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גדיים נעשו תיישים    מילה בסלע 

 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

נַעֲׂשוּ  קְטַנִּים   = ּתְיִָׁשים  נַעֲׂשוּ  גְּדָיִים 
חָכְמָה.  קָנוּ  וְתַלְמִידִים   גְּדֹולִים, 
האוניברסיטה,  בוגרי  את  תראו  דוגמה: 
בגן  ילדים המשחקים  היו  עוד  רק אתמול 

השעשועים, גדיים נעשו תיישים.
חנינא  ר’  של  פעילות  בנושא  דן  המקור 
בן אחי רבי יהושע בגולה, הוא רצה לעּבֵר 
רק  ניתנה  זו  שסמכות  בעוד  שנים  שם 
לחכמים בארץ ישראל: ”ּכַאֲֶׁשר יָרַד חֲנַנְיָה 
ָׁשנִים  מְעַּבֵר  הָיָה  לַגֹּולָה  יְהֹוׁשֻעַ  ר’  אָחִי  ּבֶן 

אַחֲרָיו  ִׁשגְּרוּ  ּבְחוּצָּה-לָאָרֶץ.  חֳדִָׁשים  וְקֹובֵעַ 
ְׁשנֵי ּתַלְמִידֵי-חֲכָמִים... ּכֵיוָן ֶׁשרָאָה 
ּבָאתֶם?  לָּמָה  לָהֶם:  אָמַר  אֹותָם, 
ּבָאנוּ...  ּתֹורָה  לִלְמוד  לֹו:  אָמְרוּ 
הִתְחִיל הוּא מְטַּמֵא וְהֵם מְטַהֲרִים, 
הִכְרִיז  מַּתִירִים.  וְהֵם  אֹוסֵר,  הוּא 
ָׁשוְא  ֶׁשל  הַּלָלוּ  אֲנִָׁשים  עֲלֵיהֶם: 

יָכֹול  אַּתָה  וְאִי  ּבָנִיתָ  ּכְבָר  לֹו:  אָמְרוּ  הֵם... 
מְטַּמֵא  אֲנִי  מָה  מִּפְנֵי  לָהֶם:  לִסְּתֹר-...אָמַר 
ֶׁשאַּתָה  מִּפְנֵי  לֹו:  מְטַהֲרִים?...אָמְרוּ  וְאַּתֶם 

ּבְחוּצָּה-לָאָרֶץ.  חֳדִָׁשים  וְקֹובֵעַ  ָׁשנִים  מְעַּבֵר 
יֹוסֵף  ּבֶן  עֲקִיבָא  וְהַּלוא  לָהֶם:  אָמַר 
חֳדִָׁשים  וְקֹובֵעַ  ָׁשנִים  מְעַּבֵר  הָיָה 
לר’  הָנַח  לֹו:  אָמְרוּ  ּבְחוּצָּה-לָאָרֶץ? 
ּבְאֶרֶץ־ ּכְמֹותֹו  הֵנִיחַ  ֶׁשּלא  עֲקִיבָא 
יְִׂשרָאֵל. אָמַר לָהֶם: אַף אֲנִי לא הִנַּחְּתִי 
ּכְמֹותִי ּבְאֶרֶץ-יְִׂשרָאֵל. אָמְרוּ לֹו: גְּדָיִים 
וְהֵם  קַרְנַיִם,  ּבַעֲלֵי  ּתְיִָׁשים  נַעֲׂשוּ  ֶׁשהֵנַחְּתָ 

ִׁשגְּרוּנוּ אֶצְלְךָ” ]ברכות סג[.

“עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה” 
)במדבר י”ג, ל’(

נושאי הפרשה:
פרשת חטא המרגלים.

מצוות שונות - ציצית, הפרשת חלה, קרבן 
פר העלם דבר.

פרשת מקושש העצים.

שבת שלום,
בפרשתנו מגוון נושאים מרתקים לדיון עם 
בסיפור  השבוע  נתמקד  מתוכם  הילדים, 

המרגלים. 
הפסוקים:  קריאת  לפני  לילדים  פעילות 
דמיינו פיל ונמלה שרואים בפעם הראשונה 
היה  מהם  אחד  כל  איך   - אפונה  גרגיר 
דבריהם.  את  המחיזו  הגרגיר,  את  מתאר 
דונו עם הילדים בסיפור הבסיס של גוליבר 
־ ענק בארץ הגמדים וגמד בארץ הענקים. 
עשויה  המציאות   - למסקנה  ומכאן 
להיראות שונה במצבים שונים, הכול תלוי 
בנקודת המוצא ובהקשר. האם גם ב”קשת” 
יש  יש סימוכין למסקנה שלאנשים שונים 

מבט שונה על העולם?
אנשים  לשלוח  ממשה  מבקש  הקב”ה 
בטרם  בחשאי  כנען  ארץ  את  שיתורו 
וידווחו לעם  נכנס העם לנחול את הארץ, 
המזדחל במדבר על יתרונותיה וחסרונותיה 
דיווחים  עם  שבים  המרגלים  הארץ.  של 
המציאות.  של  שונות  ראִיות  ועם  סותרים 
מהצד האחד סיפורי בלהות ומהצד האחר 
תשבחות  נון(  בן  ויהושע  יפונה  בן  )כלב 

