 

בדרכו, אבל האמת היא קצת אחרת. 
שם  דברים,  בספר  הוא  הביטוי  מקור 
ד(.  )כה  ּבְדִיׁשֹו  ׁשֹור,  לֹא-תַחְֹסם  נאמר: 
כוונת הפסוק היא למנוע צער בעלי חיים, 
נושא  אשר  השור  כלפי  חמלה  ולבטא 

במטלות החקלאיות הקשות: בזמנים עברו, 
התבואה.  את  לדוש  כדי  בשור  השתמשו 
השור היה סובב על התבואה היבשה ודש 
אותה ברגליו או במורג. התורה אומרת, אם 
כן, שאסור לחסום את פי השור בזמן הדיש, 
ויש לאפשר לו לאכול מפרי עמלו. כלומר, 
אפילו שמדובר בבהמה - אסור לתת לה 
מהמאכל  לטעום  שתוכל  מבלי  לעבוד 

כאשר  אדם:  בן  וחומר  קל  רגליה.  שתחת 
הוא עובד בקטיף, בבית החרושת או בכל 
לו  מותר  למזון,  הקשורה  אחרת  עבודה 
לאכול ממנו כאוות נפשו; אסור לו לשים 

בכליו כדי לקחת הביתה. 

“אמר רבי אסי: מפני מה מתחילין לתינוקות 
מתחילין  ואין  ויקרא(  )ספר  כהנים  בתורת 
טהורין  שהתינוקות  אלא  בבראשית? 
ויעסקו  טהורין  יבואו  טהורים.  והקרבנות 

בטהורים”. 
בתלמודי  כך  נהגו  רבות  שנים  במשך 
תורה: ילדים שהגיעו לגיל לימוד תורה היו 
מתחילים ללמוד את ספר ויקרא. אך מכיוון 
שהלימוד של ספר ויקרא הוא מלאכה לא 
יש  יש להודות(   )גם עבור מבוגרים,  קלה 
באופן  הילדים  עם  ללמוד  כיום  הנוהגים 
סמלי מספר פסוקים בלבד מספר ויקרא, 
בראשית  לספר  עוברים  מכן  ולאחר 

המתאים יותר לילדים קטנים.

תקציר הפרשה:
ויקרא פותח בפרשה העוסקת כולה  ספר 
בבית המקדש.   קורבנות שמקריבים  בדיני 
בתחילה עוסק הכתוב בדיני העולה, שהינו 
קורבן בקר, צאן או עוף. קורבן זה, שמוקרב 
ולא  כולו  נשרף  מצבים,  של  רחב  במגוון 
נאכל כלל )וכנראה שעל כן שמו, שכן הוא 
מנחה,  בדיני  עוסק  ב’  פרק  כליל(.  עולה 
רבים  במקרים  ומיועד  מתנה,  שמשמעותו 
לאנשים שידם אינה משגת להקריב בעל 
חיים. קורבן זה הינו צמחוני, ונאכל בחלקו 
ג’  פרק  הכהנים.  או  הקורבן  בעל  ידי  על 
קורבן  לרוב  שהינו  שלמים,  בקורבן  עוסק 
דנים  ד’-ה’  פרקים  בחלקו.  ונאכל  נדבה, 
בקורבן חטאת, ומפרטים את דיני הקורבן 

המובא ככפרה לאחר ביצוע חטא.

התורה מחלקת את דיני החטאת למקרים 

האדם  של  בחברה  מעמדו  פי  על  שונים 
ישראל,  עדת  כלל  גדול,  כהן   - החוטא 
לשון  הפשוט.  האדם  ולבסוף  הנשיא 
המקרא עקבי ברוב המקרים - “אם הכהן 
המשיח יחטא... אם כל עדת ישראל ישגו...” 
ורק מקרה אחד יוצא דופן - הנשיא. אומר 
אחת  ועשה  יחטא  נשיא  “אשר  הכתוב: 
תעשינה  לא  אשר  אלקיו  ה’  מצות  מכל 
בשגגה ואשם”. מה משמעות המילה ‘אשר’ 
המשמשת את מקרה הנשיא? במה שונה 

