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ודברת בם
המקום שלי שער הגיא

“מכורה שלי”
עיקרון נוסף של אברהם הוא הדבקות בארץ 
למצוא  אליעזר  את  שולח  אברהם  כנען. 
עימה  לחזור  אותו  ומׁשביע  אישה  ליצחק 
לארץ כנען. חשוב לו מאוד שיצחק לא יעבור 
המולדת  של  חשיבותה  אחרת.  בארץ  לגור 
היא רבה. מהי מולדת עבורכם? האם תוכלו 
בקטעים  המובאות  לתחושות  להתחבר 
הבאים? איזה מן הקטעים הבאים מתאר את 
כמולדת? ישראל  לארץ  אברהם  של   יחסו 

פרשת  “חיי שרה” פרשת השבוע למשפחה

כשהטופוגרפיה מספרת את ההיסטוריה
את  לבטא  היטיב  העצמאות,  במלחמת  שיירות  נהג  שהיה  גולני,  יונה 
“כשהיינו  בכביש:  הזו  לנקודה  מגיעים  כשהיו  השיירה  של  התחושה 
נוזלת,  הייתה  נכנס לפחד כזה, שזיעה  הייתי  מגיעים לשער הגיא, אז 

ממש זיעה, מכל הראש לתוך הצוואר.
וכשהיו יורים משני הצדדים אז בפנים היה מתהווה איזה הד כזה, שהיה 

מורט את העצבים.
מוקש  על  עולה  מכונית  ופתאום  נוסע,  אתה  הנה  נורא,  דבר  היה  זה 

ומתרסקת. ואתה לא יכול לעשות שום דבר.
אתה יכול רק לנשוך את השפתיים, אתה 
יודע מי זה שמה, אתה יכול לבכות, אבל 
אתה מוכרח לנסוע, כי השיירה מוכרחה 

לעבור...”
הכביש  של  הטופוגרפיה  של  ההבנה 
לנו במבט אחד את הסיפור של  מספרת 
העצמאות.  במלחמת  לירושלים  השיירות 
הובלת  על  אחראיות  שהיו  השיירות 
לירושלים,  ותרופות  אוכל  של  האספקה 
החיים  עורק  את  למעשה  שהיוו  השיירות 

והיו תלויות לגמרי בנתיב אחד  היהודי בארץ  הראשי לשישית מהיישוב 
של כביש. כשמגיעים לשער הגיא ומביטים למעלה, למשלטים בשני צידי 
הדרך, אפשר להבין ללא מילים למה קבוצה קטנה של פורעים ערבים 

יכולה ללא נשק רב, לשתק את השיירה, את ירושלים ואת המדינה.

עבורי, הרגע הזה בכביש, הוא תמיד הזדמנות להיזכר בימי בתי ספר 
וגם לחשוב שוב על המובן  שדה העליזים ובתקופה משמעותית בחיי 
להבנה  להתחבר  כזה.  היה  תמיד  לא  הוא  כמה  ועד  עבורי  מאליו 
העמוקה של בן גוריון )שלמרות גובהו תמיד ראה שני מהלכים קדימה..( 
שיש ירושלים ללא מדינה אבל אין מדינה ללא ירושלים ולהתרגש קצת 
מהנסיעה שלי לעיר הבירה שלנו. להיזכר בבקשה של חיים גורי, “יום 
ילך  ובמורד, זה אשר  ורקפות תפרחנה, אודם כלנית בהר  יבוא  אביב 
בדרך שהלכנו, אל ישכח אותנו באב אל ואד” ולומר תודה במילותיו של 

אלתרמן: 
 לך, העם הקם וחי 

 נישאו הם לא הלל וכתר 
 לך העם הם נתנו שי 

 את ארבעים הקילומטר... 
 את ארבעים הפרסאות 
 העקובות מקרב- ופרך 
 האפורות ומסולעות...

 ומעתה פתוחה הדרך...