נרגשות:
ֹּאמְרוּ, ּבָאנוּ אֶל־הָאָרֶץ אֲֶׁשר  כז וַיְסַּפְרוּ־לֹו וַי
הִוא--וְזֶה־ וּדְבַׁש  חָלָב  זָבַת  וְגַם  ְׁשלַחְּתָנוּ 
ּבָאָרֶץ;  ֵֹּׁשב  הַי הָעָם  ּכִי־עַז  אֶפֶס  כח  ּפִרְיָּה. 
וְהֶעָרִים ּבְצֻרֹות גְֹּדֹלת מְֹאד, וְגַם-־ְלִדֵי הָעֲנָק 
ֹּצִיאוּ ּדִּבַת הָאָרֶץ אֲֶׁשר  רָאִינוּ ָׁשם. ]...[ לב וַי
הָאָרֶץ  לֵאֹמר:  יְִׂשרָאֵל  אֶל־ּבְנֵי  ֹאתָּה  ּתָרוּ 
ֹאכֶלֶת  אֶרֶץ  ֹאתָּה,  לָתוּר  בָּה  עָבַרְנוּ  אֲֶׁשר 
בְתֹוכָּה  וְכָל־הָעָם אֲֶׁשר־רָאִינוּ  הִוא,  יֹוְׁשבֶיהָ 
אֶת־הַנְּפִילִים  רָאִינוּ  וְָׁשם  לג  מִּדֹות.  אַנְֵׁשי 
ּבְנֵי עֲנָק־מִן־הַנְּפִלִים; וַנְּהִי בְעֵינֵינוּ ּכַחֲגָבִים, 
וְכֵן הָיִינוּ ּבְעֵינֵיהֶם. א וַּתִּשָא ּכָל־הָעֵדָה וַיִּּתְנוּ 

אֶת־קֹולָם; וַיִּבְּכוּ הָעָם ּבַּלַיְלָה הַהוּא.  
]...[ו וִיהֹוׁשֻעַ ּבִן־נוּן וְכָלֵב ּבֶן־יְפֻנֶּה, מִן־הַּתָרִים 
אֶל־ ֹּאמְרוּ  וַי ז  ּבִגְדֵיהֶם.  אֶת־הָאָרֶץ--קָרְעוּ 
אֲֶׁשר  הָאָרֶץ  לֵאֹמר:  ּבְנֵי־יְִׂשרָאֵל  ּכָל־עֲדַת 
הָאָרֶץ מְֹאד  אֹתָּה--טֹובָה  לָתוּר  בָּה  עָבַרְנוּ 
מְֹאד. ח אִם־חָפֵץ ּבָנוּ ה’--וְהֵבִיא ֹאתָנוּ אֶל־
אֲֶׁשר־הִוא  אֶרֶץ  לָנוּ:  וּנְתָנָּה  ֹּאת  הַז הָאָרֶץ 
אַל־ּתִמְֹרדוּ,  ּבַה’  אַךְ  ט  וּדְבָׁש.  חָלָב  זָבַת 
וְאַּתֶם אַל־ּתִירְאוּ אֶת־עַם הָאָרֶץ ּכִי לַחְמֵנוּ 
הֵם; סָר צִּלָם מֵעֲלֵיהֶם ה’ אִּתָנוּ, אַל־ּתִירָאֻם. 
ּבָאֲבָנִים;  ֹאתָם  לִרְגֹּום  ּכָל־הָעֵדָה  ֹּאמְרוּ  וַי י 
אֶל־ּכָל־ּבְנֵי  מֹועֵד  ּבְֹאהֶל  נִרְאָה  ה’  וּכְבֹוד 

יְִׂשרָאֵל.

שאלות לדיון:
התורה מספרת בעצמה שבארץ כנען ישבו 
“אחימן ששי ותלמי ילידי הענק”. מדוע, אם 

כן, חטאו המרגלים בספרם על הענקים? 
מדוע לדעתכם העם מאמין למרגלים ולא 
אופי  על  מלמד  זה  מה  ויהושע?  לכלב 

העם?
מרים  של  הצרעת  סיפור  בין  להשוות  נסו 
חטא  לסיפור  הקודמת  הפרשה  בסוף 
החטא,  סוג  להשוואה:  נקודות  המרגלים. 

תגובת האל, תגובת משה.

