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  ולקחורצח רבין
 

אבל  ההלם  בקרב.  לא  גרתי  בארץ  כשנרצח  יצחק  רביןעדיין 
מתוך,  יהודי  התפוצות  היה  דומה  מאוד  לזה  של  הישראלים

שלהמיתוס  שרציחות  פוליטיות  אינן  נחלתו  .  ותזדהתחושת  ה
ממעמקי.  נו  הדומעותיהעם  היושב  בציון  התנפץ  לו  אל  מול  עינ

השפל  הזה  היה  נדמה  לי  שאין  אפשרות  אחרות  אלא  לעלות
,מתחשבת  יותר,  לצאת  לאלתר  לחיפוש  אחר  דרך  אחרת,  חזרה

ככל שחלפו השנים הלכה וגברה בי. סובלנית  באמת,  פתוחה  יותר
התחילו,  דכעבור  זמן  קצר  מאו.  התחושה  שרבין  נרצח  לשווא

,הבריחה  מאחריות,  ציד  המכשפות,  מחדש  חילופי  האשמות
השנאה  למי  שמשום,  רדום  לחפור  בוקשימוש  בזכרו  של  רבין  כה

היה  נדמה  שהפקת  לקחים  לא  היתה  אלא.  מה  נתפס  כאחר
,כבישים.  התבצרות  של  כל  מחנה  בתוך  דעותיו  הקדומות

,א  הונצחלא  היה  מקום  שבו  שמו  של  רבין  ל,  בתי  חולים,  רחובות
,בסופו  של  יום,  אך  תהיתי  פעמים  רבות  אם  כל  מורשתו  של  רבין
דאגהניקרה  בלבי  .  תסתכם  אך  ורק  בנתינת  שמו  למוסדות  ציבור

שהתרחשה  מתחת,  שקטההמהפכה  ב.  עמוקה  לעתידנו  המשותף
שלא  הייתי  מהראשוניםקל  וחומר  .  הבחנתילא  ,  לפני  השטח
נשים  להביא  לשינויאה  קבוצת  התחיל,  שמחתיל.  הישהצטרפו  אל

 . דל בתודעתו של ציבור הולך וגמשמעותיאטי אך
בית  ספר  משותף,  נפתח  בית  ספר  קשת  בירושלים  1995בשנת 

יתה  שאם  ילמדו  הילדים  לכבדיההיסוד  הנחת  ,  לדתיים  וחילונים
ריחמהם    ףנודש  יםויכוחים  אלימואזי  לא  נגיע  ל,  אחד  את  השני

מה  שנראה  למבוגריםהתברר  ש,  ם  הזמןע.  של  מלחמת  אחים
הדור  שלא,    מצב  טבעי  לחלוטין  לתלמידים  של  קשתואמהפכה  הכ

ל  אלא  לחזק  את  המקימיםוהגילוי  הזה  לא  יכ.  ידע  את  רבין
וגם  ,אז  חלפו  עשר  שניםמ.  ערכית-בצדקת  דרכם  החינוכית

כך  זכיתי  לשלוח  את  ילדתי  לכיתת.  בשפלה  נפתח  מוסד  של  קשת
,ם  תקווה  אדירה  בלבע,  קשת  הראשונה  של  מזכרת  בתיה

שהחברה  בה  יחיו  ילדינו  תהיה  פתוחה  יותר  וסובלנית  יותר  כלפי
לקחהופק  ,  בשבילנו,  ואיתה  התחושה  המנחמת  שאולי.  הזולת

 .חשוב מהרצחו של רבין
בן לנדאו

: לתגובותרעיונות ול המערכת ל"דוא
com.abam@gmailvedibart 

 פרשת לך לך
 

יג, מדרש מְּבֵראִׁשית ַרָּבה לח-אברם והפסלים 
 ְמֻתְרָּגם ֵמֲאָרִמית

 , ַעם ַאַחת ָיָצא ְלָמקֹוםַּפ, ֶּתַרח עֹוֵׂשה ְּפָסִלים ָהָיה
ָהָיה ָּבא ֶּבן ָאָדם ּוְמַבֵּקׁש . הֹוִׁשיב ֶאת ַאְבָרָהם ִלְמּכֹר ַּתְחָּתיו

