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באדיבותו של
אבי אביטל אב לזוהר גן דולב, קשת

פשטידה    מילה בסלע 
הסמוכים  הימים  באחד  מהגן  חזרה  זוהר 
מברכים  פיצה  שעל  ואמרה  לפורים 

“שהכל”.
גירסא דינקותא זכרתי שמברכים “המוציא” 

ויש הטוענים “מזונות”.
יצאתי לברר ומשם הכל התגלגל.

 
מקור השם פשטידה )פשטידא(

קס”ח(-   )סימן  ברורה  המשנה  לפי 
שממולא בבשר דרך לאכלם לרעבון וכדי 
ובשר כשאוכל  והוי כמו שאר פת  לשבוע 

כאחד ונראה פשוט.
יתכן ומקור השם פשטידה הוא מאיטלקית 
 = פשטידה  בצרפתית  בנוסף  פסטטה.   -
פטה )צרפתית - הS מהאיטלקית נעלמה 
  = ובספרדית   )PATE “גג”  יש   Aה ומעל 

פסטל. 
משיב:  הלוי  יצחק  הברכה הרב  ולעניין 
עבה  שבלילתה  שמכינים מעיסה  פיצה, 
דבר. לכל  כפת  דינה  אותה,  ומרדדים 
ומברכים עליה “המוציא” ולאחריה - ברכת 

המזון. 

ברכתה  בשמן,  או  בחלב  ואם נילושה 
אוכל  כן  אם  אלא  המחיה”  ו”על  “מזונות” 
“המוציא”  מברכים  ואז  גדולה,  כמות  הוא 

וברכת המזון.
סע’  קס”ח  בסי’  בשו”ע  זו  הלכה  מקור 
או  בבשר  בתנור  הנאפית  פשטידא  טו”ב: 
וברכת  “המוציא”  בגבינה מברך  בדגים, או 

המזון.

הנושאים העיקריים בפרשה
המפקד  )אחרי  לוי  בני  של  המפקד    .1
בפרשת  המתואר  השבטים  שאר  של 

במדבר(
פרשת סוטה   .2

פרשת נזיר  .3
ברכת כהנים  .4

לרגל  השבטים  נשיאי  קרבנות  תיאור   .5
חנוכת המשכן

הקדמה - המקרא והשפה העברית
בשנה  כי  הודיע  סער,  גדעון  החינוך,  שר 
הבאה, שנת תשע”א, תהיה השפה העברית 
ויום  החינוך,  מערכת  של  המרכזי  לנושא 
במשך  ברגע”.  ב”מילה  ייפתח  הלימודים 
כ-5 דקות ידברו המורים על מילה מהשפה 
זהו  נפוצה.  לשונית  על טעות  או  העברית 
למסגרת  גם  לאמצו  ואפשר  מצוין,  רעיון 
פרשת  מתוך  מילים  ולבחור  המשפחתית, 
השבוע. אני מבקש להדגים זאת בהמשך 
במילה נשא )שעל שמה נקראת הפרשה( 

וגלגוליה.    

השפה העברית נולדה כ-1200 שנה לפני 
המקרא,  תקופת  בכל  ודוברה  הספירה 
במשך כ-900 שנה. לאחר המקרא החלה 
לשון  תקופת  שנה,  כ-500  של  תקופה 
העברית  השפה  עברה  שבה  חכמים, 
מהשפה  רבות  והושפעה  רבים  שינויים 
הארמית ומשפות אזוריות נוספות. בהמשך 
לדבר  והפסיקו  בגלות,  חיו  ישראל  בני 
עברית בחיי היום-יום )אך התפללו ולמדו 
לארץ  חזָרה  העלייה  עם  בעברית(.  תורה 

לתחייה”  העברית  השפה  “קמה  ישראל 
)על אף שהיא אף פעם לא ממש מתה(. 
ביָזמתם של אליעזר בן יהודה ואחרים היו 
בתי   20 כבר   1897 בשנת  ישראל  בארץ 
היהדות  את מקצועות  לימדו  ספר שבהם 
העברית  שבהם  ילדים  גני  לצד  בעברית, 
ותלמידי  הגן  ילדי  הדיבור.  לשפת  הפכה 
עברית  דיברו  לא  שהוריהם  הספר,  בתי 
במשפחותיהם  להפצתּה  תרמו  בבית, 
בשנת  ישראל  מדינת  וכשקמה  ובציבור, 
1948, הפכה בה העברית לשפה הרשמית. 
העברית של היום היא מודרנית ומתחדשת 
במילים חדשות רבות, אך תמיד יש לזכור  
המקרא,  הם  שלה  העיקריים  שהמקורות 
לשון  מקראית,  עברית  והתלמוד:  המשנה 
תורה  ולימוד  )תפילה  גלות  לשון  חכמים, 

אך לא דיבור(.  