אפילו  אז  לא ממש מצליח,  זה  כל  ואם 
יותר באהבה את הפקק שיש בדרך כי לפחות אני  סתם לקבל טיפה 

מבינה למה זה קורה בדיוק שם ואף אחד לא אורב לי באיזה משלט.
אורית חלמיש

מישהו שלח לי מתנות קטנות?
אברהם,  בהם  שעמד  הרבים  הניסיונות 
ירא  אמונה  כאיש  דמותו  על  רבות  לימדונו 
שמיים, מסור וגומל חסד. בפרשה זו מתחדד 
כשלנגד  במטרה,  הדבק  הצד  אברהם  אצל 
עיניו ניצבים עקרונות שאינם ניתנים לכיפוף: 
מערת  קניית  בעת  מופיע  ראשון  עיקרון 
המכפלה מידי עפרון החיתי. על אף שעפרון 
מציע לו את המערה במתנה, מסרב אברהם 
ֵמאֹות  “ַאְרַּבע   - לקנותה בכסף מלא  ומבקש 
טז(.  כג  )בראשית  ַלֹּסֵחר”  ֹעֵבר  ֶּכֶסף  ֶׁשֶקל 
החלקה  על  ממשיות  זכויות  לו  מקנה  הכסף 
ואין הוא מוכן להתפשר על כך. מתנות הן כלי 
הזולת,  כלפי  ואהבה  הערכה  להבעת  נפלא 
אברהם,  של  גדולתו  בגלל  בפרשה,  גם  והרי 
במתנה.  המערה  את  לו  להעניק  עפרון  חפץ 
אך יש לתחום את סוגי המתנות ולמתוח את 
לא   - מתנות  אבינו:  אברהם  שמתח  קו  אותו 
עבור כל מטרה ולא בכל מחיר. וקניין הוא לא 

עניין של מה בכך.

 “ֵאין ִלי ֶאֶרץ ַאֶחֶרת
 ַּגם ִאם ַאְדָמִתי ּבֹוֶעֶרת

 ַרק ִמָּלה ְּבִעְבִרית חֹוֶדֶרת
 ֶאל עֹוְרַקי, ֶאל ִנְׁשָמִתי 

 ְּבגּוף ּכֹוֵאב,
 ְּבֵלב ָרֵעב,

ָּכאן הּוא ֵּביִתי.”
אין לי ארץ אחרת, אהוד מנור

היא  ואפורה  שוממה  כמה  חשוב  “לא 
בשר  העשויים  האדם,  בני  אנו  המולדת, 
ארץ  בשום  ולא  בה  לחיות  נעדיף  ודם, 
אחרת, גם אם היא היפה ביותר. אין מקום 

כמו הבית.
“הקוסם מארץ עוץ”, פרנק לימן באום

תא  אותו  נוף,  אותו  היא  עבורי  “’מולדת’ 
חיים  וקיימנו  בו  גדלנו  ועמי  שאני  שטח, 
וכשאני  ורוחניים.  ממלכתיים  חומריים, 
ואבות  לאבותינו  מתכוון  אני  ‘עמי’  אומר 



על הגנטיקה של המילקי ויוקר המחיה בישראל 
הבדיחה החבוטה שואלת באיזו דרך אפשר לצבור בישראל הון קטן? 
התשובה היא ״לעלות מאמריקה עם הון גדול״. חה חה חה. האמת היא 

שהבדיחה הזו כבר מזמן לא מצחיקה, כי היא עלינו. על חשבוננו. 
גלי המחאה החברתית מסרבים לגווע. ממחאת הדיור בקיץ 2011, דרך 
מחאת הקוטג’ ולאחרונה מחאת המילקי, נראה שהציבור הישראלי לא 

מוכן לשתוק אל מול יוקר המחיה השוחק.
אבל דווקא מחאת המילקי האחרונה גררה את השיח לכיוונים אחרים 

- לשאלת הירידה מהארץ בעקבות יוקר המחיה וביתר 
שאת הירידה לברלין. 