 . ִלְקנֹות
 ? ֶּבן ַּכָּמה ָׁשִנים ַאָּתה]: ַאְבָרם ַלּקֹוֶנה[ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו
אֹוי לֹו : ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו, ֶּבן ֲחִמִּׁשים אֹו ִׁשִּׁשים: ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו

! ְלאֹותֹו ָאָדם ֶׁשהּוא ֶּבן  ִׁשִּׁשים ּוְמַבֵּקׁש ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶבן יֹום
 . ְוהֹוֵלְך לֹו] ַהּקֹוֶנה[ְוָהָיה ִמְתַּבֵּיׁש

 , ַּפַעם ַאַחת ָּבָאה ִאָּׁשה נֹוֵׂשאת ִּפְנַּכת סֶֹלת
ְוָׁשַבר , ָידֹוָלַקח ַמֵּקל ְּב, ָקם. ַהְקֵרב ִלְפֵניֶהם, ֵהא ְלָך: ָאְמָרה לֹו

 , ֶאת ָּכל ַהְּפָסִלים
ָאַמר לֹו , ֵּכיָון ֶׁשָּבא ָאִביו. ְוָנַתן ֶאת ַהַּמֵּקל ְּבַיד ַהָּגדֹול ֶׁשָּבֶהם

 ? ִמי ָעָׂשה ָלֶהם ָּכְך]: ָאִביו[
 ָּבָאה ִאָּׁשה ַאַחת נֹוֵׂשאת ִּפְנַּכת ?ָמה ַאְסִּתיר ִמְּמָך: ָאַמר לֹו

. ִהְקַרְבִּתי ִלְפֵניֶהם. ַהְקֵרב ִלְפֵניֶהם, א ְלָךֵה: סֶֹלת ְוָאְמָרה ִלי
,ֲאִני אַֹכל ִראׁשֹון: ְוֶזה אֹוֵמר, ֲאִני אַֹכל ִראׁשֹון: ָהָיה ֶזה אֹוֵמר

 . ָלַקח ַמֵּקל ּוְׁשָבָרם, ָקם ַהָּגדֹול ֶׁשֵּביֵניֶהם
ר אֹו ְלַדֵּב[ְויֹוְדִעים ֵהם , ָמה ַאָּתה ְמַׁשֶּטה ִּבי]: ָאִביו[ָאַמר לֹו
 ? ]ְלַהּכֹות
 !ִיְׁשְמעּו ָאְזֶניָך ַמה ֶּׁשִּפיָך ְמַדֵּבר !?ְולֹא: ָאַמר לֹו

 
 : הנושאים בפרשה

 ומתברך' לך לך'אברם הולך אחרי קריאת 
 אברם ושרי במצרים

 הריב בין רועי לוט לרועי אברם 
 שהימלחמת הארבעה בחמ

  הבטחת השעבוד והפדות– ית בין הבתריםבר
 גר לאברםנותנת את השרי
  ההרה בורחת מפני גבירתה למדברהגר

 ברית המלהשינוי השם לאברהם ו
 בטחה לבןהשם לשרה וההשינוי

 
 



 

  

 בריב בין רועי אברהםוד השבת נתמקד בלימ
 לרועים של לוט

 
 )ך"רצוי לקרוא את הפסוקים מן התנ(
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 שאלות לחשיבה ולשיתוף 

מה באה ? מהי השאלה הגדולה שעולה מהמסופר
 ?התורה ללמד אותנו על החיים

הצטרף אליו כשיצא , אחיינו של אברהם,  לוט.א
בכנען אין שפע של מים ולכן לא היו מספיק . מחרן

אזורי מרעה לשני אנשים בעלי מקנה רב כאברהם
 .ולוט

שהיה מבוגר ובכיר מלוט בן (למה לדעתכם אברהם 
על אלו תכונות אופי של ? בחר לוותר לאחיינו) אחיו
האם אתם הייתם ? ם אנו למדים מקטע זהאברה

 ?מוותרים בנסיבות אלה
שתפו את הילדים ?  מתי קל ומתי קשה לנו לוותר
 .בדוגמאות משמעותיות בחייכם

 ספרו לבני המשפחה את המדרש על אברהם .ב
איזה פערים : שוחחו עם הילדים ושאלו. והפסלים