הקב”ה  של  המובהקות  מבחירותיו  שתיים 
 - נחלתו  ישראל  וארץ  שליחו  משה   -
שתיהן  על  פרשיות.  בסמיכות  מוכפשות 
מלעיזים ומוציאים דיבה. ניתן לסווג בקלות 
משה  כלפי  ואהרן  מרים  של  החטא  את 
בקטגוריה של “בין אדם לחברו”. אך איזה 
מין חטא הוא הוצאת דיבה על מקום? אם 
גם  כאן  שיש  נראה  הפסוקים  על  נסתכל 
וגם רכיב של  “בין אדם לחברו”  רכיב של 

“בין אדם למקום”. 
לכל  נמוכה  הייתה  המדבר  דור  של  רוחו 
פעם  אחר  פעם  ממצרים,  הדרך  אורך 
התיאור  המסע.  בתוחלת  ספק  מטילים 
המוגזם של הענקים ושל הארץ כ”אוכלת 
יושביה” מערערים עוד יותר את אמון העם 
ומציתים מרד בעם - “ויאמרו איש אל אחיו 
ניתנה ראש ונשובה מצרימה” - עד כדי רצון 
לרגום את כלב ויהושע באבנים. ההיסחפות 
תוך רמיסה של  של העם אחרי המרגלים 
יכולה להעיד עד כמה דור  הדעה השנייה 
למניפולציה”  ו”נוח  תבוסתן  היה  המדבר 
באופיו. במובן זה חטא המרגלים היה הונאה 
העם.  דעת  של  )תחבולתית(  מניפולטיבית 
מעבר לפן זה, מובן שדברי המרגלים “לא 
כי חזק הוא ממנו”,  נוכל לעלות אל העם 
סותרים לכאורה את הבטחתו של הקב”ה 



אלו ואלו דברי אלוהים חיים
מהי האמת?

הם  ובכך  בבִטחה,  בארץ  להושיבם  לעם 
חוטאים לאל. כלב ויהושע מזהים את שני 
ט’ מבקשים מהעם  ובפסוק  רכיבי החטא 
לבטל את שניהם: “אך בה’ אל תמרודו” - 
בין אדם למקום, “ואתם אל תיראו את עם 

- האמינו בעצמכם  כי לחמנו הם”  הארץ 
ולא בכזבים - בין אדם לחברו. 

סיפור  את  השוו   - למעוניינים  אתגר 
המרגלים שלנו לסיפור המרגלים שיהושע 
שולח, המופיע בספר יהושע, פרק ב’. האם 

המרגלים של יהושע דומים למכפישים או 
למשבחים )כלב ויהושע(?

שבת שלום,
יהודה זלצברג
אב להילה, כיתה ג’ ולשמוליק, כיתה א’

המפנה  על  לנו  מספרת  לך  שלח  פרשת 
ישראל,  עם  של  הגיבוש  בתכנית  שחל 
של  הכושלת  הריגול  משימת  בעקבות 
שנים עשר המרגלים. משה שולח את שנים 
עשר נשיאי השבטים לתור את ארץ כנען, 
כצעד ראשון לקראת כניסה/כיבוש הארץ. 
המרגלים חוזרים מלאי תשבחות על טוב 
דמורליזציה  זורעים  בו־בזמן  אך  הארץ, 
את  מתארים  כשהם  מידות(  )שחיתות 
הענקים דיירי הארץ. רק יהושע וכלב שאף 
רוחו של  הם במרגלים, מנסים לחזק את 
העם אך ללא הועיל. הבהלה והתבוסתנות 
שאחזו בדור שיצא ממצרים כה גדולים עד 

כי נגזרת עליו כליה במדבר. 

למסקנה  המרגלים  עשרת  את  מביא  מה 
שלא ניתן להכניע את יושבי הארץ? ולמה 
כולם  והלא  אחרת?  וכלב  יהושע  סוברים 
אותה  ואת  תושבים  אותם  את  בארץ  ראו 
הארץ  תושבי  היו  באמת  האם  מציאות. 
ענקים, או שנתפסו כך בדמיונם של עשרת 
המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ? מהי 

האמת?

אחת המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל 
כיצד  בשאלה  עוסקת  כתובות  במסכת 
איננה  זו  מחלוקת  הכלה.  לפני  מרקדין 
היא  אין  גם  שלח.  לפרשת  כלל  קשורה 
היא  למעשה,  קלסית.  הלכתית  מחלוקת 
חורגת מן ההקשר ההלכתי גרידא. עניינה 
הבדלים  משקפת  והיא  והליכות,  נימוסים 
בסיסיים בין הגישות של שני הבתים בנוגע 

לאמת. 

בית  הכלה?  לפני  מרקדין  כיצד  ובכן, 
שמאי אומרים כלה כמות שהיא, ובית הלל 

אומרים כלה נאה וחסודה. 
הכלה  אין  אם  ומה  שמאי:  בית  שואלים 
נכה?  חלילה  היא  אם  כן,  על  יתר  נאה? 
נשבח  אם  מפינו  שקר  דבר  נוציא  הלא 
אותה על מראהָ. חובה עלינו לדבוק באמת 
שקר.  בדברי  אותה  לשמח  אסור  כן,  ועל 
לכלה  גם  כי  גורסים  לעומתם  הלל  בית 
בעלת מום צריך לומר כי היא נאה וחסודה.