מנהיג העם משאר ה’חוטאים’?
ישנם מספר הסברים, אך ברצוני להתמקד 

בשני פירושים:  
בפולין(  ה-16  מהמאה  )פרשן  יקר  הכלי 
הטמונה  הסכנה  על  זה  משינוי  לומד 
במנהיגות: האדם הפשוט אולי יחטא אומר 
לכל  המתנשא  הנשיא,  “אבל  יקר’,  ה’כלי 
ראש, ונוהג נשיאותו ברמה מתוך רום לבבו, 
אשר  נאמר:  לכך  חטא.  לידי  יבוא  ודאי 
נשיא יחטא, כי לשון ‘אשר’ מורה על דבר 
שוודאי יהיה ואין בו ספק”. יש כאן אזהרה 
הרבה  העוצמה   - השלטון  סכנות  מפני 
שלטונית.  לשחיתות  מובילים  והיוהרה 
כה  במעמד  שנמצא  שאדם  להניח  עלינו 
רם יחטא, ועל כן חייב לשאת בתוצאות של 
לאורך  לראות  ניתן  לכך  הוכחות  מעשיו. 

ההיסטוריה וכמובן גם בימינו.
שינוי  ומנצל  למדרש  פונה  כדרכו,  רש”י, 
“אשר  גדול:  לקח  ללמוד  זה  קטן  לשוני 
הדור,  אשרי  ‘אשרי’:  לשון  יחטא:  נשיא 
על  כפרה  להביא  לב  נותן  שלו  שהנשיא 

שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו.” 
המנהיג  את  משבח  המובא  המדרש 

שנעמד בפני העם ולא חושש להודות בכך 
שחטא. אף אחד לא מושלם וכולם עושים 
טעויות - בשגגה ואף בזדון. השאלה היא 
מה עושים אחרי שחוטאים. מנהיג שמסוגל 
הוא  ולשלם את המחיר,  בטעויות  להודות 

מנהיג אמיתי. 
המדרש:  ללשון  לב  שימו  אחרון,  ודבר 
“אשרי הדור”, לא אשרי המנהיג. המדרש 
לבקש  יודעים  שמנהיגיו  הדור  את  מהלל 
כפרה על טעויות. התנהלותם של מנהיגים 
משקפת את המצב הערכי של העם. אם 
ממנהיגיו,  ויושר  כנות  לדרוש  יידע  העם 

הרווח יהיה כולו שלו.

בנימין גרינברג
אב לאילה, גן ארז, קשת
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משמעויות מיוחדות להגדהארבעה בנים וארבע בנות

פסח הולך ומתקרב.
משמעות  בעל  היה  תמיד  הפסח  חג 
מיוחדת עבורי ועבור משפחתי. משמעויות 
כלל  לאומיות,  בתחושות  שזורות  דתיות 
אנושיות ואף פרטיות יותר. זהו חג החירות. 
ההיסטורית  הבשורה  את  איתו  נושא  הוא 
נאמר  עליו  לחירות.  מעבדות  יציאה  של 
כך  לעם”.  נהיית  הזה  “היום  ישראל  לעם 
גרים  כי  “וזכרת...  ולאחר:  לזר  ביחס  גם 
הייתם בארץ מצרים”. על כן נושא חג זה 
בחובו גם משמעות כלל אוניברסאלית של 

התחדשות ושל חירות.
משפחתי.  עבור  מיוחדת  משמעות  לפסח 
בערב פסח 1944, גילו הגרמנים את מקום 
)לו  צרפת  בדרום  משפחתי  של  מחבואם 
הם נתנו את השם “מחניים”, כמקום מעבר 
לפני ארץ ישראל(. אך בנס לא היה מספיק 
מקום במשאיות לכל 32 האנשים. הגרמנים 
המשפחה  ובני  חזרו,  ולא  שיחזרו  הודיעו 
יכלו לשבת לליל הסדר כאנשים חופשיים. 
ארבע הגדות נכתבו ואוירו על ידי משפחתי 
בזמן השואה, אחת לכל שנה עד השחרור. 
ההגדות נכתבו, נוקדו וצוירו מתוך הזיכרון. 
אנו מקפידים להשתמש בהגדות אלו בכל 