מה דעתכם? בידיעותינו על אברהם בא המדרש למלא
 ?דרשעל המ

 
 את ל"חז שבהן פירשו הדרכיםמאחת דרש הוא מ

ומטרתו להבהיר את המובן המילולי של , המקרא
שורש . ובעיקר את המובן העקרוני שלהם, הדברים

השם .ָלַמד, ָחַקר, ָׁשַאל: משמעותו .ש.ר.המילה הוא ד
מציין גם את הספרות ָהֲעֵנָפה שצמחה " מדרש"

, המשנההמדרש התפתח בתקופת חכמי . משיטה זו
שעל פיהן , ושימש לשתי מטרות, הם הַּתָּנִאים

מדרש הלכה : ותיים נפרדיםהתפתחו שני סוגים ספר
 . ומדרש אגדה

ומטרתו , בחוקי התורהמדרש העוסק  –מדרש ההלכה 
להפיק חוקים ו, העיקרית להבהיר נושאים משפטיים

 . מהכתוב במקראהלכתייםומסקנות
.  עוסק בחלקים הסיפוריים של התורה–מדרש אגדה 

ובדרך כלל הם , בסיפורים חינוכיים שיש בהם מוסר ַהְׂשֵּכל
 .ל"ם לדמויות מקראיות או לחזקשורי
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לים להש'בא ") אברהם אבינו"כמו השיר המצורף (המדרש

כמה חכם ; ולספר לנו על ילדותו של אברהם' לנו פערים
איך גילה , עד כמה היה שונה ונאור יותר מסביבתו, היה

איך הוא ניסה לשכנע את סביבתו , שלפסלים אין כוח אלוהי
 . שלא יעבדו לפסלים) ובכלל זה את אביו(

 .חלקו לילדים תפקידים והמחיזו איתם את המדרש
ומה  מתכונה  זו  אנחנו  יכולים  לאמץ?  במה  היה  אברהם  תמים

  ?לעצמנו
 

לרוב נאמר לגבי קרבנות . תמים במקרא משמעו שלם
שימוש בפועל בהטיה זו לגבי . שצריכות להיות ללא מום

 .במקראאדם אחד הינו יחידאי 
 
 

 ולסיום

על,  האומהשל  וחני    אנו  למדים  על  האב  הרלך  לךפרשת  מ
באל  אחד  בלתי  האמין  ,בני  דורול  בניגוד  ,הוא.  אברהם

 . אחרי הקריאה של האלתואמונעקבות מוחשי והלך ב
בפעם.  'ְהֵיה'  '  לאברהם  על  יד  הנאמר  ם  בפרשה  שלנויפעמי

בפרק  ובפעם  השניה  "ְהֵיה  ְּבָרָכה"  נאמר  בהראשונה  בפרק  י
 ."היה תמים" :נאמרטו

םכ  לדעתכיצד  ניתן?  מה  הוא  ברכה?  במה  התברך  אברהם
להיות'לבין  '  להיות  ברכה'  בין  מה  ההבדל'?  להיות  ברכה'

חישבו  על  הקשר?  במה  אתם  מרגישים  מבורכים'?  מבורך
כדי  להיות  מבורך  צריך.  בשורש  האותיות  ברכה  וברך

 ...בענווה' רדת על ברכינו'ל, לפעמים להתכופף
ַוַּיֲעמֹד ָעָליו ַוִּיְבַרְך ַעל ִּבְרָּכיו ֶנֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְפרֹׂש"...
 .13הימים ב ו   דברי"ָּפיו ַהָּׁשָמְיָמהַּכ
 

 שבת שלום

קרמר-טובה אביחי

 
 
 
 

 השיר בעמוד הבא



 

  

 

 הניסיונות של אברהם ושלנו
 ."ספר בראשיתבעיונים " ,בעקבות נחמה לייבוביץ

 
 : פותחת בהתגלות הראשונה לאבי האומהפרשתנו

,ְלָך  ֵמַאְרְצָך  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ּוִמֵּבית  ָאִביָך-ֶלְך,  ַאְבָרם-ֶאל'  ַוּיֹאֶמר  ה"
 ). א, יבבראשית " (ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ָהָאֶרץ-ֶאל