דמיוני  ספר  בבית  דמיוני  מחנך  לעצמנו  נתאר  בואו 
בישראל שקרא בפייסבוק את הסטאטוס של הישראלי 
ובישראל  בברלין  המילקי  מחירי  בין  שהשווה  לשעבר 

ובחר לגור בבירת גרמניה עקב כך. אותו מחנך קם נזעק 
על  משנתו  את  פורש  המחנך  בשעת  ולמחרת  מכורסתו 
אלונקת  תחת  להיכנס  מוכנה  שאינה  הנמושות  ְנפֹוֶלת 
הציונות ובוחרת - אוי לה לאותה בושה - לגור ד-ו-ו-ק-א 

בגרמניה. 
צודק, לא?

אז זהו, שלא. 
הירידה  לשאלת  כלל  קשורה  אינה  צודק  אינו  הזה  שהמחנך  הסיבה 
מהארץ ולא לשאלה אם ראוי לישראלי לגור בגרמניה. המחנך טועה, 
צורת  ואילו  המחיה  יוקר  על  הוא  הדיון  הדיון.  של  הנקודה  אינה  זו  כי 
א של הדיון, הצורה שבה  הַנֹּשָ ישראלי היא רק  אותו  ההתבטאות של 
הרעיון הועבר, ומה שהביולוג המפורסם ריצ’רד דוקינס קרא לו “ֵמם” 

.)Meme(

לחוקי  בדומה  אדם  בני  אצל  מתפשטים  שרעיונות  גורסת  התיאוריה 
הגנטיקה. רעיונות מועברים מאדם לאדם, משתכפלים, עוברים שינויים 
יחידות מידע שנושאות את הרעיון.  וכד’ דרך ״ממים״, שהן  )מוטציות( 
בדומה  “ממים”.  הם  יחידות  מילים  ואפילו  שירים  נאומים,  תמונות, 
סטאטוס,  כל  לא  ולכן  הלאה  להתפשט  מצליח  ״מם״  כל  לא  לגנים, 
מאמר בעיתון, שיר מחאה או הפגנה יגיעו לתודעתם של מיליוני אנשים. 

הסטאטוס על המילקי הצליח. הרעיון של יוקר המחיה התפשט דווקא 
ה״ממטיקה״  לתורת  שאלה  כבר  זו  קרה?  זה  למה  הזה.  בסטאטוס 
שחוקרת את סוגי ה”ממים” ובוחנת מדוע “מם” אחד הצליח בעוד חברו 
דווקא  קרתה  הזה  ה”מם”  של  וההתפשטות  ייתכן  ימיו.  בדמי  נקבר 
בגלל הקונטרוברסליות שלו - דווקא בגלל שמדובר במילקי, לא ״מוצר 
)לכאורה( לישראלי  צריכה בסיסי״, דווקא בגלל שמילקי מטופש גרם 
לעזוב, דווקא בגלל שזו גרמניה. הפרובוקציה של ה”מם” וההתנגדות 
אליה )וגם כמובן הרעיון עצמו( הצליחה להעביר אלינו בדרך 
יקר בישראל,   - ויראלית את הרעיון היסודי  של התפשטות 

יקר מאוד. 
לא  הוא  למה  אותו  ונשאל  המתוסכל  למחנך  נחזור  אם 
דיבר בפני כיתתו על יוקר המחיה, ייתכן שתשובתו תהיה כי 
כמחנך יוקר המחיה מפריע לו פחות משאלת הירידה מהארץ. 