המילה “ נשא” וגלגוליה בפרשה
את  מצאתי  הנכדים  של  לבית  כשהגעתי 
הילה  ואת  חוברת,  במילוי  עסוק  שמוליק 

משחקת בכדור עם חברתה אביגיל. 
“מה אתה עושה?” שאלתי את שמוליק.

 C  ,B  ,Aה־ אותיות  בכתיבת  “מתאמן 
שמוליק,  ענה  באנגלית”,  שלנו  בחוברת 
והוסיף שזה חשוב מאוד “כי בשנה הבאה 
נצטרך  הרי  ושם  באמריקה,  ונלמד  נגור 

לדבר ולכתוב רק בשפה האנגלית”.
גם  היא שפה חשובה מאוד  “אכן אנגלית 
למי שאינו חי באמריקה”, אמרתי, “אבל גם 
כשתהיו שם אסור לכם להזניח את שפת 

האם שלכם העברית”. 
הילה  התערבה  זה?”  את  עושים  “ואיך 

בשיחה.  
“יש מספר דרכים”, אמרתי. “ראשית עליכם 
בעברית,  ספרים  הרבה  ולקרוא  להמשיך 
ודבר  כאן.  לעשות  רגילים  שאתם  כפי 
נוסף שיעזור לכם - לקרוא בכל שבוע את 
פרשת השבוע, לבחור ממנה מילים חדשות 
האם  וגלגוליהן.  משמעותן  את  וללמוד 
תוכלו למשל לחבר לי משפטים בעברית 
נש”א?”  השורש  את  בתוכם  המכילים 

שאלתי, אפרופו פרשת נשא.
מיד  ענתה  לאלקים”,  תפילה  נושאת  “אני 

אביגיל.
הילה חשבה עוד רגע ואמרה: “ואני נושאת 

את התיק לבית הספר”. 
נש”א”,  בשורש  נכון  השתמשתן  “שתיכן 
אישרתי.  “במילון בן יהודה כתוב כך: נשא 
-  הרים דבר או פלוני  ממקומו למעלה,  
מתאים  זה  אחר.  למקום  להוליכו  כדי  או 
זה.  רק  לא  זה  אבל  אמרה.  שהילה  למה 
מכיוון שמשמעות המילה היא להעלות או 
לדברים  גם  משמעותה  הורחבה  להוליך, 
שאינם פיזיים )סמליים( כגון לשאת תפילה 
או לשאת נאום, וזה כמובן תואם היטב את 

המשפט שהציעה אביגיל”. 
“וכשאנו קוראים בתורה ואומרים בתפילה 
שהקב”ה הוא “נושא עוון ופשע” הכוונה היא 
לכך שהוא כאילו “מרים את החטא” מעלינו 
סולח  כלומר  מאִתנו,   הרחק  אותו  ומוליך 
כמובן  מופיעים  האלה  הדברים  וכל  לנו. 
דוגמאות  מספר  לפניכם  והנה  במקרא, 
ואחר כך מספר פסוקים  מספֶר בראשית, 

מפרשת נשא”. 



בראשית ז’, י”ז - וַיְהִי הַּמַּבוּל אַרְּבָעִים יֹום, 
אֶת־הַּתֵבָה,  וַיְִּׂשאוּ  הַּמַיִם,  וַיִּרְּבוּ  עַל־הָאָרֶץ; 

וַּתָרָם, מֵעַל הָאָרֶץ. 
הַרְחֵק  מִנֶּגֶד,  לָּה  וַּתֵֶׁשב  וַּתֵלֶךְ   - ט”ז  כ”א, 
ּכִמְטַחֲוֵי קֶֶׁשת, ּכִי אָמְרָה, אַל־אֶרְאֶה ּבְמֹות 

הַיָּלֶד; וַּתֵֶׁשב מִנֶּגֶד, וַּתִָׂשא אֶת־קֹלָּה וַּתֵבְךְּ.
וְהַחֲזִיקִי  אֶת־הַנַּעַר,  ְׂשאִי  קוּמִי   - י”ח  כ”א, 

אֶת־יָדֵךְ ּבֹו: 
אַרְצָה  וַיֵּלֶךְ,  רַגְלָיו;  יַעֲֹקב,  וַיִָּׂשא   - א’  כ”ט, 

בְנֵי־קֶדֶם.
קְהָת,  ּבְנֵי  אֶת־ֹראׁש  נָֹׂשא,   - ב  ד,  במדבר 
מִּתֹוךְ, ּבְנֵי לֵוִי--לְמְִׁשּפְֹחתָם, לְבֵית אֲֹבתָם.  
ּבְנֵי  גֵרְׁשֹון--גַּם־ ד, כב - נָׂשֹא, אֶת־ֹראׁש 

הֵם:  לְבֵית אֲֹבתָם, לְמְִׁשּפְֹחתָם.     
ָׁשלֹום.  וְיֵָׂשם לְךָ  ּפָנָיו אֵלֶיךָ,  ו, כו - יִָׂשא ה’ 
“נשיאת  גם  )מתוך ברכת כהנים הנקראת 