שנה בליל הסדר.
חדש  להוסיף משהו  מנסה  אני  שנה  בכל 
המדינה  קום  עם  הסדר.  ליל  לסמליות 
החירות  כוס  החמישית,  הכוס  הוספה 
והגאולה הלאומית. בשנים האחרונות נוסף 
כסא ריק עבור השבויים והנעדרים שטרם 
עוד  משפחה  שלכל  משוכנע  אני  חזרו. 

הרבה סמלים ומנהגים כאלו.
ומנהגים  סמלים  מספר  אספתי  השנה 
מכיוון אחר. אחד הדברים הבולטים בהגדה 
אין  בהגדה.  הנשים  של  קולן  היעדר  הוא 
מצרים  עבדות  בין  הקבלה  לערוך  הכוונה 
אך  כמובן,  פסח  לפני  הנשים  ועבדות 
לאפשר לליל הסדר להיות בעל משמעות 

קצת פחות פטריארכאלית.
תפוז.  הסדר  קערת  על  המוסיפים  יש 
למנהג זה הסברים רבים. אחד מהם מספר 
על רב ששאלו אותו מדוע נעדרו הנשים מן 
ההגדה. תשובה היתה: “מקומה של האישה 
בהגדה, כמקומו של תפוז בקערת הסדר...”. 
אני מעדיף את ההסבר שזהו סמל אביבי 
בשייכות,  הנשים  ועסיסי להשתתפותן של 

העשייה והמנהיגות הקהילתית והדתית.
סמל נוסף הוא כוס מרים - המקבילה לכוס 
אליהו - ותוכנה מים. כוס זאת באה להזכיר 
לנו את מקומה של מרים ביציאת מצרים, 
מסיפור המיילדות, דרך שירת מרים ובנות 
ישראל על קריעת ים סוף ועד לבאר מרים 

במדבר.
מצאתי מנהג עתיק הרבה יותר. ר’ אלעזר 
שהסביר  הי”ג(,  המאה  )אשכנז,  מוורמיזא 

עומדים  הסדר  בקערת  והזרוע  שהביצה 
כנגד שני המנהיגים משה ואהרן. וכן אמר 
דג,  והוא  שלישי  מאכל  המוסיפים  שיש 
סמל לפריון ואולי גם זכר לנשים, שבישלו 
דגים לבני זוגן במצרים ואמור לסמל את 

מנהיגותה של מרים.
שבכמה  הדעת,  בבדיחות  לציין,  חייבים 
ציור  מובא  עתיקות  אשכנזיות  הגדות 
ואומר:  של אב הסדר המצביע על אשתו 
פרטית.  גברית  כהתבדחות  זה”,  “מרור 
להדגיש  דווקא  מבקשות  חדשות  הגדות 
את המרורים שהיו לא אחת מנת חלקן של 

נשים לאורך ההיסטוריה.

גרסה  הוא  ומעניין,  צפוי  נוסף,  סמל 
ארבע   - הבנים  לארבעת  פמיניסטית 
הבנות. יש לכן ביטויים שונים,  ואני מזמין 
שאתם  הגרסאות  את  אלי  לשלוח  אתכם 
מכירים. כאן אני רוצה להביא גרסא אחת 

שמצאה חן בעיניי.
חכמת  בעלת  אחת   - הבנות  ארבע 
חיים, אחת מרדנית, אחת תמה ואחת 

שאינה יודעת לשאול.