ייתכן שהוא אף יודה כי אינו כלכלן ואינו מבין בנושא. 
כאותו  מחנך.  מאותו  יותר  ערניים  להיות  צריכים  אנחנו 
להבדיל  ש”יודע  כאחד  חכם  שהגדיר  הביניים,  מימי  פילוסוף 
בין עיקר לטפל”, גם אנחנו צריכים להפריד בין ה”ממים” לבין 
הרעיונות שהם מעבירים. אין לשכוח גם שאינטרסנטים רבים 
מעוניינים להסיט את תשומת הלב שלנו מהבעיה היסודית - הם 
הקריאה  על  בהתחסדות  לדבר  כדי  משלהם  פרובוקאטורים  יפעילו 
של  האמיתית  בבעיה  לטפל  במקום  לברלין  לרדת  הפרובוקטיבית 
יוקר המחיה. אותם אינטרסנטים רוצים שלא נכיר את בעיית הריכוזיות 
)ומרוויחים(  ושמחים  התחרות  את  להגביר  רוצים  אינם  הם  במשק, 
מהמצב הקיים. אנחנו מחויבים להיות ערניים כדי שהדיון לא יוסט אלא 

יתמקד יותר ויותר בבעיה ובפתרונותיה. 
)באנגלית  הוא לא הדבר הראשון בחיים, אבל הוא בטח השני״  ״כסף 
זה נשמע יותר טוב(. יוקר המחיה בישראל, כולל הדיור, האוכל, הדלק 
ועוד, אינו דיון על מותרות. הוא אינו שייך לשיח של תל אביבים צעירים 
ומפונקים אלא בא לידי ביטוי בכל משפחה בכל עיר וכפר בישראל. דיון 
בסוגיה ומציאת פתרונות אמיתיים אינם סותרים את הציונות אלא הם 
הציונות עצמה. אנחנו עדיין רוצים להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ 

ישראל, רק נשמח שהוא לא יהיה יקר כל כך.
יואב פרנקל

אבותינו, כפי שממחישים זאת לנו ספרי 
מולדת  המלה  מקור  והתפילה.  התנ”ך 
כעם,  כציבור,  להיוולד  י.ל.ד.,  הוא 

כחברה.”
מתוך ריאיון עם רחבעם זאבי

לטובת  ומולדתו  ארצו  את  שעזב  אברהם, 

הוא  ובה  מולדתו  את  בה  רואה  כנען,  ארץ 
ללא  להתקיים  בנו-ממשיכו  שימשיך  חפץ 
פשרות, אפילו במחיר של ויתור על אהבה. 
והניכור  הניתוק  תחושת  את  לנסח  היטיב 
שבהימצאותנו בניכר רבי יהודה הלוי, בשירו 
“ֵאיְך  מערב”:  בסוף  ואנוכי  במזרח  “ליבי 

ר ֹאַכל ְוֵאיְך ֶיֱעָרב?” ֶאְטֲעָמה ֵאת ֲאֶשׁ

כאב  את  בשרנו  על  חווינו  האחרון  בקיץ 
זה  כאב  מתוך  אך  המולדת,  על  המאבק 
צמחה ועלתה בי שוב האהבה לאותה “ֶאֶרץ 
נֹוי ֶאְביֹוָנה” והידיעה שקוננה בי מאז ומתמיד 

שזהו ביתנו. 
חני נמיר

ממש בקרוב זה קורה!
ב 23.11.14 יתקיים אירוע פתיחת שנה חגיגי

של קהילת קשת
בהשתתפותם של:

עירית לינור וקובי אריאלי



אריה 
הבראשיתי,  הנוף  כשכל  מלמעלה,  כאן 
עוצר הנשימה הזה, פרוש תחתי, אני מוצא 

לי קצת שקט.
שלי;  הדימוי  סביב  הסהרורי  המרדף  אחרי 
מה מצופה ממני, מה לעשות, איך לעשות. 
נשבע  שצריך.  וכמו  נכון  להיות  חייב  והכל 
שהיה  בספארי  חוטם  זב  פוץ  כל    - לכם 
מסתכל לכיוון שלי קיבל שאגה כזאת שהוא 
יצאה  לא  אחת  משפחה  מימיו-  שכח  לא 
כי  וקצרה  יפה  תקופה  היתה  זו  מאוכזבת. 
מוציא  שאני  החליטו  האריות  מאוד  מהר 

אותם לא טוב והלהקה נידתה אותי. 
התחיל.   שוב  זה   שם  ליער,  חזרתי  ואז 
לגלות,  להתאפק,  לצעוק,  להתחבא, 
מים.. לו  להוסיף  ששכחו  ותרכיז  היתחרות 