  הינו,ר  למעט  מספר  פרטים  על  משפחתו  ומוצאו  אש,אברם
ל  וללכת  אחר  צו  אלוקי  עלו  נדרש  לעזוב  הכ,אלמוני  לחלוטין

מה  יש  בו  באותו  אברם.  מנת  להפוך  לאבי  האומה  הנבחרת
שהובטח  לו  כי  יעשה  לגוי  גדול  ויתגדל  שמו  ובו  יתברכו  משפחות

 שלמעלליו, תיוו  לגבי  נח  הוזכר  כי    צדיק  היה בדור?האדמה  כולן
משה  כרודף  צדק  ומגן  החלש  מגוללים  בפירוט  לפני  שנקרא

 ?  מה הרקע שלו, אולם אברם זה, להנהגה
התורה  שבעל  פה  אמנם  דואגת  להשלים  את  הרקע  ולספר  כיצד
הצליח  אברם  בכוחות  עצמו  להתעלות  מעל  פולחן  האלילים  שבו

כולנו  למדנו  את  סיפור(היה  שרוי  ואף  להטיף  לאמונה  באל  אחד  
וניפוץ  הפסלים  בגן  עד  כי  אנחנו  משוכנעים  כי  הוא  מופיעאברם 
רטה  על  כךימדוע  לא  פ,  אך  השאלה  במקומה  עומדת,  ...)בתורה

 ?התורה שבכתב
.אברם  אבינו  עתיד  להתנסות  בעשרה  ניסיונות  במהלך  חייו

,  ארץ  פיזית  –מניסיון  ראשון  של  התנתקות  מכל  מעגלי  התמיכה  
,ְלָך-ְוֶלְך"עד  לניסיון  אחרון    ויתור  על  עברו  ו–משפחה  ,  מולדת

  ויתור  על–)  ב  ,כב..."  (ְלעָֹלה,  ְוַהֲעֵלהּו  ָׁשם;  ֶאֶרץ  ַהּמִֹרָּיה-ֶאל
 . עתידו

בה  איןשההתמודדות  והעמידה    ,זוהי  מהותו  של  אבי  האומה
לא  בכדי  בחרה  התורה,  אברם  נבחר  על  עברו  אלא  נבחן  תמידי

ודות  שהואביס,  אברם  שעיקרו  בעתידו,  שלא  לספר  על  עברו
.מניח  ובמסר  שהוא  מעביר  בכל  ניסיון  נוסף  שהוא  עומד  בו

על  אברם  על  מנת'  דעה  קדומה'התורה  לא  יוצרת  בנו  שום  
אברם  יכול  להיות  אתה.  תוישכביכול  נעבור  את  התהליך  יחד  א

,שלנו  מניסיון  לניסיון-  מה  שחשוב  היא  ההתקדמות  שלו,או  אני
 .אמונה בוביד ולא תלויה בעבר אלא במחויבות לעת אשר

ללא  ספק  אות  קין  לחברה  ,  שנה  נרצח  יצחק  רבין11החודש  לפני 
 . שכשלה באחד מניסיונותיה, הישראלית

שי מונזון
אב לתלמיד בגן קשת

 ַאְבָרָהם ָאִבינּו
 

 ִׁשיר ֲעָמִמי מתורגם ְּמָלִדינֹו
 ְיהֹוָרם ָּגאֹון: ִעְבִרית

 
 ְּכֶׁשָּיָצא ַהֶּמֶלְך ִנְמרֹוד ֶאל ַהָּׂשדֹות ְּכַדְרּכֹו

 . ַּבּכֹוָכִבים ּוְמַחֵּפׂש ֶאת ֲעִתידֹוָהָיה צֹוֶפה
 ,ָרָאה ִּבְׁשכּוַנת ַהְּיהּוִדים אֹור לֹא מּוָעם

 .ָקֵרב ּבֹואֹו ֶׁשל ָאִבינּו ַאְבָרָהם: ְוָכְך ֵהִבין
 

 . ָאִבינּו ָאב ָיָקר–ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאב ָקדֹוׁש 
 . ְולֹו ְקֻדָּׁשה ִויָקר–אֹור ְלִיְׂשָרֵאל 