כפיים”(  
ז, יב - וַיְהִי הַּמַקְרִיב ּבַיֹּום הָרִאׁשֹון אֶת קָרְּבָנֹו 
 - יח  ...ז,  יְהוּדָה:  לְמַּטֵה  עַּמִינָדָב  ּבֶן  נַחְׁשֹון 
נְִׂשיא  צוּעָר  ּבֶן  נְתַנְאֵל  הִקְרִיב  הֵַׁשנִי  ּבַיֹּום 
יִּשָשכָר: ...ז, כד - ּבַיֹּום הַּשְלִיִׁשי נִָׂשיא לִבְנֵי 
זְבוּלֻן אֱלִיאָב ּבֶן חֵֹלן: ...ז, ל - ּבַיֹּום הָרְבִיעִי 

נִָׂשיא לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיצוּר ּבֶן ְׁשדֵיאוּר.
מן  שנגזרות  המילים  הודגשו  )בטקסטים 
השורש “נשא”. השימוש בשורש נש”א נפוץ 
מאוד בשפה העברית, ומופיע בתנ”ך מאות 

פעמים(. 

שהם  ואמרו  הפסוקים  את  קראו  הילדים 
מיהו  )ואפילו  נשיא  זה  מה  יודעים  כמובן 
שהם  הוסיפו  מיד  אבל   המדינה(,  נשיא 
ההסברים  בין  הקשר  את  מבינים  אינם 

למילה נשא שבתחילת הפרשה.
נוספות.  משמעויות  גם  יש  נשא  למילה 
כי־תשא,  )פרשות  אחרים  ובמקומות  כאן 
מובאת  נשא  המילה  כאשר  וכו’(,  במדבר 
“למנות  היא  הכוונה  ראש,  המילה  בצירוף 
או לספור”.  הכוונה ב”נָֹׂשא, אֶת־ֹראׁש ּבְנֵי 

קְהָת” היא: מנה אותם. 

למשאית  קוראים  למה  מבין  אני  “עכשיו 
שמרימים  “מפני  שמוליק,  נדלק  משאית”, 
אליה כל מיני דברים והיא מעבירה אותם 
למה  עכשיו  יודעת  “ואני  למקום”.  ממקום 
הילה.  הוסיפה  נשיאים”,  לעננים  קוראים 
“ברכת  משלּה:  היא  אף  תרמה  ואביגיל 
מכיוון  כפיים  נשיאת  נקראת  כהנים 
לגובה  הידיים  את  מרימים  שהכהנים  
את  מברכים  שהם  בשעה  הכתפיים 

הציבור”.  
כך”,  על  שמח  ואני  משהו  למדתם  “אז 
שהמילה  לכך  לב  רק  “שימו  סיכמתי. 
נש”א,  השורש  מן  נגזרת  שאכן  משאית 
איננה מילה מקראית אלא מילה הלקוחה 
שפה  היא  העברית  החדשה.  העברית  מן 
העת,  כל  מתחדשת  היא  ועדיין  קדומה, 
אלפי  עוד  לה  נוספו  המקרא  ימי  ומאז 

מילים חדשות, ביניהן המילה משאית”.   
לב  שמתם  האם  אחרונה:  שאלה  “ועכשיו 
הוצמדה  לא  עמינדב  בן  שלנחשון  לכך 
המילה נשיא וגם אצל יששכר כתוב בקיצור 
מסוים, נשיא יששכר ולא כמו שכתוב אצל 
זבלון אליאב  “ונשיא לבני  שאר הנשיאים, 
בן  אליצור  ראובן  לבני  ונשיא  חילון,  בן 

שדיאור” וכו’?  )תשובה בהמשך(.

סיכום
דרך בטוחה ומעניינת להעשיר את השפה 
העברית אצל ילדים היא דרך התנ”ך בכלל 
ופרשת השבוע בפרט. כאן בחרתי להדגים 
השרש  על  )חלקי(  מבט  באמצעות  זאת 

נש”א וגלגוליו )בעיקר בפרשה(. 
אבן  מילון  יהודה,  בן  מילון  מקורות: 
שלמה  של  לתנ”ך  וקונקורדנציה  שושן 

מנדעלקארן או של אבן שושן.
תשובה אפשרית לשאלה )ונושא לדיון בפני 
עצמו(: השאלה הכי מפורסמת על קרבנות 
הנשיאים היא מדוע חוזרת התורה שתים-
עשרה פעמים על פרטי הקרבן שהביא כל 

