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ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו ִּבְלִּתי ִאם נֹוָעדּו    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

לדבר  מקרי,  הדבר  אין  המשמעות: 
בדבר.  קשור  דבר  וכוונה,  סיבה   יש 
מועד.  מבעוד  פגישה  קבעו   – נועדו 

להיוועד = להיפגש. ועידה – פגישה.

מקור: ג ֲהֵיְלכּו ְׁשַנִים ַיְחָּדו ִּבְלִּתי ִאם-נֹוָעדּו.  
ד ֲהִיְׁשַאג ַאְרֵיה ַּבַּיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו ֲהִיֵּתן ְּכִפיר 
ֲהִתֹּפל  ה  ִאם-ָלָכד.   ִּבְלִּתי  ִמְּמֹעָנתֹו  קֹולֹו 
ִצּפֹור ַעל-ַּפח ָהָאֶרץ ּומֹוֵקׁש ֵאין ָלּה ֲהַיֲעֶלה-
ִאם- ו  ִיְלּכֹוד.   ֹלא  ְוָלכֹוד  ִמן-ָהֲאָדָמה  ַּפח 

ִיָּתַקע ׁשֹוָפר ְּבִעיר ְוָעם ֹלא ֶיֱחָרדּו ִאם-ִּתְהֶיה 
ָרָעה ְּבִעיר ַוה' ֹלא ָעָׂשה.  )עמוס ג’ 3(

בחיים,  מקריות  שאין  סבור  עמוס  הנביא 
סיבה,  יש  דבר  לכל  ומסֹוָבב,  סֹובב  הכול 
של  ותכנונו  רצונו  היא  הסיבות  וסיבת 
נֹוָעדּו?!”  ִאם  ִּבְלִּתי  ַיְחָּדו  ְׁשַנִים  “ֲהֵיְלכּו  ה’: 
אנשים  שני  שבו  מצב  ייתכן  האם  כלומר: 
מראש  קבעו  לא  אם  ביחד  הולכים 
רטורית,  שאלה  זוהי  ביניהם?  פגישה 

ייתכן.  לא  זה  מאליה:  המובנת   והתשובה 
באותה שיטה מונה הנביא שבע דוגמאות, 
ובסופן מגיע להכרזה הבנויה באותו מבנה: 
זו  אליו.  דיבר  ה’  כי  לנבא  חייב  הנביא 
הסיבתיות הפועלת בעולם כולו, וגם ביחסי 

ה’ והנביא.

יחדיו  נצפו  אשר  הידוענים  שני  דוגמה: 
כל קשר  אירועים שונים, הכחישו  במספר 
יחדיו  שנים  הילכו   – שואל  ואני  ביניהם, 

בלתי אם נועדו?

הנושאים המרכזיים בפרשה:
על  לפינחס  הקב”ה  של  שבח  דברי   *

מעשה הקנאות שעשה, והגמול על כך.
* הִּמפקד שנערך לעם שבעקבותיו נחלקה 

הארץ לשבטים על פי גודלם.
לנחלה  זכאות  על  צלפחד  בנות  טענת   *
למרות היותן נשים. הטענה מתקבלת על 

ידי הקב”ה.
* פירוט כלל הקרבנות שנקבעו לכלל ימי 

השנה והמועדים.

להורים שלום,
הראשון  קצרים.  טקסטים  שני  לפניכם 
והשני  פינחס  לקוח מתחילתה של פרשת 

לקוח מתוך ההפטרה לפרשה:
ֶּבן- ִּפיְנָחס  ֵּלאֹמר.  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה’,  “ַוְיַדֵּבר 
ֶאת-ֲחָמִתי  ֵהִׁשיב  ַהֹּכֵהן,  ֶּבן-ַאֲהֹרן  ֶאְלָעָזר 
ָלֵכן  ֶאת-ִקְנָאִתי...  ְּבַקְנאֹו  ְּבֵני-ִיְׂשָרֵאל,  ֵמַעל 
ֱאֹמר: ִהְנִני ֹנֵתן לֹו ֶאת-ְּבִריִתי, ָׁשלֹום. ְוָהְיָתה 
ַּתַחת  עֹוָלם,  ְּכֻהַּנת  ְּבִרית  ַאֲחָריו,  ּוְלַזְרעֹו  ּלֹו 

ֲאֶׁשר ִקֵּנא ֵלאֹלָהיו”. )כ”ה, י-י”ג(

קנוא  ויאמר  אליהו.  פה  לך  מה  “ויאמר 
קנאתי לה’, ֱאֹלהי צבאות כי עזבו בריתך בני 

ישראל...” )מלכים א’ י”ט י”ג-י”ד(

בשני הטקסטים הודגשו המילים שנגזרות 
חוזרות  פעמים  ארבע  קנ”א.  השורש  מן 

גם  כמו  פינחס  בפרשת  אלו  מילים 
מלכים  מספר  הלקוחה  השבוע  בהפטרת 

א’.