עליה  מרים.  זוהי   - החיים  חכמת  בעלת 
“כל  גזירת פרעה  מספר המדרש שבגלל 
הבן הילוד היארה תשליכהו” )שמות א, כב(, 
ופרש מחיי  יוכבד  גירש עמרם את אשתו 
וגירשו את  ישראל  כל  זאת  ראו  משפחה. 
ויוכבד,  עמרם  של  בתם  מרים,  נשותיהם. 
אביה,  כנגד  פנים  להעז  מהססת  אינה 
להביא  עלול  היה  שלו  היאוש  שמעשה 
“אבא,  לו:  אומרת  והיא  העם  של  לקיצו 
גזר  לא  פרעה  פרעה.  משל  קשה  גזרתך 
אלא על הזכרים, ואתה גזרת על הזכרים 
גזרתו  ספק  הרשע,  פרעה  הנקבות.  ועל 
קיימת, אבל אתה צדיק וגזרתך מתקיימת”. 
שמע זאת עמרם והחזיר את אשתו וכמוהו 
א(.  רבה,  )שמות  ישראל  גברי  כל  עשו 
פנייתה של מרים היא פנייה רציונלית של 
כל  ובעקבותיו  אביה,  חכמים.  תלמידת 

הגברים של אותו הדור, נענים לה.
מסרבת  היא  בת-פרעה.  זוהי   - מרדנית 
של  הרצחניות  במזימותיו  חלק  לקחת 
אביה. לנוכח התינוק חסר האונים שהנילוס 
האנושית  החמלה  בה  גוברת  אליה,  הביא 
והלאומית.  המעמדית  ההשתייכות  על 
)ע”פ  בתיה   - במדרש  נקראה  בת-פרעה 
כצדקת  במסורת  ונתפשה  יח(  ד,  דבה”א 

ואף כגיורת.
למרות  משה.  אשת  ציפורה  זוהי   - תמה 
כמו  היא  הרי  נשמע  שלא  כמעט  שקולה 
רות: “...כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני 
אלין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי...”.  ולה ניתן 
לענות “ יתן ה’ את האשה הבאה אל ביתך 

בית  את  שתיהם  בנו  אשר  וכלאה  כרחל 
ישראל”.

בכיה  רק   - לשאול  יודעת  שאינה  וזאת 
“...ובכתה את אביה  השקט נשמע כנאמר 
והיא  לפה  עבורה  נהייה  אנו  אמה...”.  ואת 
תשפוט אותנו. אליה נאמר “וּקְרָאתֶם ּדְרֹור 

ּבָאָרֶץ, לְכָל-ֹיְׁשבֶיהָ...”.

של  נפלאים  ציטוטים  בשני  אסיים 
משוררות לאומיות שלנו. שתיהן כתבו את 

גרסתן לארבעת הבנים.
על  שיר  ב-1950  כתבה  גולדברג  לאה 
השואה הנקרא “כנגד ארבעה בנים”. אביא 

רק את הרשע:
 ב. רשע

 אמר הרשע: אבי, אבי,
 אינני חפץ ְלַרֵחם,

 כי יבשה דמעתי, וַיְִקֶשה לבבי
 בראותי ֶמה עשו לכם.

 בראותי את בתך הקטנה בדמּה
 מקמצת אגרוף פעּוט,

 וריסיה נוגעים בעפר-אדמה,
 וֵעינָה ְמַשוַַּעת: ָלמות!

ים  בראותי להקות של כלבים ְמֻשִסּ
 בתינוק כחוש-בשר בן חמש;

 בראותי הנָסים מבתים הרוסים
 אל הְשחור, אל הבור, אל האש.

 ונדרתי להיות ערירי וחפשי,
 אכזרי וצונן וזר, -

 עד שבאו אלי מבקשי נפשי
 ודיני, גם דיני, נגזר.

 אין ְמֹתם בנפשי, אין ְמֹתם בבשִרי,
 ִהִשיגתני נקמת אדנָי.

 והגעתי אליך בודד ונכרי.
ואתה הקהה את ִשּנַי.