יכולה לכתוב פעם אחת את  נשיא, שהרי 
הנשיאים  שכל  לנו  ולומר  הקרבן  פרטי 
הנפוצה  אותו הקרבן. התשובה  הביאו את 
לשאלה זו היא שהתורה התייחסה כאן לצד 
ולאינדיבידואליות  מחד,  החברתי־שוויוני 
של כל אחד מהנשיאים מאידך. כל נשיא 
שיפורט  וראוי  המלא  בשמו  שייקרא  ראוי 
המכובד,  בקו  נמשיך  אם  קרבנו.   לגביו 
הסוציאלי־חברתי הנ”ל, יש לשים לב לכך 
שלשבט יהודה ולשבט  יששכר יש “יתרון” 
מסוים על השבטים האחרים ואולי חשיבות 
יתר. זאת מכיוון שיהודה הוא השבט שממנו 
יוצאים מלכי ישראל ויששכר הוא שבט של 
)והמורים, שבאותה עת עוד  לומדי התורה 
אולי  שכך  מכיוון  ראוי(.  מעמד  להם  היה 
ה”יתרונות”  שגם  לנו  לומר  התורה  רצתה 
יששכר, לא עושים  ושל  יהודה  האלה של 
אותם שווים יותר מהשבטים האחרים, ולכן 

“גרעה” משהו מתוארם.  

לעולמו,  הלך  קציר  אפרים  כאשר 
ואמר  הממשלה  ראש  לו  ספד 
נישא”. היה  לא  נשיא  כשהיה   “גם 
כוונת הדובר טובה, כמובן: קציר היה ידוע 
בצניעותו הרבה. כותב ההספד רצה לומר 
מניח  אני  ביהירות.  התנהג  לא  שקציר 
בתחילה  זאת  כתב  אף  ההספד  שכותב 
אבל  התנשא”.  לא  נשיא  כשהיה  “גם  כך 
היה  לא  נשיא  כשהיה  “גם  הסופי  הניסוח 
הפירוש  אף  )וזה  להתפרש  עלול  נישא” 
נשיא  כשהיה  “גם  לדעתי(  מילונית,  הנכון 
ונישא  שרם  אלא,  וגבוה”.  רם  היה  לא 
בהתנשאות...  נהג  לא  אם  גם  היה,   אכן 
יש הבדל בעברית המדוברת )ולא רק בה( 

בין ניָשא לבין התנשא.

מרדכי ליבנה
 סב להילה כיתה ג’ ושמוליק כיתה א’, 
קשת

מה שהוא בלתי מובן מאליו
פרפראזה על קטע מתוך ‘המובן מאליו’ ליוסף אל דרור

לא צפיתי ב’האח הגדול’, גם לא ב’הרווק’, 
מאה’,  נגד  ‘באחד  לא  ב’הרווקה’,  לא  גם 
אני  שרון’  אותי  ‘קחי  את  ב’תבוריס’.  ולא 
צפיתי  ‘רמזור’  מתוך  ראיתי,  אם  זוכר  לא 
כל  את  סיימתי  לא  אבל  פרקים,  בשני 
פרקי ‘מפרץ האהבה’, לא צפיתי באף פרק 
איך  או  למיליון’  ‘המרוץ  או  מ’הישרדות’ 
באף  צפיתי  לא ממש  לזה.  קוראים  שלא 
יאיר לפיד. אני דווקא זוכר כמה משפטים 
בדודו  נהדרת’.  מ’ארץ  מעתוק  ליטל  של 
טופז יש לי תחושה שצפיתי אבל אני לא 
בטוח. אני זוכר איזה חייזרים, אבל אולי זה 
מהסרט, אף על פי שגם בסרט לא צפיתי. 
נהניתי.  ראשונות  דקות  חמש   - ‘השגריר’ 

חדשות ערוץ 2 - אייטם או שני אייטמים, 
את חדשות ערוץ 1 אף פעם!  בעצם לא, 
ב-4.11 או ב-11.9 מול חיים יבין, לא זוכר. 
‘שמש’ -  הייתי ממש קרוב לצפות בפרק, 

ממש קרוב, אבל אני לא יודע מה קרה. 

כמו כן לא צפיתי ב’כוכב נולד’ )כל העונות(, 
אבל גם לא ב’אמריקן איידול’, ב’פוליגרף’, 
ב’במעגל עם דן שילון’, אם כי קצת מוזר 
בזמן  שילון’  דן  עם  ‘במעגל  את  להזכיר 
שלא צפיתי בשום תכנית אירוח או בתכניות 
הבוקר או בתכניות הבישול וכן הלאה, אבל 
נראה ש’במעגל עם דן שילון’ מסמל משהו. 
‘אוניברסיטת האהבה’, ‘חילופי נשים’, ‘קרב 