אותי  מובילות  קנ”א  מהשורש  המילים 
להתייחס הפעם לשתי התכונות האנושיות 
אינני  ו”קנאות”.  כ”קנאה”  לנו  המוכרות 
ובמעשהו  בכלל  בקנאות  שהעיסוק  סבור 
של פינחס בפרט מתאים לדיון עם ילדים 
כל  לכן  הנמוכות,  בכיתות  או  הגן  בגילאי 
למבוגרים.  מיועד  זה  בעניין  שאכתוב  מה 
בהחלט  אפשר  קנאה  על  זאת  לעומת 
)וגם כדאי ורצוי( לשוחח עם הילדים, ולזה 

אתייחס בחלק השני של דבריי. 

קהילת קשת - צוות בית הספר, הגנים, הורים ותלמידים
המומים וכואבים עם היוודע מותו הפתאומי של חברנו

אלעד פריימרק
הורה פעיל בהנהגת בית הספר

משתתפים בצערם של ספי, דנה, איה, עדי, 
ההורים וכל המשפחה



מה הקשר בין חילופי ח’ וע’
לבין התנזרות מבשר ויין בימי בין המצרים?

על קנאות ועל קנאה 
קיצונית  כ”מסירּות  במילון  מוגדרת  קנאות 
להביא  יכולה  הקנאות  מסוים.  לעניין 
אדם למצב נפשי שבו הוא מוכן להרוג או 
ופעמים  מסוים,  עקרוני  עניין  על  להיהרג 
קנאים  ערך:  )ראו  לדת  העניין  רבות קשור 

מוסלמים(”.

קנאה, לעומת זאת, היא צרות עין הנובעת 
ביטוי  לידי  לבוא  ועשויה  שונות  מסיבות 

בכמה אופנים כדלקמן: 
א. כאי נחת על הצלחתו של האחר. 

ב. כחשד לאפליה על רקע אהבת האחר.
ג. כחשד לחוסר נאמנות.

ד. על רקע של חוסר שוויון )העדפת האחר(. 

ועל אף שלכאורה מדובר כאן בשתי תכונות 
יש  לשתיהן  מזו,  זו  השונות  נחמדות(  )לא 
האנגלית,  )בשפה  משותף  שורש  בעברית 
אגב, אין זה כך(. עובדה זו מרמזת על כך 
ישנו בכל זאת משהו מן  שלשתי התכונות 

המשותף – על כך בהמשך. 

קנאותו של פינחס 
ומה אנו מסיקים ממנה

כבר בסוף פרשת בלק מסופר על פינחס 
בן  זמרי  את  והרג  לידיו  החוק  את  שלקח 
האישה  ואת  שמעון,  לשבט  נשיא  סלוא, 
שִאתה זנה, כזבי בת צור המדָינית. הפרשה 
שמו  על  קרויה  השבוע(  הנקראת  הבאה 
לנו  מבהירים  בתחילתה  וכבר  פינחס,  של 
של  מעשיו  את  יפה  בעין  רואה  שהקב”ה 
פינחס, ומבטיח לו כ”פרס” כהונת עולם לו 

ולזרעו אחריו. 

הקורא  אצל  מעוררים  והתגמול  המעשה 
אי  של  מסוימת  תחושה  אצלי(  )לפחות 
היה  צריך(  )ואולי  ניתן  לכאורה  הרי  נוחות. 
מסודרת.  בצורה  הפושעים  את  לשפוט 
בימינו  הדעת  על  מעלה  היה  מישהו  האם 
החוק  נלקח  שבה  כזאת  בפעולה  לתמוך 
לידיים? הרי לצורך כך קיימים בתי משפט. 
ובכלל, ההשלכות של לקיחת החוק לידיים 
למעשה  )אנלוגיה(  בהיקש  מסוכנות.  הן 
פינחס יכול קנאי אחר במקום אחר לחשוב 
שהוא שליחו של האל עלי אדמות, ולבצע 
בשמו ו”למענו” פשעים נגד הפרט או נגד 

האנושות, וכבר היו דברים מעולם. 