 
  ֶּתַרח ָהְרָתה ָלֶלֶדתּוְכֶׁשֵאֶׁשת

 ,ָהְיָתה ֲאֶרֶׁשת ָּפֶניָה ְסתּוָמה ְוסֹוֶבֶלת
 ,לֹא ָעְנָתה ֵמעֹוָלם ִלְתִהּיֹוָתיו ַהחֹוְזרֹות

 .ֵהן ָידַֹע ָיְדָעה ִּכי ְּבִבְטָנּה אֹוָצרֹות
 

 . ָאִבינּו ָאב ָיָקר–ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָאב ָקדֹוׁש 
 . ִויָקר ְולֹו ְקֻדָּׁשה–אֹור ְלִיְׂשָרֵאל 



 

  

 
 
 

מיתוסים בבלים וסיפורי בראשית 
 

  אברהם  עזב  יחד  עם  אביו  תרחהקודמת  בפרשה  כבר
מזוהה  בדרום  עיראקמקום  ה,  ואחיינו  לוט  את  אור  כשדים

כיום  על  גבול ,  ומגיע  לחרן,  הפרת  והחידקלשפךליד 
.  כנעןלארץבפרשת  השבוע  מגיע  אברהם  .  טורקיה-סוריה

רהם  למצרים  ובכך  משלים  ביקורמיד  אחר  כך  יורד  אב
  שם  שניתן  לאזורהוא  הפורה  הסהר  .הפורהבכל  הסהר 

כולל  את  העמק  הגדול  של  נהרות  הפרת  והחידקלש,  נרחב
וכן  את,  ועמק  הנילוס  מאידך,  מחד)  בלעזמסופוטמיה  (

,לבנון,  סוריה(החלקים  הפוריים  של  ארצות  הלבנט 
 .כך שנוצרת מעין קשת – )ישראל וירדן

הוא  כתב,  קדוםניצני  הכתב  הנבטו    מסופוטמיה  באזור
 .היתדות המפורסם

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  היתדות  נכתבו  גם  היצירות  הספרותיותבכתב
.הבבליתהראשונות  הידועות  לנו  בדמות  המיתולוגיה  

אנומה"  אגדת  הבריאה  הבבלית  הידועה  בשם  למשל
  לוחותהשבעאגדה  זו  שנמצאה  כתובה  על  ,  "אליש

,מספרת  על  זוג  אלים)  מספר  מקודש  גם  אצל  הבבלים(
מהם  נולדו  זוג.  התוהו  אלת  'תיאמת'ו,    אל  המים'אפסו'

אלים  נוסף  שסימנו  ההבדל  בין  השמים  והארץ  ולהם
  הוא,ישיוכן  הלאה  עד  דור  ש,  השמיםנולד  אנו  אל  

פרצה  מלחמה  בין  האלים  המבוגרים  לצעירים.  מרדוך
הוא  יצר  את  העולם.    מרדוך  הפך  למלך  האליםשבסופה

ה  ומחציהיבשהמחציה  הוא  יצר  את   .מגופה  של  תיאמת
מי,  הוואת  השמים  כולל  סורגים  שימנעו  ממי  הת

ממשלת"את  ,  הכוכביםהוא  יצר  את  .  מלברוח,  השמים
את,  את  ההרים,  )46רה  שו,  5לוח  "  (הלילה  והיום

ולבסוף  הוא  יצר  את ,המעיינותהפרת  והחידקל  ואת  
 .האדם
חוקרים  רבים,  19-  הכתבים  הללו  במאה  ההתגלו  כאשר

  זהמיתוסהזדרזו  להצביע  על  נקודות  הדמיון  הרבות  בין  
י  מוצא"גם  סיפור  המבול  התנכ.  לאגדת  הבריאה

הידוע"  גילגמשעלילות  "מקבילה  באפוס  הבבלי  בשם  
לפי  החוקרים  הללו).  יצירה  הכתובה  העתיקה  בעולםה(

או  שאולי  מקור,    בבבלאוליי  מקורו  "הסיפור  התנכ
.מקורו  בארצות  הלבנטושניהם  באפוס  אחר  שלא  נמצא  

,או  שטענו,    לעומת  זאת  חלקו  על  הדמיוןדתייםחוקרים 
  הואוהמבולשמכיוון  שסיפור  הבריאה  ,  בהגיון  רב