סכינים’, ‘נקמת המחוננים’, ‘טעם האהבה’, 
‘רצים  או  הדרך’  ‘סוף  הסקס’,  ‘אפקט 
בגדול’,  ‘לרדת  למיליון’,  ‘רצים  לדירה’, 
תכנית  אף  בקיצור    - ויורדים’  ‘הולכים 
של ציפי שביט. מתכניות הריקוד אני יכול 
להישבע רק על ‘נולד לרקוד’ ו’רוקדים עם 
על  תכנית  אף  לא.  השאר  ואת  כוכבים’, 
בדיחות,  לא ‘פרויקט ביפ’ ולא ‘האקדמיה 
כלום  זוכר  לא  אני  מהדוגמניות  לצחוק’. 
חוץ מ’הטופ מודל הבאה’ וזה כבר כנראה 
אצלי  דרוש  אולי  אז  הפחד.  אפקט  ממש 

‘פיצוץ של שיפוץ’?!  
רונן כהן
אב לאור, כיתה ד’ קשת



קצת סאטירה מקומית

אסנת פרל

מישהו  לשאול  כשרצינו  הצבא,  בתקופת 
אם הוא יוצא שבת, שאלנו “אז מה? אוכל 
רגשות  כמה  ובאמת,  השבת?”  אימא  של 
“אוכל  הזה  הביטוי  בתוך  להם  מקופלים 
רוצים  ילדיי  כאשר  היום,  וגם  אימא”.  של 
בביטוי  משתמשים  הם  בית  של  תחושה 
יש שינוי קטן: אצלנו  כי אצלנו  דומה, אם 
מבקשים אוכל של אבא )אכן, גבר חיל מי 

ימצא(.

היהודי  בעם  ובטח   - עם  לי שבכל  נדמה 
- אוכל אומר הרבה יותר מערכו התזונתי. 
דמיינו את זה: ערב חורף קר, גשם בחוץ. 
באח  בוערת  אש  ונעים,  חמים  בבית 
ועל  החדר(,  את  מחמם  המזגן  )לחלופין, 
הכיריים כבר עומד סיר ברזל ובתוכו מרק 
מהביל. מי לא היה מוכר את הבכורה שלו 
תמורת קערה מן האדום־האדום הזה? אין 
כמו אוכל ביתי לחימום הגוף והנפש. הוא 
מנחם כשהעת קשה, ומדיף ניחוח עז של 

אהבה.
עם  הביתי  הבישול  את  להשוות  מה  ואין 
אוכל תעשייתי. קשה לדמיין את עָׂשו מוכר 

את בכורתו תמורת מרק קנור מוכן ברגע.
באוכל.  מערבים  אנחנו  רגשות  כמה 
רגשות  מביעים  אנחנו  האוכל  דרך 
לפנק,  דרך  זאת  רגשות.  ומקבלים 
קשר. לחזק  אכפתיות,   להראות 
וכמה ציפיות והתרגשות מכניס ילד לתוך 
מביע  הוא  דרכה  שלו.  ההולדת  יום  עוגת 
העניין  ייחודו, את תחומי  את  את שמחתו, 
לנוכח  בו  שאוחזת  ההתרגשות  ואת  שלו 
־  שנה  בעוד  גדל  הוא  שהנה  המחשבה 
הרבה מטען לעוגה אחת פעם בשנה. וכל 
של  החוויה  את  לילדו  לתת  רוצה  הורה 

עוגת יום הולדת מיוחדת וביתית.
חיים  אנחנו  במסגרת.  חיים  אנחנו  אבל 
החלטה  קיבלנו  וכקהילה  בקהילה, 
יום  עוגות  לאפות  שאין  חד-משמעית 
ששוחחנו  ואחרי  לקנות.  אלא  הולדת, 
השנה,  כל  ערכים  על  גבוהה-גבוהה 
הזדמנות  ההולדת  יום  עוגת  מספקת 
ליישם אותם הלכה למעשה. אפשר לנצל 
על  הילדים  עם  ולשוחח  ההזדמנות  את 
התחשבות בזולת, על דחיית סיפוקים, על 
ויתורים  לפעמים  שמצריכים  ביחד  חיים 

ועל חשיבות הציות לחוק. 
ערך  עִמה  נושאת  לקהילה  ההשתייכות 
לקראת  עכשיו,  רב.  וערכי  רגשי  מוסף 
עיצומה של עונת ימי ההולדת, בואו נחזק 
את  נשאיר  בואו  ההחלטה.  את  במעשה 
העוגה הביתית המיוחדת ליום ההולדת עם 

המשפחה.
חגית קראוס
אם לאביב ותמיר, כיתה א’, קשת

פרק א: כך היינו פעם
לפני  השנה  ראש  ערב  יואל: 
ואני  נגה  רעייתי  שנה.  עשרים 
העיר  את  לעזוב  החלטנו 
ולעבור  לציון  ראשון  הגדולה, 
למקום קטן שקט ואינטימי. נכנסנו לרכב 
נסענו...  נסענו  נגיע,  שנגיע,  לאן  ונסענו, 
טוסקנה,  כמו  שנראה  למקום  הגענו 
מזכרת בתיה: כרמים, עצי פרי, התחברנו, 

החלטנו שחייבים לבדוק.
התחלנו לשוטט בשני הרחובות שהיו פה 
עץ,  קורות  ורעוע,  גדול  במבנה  ונתקלנו 
טיח מתקלף. הרגשתי שהמבנה קורא לי: 

יואל, תציל אותי, שמור עלי.
הרגשתי שאני חייב לעשות משהו. אמרתי 

לאשתי: “תקשיבי זה יהיה הבית שלנו”. 
הלכנו, חיפשנו את מי לשאול,  מצאנו את 

ראש המועצה: 
מה  ידידי  טוב  ערב  המועצה:  ראש 

רצונכם?
יואל: אנחנו רוצים לגור בבית הגדול  שב...