על הקנאה
קנאה.  על  בסיפורים  משופע  התנ”ך 
קין  על  הסיפור  הם  שבהם  המפורסמים 
כתונת  עם  ואחיו  יוסף  על  והסיפור  והבל 
הקלסית  הספרות  מן  והחלומות.  הפסים 
סינדרלה  של  הסיפור  את  כאן  נזכיר 
שאחיותיה קינאו בה ולכן התעללו בה. וגם 
נוסף ראוי להכניס לרפרטואר הביתי  ספר 
בנושא זה והוא “הנרי איום ונורא”, שנכתב 
אלו  סיפורים  סימון.  פרנצ’סקה  ידי  על 
ודומים להם עשויים לשמש בסיס לדיון עם 

הילדים על תכונת הקנאה. 

שאלות שניתן ללבן עם הילדים 
האם אתה מקנא )קיֵּנאת פעם( במישהו?

מי מקנא במי ועל איזה רקע )באופן כללי(?
האם אפשר לעדן ולמתן את הקנאה, ואם 

אפשר – איך? 
אם הקנאה נובעת מתחושתם של הילדים 
שוויוני,  בלתי  באופן  התנהג  שההורה 
את  ולשפר  לתקן  כדי  לעשות  כדאי  מה 

תחושתם/תחושתכם? 

סיכומו של דבר 
בקנאות  מוצא  אני  משותפים  דברים  שני 

ובקנאה:
אגואיזם,  מתוך  נובעות  התכונות  שתי 
לאחרים  שיש  במשהו  קנאה  אנוכיות. 
בוודאי משדרת תחושה שהמקנא היה רוצה 
הקנאה.  מושא  “במקום”  להיות  או  לדמות 
בהרבה  הופכת  מסוים  לעניין  הקנאות  גם 
יודע מה  )“רק אני  מקרים לקנאות אישית 
לא  או  לעשות  מותר  מה  או  לחשוב  נכון 

לעשות”(. 
 

פוטנציאל  גם  יש  הללו  התכונות  לשתי 
“קנאת  נאמר:  כבר  הקנאה  על  חיובי. 
מקנאים  אם  חכמה”.  תרבה  סופרים 
את  לנתב  אפשר  האחר,  של  בהצלחתו 
רגש הקנאה לפעילות חיובית של השקעה 
ומאמץ יתר. כך ניתן להגיע להישגים טובים 
להפוך  יכולה  זה  במקרה  הקנאה  יותר. 
למוטיבציה חיובית. לגבי הקנאות: אם היא 
קנאות אמתית ולגופו של עניין )ולא לגופו 
של אדם( – עשוי להיות לה תפקיד חשוב 
בבנייתה של חברה ערכית בעלת עקרונות 

מוצקים העומדים במבחן הזמן.

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

זוגות  בין  חילופים  קיימים  העברית  בשפה 
שהיו  או  בהגייתן,  לזו  זו  הדומות  אותיות 
מהזוגות  אחת  קדם.  בימי  בהגייתן  דומות 
דוגמאות של  כמה  להלן  ו-ע’.  ח’  הן  הללו 
מדגימה  ו-ע’  ח’  של  החלפה  ובהן  מילים, 
)מה  במשמעותן  הדומות  מילים  צמדי 

שנקרא בבלשנות “זוגות מינימאליים”(:
עגולה,  היא  במקור  העוגה   – עוגה/חוגה 
וגם המילה חוגה מזכירה “לחוג במעגל”, או 
וכמובן חג, חגיגה,  מחוג השעון המסתובב, 

חגים )שהן משורש אחר – חג”ג(.
חפר/עפר – חפירה במשמעותה המקורית 
הדמיון  מכאן  בעפר.  באדמה,  נעשית 

בהגייה בין הפעולה לבין מושא הפעולה.
עשויים  היו  הקדומים  החצים   – חץ/עץ 

כמובן מענפי עץ.
בבראשית רבה מובא מדרשו של ר’ ברכיה 

על המילים “ויעתר יצחק לה’ לנוכח אשתו 
כי עקרה היא”: משל לבן מלכים זה שהיה 
חותר לאביו ליטול ליטרא של זהב, והיה זה 
המדרש  מבחוץ.  חותר  וזה  מבפנים  חותר 
את  לדרוש  כדי  ו-ע’  ח’  בחילוף  משתמש 
)וזו  “ויחתר”  כתוב  כאילו  “ויעתר”  המילה 