ירגיש  פטל  מיץ  שאדון  כדי  שלם  קרקס 
כל  נגמר שם.  לא  וזה  טוב עם עצמו,  קצת 
חברים,  שאנחנו  לו  להזכיר  מחדש,  פעם 
שכיף לשחק ביחד. שאני אוהב פטל והגוון 

הירוק של החלונות יצא משגע. 
מתאים  לא  לי.  נמאס  די.  שהתעייפתי.  עד 
רוצה  רוצה לשאוג, לא  יותר. לא  לי לרצות 
לא  שלו,  המשחקים  את  ארנב  עם  לשחק 
רוצה שיום אחד כל זה יהיה שלי, לא רוצה 
כלום. טוב? תות? לא, גם תות אני לא רוצה, 

הא? איך אני אתכם?
המאסטר  מתרכז.  לא  שוב  אני  נו.  לא,  לא, 
את  לשחרר  המחשבות.  את  לרוקן  אמר 

הכל, לחשוב על שחרור.
לשאוף ולנשום, לנשום ולשאוף.

ליאת אקרמן

מעשה מופלא שקרה יום אחד בו אריה ג’ירפה וארנב, בצירוף מקרים לא טבעי לחלוטין, 
מצאו את עצמם נזכרים במאורעות העבר בדיוק עשרים שנה מיום התרחשותם. 

ארנב
תריסים  ירוקים,  חלונות  צהובים,  וילונות 
כזאת  הגג.  על  שחורה  אנטנה  ו...  אדומים 
על  מציירים  היינו  שפעם  כמו  ממש  שנראית 
בניינים בשעת היצירה בגן. את זה לא הזכירו 
שכולכם  אחרי  אותה  לי  התקינו  כי  בסיפור 
גדלתם. היום, ברוך השם, יש לי אינטרנט בפס 
קניות  הזו של  ומאז שהתחילה התנועה  רחב. 
באינטרנט, כל שבוע אני מזמין לי משלוח של 
מיץ פטל אורגני מ”יוחננוף ובניו על העץ” ושוב 

אני ממעט לצאת מהבית. הכי טוב בבית.
האחים   3,000 עם  קשר  על  שומר  אני  כמובן, 
לי  יש  ובפייסבוק  המשפחתי,  בוואטסאפ  שלי 
אתכם,  סופרים  לא  אם  חברים,   30,000 כבר 
אריה וג’ירפה. לשחק בחוץ? לרוץ? להתחרות? 
שתמיד  ומקרר  מזגן  ברשת,  משחקים  לי  יש 
שם  יש  כבר  מה  מזה  וחוץ  פטל!  מיץ  מלא 
פרא,  חיות  יש  ביער  זיכרוני  למיטב  בחוץ? 
קל  תמיד  ולא  אנשים,  גם  ושם  ופה  נחשים 

להבחין ביניהם... 
יודעים מה? במחשבה לאחור אני נחרד  אתם 
לחשוב מה שיכול היה לקרות, ואיך כל הספור 
אנחנו  קטנים,  כשאנחנו  בנס!  נגמר  הזה 
לכל  וישר מדלגים  לא מודעים לסכנות  פשוט 
הרפתקה שנקרית בדרכנו. היום אין סיכוי שאני 
המ-ה-מ-ם  ג’וניור  פטל  מיץ   - שלי  לבן  אתן 
לפגוש  החוצה  לצאת   - כאלה!  דברים  שאין 
איזו ג’ירפה שהוא לא מכיר, סתם כי היא קראה 
לידה.  נמצא  כשאריה  לא  ובטח  מהחלון,  לו 
מסודר.  דייט  ונקבע  לי  תסמס  שלהם  שאימא 