אך כיצד ייתכן? אילו עסקה הסוגיה בכלה 
כי  לטעון  הלל  בית  יכלו  סתם,  מכוערת 
היופי הוא סובייקטיבי, וכי ודאי שכלה ביום 
חתונתה נאה בעיני בעלה. אלא שהמקרה 
שלפנינו עוסק בכלה נכה, ולגביה אין שום 

חילוקי דעות בנוגע לאמת. על פי הנורמות 
ממש.  מכוערת  כלה  זוהי  עת  אותה  של 
המחלוקת אם כן היא רק בעניין היחס בין 
מי?  על  נעלה  מהם  מי   - לשלום  האמת 
והחשוב  העליון  הערך  היא  האמת  האם 
ביותר, או שמא לעתים אפשר לשקר מפני 

השלום.

שנים  לפני  ברשת  שהופץ  סרטון  לי  זכור 
ספורות על זוג הורים צעירים ויפים וילדם 
האם  אחרי  עוקבת  המצלמה  הפעוט. 
בשעה שהיא מחתלת תינוק חמוד ומרוצה. 
רק כעבור שניות ארוכות של צפייה התחוור 
לי כי את כל הפעולות הכרוכות בהחלפת 
החיתול היא מבצעת בעזרת רגליה, וכי אין 
לה ידיים כלל. היא מבצעת את הפעולות 
בחן ובשלמות, עד כי קשה להבחין בנכות 
הקשה שהיא סובלת ממנה. כל עוד הבטתי 
בה ראיתי לפני אישה נאה ומטופחת. היה 
להבחין  כדי  ידיים”  ב”אין  להסתכל  עליי 

בנכותה. 

המכוערת.  הכלה  לסוגית  כן  אם  נשוב 
אין  שלגביה  כלה  במציאות  קיימת  האם 
כל חילוקי דעות, והכול מסכימים כי איננה 

יפה, או שאולי אין כלה כזו? 

הריח  הטעם,  במישור  הוא  הדיון  עוד  כל 
קביעה  שכל  להשתכנע  יחסית  קל  והיופי 
נמצא  לא  לעולם  ולכן  סובייקטיבית,  היא 
היותר  לכל  באמת.  המכוערת  הכלה  את 

נמצא אחת שהרוב יסכים שאיננה יפה.

ומה בנוגע למישור המוסרי? האם בענייני 
אמתית  הכרעה  ורק  אך  קיימת  מוסר 
קביעה  הוא  תרצח’  ‘לא  האם  אחת? 
אינו  זה  ציווי  אפילו  שמא  או  מוחלטת, 
להורגך,  הקם  כי  מסכימים  אנו  מוחלט? 
שי  למקרה  באשר  ומה  להורגו.  השכם 
בפורץ  לירות  אדם  רשאי  האם  דרומי? 
לו סכנת  נשקפת  לא  גם אם  גבול,  מסיג 
זו  חיים? האם אפשר שהתשובה לשאלה 
תהיה כן ולא בו־זמנית? ספרּה )המומלץ( 
“תורת עץ הרעל”  של ברברה קינגסלובר 
מספר בחמישה קולות על כומר אמריקני 
נידח  לכפר  משפחתו  עם  שעקר  קנאי 
ועל  מיסיונרית,  בשליחות  הבלגית  בקונגו 
נמנעת.  הבלתי  התרבותית  ההתנגשות 
ולענייננו, על פי המסורת השבטית של בני 
הכפר, תאומים הם קללה, ולכן אם נולדים 

“חלילה” תאומים יש להניחם מתחת לעץ 
זוהי  הכפר  בני  בעבור  שם.  למות  הרעל 
נורמה מוסרית מחייבת, והעובדה שלכומר 
יש בנות תאומות, נתפסת על ידם כעבֵרה 
מוסרית וכסיבה לצרות ולקללות הניחתות 

עליו.

מענייני  להבדיל   - מוסר  בענייני  כי  נכון 
טעם וריח - ניתן פעמים רבות ניתן להגיע 
לא  אבל  האמת,  לגבי  מוחלט  לקונסנזוס 
נראה  לגביהם  שגם  המקרים  הם  מעטים 

ריבוי עמדות.

ומה באשר למישור ההלכתי? האם קיימת 
שיש  אחת  אמתית  הלכתית  אפשרות 
או  נידונות,  אפשרויות  מספר  מבין  לברור 

שמא גם במישור זה אין אמת יחידה?

בשבועות למדנו במסכת עירובין כי “שלוש 
הללו  הלל,  ובית  שמאי  בית  נחלקו  שנים 
אומרים  והללו  כמותנו,  הלכה  אומרים 
הלכה כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו 
כבית  והלכה  הן,  חיים  אלוהים  דברי  ואלו 

הלל”.

התלבטתי בשאלה על מה חלקו בית שמאי 
ובית הלל. הציקה לי גם הסתירה-לכאורה 
אלוהים  דברי  ואלו  אלו  כי  הקביעה  שבין 

חיים הם, אבל הלכה כבית הלל.
תשובה  לי  התחוורה  השיעור  של  בסופו 
כי  לי  נראה  השאלות.  לשתי  אפשרית 
על  נסבה  הבתים  בין  שהמחלוקת  אפשר 
הכרעה  קיימת  האם  שלמעלה:  השאלה 
בלבד  אחת  הלכתית,  אפשרות  ערכית, 
יש  אולי  או  שמאי(,  )בית  האמתית  שהיא 
יותר מאפשרות אמתית אחת? )בית הלל(. 