דוגמה להתערערות הגרוניות בלשון חז”ל(.
במזמור  לפסוק  לב  לשים  כדאי  בנוסף, 
ָזֻרַע  “אֹור  שבת:  בקבלת  הנאמר  תהילים, 
בין  ִׂשְמָחה”. מה הקשר  ּוְלִיְׁשֵרי-ֵלב  ַלַּצִּדיק, 
“אור” לבין פעולת הזריעה? אני משער כי 
לצדיק...”.  זרח  “אור  הוא  המקורי  הנוסח 
בזמן כלשהו הוחלפה בטעות ח’ ב-ע’ ונוצר 
ספר  קיים  )ואף  ַלַּצִּדיק”  ָזֻרַע  “אֹור  הביטוי 
זרוע”(. אולי ראיה  “אור  הלכה חשוב בשם 
להשערה זו נמצאת במזמור אחר בתהילים, 
ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים,  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  “ָזַרח  נאמר:  שם 

ְוַרחּום ְוַצִּדיק”. הפסוקים דומים גם במילים 
וגם ברעיון, אך כאן נאמר “זרח...אור”, ב-ח’.

הביאו  ב-ע’  ח’  חילופי  כיצד  נראה  להלן 
ויין  מבשר  להתנזר  המנהג  של  ליצירתו 
בכל  אפילו  או  באב,  ט’  בו  שחל  בשבוע 
שלושת השבועות בין י”ז בתמוז ל-ט’ באב, 

תקופה הקרויה “בין המצרים”.
ר’  ע”י  חובר  )שו”ע,  ערוך”  “שולחן  בספר 
“ויש נוהגים  יוסף קארו, המאה 16( נאמר: 
בשבת  יין  לשתות  ולא  בשר  לאכול  שלא 
זו )שבת = שבוע, כלומר שבוע שחל בו ט’ 
)ראש  חודש  מראש  שמוסיפין  ויש  באב(, 

חודש אב(, ויש מוסיפין מי”ז בתמוז”.

והאמוראים  התנאים  בימי  כי  לגמרי  ברור 
מבשר  להתנזר  המנהג  כלל  הונהג  לא 



קצת תרבות
אסנת פרל

תיאטרון החאן בירושלים
“תעלולי סקפן”

מאת מולייר
בימוי: אודי בן משה

בטוחה  הייתי  שנים  אי-אילו  לפני  בחאן  שראיתי  הראשונה  בהצגה 
חלק  הם  הקשתות  עם  הירושלמית  באבן  המחופים  האבן  שעמודי 
מעיצוב התפאורה. רק כשהם חזרו בהצגה הבאה הבנתי שזה המקום, 
וזהו הייחוד והיופי שלו. ההצגות בתיאטרון החאן מיוחדות וקסומות בגלל 

כמה סיבות:
האולם המיוחד משרה אווירה אחרת, השחקנים רובם אינם מוּכרים ובכל 
מקרה לא ידוענים. השחקנים אינם שחקני רכש אלא שחקני הבית, מה 
שאומר שבכל הצגה בחאן אותם שחקנים )בהרכב זה או אחר( משחקים, 
והמשותף לכולם מלבד היותם מוכשרים בטירוף הוא ההנאה מהעבודה, 
מהמשחק. ניכר שהשחקנים אינם משחקים בתיאטרון חאן בשביל כסף 

או תהילה בלבד, אלא בעיקר מהנאה ואהבת המקצוע.
רוב ההצגות שראיתי קורצות למדיום שבו הן מועלות – לתיאטרון. את 
ההצגה האחרונה שראיתי “תעלולי סקפן” כתב המחזאי )שאני אוהבת 
פתיחה  בשיר  נפתחת  ההצגה  ה-17.  במאה  בצרפת  מולייר  במיוחד( 
)נתן  המתרגם  המחזאי,  ההצגה,  את שם  פלס( שמציג  קרן  )בהלחנת 
אלתרמן( ואת השחקנים ואת הדמות יגלמו. שחקן שמגלם שתי דמויות 
של  וחצי  אחת  דמות  של  תלבושת  בחצי  לבוש  כשהוא  לבימה  נכנס 
השנייה, ועוד כהנה וכהנה עירובים בין מציאות לבדיון, בין, לפני ואחורי 

הקלעים.