מי בכלל קורא מהחלון היום??? חיות…
גיל עטר

ג’ירפה
הכי  בסביבה,  גבוהה  הכי  החיה  הייתי 

גבוהה במדף והכי גבוהה בספרייה. 
איך קרה שדווקא  אני שואלת,  זה?  ואיך 
גדולה  חיה  איך  קטנה?  כזו  יצאתי  אני 
ויפה כמוני, שרואה אוטובוס לפני שהוא 
אני  איך  זורחת,  שהיא  לפני  ושמש  יוצא 
לא חשבתי שנוכל אני והאריה להתפצל, 
צריך  לא  אחר?  עץ  מאחורי  אחד  כל 

להיות גאון גדול בשביל לחשוב על זה. 
שהמוח  רגעים  מאותם  פשוט  זה  אבל 
משהו  בו  יש  זה,  ככה  מתרוקן.  פשוט 
לו  הולך  החיות,  מלכי  מלך  הזה.  באריה 
כולו  לי”,  מגיע  “הכול  של  בתנועה  ככה 
לכם?  אגיד  אני  מה  וצלצולים.  רעמה 
הזה  שהאציל  וברגע  משכנע.  זה  אותי 
הואיל בטובו להציע לי להצטרף, כל כך 
הרגליים  את  איבדתי  שמיד  התרגשתי 
מיד  ידעתי.  ואני  והאחוריות.  הקדמיות 
ידעתי. עוד כשהוא הזמין אותי - הרגשתי 
הציפה  טוב.  לכיוון  הולך  לא  שזה  מיד 
מה  שכל  כזו,  רגל  אוזלת  מין  אותי 
שמתחשק לך לעשות זה לחזור הביתה 
בניגוד  אבל  היום.  כל  משם  לצאת  ולא 
לתחושת הבטן שלי, הלכתי איתו. אז אני 
הרגשה  כזו  עם  ככה?  אתכם:  שואלת 

מתחילים סיפור ילדים?
אותי,  תשאלו  אם  כי  מצער,  ממש  וזה 
דווקא יש לי המון פוטנציאל. כשאני לבד, 
עמודים,  שני  על  מלכה  כמו  לי  פרוׂשה 
ואז  אותי  שרואים  סוף  סוף  מרגישה  אני 
אני גם יכולה להביט לי עד קצה העולם 
איתי  יש  אם  אבל  מהחיים.  וליהנות 
מרגישה  אני  מיד  בפֵריים,  מישהו  עוד 
בקצה  ההוא,  ביום  כמו  להתכופף.  צורך 
כוחי  בכל  מנסה  אני  שאותו  החורשה, 
להדחיק. מאז, כשאני רק רואה אריה או 
לכל  כן,  אותי צרבת,  מיד תוקפת  ארנב, 

האורך.
לנו  נתן  פטל  שמיץ  הסוכר  מנת  לולא 
שם בעמוד האחרון, שקצת המתיקה את 
דורשת  הייתי  בטוח  על  הזה,  המר  היום 
הזה  הספר  את  שתגנוז  מהסופרת 

לעולמים.
יאיר הרטמן

שלושה בתמונה אחת
אומרים שלכל מטבע יש שני צדדים.

אומרים שאתה צריך תמיד לבחור אם אתה פה או שם. לנו, או לצרינו. מפגש או תפילה.
אז אנחנו אומרים: לכל תמונה יש )לפחות( שלושה צדדים, ובמדור זה נתבונן בכל פעם 

על תמונה אחת, משלוש זויות שונות.



ְיָלִדים ְיָקִרים, 
יר ַעל ַהְּסָתיו?  ֶהֱעֵלֶתם ִסיּפּור ַעל ַהְּכָתב? ַחְמִשׁ

ילּוב ִגיָמטרָיה? קֹוִמיקס ַעל ַמזֶּכֶרת ַּבתָיה? ִחיָדה ְּבִשׁ
yehuda75@gmail.com ִׁשלחּו ַלְּכתֹוֶבת

 ְוִנְׁשָתֵדל ְלָפרֶסם ָּכאן ֶאת ְיִצירֹוֵתיֶכם!