הלל  כבית  ב”הלכה  הוכרעה  המחלוקת 
קיימות  חיים.”  אלוהים  דברי  ואלו  אלו   -
אפשרויות הלכתיות אמתיות מרובות, ואף 

הכרעות ערכיות מרובות שכולן אמת. 

הלל  בית  וקיימו  קבעו  המעשי  במישור 
ההלכות  מן  השונות  קונקרטיות,  הלכות 
שקבעו וקיימו בית שמאי. )מפתיע ללמוד 
נהגו  הלל  ובית  שמאי  שבית  העובדה  כי 
אחרת זה מזה בהלכות שתוצאת אי קיומן 
ממזרות, לא מנעה חתונות מעורבות. כמו 
מאלו  אלו  כלים  לשאול  נמנעו  לא  כן, 
דיני טומאה  קיימו אותם  אף על פי שלא 

וטהרה של כלים(. 



קצת תרבות
משה בלמס

המלצה על הסרט “האור שחור”
 בימוי: שחר צפניה

על פי רומן של איל מגד. 

בתפקיד אלון גיבור הסרט, השחקן אקי אבני.
בתפקיד אווה: אלייזה ויינטראוב.

57 דק’ עברית ואנגלית.

סרטים  במאי  של  קורותיו  את  מספר  הסרט 
ישראלי צעיר יליד ארה”ב, בן לאם ניצולת שואה, 
וגדל בישראל. זמן קצר לאחר  שננטש בילדותו 
שחברו הטוב נהרג בהיתקלות עם מחבלים בגדה, 
בקרקוב  יהודית  לתרבות  לפסטיבל  מוזמן  הוא 
לנסוע  מחליט  הוא  שיצר.  קצר  סרט  להקרנת 
ולנצל את ההזדמנות כדי למצוא את קברה של 
פולנייה  צעירה  פניו  את  מקבלת  בפולין  אמו. 
המלווה אותו במסעו. יחד אִתה הוא מתחקה אחר 
עקבותיה של אמו שחזרה לפולין אחרי שמצאה 

לו בית בישראל ומאז אבדו עקבותיה. 

הקרוב,  חברו  מות  על  האשמה  ורגשי  האבל 
השאלות המענות אותו על אמו, הרגשות הצפים 
אלה  כל   - בפולין  היהדות  שרידי  לנוכח  בו 
מובילים אותו במסלול סוריאליסטי טעון רגשית, 
דרך הנופים, הכפרים, הערים ומחנות ההשמדה. 
אל  מרתק  נפשי  למסע  הופך  הפרטי  המסע 
הגיבור.  של  והיהודית  האישית  זהותו  שורשי 
הדיאלוג עם אווה, הצעירה הפולנייה, הופך כמובן 

לסיפור אהבה שסופו מפתיע. 

המגולל  אלון  מבטו של  מנקודת  מסופר  הסרט 
את הסיפור בזמן שהוא כותב ומתעד את עצמו, 
בחדר שגדל בו בקונטיקט. נקודת המבט הזאת 
ולעתים  מקורי  שימוש  לעשות  לבמאי  אפשרה 
סטילס,  בצילומי  תיעודיים,  בחומרים  אמיץ 
באנימציה ואיור. בין היתר, את תפקיד חברו הטוב 
צה”ל  קצין  מגלם  בהיתקלות,  שנהרג  אלון  של 

שלומי כהן ז”ל שנהרג בהיתקלות אמתית. 

ואלייזה  אבני  אקי  הראשיים,  השחקנים  שני 
ורגיש  משכנע  משחק  מפגינים  ויינטראוב, 
שמבטא מעורבות אמתית במשמעויות האישיות 
השתתף  אבני  אקי  הסרט.  של  והקולקטיביות 
בלוס  ישב  שבה  בתקופה  בעיקר  בצילומים 
זהות  של  בשאלות  בעצמו  והתלבט  אנג’לס 
גיורת פולנייה  ואילו אלייזה היא  ויהודית,  אישית 

שעשתה את כל הדרך אל היהדות וישראל. 

התיעודית  השפה  המציאות,  חומרי  בין  השילוב 
יוצר  מגד  איל  של  המקסים  הפואטי  והטקסט 
הקולנוע  בנוף  דופן  ויוצא  עז  קולנועי  שילוב 
אדיש  להישאר  אפשר  שאי  סרט  זה  הישראלי. 
לגביו. הוא נוגע בנימים העדינים ביותר של הקיום 
היהודי והישראלי ועושה זאת בלי להתחנף לאף 

אחד. 