המחזה כמו כל הקומדיות באותה תקופה, עוסק בזוגות אוהבים שאינם 
יכולים לממש את אהבתם בגלל אבות קמצנים אשר מעוניינים להשיא 
אותם לאחרים. המשרתים הם אלו שנחלצים לעזרה, ובמחזה הזה סקפן 

הוא גיבור המחזה והוא המשרת הערמומי שיודע להיחלץ מכל מצב.

 500 להוציא  צריך סקפן  בקומדיה  במקריות מדהימה באחת הסצנות 
ספינה  על  בנוׁעלה  ולפיה  בדיה  לו  מספר  והוא  מהאב,  פרנק  אלף 
תורכית ונחטף על ידי ראש הכנופיה, וכעת הוא מוחזק שבוי וצריך כסף 
כדי לשחררו. חלק מהטקסט )המקורי( הוא: “התורכים האלה, אין להם 
לב? הם לא אנושיים?” והאב חוזר וחוזר על עצמו: “למה הוא היה צריך 
להיכנס למפרשית הזאת?” ויוצא מהבימה תוך כדי: “מפרשית ארורה, 

משט ארור...” 
וכך המחזה של מולייר הפך בן-רגע, ובלי תכנון לאקטואלי מתמיד, וזכה 

למחיאות כפיים סוערות ולצחוק רם מצד הקהל.

זהו קסמו של התיאטרון: הוא משכיל לשלב את המציאות עם הבדיון, 
מאוד,  מומלצת  הזאת  ההצגה המשלמת  לפרופורציות.  אותנו  ומכניס 

ובכלל תיאטרון החאן כמקום שבו צפייה בהצגה היא חוויה.

שהרי  באב,  ט’  בו  שחל  בשבוע  אפילו  ויין 
ט’  ערב  “הסועד  נאמר  תענית  במסכת 
אחרת,  סעודה  לסעוד  עתיד  אם  באב, 
לאו,  ואם  יין;  ולשתות  בשר  לאכול  מותר 
כלומר  יין”.  ולשתות  בשר  לאכול  אסור 
יש  הצום  שלפני  המפסקת  בסעודה  רק 
ויין. אבל בכל הימים לפני  להימנע מבשר 
ויין  בשר  עצמו,  באב  ט’  בערב  ואפילו  כן 
מותרים. אם כן, מַנין לשו”ע המנהג האוסר 
בין  בימי  ואף  באב  ט’  שלפני  בימים  זאת 

המצרים?
הירושלמי:  בתלמוד  מופיע  לכך  המקור 
שתי  דלא  דידן  נשי  הני  זעירא:  ר’  “אמר 
מנהגא”  באב  ט’  עד  בתמוז  י”ז  מן  חמרא 
מי”ז  יין  שותות  שלא  שלנו  נשים  )תרגום: 
יש  ראוי(.  מנהג  זהו  באב,  ט’  עד  בתמוז 
למיכל  “דלא  הביטוי  בהם  שנוסף  מקורות 

בישרא” )תרגום: שלא לאכול בשר(.

הגרסאות  כי  הוכיחו  כבר  התלמוד  חוקרי 
הגאונים  ובספרי  מקוריות,  אינן  הנ”ל 
אחרים,  ציטוטים  מובאים  והראשונים 

מדויקים יותר, של אותו מקור: 
נשייא דנהגן דלא למשתייא מן דאב עליל 

מנהג שבו פסקה אבן שתייה.
אב  מן  עמרא  למשתי  דלא  דנהיגי  נשייא 

עליל מנהגא, שבו פסקה אבן שתייה 

מתברר כי ציטוט מס’ 1 הוא המקורי, ועליו 
נוספו תוספות ונעשו שינויי נוסח לכל אורך 
לדור.  מדור  התלמודי  המקור  של  מסירתו 
הנוהגות  שנשים  היא  האמרה  משמעות 
שלא לטוות ולארוג )משתייא = שתי, מלשון 
מנהג  זהו  אב,  חודש  מתחילת  וערב(  שתי 
שבבית  השתייה  אבן  נהרסה  אז  כי  ראוי, 
המקדש. לפי המדרש, אבן השתייה נקראת 
כך כי ממנה הושתת העולם, כלומר נטווה 
ונארג העולם. לכן לזכר הריסתה של האבן, 
נוהגות הנשים שדרכן לטוות ולארוג – שלא 
זו מראש חודש אב לזכר  לעשות מלאכה 

הריסת האבן, שממנה נטווה ונארג העולם.