שכתבה  ונפלא  עליז  בשיר  שמר  נעמי 
ב-1968.

 ביום בהיר ונהדר 
 יצאו מתוך ההגדה 

 חכם ותם רשע גדול 
 וזה שלא ידע לשאול 

 וכשארבעת האחים 
 יצאו לנוע בדרכים 

 מיד מכל ארבע רוחות 
 פרחים הגיעו וברכות 

 פגש חכם בחכמה 
 אהב התם את התמימה 

 והרשע בתור אישה 
 תפס מרשעת איומה 

 וזה שלא ידע לשאול 
 לקח את היפה מכל 



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

 שילב ידו בתוך ידה 
 וחזר איתה להגדה 

 לאן הובילו הדרכים? 
 היכן ארבעת האחים? 

 בשיר שלנו ידידי 
 אסור לשאול יותר מדי 

אלי רבל
אב לחן, כיתה ד’, קשת

אלי )46(  גילי )43(  ניר )17(  נעמי )15.5(  חן )9.5(   

ארבע  בת  במשפחה  הקטנה  הבת  בגבעתיים.  גדלה  גילי     
בצבא  בבני-עקיבא.  פעילה  ומדריכה  חניכה  הייתה  בנות. 
מלחמת  לפני  קצת  והשתחררה  כקצינה,  בממר”מ  שרתה 
ו’.  כיתה  עד  בפריז  וגר  בשטרסבורג  נולד  אלי  המפרץ.    
אחרי מלחמת יום כיפור, המשפחה החליטה לעלות לישראל. 
להם  הייתה  בישראל.  יחסית  בקלות  נקלטה  המשפחה 
ישראל  פרס  חתן  הוא  אביו  של  )אח  בארץ  משפחה  כבר 
גרו  על ההשתלבות. בהתחלה  דבר שמאוד הקל  לביולוגיה(, 
כפרופ’  אביו,  של  העבודה  בעקבות  שנתיים,  וכעבור  בחיפה 
פרופ’  אימו  ברחובות.  להתגורר  עברו  ויצמן,  במכון  לפיסיקה 
אלי,  מבחינת  העברית.  באוניברסיטה  האומנות  לתולדות 
יותר מידי געגועים לצרפת” ובשנים הראשונות, הוא  “לא היו 
ברחובות  למד  אלי  שבצרפת.  וסבתא  לסבא  לטוס  הרבה 
בישיבת הדרום והיה פעיל ומדריך בבני עקיבא. בצבא שירת 
היכרות  המודיעין.     בחיל  כקצין  שונים  תפקידים  במגוון 
טובים  חברים  הם  אלי  של  הדודה  ובת  גילי  של  דודה  בן   -
התפלאו,  כולם  מידי.  חיבור  “היה  ביניהם.  הכירו  והם 