סטילס  כצלם  בסרט  השתתפתי  נאות:  גילוי 
וכמאייר

פרלמנט ילדים
מתנות

ההורים  אנחנו  ההולדת,  ימי  סביב 
מתנות.  בנושא  לפעמים  מתלבטים 
יחד  כשנותנים - האם כדאי להתארגן 
שלו?  המתנה  את  יקנה  אחד  שכל  או 
האם יש אצלנו סטנדרט למתנות? האם 
ומחייב  לפעם  מפעם  עולה  הסטנדרט 
יותר  במתנות?  יותר  להשקיע  אותנו 
כסף? יותר חשיבה? 20 שקלים למתנה 
מי אחראי על כך  או מעט?  זה הרבה 
אחת  למתנה  ברכה  יעבירו  שכולם 
ילדים שהוריהם אינם  משותפת? האם 
הכלל  להתייחסות  זכאים  להם  חוגגים 
ביום הולדתם? כשמקבלים - האם זה 
בריא לקבל כל כך הרבה מתנות בבת 
אחת? האם זה חיוני? אולי יש להגדיר 
יד  שאין  לילדים  יעברו  שחלקן  מראש 
הוריהם משגת חגיגות יום הולדת? האם 
בכלל במתנה יש ערך חינוכי? בנתינה? 

בקבלה? במתנה עצמה?

הפעם השאלות מופנות לילדים. כדאי 
אחרי  אומרים.  שהם  למה  להקשיב 
ששמעתי אותם, ואודה על האמת, הייתי 
אני מאמינה  מופתעת מהתשובות...  די 
ההורים,  לנו  לחדש  משהו  להם  שיש 
להאיר את עינינו בשאלות שמעסיקות 
לטוהר  למקור,  אותנו  להחזיר  אותנו. 
תשובותיהם  בדיעבד,  המחשבה. 
שהצגתי  השאלות  את  מעמידות 

בהתחלה כלא רלוונטיות. 

שבעה ילדים, תלמידי כיתה ג’, הסכימו 
מודה  אני  קבוצתי.  בריאיון  להשתתף 
סוכר,  אורי  רוזנברג,  אביגיל  לשבעה: 
יואב  אסקוזידו,  חן  הרשקוביץ,  אור 
פורטנוי, רועי סלע ותמר זורע. ארבעה 
מקבוצת  ארבעה  בנות,  ושלוש  בנים 
התפילה ושלושה מקבוצת המפגש. לא 
תשובות  בין  מובהק  הבדל  שום  ראיתי 
השונות.  והמגדר  השייכות  קבוצות 
ידעו  ולא  לשיחה  התכוננו  לא  הילדים 
דיברנו  בהתחלה  הנושא.  מה  מראש 
עברנו  כך  ואחר  הולדת  יום  על  קצת 

לדבר על מתנות. 

מה הכי חשוב במתנה?
נותנת,  אני  מה  משנה  לא  הכוונה.  אור: 
אפילו את כל הצעצועים שבעולם - אם 
אתן בלי חיוך, זה לא שווה את זה. ואם 
אני מביאה משהו קטן, כמו ציור, עם חיוך 
על הפנים - זה עושה הרגשה הרבה יותר 

טובה.
אחר  תודה,  לומר  לשמוח,  חשוב  תמרי: 
לומר  צריך  כך  אחר  ולנשק,  לחבק  כך 
את  לפתוח  כך  ואחר  מפרגנים,  דברים 

המתנה וליהנות ממנה.
שהשקיעו  לי  אומרים  היו  אם  אביגיל: 
בציור - הייתי שמחה. זה עושה לי הרגשה 
יותר טובה. כי אם קונים מתנה “כי צריך” 
וקונים את הדבר הראשון שרואים בחנות 

- זה בלי הכוונה. 
אותה  לתת  שהתכוונו  חשוב  הכי  אורי: 
יהיה רק כדי “לעבור את זה”,  ושזה לא 
ש)מקבלי המתנה( ירגישו שנתת באהבה, 

ברגש. 
ולא  סתם  כותבים  אם  הברכה.  יואב: 
ואם  סתם.  שזה  מרגישים   - מתכוונים 
מתכוונים - הילד מרגיש שזה מכל הלב.

חוץ  נותן.  שאני  והשמחה  הברכה  חן: 
מהשמחה שיש יום הולדת.

שאפשר  ברכה  כמו  זה  מתנה  רועי: 
לשחק בה. ברכה כייפית. הכי חשוב זה 
הכוונה של מי שנתן, שהוא באמת מתכוון 

לשמח אותך.

האם חשוב לכם כמה המתנה עלתה?
רועי: תלוי. רוב המתנות הזולות נמאסות 
מהר והן לא כייפיות, אבל אם זה מסין - 

זה יכול להיות זול וכייפי.
לא  זה   1,000 עלה  אם  גם  לא.  יואב: 
לא  יקרה,  מתנה  רוצה  לא  אותי.  מעניין 
ואומר: קחו אותה בבקשה. מוכן  אסכים 

לקבל אפילו מסטיק, משהו מאוד קטן. 
 2 בחנות  זה  את  קנו  אם  גם  לא.  אורי: 
זה  שחשוב  מה  לי.  משנה  פחות  שקל, 
לא  עצמה  המתנה  והכוונה.  הברכה 