הדף האחורי לֹום, ָשׁ
ְלִמיד ְּבִכיָתה ד’1. ְׁשִמי ִאיָתַמר טִויטֹו אלָיִקים, ַוֲאִני ַתּ

ר ַעל ַהַתְחִּביב ֶׁשִלי - ִּתיפּוף ִמְקצֹוִעי. ָרִציִתי ְלָסֵפּ
 ֵיש ִמְסַּפר ִסיּבֹות ַמדּוַע ִהְתַחְלִתי ְלתֹוֵפף.

עֹוד ִּבהיֹוִתי ֶיֶלד ָקָטן ְמֹאד, ּתֹוַפְפִתי ַעל ֹּכל ָדָבר - ַעל ִסיִרים, ַעל קּוְפָסאֹות, ַעל ַהׁשּוְלָחן.
ְבִתי ְּבִעיָקר ַלְמתֹוֵפף. ֵמֵעֶבר ְלָכְך, ָסִבי הּוא ְמתֹוֵפף. ר ָׁשַמעִתי ִׁשיִרים, ִהְקַשׁ ַּכֲאֶשׁ

“ּפֹוִליס”,  ַלֲהַקת  ֶׁשל  ַהִׁשיִרים  ֶאת  ְמָנֵגן  ֲאִני  ֲעֵליָה.  ִמְתַאֵמן  ַוֲאִני  ַּבַּבית  ּתּוִּפים  ַמֲעֶרֶכת  ִלי  ֵיׁש  ב’.  ְּבִכיָתה  ִמְקצֹוִעי  ְּבאֹוֶפן  ִלְלמֹוד  ִהְתַחְלִתי 
“ַהִחיּפּוִׁשיֹות”, ָאִריק ַאיינשַטיין, “קִווין”. ֲאִני לֹוֵמד ְלתֹוֵפף ֶאת ַהִׁשיִרים על ידי ַהֲאָזָנה ְוִתְרגּול. ֲאִני ַמְתִחיל ְּבִזְמזּום ַהִׁשיר, ְוָאז ַמְתִחיל ְלתֹוֵפף ַעל 

ֶרַקע ְׁשִמיַעת ַהִׁשיר. לֹוֵקַח ִלי ְזַמן ָרב ַעד ֶׁשֲאִני ֵמִבין ֶאת ִמְבֶנה ַהִׁשיר ּוַמְצִליַח ְלתֹוֵפף אֹותֹו ִלְׂשִביעּות ְרצֹוִני.
ֲאִני אֹוֵהב ְלַאְלֵתר. ֲאִני ַמְתִחיל ְּבַכָמה ָּבִסים ְוָאז ְמָׁשֵלב ֶאת ְׁשַאר ַהֵּכִלים.

ַלְׁשֵכִנים.  ַמְפִריַע  ֹלא  ַהָרַעׁש  ִאם  ַעְצְמֶכם  ֶאת  ׁשֹוֲאִלים  ְּבַוָדִאי  ַאֶתם 
ֲאָבל  ַה”ָרַעׁש”,  ַעל  ְוָצֲעָקה  ַהָּביָתה  ִהִגיָעה  ְׁשֵכָנה  ַאַחת  ָּפַעם  ָאְמַנם 

ִּכְכַלל ַהְסִביָבה ְמֹאד אֹוֶהֶבת ֶאת ַהְנִגיָנה ֶׁשִלי.
ֲאִני ְמָנֵגן ַגם ַעל ַדְרּבּוָקה, ּוִמְתָנֶסה ַּבַּבִית ְּבִגיָטָרה ְואֹוְרָגִנית.