נגה: ברחוב המייסדים.
ואת  ראש המועצה: אתה בחור משעשע 

מצחיקה מאד זה בית משק הברון.
יואל: אני לא צוחק אני רציני.

ראש המועצה: אי אפשר לגור בו, זה בית 
לשימור.

נגה: אנחנו נשמור עליו
בו  גרו  היסטורי,  בנין  זה  המועצה:  ראש 

המייסדים
יואל: אז נסייד

שני: אי אפשר מצטער.
נגה:  אולי צריך לוותר... נגור בגדרה...

ראש המועצה: חכו רגע, תראו יש מגרש 
אחד פנוי. אתם הולכים ימינה עד שרואים 

עץ אבוקדו. שם.
אנחנו  ומאז  האבוקדו,  את  לקחנו  יואל: 

גרים שם...
רק שמאז.... 

להסתחרר  ומתחיל  באמצע  עומד  )יואל 
סביבו עוברים המוני אנשים(

חגורת  חוגר  אתה  אדוני,  סליחה  שוטר:  
בטיחות זה שטח עירוני פה.

או  בית  ועד  יש  בגנ”ש  ברביעיות  אשה: 
העץ  את  משקה  מי  תורנות?  שעושים 

במרכז?
עם  זה  האמצעי  במדורגים,  צעיר:  גבר 

גינה או בלי מרפסת?
נגה: יואל, חסר ביצים, קפוץ לסופר הגדול 

להביא.
אישה )בלחץ(: אדוני, איפה יוצא כאן רחוב 

הזית?
יואל: לא יודע, באמת

זה  יודע  לא  אתה  איך  אשה: 
ישוב קטן

יואל: כבר לא כל כך קטן
ילדה: באיזה כיכר פונים לפארק

פנינה, מדריכת הטיולים: אתה מקומי או 
תייר?

יואל: אני כבר לא יודע. אני מהאבוקדו 

פרק ב: אתר התיירות מזכרת בתיה
פנינה, מדריכת טיולים שלום לכולם אני 
אדריך  אני  התיירים.  מדריכת  אני  פנינה 

אתכם. לא להצטופף לכולם יש מקום.
זוג אנגלי מגיע באיחור:

 Hellow. Is this the turist tour of mazkeret
batea?.
Darling, where is my cup of tea?
Honey not now…don’t make a bushot

זוהי  מת-חי-לים.  אנחנו  חברה  או-קיי 
מזכרת בתיה.

זו בתיה  בחור צעיר: אני רוצה לדעת מי 
ולמה אני צריכה לזכור אותה. איפה היא?

מתחילים.  אנחנו  יאללה,  או-קיי,  פנינה: 
)עושה  המדרחוב.   - הראשונה  הנקודה 
בה(  נתקלים  עוצרת,  אחריה.  כולם  צעד, 

זהו, נגמר המדרחוב.
מימינכם אתר משמעותי במזכרת בתיה-

...תא הטלפון האנגלי. 
בחור צעיר: אפשר להתקשר? נגמרה לי 

הבטריה.
פנינה: לא לא הטלפון לא לשימוש כזה. 

אלא הוא משמש רקע לתמונות חתונה. 
אנגלייה: דארלינג, זה בדיוק כמו בלונדון. 

יש כאן גם שומר שלא זז?
honey, this is mazkeret bati :אנגלי

.my tea… :אנגלייה
נמשיך - אנחנו פונים ימינה לרחוב הגורן 
בו ממוקמים כל בתי הספר והגנים- אני 
לדחוף  לא  בטור,  להסתדר  מבקשת 
ילדים,  סבלנות קצת צפוף, פקוק, הרבה 
בית ספר קשת החדש  את  מאז שפתחו 
מכוניות  של  שלמה  קהילה  התווספה 

וקצת קשה להתקדם בבוקר.
מצד ימין לא לפספס את המשוריין 

לכל  הפסקה,  שעה  לחצי  יוצאים  אנחנו 
הרעבים יש כאן מגוון אפשרויות יש את: 
פיצה  ציצה,  פיצה  פיצה,  לה  דה  פיצה 

מקפיצה פיצה אחלה פיצה ושווארמה.
 darling I’m hungry I don’t like אנגלייה: 

pizza

מאיפה מאיפה
העוגה

מערכון שהוצג על ידי התיאטרון הקהילתי בחגיגת יום העצמאות במושבה



יהודה זלצברג
פרק 27 -  סוד היונה תעלומת מטמון הברון

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

המשך יבוא...