 - ועבודה  והתחתנו לפני שבועות 91’.   לימודים  וגילי נפגשו בחנוכה 90‘ התארסו בפורים 91‘  איך הם לא חשבו על זה קודם”. אלי 
גילי למדה פיזיקה ומדעי המחשב. “את המקצוע בחרתי עוד בצבא”. משנת 97‘ היא עובדת בחברת IBM ברחובות. “יש הרבה יתרונות: 
תובעניות”. מאוד  להיות  הפכו  העבודה  ששעות  היא  הבעיה  אותי,  ומעריכים  שמכירים  הידיעה  טובות,  מאוד  ותיקות  חברות   המיקום, 
אלי למד תואר ראשון בביולוגיה ואחריו מסלול ישיר לדוקטורט בגנטיקה, אך כיום הוא אינו עוסק בתחום. אלי גם היה מתלמידיו של 
פרופ’ הרב אנדרה נהר עד פטירתו ב-1988. אלי שייך לגרעין המייסד של חברת ורינט )חב’ בת של קומברס(, מובילה עולמית בתחומי 
הפקת מודיעין עסקי ובטחוני, ועובד בה כמנהל בכיר. תפקידו מחייב נסיעות רבות ללקוחות החברה בחו”ל, כך שהוא נמצא בממוצע 
שבועיים בחודש בחו”ל.    מקומות מגורים - מיד אחרי החתונה, טסו לשלושה חודשים לארה”ב )“שילוב של עבודה ובילוי”(. כשחזרו 
התגוררו בירושלים ולאחר שניר נולד, כדי להתקרב למשפחה של אלי, עברו לגור ברחובות. במסגרת העבודה של אלי, הם חיו בין השנים  
2004-2002 באנגליה. “חוויה מגבשת מבחינה משפחתית. התמודדות עם חוויות וקשיים במנותק מהמשפחה המורחבת.” לילדים הגדולים 
ההשתלבות החברתית לא הייתה פשוטה )הגיעו לבי”ס יוקרתי וסנובי(. לעומת זאת, החזרה לארץ הייתה קלה מכל הבחינות. כולם חזרו 
לאותם מעגלים חברתיים ולגילי חיכתה עבודה בIBM. עברו למזכרת בתיה לפני שנה, לאחר שהיו כאן בביקורים אצל ההורים של אלי ואחיו 
והתרשמו לטובה מהיישוב ובנוסף התחברו לרעיון של קשת. עם זאת, במשך תקופה ארוכה נמנעו מלעבור מאחר וחשבו שהילדים שלהם 
כבר גדולים מידי למעבר. היום הם לא מבינים איך לא עברו קודם. “גם אנחנו וגם חן פורחים כאן. מרגישים שהגענו למנוחה ולנחלה.”    
קשת: הרעיון משמעותי עבורם. רואים בשילוב של דתיים וחילונים חשיבות גדולה וכך גם חינכו בבית. אלי: “בכל מסגרת הרגשתי תמיד 
נון קונפורמיסט, החי על הגדר, וכאן אנחנו מרגישים בסביבה הטבעית”.   ילדים:  שמות הילדים - “כולם שמות ישראלים”. ניר - לזכר סבא 
רבא מצד אביו. נעמי - “שם יפה”. חן - לזכר אבא של גילי שנפטר לפני עשר שנים )אותיות מתוך שמו(. ניר מתנגד לרעיון של קשת ומהווה 
“אופוזיציה לוחמת”. כשגרו ברחובות הוא היה חניך בתנועת עזרא וכיום הוא פעיל, כמו גם חן, בבני עקיבא במזכרת. הוא לומד בישיבת 
הדרום. נעמי הייתה חניכה וכיום מדריכה בצופים הדתיים ברחובות, והולכת לשם מידי שבת ברגל! היא לומדת בבית ספר פלך בקרית 
דת/ אלוהים: אלי וגילי מגדירים את עצמם כאורתודוקסים. גילי: “האדם צריך את אלוהים”. אלי: “תכלית היהדות היא לא רק  עקרון. 
אמונה, אלא הובלת דרך חיים מוסרית.”    תחביבים: אלי - קריאה, האזנה למוסיקה. גילי - קריאה. ספר מומלץ “תולדות האהבה של ניקול 
קראוס.” חן ממליצה על הספר “אי-בוד”.   בילויים משפחתיים: סקי, חופשות משפחתיות, משחקי קופסה, בילוי בחיק המשפחה המורחבת.    

כיבוי אורות : נעמי וניר - כשמזכירים להם שכבר אחרי חצות. חן - בסביבות 21:00. גילי - בסביבות חצות. אלי - תלוי בשעון המקומי...

משפחת רבל רח’ גבעתימשפחה מבוקשת
ראיינה: שרון נוימן-הקר

ביום חמישי ה-25.3.10
בשעה 19:30

נקיים יציאת מצרים חוויתית
למשפחות הקהילה.

יציאה מבית הספר.



יהודה זלצברג

חידון טריוויה תעלומת מטמון הברון

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לבן לנדאו 054-5316663 )לא בשבת( 
או מויש קראוס 054-4860041.