המציאות  אך  עברהושפע  המיתוס  הבבלי  מ,  אמיתי
 .שיבושים

ך  כאמת  שאין"  מתייחס  אל  התנשאינו,    חילוניכאדם
,כהד  להתרחשויות  עתיקות,  בין  השאר,  אלא  גם,  בילתה
י  הפרשות  הראשונות  זירתת  העובדה  שבשמעניינת

,  גן  עדןשלהפרת  והחידקל  (העלילה  היא  במסופוטמיה  
הר  אררט  שלרגליו  נובעים  מקורות  הנהרות  וכמובן

עוברת,    עם  אברהםיחד,    רק  בפרשתנו;)בלמגדל  ב
ולמעשה  איננו  שומעים,  זירת  העלילה  לכנען  ומצרים

האם  באמת  מקור  .'  זה  עד  מלכים  בארץיותר  על  חבל  
תם  אתיוהם  הביאו  א"  מעבר  לנהר"העברים  היה  מקדם  

 ? העלילה המוסופוטמיםסיפורי
 

  זו  ידועה  בעיקר  מכיוון  שבה  שכנו  התרבויותקשת
  התרבות  המצרית–  ביותר  הקדומותות  ההיסטורי

ערש,  בתרבות  המסופוטמית.  והתרבות  המסופוטמית
הייתה  תרבות  עירונית  מפותחת,    של  אברהםמולדתו

  זמננולפני  שנה  5400(  לפני  הספירה  34-כבר  במאה  ה
  זו  כללה  מפעליםתרבות  !)  שנה  לפני  דוד  המלך2400ו

יגההצערים  מבוצרות  ,  משטר  מדיני  מפותח,  חקלאיים
  מונומנטאליתלארכיטקטורההדוגמאות  הראשונות  את 

כגון  ארמונות  והפירמידות  המדורגות  הידועות  בשם
היא.    שיחזור  הזיגורטשל   בתמונההסתכלו  .זיגורטים

,  את  סיפור  מגדל  בבלהמתאריםמזכירה  את  האיורים  
המאיירים  הניחו  שמגדל  שנבנה  בבבל  בימי  קדם  חייב

 . זיגורטלהיות



 

  

 

 השבוע בגן קשת
 במושג התנסו הילדים הבריאה סיפור מלימוד כחלק

 תוהו – מהם האחד .שונים בהיבטים "ובוהו תוהו"
 .בצבעים ובוהו

 ,גואש צבעי ,נעליים בקופסתזו השתמשנו  בפעילות
 .נייר ודף להגּו או חרוז
 נוזריפ ועלי, הנעליים קופסת בתחתית נונחה הדף את
 .גואש צבעי מעט
 את להניע נותחלהו החרוז או הגולה את נוכנסה

 יםוובקו בכתמים תמלאה ירישהנ עד הקופסה
 .צבעוניים
 צבעים נוצרים בעלצ מצבע עובר שכשהחרוז גילינו
 .חדשים

  :הבא באתר לעבור תוכלו דומה התנסות
http://www.jacksonpollock.org/

  המודרנים  פותחתובחוקריםך  והן  במקורות  החיצוניים  "מחודשת  הן  בתנהקריאה  ה
 .שלל אפשרויות מסקרנות

ישי להמן
 אב לתלמיד בכיתת קשת
בית ספר בן גוריון

 :מקורות

 מקורות על מוסופוטמיה והמיתוסים שלה כולל תרגומים מלאים המון יש באינטרנט
 ) html.enumaelish/org.crivoice.www://httpלמשל " (אנומה אליש"של ה

(ועלילות גילגמש
gilgamesh /mesopotamian/library/org.ancienttexts.www://http/ ( 

 -" אנומה אליש" נקודות דמיון בין בראשית פרק א לבין של קצר לסיכום
-meta.www://http

gen/Mesopotamia/religionsAncient_/World_Religions/com.religion
htm.esis_and_enuma_elish_creation 

 והשערות מעניינות מאוד על מקורו ראה בעברית העלילה סיפור
8040=asp?item.item/pages/il.ac.cet.mikranet://http  

  על מוסופוטמיה אפשר למצוא ב) אבל באנגלית( לילדים מיועדש נחמד אתר
/uk.co.mesopotamia.www  
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