“עמרא”  המילה  את  הוסיפו  זמן  לאחר 
 )2 מס’  ציטוט   – עמרא”  למשתיי  )“דלא 

שמשמעותו צמר, כדי להוסיף הסבר.
בזמן מאוחר יותר הוחלפה המילה “עמרא” 
במילה הדומה לה “חמרא” )“דלא למשתיי 
חמרא” – חילוף ח’ ו-ע’(, ועדיין במשמעות 
ו-ע’  ח’  החליפו  ישראל  ארץ  בני  כי  צמר, 

באופן תדיר.
כבר  שם  לבבל,  האמרה  נדדה  אז  אבל 
יין  של  במשמעות  “חמרא”  המילה  הובנה 
)“חמרא” פירושו “יין” בארמית-בבלית(. כך 
מ”טוויית  לגמרי  האמרה  פירוש  השתנה 

צמר” ל”שתיית יין”. 
בשלב הבא, מכיוון שצמד הפעולות שתיית 



מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

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

יהודה זלצברג

פרק 32 - יקירי המושבה תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

בפעם הבאה - הפרק האחרון!

מילדי  כמה  על  שנחתה  הברון  מטמון  תעלומת  יְָקִרים,  יְָלִדים 
כיתה ו’ של בית ספר קשת בתחילת החופש הגדול של שנת 
אחרי  עקבה  החבורה  החופש:  סיום  לקראת  נפתרה   2020
גלמן עד שהגיעו לכספת שמורה  בני משפחת  ההוראות של 
בבנק שבה היה שמור האוצר. עמית, הילד שגילה את התיבה 
הילד  גם  היה  הראשונה שהציתה את ההרפתקה המופלאה, 

שזכה לפתוח את הכספת ולגלות את תוכנּה לשאר החברים.

ברחבי  הדהדו  הילדים  מפי  שפרצו  והחדווה  האושר  קריאות 
הבנק ועוררו עניין בקרב הנוכחים. הילדים, שלא ידעו את נפשם 
מרוב אושר, התקשו לדבר ולהסביר את התנהגותם הנלהבת 
מהם  ביקשו  הבנק  מפקידי  וכמה  הרבה,  התרגשותם  מפאת 

בנימוס להירגע וליוו אותם החוצה. 
מחוץ לבנק מצאו הילדים ספסל ושם ישבו והעבירו ביניהם את 
התכשיטים בזה אחר זה, ובחנו אותם שעה ארוכה. מקצתם היו 
עשויים זהב ואחרים – כסף, מהם משובצים אבנים יפות ומהם 
האוצר  בפריטי  עיניהם  שהשביעו  לאחר  בפנינים.  מעוטרים 
הילדים  יספרו  שתחילה  והוחלט  החברים,  בין  דיון  התקיים 

להוריהם על גילוי האוצר ולאחר מכן הוא יימסר למוזֵאון. 
האוצר  מציאת  על  לאוזן  מפה  השמועה  התפשטה  מהרה  עד 
ידי חבורת הילדים, והתקשורת המקומית כמו גם הארצית  על 
חבורת  הפיקנטי.  הסיפור  את  ולפרסם  לבוא  איחרה  לא 
הילדים הייתה למוקד ההתעניינות הארצית למשך מספר ימים, 
ובקהילה המקומית של המושבה הם הפכו לגיבורים של ממש. 
על כן הוחלט להעניק להם את אות יקירי המושבה הניתן באופן 
מסורתי מדי שנה לאנשים שהותירו את חותמם על המושבה או 