בתאריך ה-22.3, ז’ בניסן
יתקיים קטיף בשדות שילר
מטעם עמותת “שולחן לשולחן”

בין השעות 10-12
כל זוג ידיים יתקבל בברכה

פרטים באתר,
צוות תרומה לקהילה

ילדים יקרים, אני מקווה שאתם נהנים לקרוא בכל שבוע את 
בדוי ברובו,  עלילות חבורת מטמון הברון. למרות שהסיפור 
משולבים בו הרבה פרטים נכונים בנושאי יהדות והיסטוריה. 
מעט  לא  שלמדתם  ייתכן  הסיפור,  אחרי  היטב  עקבתם  אם 
קיבצתי  זאת,  לכם  להוכיח  כדי  ואמיתיים.  חדשים  דברים 
הופיע במהלך פרקי  להן  עבורכם שמונה שאלות שהפתרון 
הפרק  מספר  בסוגריים  מופיע  שאלה  כל  בסוף  הסיפור. 
שבו אפשר למצוא את התשובה. לכל שאלה מוצעות שלוש 

תשובות אפשריות, אך רק אחת נכונה. 

“נאמן  לתואר  זכאי  שאלות  ל-5-4  התשובות  את  שיודע  מי 
ראוי  שאלות   7-6 נכון  שפותר  מי  הברון”.  מטמון  חבורת 
לענות  שמצליח  ומי  הברון”.  מטמון  חבורת  “מומחה  להיקרא 
על כל השאלות נכונה הרוויח ביושר את התואר “אלוף חבורת 
מטמון הברון”! נסו לבחון את ידיעותיכם וזכרונכם. באיזה תואר 

זכיתם?
התשובות הנכונות מופיעות במהופך.

ילדי  של  קורותיהם  אחר  לעקוב  כרגיל  נמשיך  הבאה  בפעם 
החבורה. אני מאחל לכם המשך קריאה מהנה ומחכימה!

1. מה שמה של רעייתו של הברון רוטשילד )פרק 7(?
א. פלורנס.

ב. מרלן.
ג. אדלייד.

2. מזכרת בתיה נקראת על שם... )פרק 8(
א. אחותו של הברון רוטשילד.

ב. אמו של הברון.
ג. בתו של הברון.

3. מה היה שמה הקודם של מזכרת בתיה )פרק 6(?
א. סביון.

ב. עקרון.
ג. מידון.

4. מהם ראשי-התיבות של פרדס ביהדות )פרק 13(?
א. פשט, רמז, דרש, סוד.
ב. פתח, רווח, דגש, סימן.
ג. פרט, רבע, דבר, סדר.

5. מי היה רבי אברהם יעקב גלמן )פרק 11(?
א. אחד מחלוצי המושבה שהיה גם המלמד.

ב. פקיד הברון שניהל את המושבה.
ג. חוקר מפורסם של תולדות מזכרת בתיה.

6. באיזו שנה ביקר הברון רוטשילד במזכרת בתיה )פרק 8(?
א. תרמ”ג )1883(, שנת ייסוד המושבה.

ב. תרמ”ז )1887(.
ג. תר”ן )1990(, שנת ייסוד רחובות.

7. לפי הכתוב בספר מלכים ב’, איזה אות קיבל המלך חזקיהו 
כהוכחה שיבריא ממחלתו )פרק 18(?

א. היד שלו הפכה למצורעת.
ב. המטה שלו הפך לתנין.

ג. הצל בשעון השמש זז בכיוון ההפוך.

8. מה פירוש המילים אצעדה וכומז )פרק 7(?
א. סוגים של תכשיטים.

ב. שמות של אבנים יפות.
ג. מילים נרדפות לתיבה.

התשובות הנכונות: 
1-ג, 2-ב, 3-ב, 4-א, 5-א, 6-ב, 7-ג, 8-א.

גני קשת
בהכנות לפסח

שמחה רבה
שמחה רבה

אביב הגיע פסח בא