חשובה.
חן: בכלל לא. להפך, חשוב לי שהמתנה 
תהיה זולה כדי שהחברים שלי לא יבזבזו 

ולבחור  להכריע  נדרשים  אנו  שגם  מובן 
עמדה מוסרית מסוימת, לפתח טעם וסגנון 
אישיים, ולעשות לנו רב. אך יש הבדל גדול 
אמונה  מתוך  הנעשית  ערכית  בחירה  בין 
היחידה,  האמתית  הבחירה  שזוהי  צרופה 
כי גם ההכרעה של  לבין תפיסה המניחה 

מי שחולק עליי היא אמת. 
ואף על פי שקל יותר לחנך ילדים באמונה 

שאנו אוחזים באמת, וקשה יותר להקנות 
מתוך  אחת  אמת  לברֵרת  דעת  שיקול 
מבחר, אני בוחרת לחנך את ילדיי לאמץ 

את שיטת בית הלל. 
 

גילי רבל
אם לחן, כיתה ד’ קשת

 



יהודה זלצברג

פרק 29 -  השובך חלק ב’ 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, איזה מתח! החיפוש אחר מטמון התכשיטים של הברון 
רוטשילד הפך לתחרות בין חבורת הילדים לחוקר, פרופסור יפתח 
להגיע  ניסו  שהילדים  לאחר  יותר.  והערמומי  הזריז  יהיה  מי   – צפון 
לעמק השווה עם הפרופסור ולאחד ִעמו כוחות, התברר שהבטחותיו 
לילדים בחיפושיהם, אלא  ואין בכוונתו לחבור  ולחוץ,  מן השפה  היו 
לנצל את הגילויים שלהם כדי לחשוף את האוצר לבדו. למזלה של 
כיוון  אליו  כיוון  שגלמן  המקום  מהו  הבינה  אפרת  הילדים,  חבורת 
הגיעה  הילדים  וחבורת   – העתיק  היונים  שובך   – הפסוקים  בחידת 
למקום בדיוק בזמן שהחוקר טיפס על סולם והחל לחפש את האוצר 

בשובך. גיל ומאיר התגנבו אל הסולם ואז גיל אחז בסולם ואיים...

את  גיל הקפיאה  קריאתו של  מושך את הסולם!”  או שאני  תזוז  “אל 
הפרופסור ולרגע חדל הלה מלזוז. מזימתו נחשפה והיה עליו להחליט 
תוכחה,  בדברי  גיל  את  החליף  מאיר  לנקוט.  מהלך  איזה  במהירות 
רע  שהיה  מישהו  פתאום  מה  בנו,  מהתל  שאתה  הרגשה  לי  “הייתה 
אליי כל כך שינה את עורו בבת אחת?” החוקר השיב במתק שפתיים, 
“אתם מפרשים את זה לא נכון. התכוונתי להביא את האוצר אליכם 
השמיעו  ומאיר  גיל  להאשים?”  ישר  למה  להתאמץ,  שתצטרכו  בלי 
בבקשה  רד  זה,  עם  “מספיק  בפסקנות:  אמר  וגיל  בוז,  נָחרת  יחדיו 
ניע במרום  נותר בלא  החוקר  אליך.”  עולה  או שאני  עכשיו  מהסולם 
הסולם. גיל החל לעלות על הסולם והפרופסור ניסה לחבוט בו בידו 
שיווי  את  לפתע  איבד  הגבס  משקל  בשל  אך  ולהפילו,  המגובסת 
המשקל והחל ליפול מהסולם. מאיר רץ לעבר החוקר, אך הלה כבר 
נחת על הקרקע ומיד פתח בצעקות שבר, “איי, היד שלי, היד השנייה”. 
גיל  אליו.  ורצו  צעקותיו  את  שמעו  ברחוב  בדיוק  שעברו  ואישה  גבר 
ומאיר סיפרו להם את שאירע, והזוג עזר לחוקר לקום. הפרופסור פלט 
בין אנקות הכאב, “ילדים ארורים, בגללכם שברתי את שתי הידיים, אני 
עוד אנקום בכם.” הגבר אמר לו “בוא ניקח אותך לבית חולים”, ותמך 

בו כשהלכו והתרחקו לעבר רכבם של הזוג.
והחלו  וגיל,  ילדי החבורה אל מאיר  עם שוך ההמולה הצטרפו שאר 