הרימו תרומה חשובה לקהילה. 
הילדים הגיעו לטקס הענקת האות לבושים במיטב מחלצותיהם, 

לצד משפחותיהם הגאות, כולם נרגשים מן המעמד המכובד. 
הבאים:  הדברים  את  המועצה  ראש  נאם  הטקס  במהלך 
את  שחשפתם  לאחר  ארוכות  ִאתכם  ישבתי  יקרים,  “חברים 
אוסף התכשיטים של משפחת רוטשילד, וסיפרתם לי את כל 
אני  האוצר.  למציאת  עד  שעברתם  המרתקות  ההרפתקאות 
ִאתנו כאן, שמאחורי האוצר  ולקהל שיושב  רוצה לספר לכם 
אך  לעין,  נראה  פחות  נוסף,  אוצר  מתחבא  שגיליתם  הנוצץ 
הרבה יותר משמעותי, אוצר אנושי. בדרך פעולתכם, בתושייה 
בעצמאות  שנקטתם,  ובהתמדה  בנחישות  פעלתם,  שבה 
המרשימה שלכם – אתם מהווים דוגמה ומופת לנוער בן גילכם. 
באחריות  פעלתם  משבר,  בעת  בזה  זה  תמכתם  פעם  לא 
הדדית ובחברות אמתית, ולמען הסר ספק, רק בשל תכונות 
אלו הצלחתם לעמוד באתגר ולהגיע אל המטרה. אכן הסיסמה 
על  חרוטה  יָשרה,  חריצות,  אחדות,  רוטשילד,  משפחת  של 

דגלכם. יישר כוחכם!”
את  מהילדים  אחד  לכל  מנחה הטקס  העניק  בהמשך הערב 
סכום  תקבל  שהחבורה  הכריז  ולבסוף  המושבה,  יקיר  אות 

כסף בן כמה אלפי שקלים. 
“מה תעשו בכסף?” שאל המנחה בחיוך. הילדים ידעו מראש 
על המענק הכספי ולכן הכינו את תשובתם מבעוד מועד. עמית 
ניגש למיקרופון ואמר: “לאחר התייעצות בינינו החלטנו לקנות 
מחשב  לה  שאין  שלנו  החבורה  מבנות  לאחת  מחשב  בכסף 
בבית, כך שהיא תוכל להיות ִאתנו בקשר דרך דואר אלקטרוני 
האוצר.”  חיפוש  בתקופת  ולנו  לה  מאוד  חסר  שהיה  דבר   –
הקהל מחא כפיים ועמית הגניב מבט אל שושנה, שקרצה לו 

בחיוך. 

הרבה מזל טוב
למירב ואילן בן שלום

להולדת הדס
אחות לאוהד )ב(,

טליה )א( ויאיר )2(  

שלום לכל קוראי “ודברת בם”

אהבה  עם  קשר  חידשתי  זו  בשנה 
בשנים  התנתקנו  שקצת  שלי  ותיקה 
מונדיאל...(  כביסות,  )ילדים,  האחרונות 

הכתיבה. 

חזרתי  הזה  המיוחד  העיתון  בזכות 
פעם מחדש  כל  מאוד  נהניתי  לכתוב. 
לשתף בהגיגי ובמחשבותי ולשמוע את 
ברחוב:  אותי  כשפגשתם  תגובותיכם 
במה  ונזכרתי  בהצגה  צפיתי  “השבוע 
לקרוא  רוצה  ממש  “אני  או  שכתבת” 
התחברתי  “ממש  או  הזה”  הספר  את 

לכל מילה”.

אשמח  ההזדמנות,  על  תודה  שוב  אז 
עוד  ואשמח  בעתיד,  גם  חלק  לקחת 
תרבות  ביקורות  לי  תשלחו  אם  יותר 

שלכם שאוכל לשלבם במדור.
תודה,
אסנת פרל

ואכילת בשר בא במקורות התלמודיים  יין 
את  לאמרה  הוסיפו  ביחד,  רבות  פעמים 
לאכול  )לא  בישרא”  למיכל  “ולא  המילים 
בשר(. בלבוש החדש של האמרה, אכן לא 
נמנעות  גברים(  )ולא  נשים  רק  מובן למה 

משתיית יין ואכילת בשר.
הוא  זה  משפט  בשינוי  האחרון  השלב 
לאכול  שלא  נוהגים  “ויש  בשו”ע:  ההלכה 
מי”ז  מוסיפין  ויש  יין...  לשתות  ולא  בשר 
בתמוז  לי”ז  המנהג  הקדמת  בתמוז”. 
סבלו  שם  באירופה,  הנראה  ככל  נעשתה 
מפרעות  הצלב,  ממסעות  קשות  היהודים 
להרחבה  גרמו  אשר  לרוב,  ופוגרומים 
והקשחה של מנהגי אבלות רבים בספירת 
העומר, בימי בין המצרים ובתשעת הימים 

הראשונים של חודש אב.

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