יְָלִדים יְָקִרים, ביָזמת אופיר נפגשו ילדי חבורת מטמון הברון עם 
מתוך  צפון,  יפתח  פרופסור  הראשונה,  העלייה  תולדות  חוקר 
ההכרה שעדיף לשתף אתו פעולה מאשר להתחרות בו בניסיון 
רוטשילד.  למצוא ראשונים את מטמון התכשיטים של הברון 
שהותיר  הפסוקים  לחידת  הפתרון  על  אופיר  הכריז  במפגש 
בכותרת  הפסוק  משמעות  גלמן.  יעקב  אברהם  רבי  אחריו 
ממראי  אחד  מכל  פסוקים  עשרה  אחורה  ללכת  שיש  היא 
המקומות שהופיעו בחידה. אך מה מופיע בפסוקים החדשים 
הפסוקים  וכיצד  אליהם?  הגיעו  והפרופסור  שהילדים  הגיעו 

הללו מובילים אל האוצר?

שושנה ניגשה אל הבריסטול שעליו הופיעו הפסוקים המצוטטים 
לקחה  היא  הריק.  השני  ִצדו  אל  אותו  והפכה  גלמן  של  בחידה 
החדשים,  הפסוקים  את  הסדר  לפי  וכתבה  עבה  טוש  בידה 
שאליהם הגיעו הנוכחים בחדר כשספרו עשרה פסוקים לאחור 
מתחת  קו  מתחה  היא  ואז  המקוריים.  מהפסוקים  אחד  מכל 

למילה הבולטת שחזרה בכל אחד מן הפסוקים.

נֵי ְּבנֵי יֹונָה ֶאל ַהּכֵֹהן־ֶאל ֶּפַתח  ֵּתי תִֹרים אֹו שְׁ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי יִָבא שְׁ
אֶֹהל מֹוֵעד. )במדבר ו י(

וְֶאְברֹוֶתיָה  ַבֶּכֶסף  נְֶחָּפה  יֹונָה  ַּכנְֵפי  ַפָּתיִם:  שְׁ ֵּבין  ְּכבּון  ִאם־ִּתשְׁ
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )תהלים סח יד(

ַּלח ֶאת־ַהּיֹונָה ֵמִאּתֹו--ִלְראֹות ֲהַקּלּו ַהַּמיִם ֵמַעל ְּפנֵי ָהֲאָדָמה.  וַיְשַׁ
)בראשית ח ח(

ְעֵרְך  שַׂ ְלַצָּמֵתְך;  ִמַּבַעד  יֹונִים  יָָפה--ֵעינַיְִך  ִהּנְָך  ַרְעיִָתי,  יָָפה  ִהּנְָך 
ּגְָלׁשּו ֵמַהר ּגְִלָעד. )שיר השירים ד א( ְּכֵעֶדר ָהִעּזִים שֶׁ

ואמרה  בחדר  הנוכחים  אל  חזרה  ראשה  הפנתה  כשסיימה 
יונה  מופיעה  שבמקרה  סביר  לא  ברור.  הכול  “עכשיו  בסיפוק 
בכל אחד מהפסוקים. כל הכבוד לאופיר!” שאר החברים בירכו 
גם הם את אופיר על פיצוח החידה. רק עמיחי עכר את שמחת 
החבורה, “סליחה שאני מפריע לחגיגה, אבל מה נתן לנו הפתרון? 
אותנו  מוביל  זה  ואיך  ‘יונה’?  במילה  לנו  להגיד  ניסה  גלמן  מה 

קדימה אל האוצר?” החברים החליפו מבטים ומשכו בכתפיהם. 
כל העיניים נישאו מאליהן אל האדם שמתוקף תוארו היה בעל 
הסיכוי הגבוה ביותר לדעת את התשובה לשאלתו של עמיחי. 
פרופסור יפתח צפון הבחין לפתע שכולם ממתינים למוצא פיו 
אליכם  אחזור  העניין...אני  את  לבדוק  “ובכן....אה...צריך  וגמגם, 
נד  הוא  ממהר...”  ללכת...אני  חייב  אני  אופן,  בכל  תשובה.  עם 
בראשו לאות תודה ושלום, ונחפז לעזוב את המקום. מאיר הציץ 
ואז אמר  לוודא שהחוקר אכן מתרחק מהמקום,  לחלון  מבעד 
בשקט, “זה לא מוצא חן בעיניי.” אופיר שאל, “מה לא בסדר?” 
מאיר השיב לו “הכול. שמתם לב שהוא לא טרח אפילו להתנצל 
בפני על מה שעשה לי? הוא התעלם ממני. ולמה פתאום ברח 
לשום  מיהר  לא  הוא  לחידה?  הפתרון  את  ששמע  אחרי  מיד 
מקום עד לרגע שגילית את הפתרון! לא נראה לי שהוא השתנה 
באמת.” אורית שאלה “אתם חושבים שהוא יודע את המשמעות 
של היונה ומסתיר אותה מִאתנו?” רוב הראשים בחדר הנהנו. גיל 
תפס פיקוד, “או־קיי, חייבים לעקוב אחריו, אבל לא כדאי שכולנו 
נלך, זו חבורה מסורבלת מדי. אני אלך עם עוד מישהו, ואני מציע 
שהשאר יתרכזו כאן וינסו לחשוב הלאה על פתרון החידה. נעדכן 
זה את זה במסרונים אם יתחדש משהו. מי בא אתי?” הראשון 
לזנק היה, כמובן, מאיר. “יש לי חשבון אישי אתו” שמח להסביר. 
סביב  הצטופפו  והשאר  במהירות,  המוזיאון  לכיוון  יצאו  השניים 