להתפקע מצחוק מגורלו של הפרופסור. עמיחי אמר בשעשוע, 
“ידע כל מי שמתעסק עם חבורת מטמון הברון, שסופו לשבור 
את כל הגוף!” עמית היסה את החבורה העליזה, “חבר’ה, מספיק. 
זוכרים מה שלמדנו פעם בקבוצת המפגש על ספר משלי, ‘בנפול 
אויבך אל תשמח’? זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. חוץ מזה, 
יש לנו סולם ושובך, אז למה אנחנו מחכים? מי מתנדב לטפס?”. 
אופיר אמר, “אני כבר חיפשתי פעם את האוצר בתוך מכולת זבל. 
השתוקק  לא  מהילדים  אחד  אף  אחר”.  מישהו  של  תורו  עכשיו 
זה”,  את  אעשה  אני  “או־קי,  לשלשת.  עֵרמות  בתוך  ידיו  לטמון 
התנדבה אורית בחוסר חשק. היא עלתה אל השובך ודחפה ידיים 
פנימה. “איכס, איזה גועל”, פלטה וכולה צמרמורת. האחרים חייכו 
ההיסטורי  הכבוד  על  “תחשבי  אותה,  עודדה  ואפרת  בשעשוע, 
שנופל בחלקך.” לאחר כמה דקות דיווחה אורית “אני לא מרגישה 
כלום חוץ מטינופת”. עמיחי אמר: “השובך הזה ענקי, בואי נעביר 
את הסולם לצד השני, אולי שם זה נמצא.” הילדים עשו כך, ועמיחי 
התנדב להחליף את אורית. מאחר שהיה מעט גבוה מאורית, ידו 
הגיעה גם לתקרת השובך ואז קרא בהתרגשות: “היי, אני מרגיש 
הסולם  סביב  הצטופפו  החברים  דבוק!”  משהו  בתקרה  כאן 
פרצו  כולם  מכתב.  ובידו  השובך  מחור  החוצה  ידו  משך  ועמיחי 
בצעקות אושר. עמיחי ירד לקרקע ופתח בעדינות את המכתב. 
דממה נפלה על הילדים בציפייה לרגע רב־ההוד שעליו נאבקו זמן 
כה רב. בתוך המכתב היה דף מקופל. כבר ברגע הראשון ניכר 
שדף זה שונה מהדפים של גלמן שהכירו עד עתה ־ לא היה זה דף 
צהוב ומתפורר, כי אם נייר לבן איכותי ומבריק. וכשהדף המקופל 
הדף  גלמן:  של  מדפיו  מהותי  יותר  הרבה  הבדל  התברר  נפתח 
ידו המסתלסל של גלמן אלא מודפס על  לא היה כתוב בכתב 
גבי מחשב מודרני בן המאה העשרים! עמיחי כחכח בגרונו ובקול 
רועד קרא, “קורא יקר, אם מצאת מכתב זה אתה ככל הנראה 

מחפש אחרי אוצר תכשיטים מאוד מסוים...” 

למשפחת קצב

מזל טוב

להולדת הבן

הרבה אושר

ושמחה!

עליי הרבה כסף.

למה הכוונה “שונא מתנות יחיה”?
תמרי: מי שרוצה רק רק רק מתנות... 
אביגיל: חושב שהעולם סובב סביבו.

אור: העיקר הכוונה, ולא מה שנותנים לך.

מה עדיף - מתנה קנויה או שמכינים לבד?
בטוחים  להיות  אפשר  אז  כי  להכין,  אורי: 
קנו  סתם  ולא  ושהתכוונו  שהשתדלו 

ברישול.
לחברות  הבאתי  ולא  הכנתי  אני  תמרי: 
מחרוזת  הכנתי  למשל  קנויים,  דברים 

ותמונה.
אביגיל: כשקונים לא יודעים אם זה היה עם 

כוונה, אבל אם קנו סימן שחשבו עליך.

יש לכם רעיונות למתנות יצירתיות?
צילום  יפה,  תמונה  ציור,  צמיד,  שרשרת, 
שלך עם מי שחוגג יום הולדת, פסל מחימר, 
כד מקרמיקה, מעטפה שיש עליה נשיקה, 
צדפים מהים, פשוט לשמֵח לא צריך לקנות 

שום דבר ולהכין - להצחיק, לשחק איתך.

תשובות  מקבלת  הייתי  אחר  ספר  בבית 
אחרות?

בן  אותו  לא  אנחנו  להיות,  יכול  אביגיל: 
אדם. אולי יש ילדים שלא מסכימים.

ילדים שוויצרים  יסכימו. אבל  אורי: הם די 
וילדים קמצנים - לא יסכימו.

מתנה מקורה בשורש נ.ת.ן. מתן, נתינה, ואם 
נותנים - שיהיה מהלב. ואם נותנים - שיענה 
על הצורך של המקבל. התודעה הצלולה 
של הילדים ממוקדת בצורך של כל אחד 
לאהוב  שייך,  לחוש  בצורך  לב,  בתשומת 
ולהיות נאהב, ליהנות, להיות ביחד, לבלות 
בחברת מי שאוהבים אותך. ללא תג מחיר 
כלל. אין קשר לדעתם בין מתנה אמיתית 
מאוד  חבל  בחנות.  חפץ  של  קנייה  לבין 
שחשיבה על כסף מהווה עבורנו המבוגרים 
)או לפחות עבור חלקנו. אני מצדיעה בפני 
וגורם מרחיק  מי שמשוחרר מכך( מחסום 
ומעכיר בדרך לנתינה האמיתית, המכוונת, 

היצירתית, האוהבת והמקבלת. 

ולצבייה שעזרו לי  תודה לעינת חיימוביץ’ 
להבין. ולשרון צוק שבזכותה הכרתי אותן. 

אילת אסקוזידו
אם לחן, כיתה ג’ קשת