ַלמּוִזיָקה ֵיׁש ֵחֶלק ָחׁשּוב ְּביֹוֶתר ַּבָחִיים ֶׁשִלי. ַגם ְּכֶשֲאִני לֹוֵמד, ִמְתָנֵגן 
ַמְפִריַע  ַהֶזה  ַהִזְמזּום  ּוְלִעִתים  ְמַזְמֵזם,  ֲאִני  ִלְפָעִמים  ָּבֹראׁש.  ִׁשיר  ִלי 

ַלְסִביָבה.
ַהָדָבר  ַאְך  ְּכֶׁשֶאְגַדל,  ִמְקצֹוִעי  ְמתֹוֵפף  ֶאְהֶיה  ִאם  יֹוֵדַע  ֹלא  ָעַדִיין  ֲאִני 

ַהָּבטּוַח הּוא ֶׁשָתִמיד ֲאַנֵגן. ֲאִני ֶאְרֶצה ִלְלמֹוד ָלעֹוֶמק ַגם ִגיָטָרה.
ִתְתמֹוֵדד   - ָקִשים  ְדָבִרים  ְּכֶשֵיׁש  “ַגם  ִלי:  ָאַמר  ְלִתיפּוף  ֶׁשִלי  ַהמֹוֶרה 
ה ְלִהְתָאֵמן  ִאיָתם. ָמה ֶׁשָיִביא ְלַהְצָלָחה הּוא ִאימּון יֹומיֹוִמי”. ֲאִני ִמְתָקֶשׁ

ֹּכל יֹום, ַאְך ְּכֶׁשֲאִני ִמְתָאֵמן ֲאִני ְמֹאד ֶנֱהֶנה, ּוְמתֹוֵפף ְלאֹוֶרְך ְזַמן.
ְוַגם  ֶתָהנּו  ַאֶתם  ַגם   - ַהמּוִזיָקה  ְלעֹוָלם  ְלִהָּכֵנס  ְלכּוַלם  ַמְמִליץ  ֲאִני 

ַהְסִביָבה.

1. ִמיהּו ַהִאיׁש ֶׁשַּבְּתמּוָנה?
ִיְצָחק   )ג(
)ח( ֶעֶבד ַאְבָרָהם  
)ט( ָלָבן   

2. ִמיִהי ַהִאיָׁשה ֶׁשַּבְּתמּוָנה?
)ב( ִרְבָקה   
)ו( ָׂשָרה   

)ר( ָהָגר  

3. ָמה ַמֲחִזיק ַהִאיׁש ְּבַידֹו?
)ח( ַטָּבעֹות   
)ר( ְצִמיִדים   
)ש( ַׁשְרָׁשרֹות  

4. ָמה ֵׁשם ַהָמקֹום ּבֹו ִמְתַרֵחׁש ַהִמְפַגׁש )ָּפסּוק י’(?
)י( ֶאֶרץ ַהֶנֶגב  

)ל( ְירּוָׁשָלים  
)ו( ֲאַרם ַנֲהַרִיים  

5. ִעם ִמי ִתְתַחֵתן ַהִאיָׁשה ֶׁשַּבְּתמּוָנה?
)נ( ִיְצָחק  

)ה( ָאְבָרָהם   
)מ( ְּבתּוֵאל  

ית.  ֶסֶפר ְּבֶראִשׁ ת ָחֵיי ָׂשָרה. ִקְראּו ֶאת ַהִסיּפּור ְּבֶפֶרק כ”ד ְבּ ִלְפֵניֶכם ִציּור ַהְמָתֵאר ִמְפַגׁש ַהִמְתָרֵחׁש ְּבָפָרַשׁ
ֵאלֹות ְוַסְמנּו ֶאת ַהְתׁשּוָבה ַהְנכֹוָנה. ִאם ְּבַחְרֶתם ַּבְתׁשּובֹות ַהְנכֹונֹות, ִתיְצָטֶרְפָנה ַהאֹוִתיֹות ֶׁשְלַיד  ֲענּו ַעל ַהְשׁ

ל ָמקֹום ֶזה ְלָׂשָרה ִאיֵמנּו? ר ֶשׁ ַהְתׁשּובֹות ַהְמסּוָמנֹות ְלֵׁשם ָמקֹום ַהמֹוִפיַע ַּבָּפָרָשה. ַמהּו ַהֶקֶשׁ

ִחיָדה