הבריסטול עם הפסוקים.
היונה ככל  רעיונות למשמעות  הציעו  הילדים שנשארו במועדון 
מישהו  של  בבית  הוחבא  האוצר  אולי  הקודח:  במוחם  העולה 
טמון  שתחתיו  זית  עץ  על  מרמזת  היונה  שמא  או  יונה?  בשם 
האוצר, כמו היונה של נח שעלה זית בפיה? ואולי זוהי יונת השלום, 
שאליה מכוון גלמן בחידתו? כך נזרקו הצעות שונות לאוויר, בעוד 
אפרת יושבת בשקט ועיניה עצומות, והיא מנסה להיכנס לראשו 
של גלמן. אילו דברים היו קיימים במושבה בתקופה ההיא? מה 
היא מכירה במושבה שקשור ליונה והוא עתיק כימי המושבה? 
היא דמיינה את עצמה הולכת ברחוב רוטשילד, רחובה הראשי 
ימינה ושמאלה. התשובה לא איחרה  של המושבה, ומסתכלת 

לצוץ בראשה...

no fish & chips? no fish & chips? :אנגלי
איתי: לא.

סיום הסיור אצל מהנדסת המועצה בואו 
בתיה  למזכרת  מתכננת  היא  מה  ותראו 
לסיור הבא שלכם, או של הילדים שלכם, 
הנינים  של  או  שלכם....  הנכדים  של  או 

שלכם או של הבני נינים שלכם. 
* כביש 6 מועד משוער 2005

* תחנת הרכבת אני בשלבי תכנון
* קאנטרי קלאב ומגרש גולף - דומה      

   להוא שבקיסריה
* קניון - נתחרה בבילו סנטר

* דיסקוטק לנוער

פרק ג: איפה מבלים הילדים שלנו 
ערב שישי השעה 8:00 בערב 

לאן  למיכל:  טלפון  מרים  אני  איתי: 
יוצאים?

מיכל: כרגיל נתחיל בגן נראה לאן... נזרום.
איתי: אמא אני יוצא, ואז כרגיל השטיפה: 

אמא: מתי תחזור? אל תחזור מאוחר ואל 
תשתה ואל תעשן... סיגריות ותסתובב רק 

עם חברים שאתה מכיר, ואל תלך מכות. 
זהו אנחנו  פנוי.  לגן חיפשנו ספסל  הגענו 
מסודרים אבל יחד איתנו הילדים מכיתה ד 

רוקדים טקטוניק.

ערב שישי השעה חצות
צוות שלוש-  מתקרבים 3 אנשים: אנחנו- 
השכנים-  רעש-  הרבה-  כאן-  יש- 
המקום-  את  לעזוב-  עליכם-  מתלוננים- 

מיד- ולא... 
לא התווכחנו הלכנו. נזרום... ישר לטלטביז.

)הגבעות הירוקות ליד האנדרטה(
איתי: ואחרינו צוות 3: אנחנו צוות שלוש יש 
כאן הרבה רעש השכנים מתלוננים, עליכם 

לעזוב את המקום מיד ולא...
איתי: איזה שכנים יש פה בית קברות. לא 

מתווכחים. הולכים. לאן?... למנטה.
)כולם מעשנים משום מה מתחילה תיגרה 

בין זוגות של אנשים(
הבנו שלהישאר שם זו סכנת חיים. נזרום 

נזרום.
יואל: איתי כבר 4 בבוקר אני מחפש  אותך 

בכל הרחובות איפה אתה מסתובב? 

אנחנו  כולכם,  תבינו,  לסיכום, 
התבקשנו  הקהילתי.  התיאטרון 
לעשות פארודיה על מזכרת בתיה, 
דור  זה  ככה  שלכם,  הראי  אנחנו 
הולך, דור רץ ודור גדל. וכולנו ביחד 

זורמים לעבר העתיד המשותף.


