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מכתבים 
מחידקל

אני חידקל, ואני שייך לנעמי. שלום חברים,

אני שמנמן קצת, ביישן לפעמים, אבל אוהב הרפתקאות ואוהב להכיר אנשים חדשים. 

אני שמח להכיר את כולכם, ומקווה שעוד נהיה חברים טובים.

דבר אחד קטן )בעצם לא כל כך קטן( שכחתי לספר לכם — אני פיל. 

כן, אני יודע שזה מוזר ויוצא דופן ולפעמים קצת קשה. למשל, כאשר הגעתי לישראל 

מהודו ונכנסתי בפעם הראשונה לדירה של נעמי, היא הייתה צריכה להזיז הצִדה את 

כל הרהיטים. אבל עם הזמן שנינו התרגלנו, אני מאושר — וגם היא.

אני זוכר את הפעם הראשונה שנעמי השאירה אותי לבד בבית. "היזהר, חידקל", 

היא אמרה, "אל תיגע בשום דבר!" אבל אחרי שעה קלה התחילה הבטן שלי לקרקר. 

נכנסתי למטבח וראיתי קוקוס גדול מונח על המדף העליון. התחשק לי כל כך לאכול 
אותו... 

עם  הקוקוס  אל  להגיע  ניסיתי  בפיתוי.  עמדתי  לא   — להודות  מתבייש  אני  חברים, 

והכול  פרות,  מלא  ובסל  צלחות  בערמת  פגע  החדק  אויש!  ו...  שלי  הארוך  הועף לכל עבר! החדק 

כאשר נעמי חזרה הביתה וראתה את הבלגן שעשיתי, היא כמובן כעסה מאוד. מצד 

אחד, היא צדקה, אבל מצד אחר, באמת היה קשה לעמוד בפיתוי! ואני חושב שגם 
הקוקוס אשם קצת — הוא נראה מגרה כל כך...

עכשיו אני יכול להבין את חוָה שאכלה מפרי עץ הדעת, למרות האיסור. מזל שנעמי 

ריחמה עליי ולא נתנה לי עונש, כמו שקיבלה חוָה...

שלכם, 
חידקל

בראשית: לעמוד בפיתוי
אדם וחוָה חיו בגן עדן. הם יכלו לאכול מכל ֵּפרות הגן, חוץ מפרות עץ הדעת שנאסרו עליהם. 

הם הוזהרו כי אם יעברו על האיסור — ימותו. 
יום אחד שוחח הנחש עם האישה על אותו איסור. התורה מתארת את התנהגותה של האישה, חוה, לאחר השיחה: 

 וֵַּתֶרא ָהִאּׁשָה ּכִי טֹוב ָהֵעץ לְַמֲאכָל
 וְכִי ַתֲאוָה הּוא לֵָעינַיִם
 וְנְֶחָמד ָהֵעץ לְַהׂשְּכִיל

 וִַּתַּקח ִמּפְִריֹו וַּתֹאכַל, וִַּתֵּתן ּגַם לְִאיׁשָּה ִעָּמּה וַּיֹאכַל.
)בראשית, פרק ג' פסוק ו'( 

למרות האיסור החמור לא עמדו אדם וחוה בפיתוי ואכלו מפרי העץ...

6

מה חשבה חווה על עץ הדעת לאחר השיחה עם   ●
הנחש?

דמיינו שיכולתם לדבר עם חווה. כיצד הייתה   ●
מסבירה את מעשיה? מה הייתם אומרים לה?

מה פירוש?
טֹוב ָהֵעץ לְַמֲאכָל — ראוי למאכל 

תֲַאוָה הּוא לֵָעינַיִם — מעורר חשק לאכול ממנו
וְנְֶחָמד ָהֵעץ לְַהׂשְּכִיל — האישה הושפעה מדברי הנחש, 

והבינה שתחכים אם תאכל מפרי העץ.

איילת
Highlight
לצבוע בכחול
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בין השורות

מה היא שיטת הפיתוי של   ●
יצר הרע על פי המדרש?

האם תוכלו להיזכר במקרה   ●
שבו התפתתם לעשות 
מעשה שאסרו עליכם 

 לעשות? כיצד קרה הדבר? 
מה היו הלבטים שלכם? 

האם עצם האיסור מגביר את  	●

הפיתוי? 

מה פירוש?
עבותות העגלה — חבלים 

חזקים שבעזרתם מושכים את 
העגלה

לפי המסורת היהודית בכל אדם שני כוחות: האחד חיובי והוא מכונה "יצר הטוב", 
והשני שלילי והוא מכונה "יצר הרע". יצר הרע גורם לבני האדם לעבור על חוקים 

ואיסורים. כיצד פועל יצר הרע וכיצד הוא מפתה את האדם? המדרש מסביר:

אמר ר' אסי:
יצר הרע, בתחילה דומה לחוט של עכביש )שהוא עִדין ובקושי ניכר(,

ולבסוף דומה כעבותות העגלה )שהם חזקים ואי אפשר להשתחרר מהם(.
)על פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף צ"ט ע״ב(

מגע הזהב של מידאס / מן המיתולוגיה היוונית
המלך מידאס היה איש עשיר מאוד, אבל לא מאושר. לא די היה לו בכסף ובזהב שבארמונו, 

הוא רצה עוד ועוד, הרבה זהב; המון זהב; בלי סוף זהב. 
ראו האלים כמה מידאס אוהב זהב והחליטו לרפא אותו מאהבה זו. הם שלחו אליו שליח 
שהביא לו מתנה מיוחדת במינה — מגע זהב. "כל דבר שידיך ייגעו בו, יהיה לזהב," הסביר 

השליח למידאס.
איזו מתנה נפלאה! מידאס קיבל אותה בהתרגשות רבה. הוא התחיל לגעת בכל מה שהיה 

סביבו ובאמת, הכול היה לזהב, הכיסא, השולחן, המיטה, כל הרהיטים בחדרו!
אחר כך יצא לגן שם נגע בפרחים ובעצים ושוב הפך הכול לזהב.

לאושרו לא היה גבול, הריהו האיש העשיר ביותר בעולם, כמה טוב לו!
ואז החל מידאס לחוש רעב וצמא, אך כל מאכל או משקה שהגישו לו הפך מיד לזהב, וכך 

התהלך מידאס רעב וצמא ולבו כבד עליו.
לשם מה לו זהב אם אינו יכול לאכול ולשתות כמו כל אדם? מהי התועלת במגע הזהב שקיבל 

במתנה, מיהר מידאס אל האלים וביקש שייקחו בחזרה את הכוח שהעניקו לו במתנה.
"אינני רוצה זהב, אני רוצה לחיות," ביקש מידאס, "קחו את מגע הזהב ממני, קחו אותו!"

נענו האלים לבקשתו של מידאס, הוא חזר להיות כמו כל האדם ואהבת הזהב שלו נעלמה 
כאילו לא הייתה מעולם.

)על פי עיבוד של נירה הראל(

7

כיצד ריפאו האלים את   ●
מידאס מאהבתו לזהב?

האם יש משהו שלפעמים   ●
אתם חושבים לעצמכם: 

"הלוואי שהיה לי עוד ועוד 
ממנו", כמו הזהב של 

מידאס? האם, לדעתכם, 
הרצון הזה בעייתי ולא ראוי, 
או שהוא טבעי ואפילו טוב?



פירושים 
ומפרשים

.)1
23

5-
11

60
ה )

שנ
 8

00
כ–

ני 
לפ

ת 
רפ

 צ
ום

דר
 ב

חי
י. 

מח
 ק

וד
 ד

בי
 ר

ק 
ד"

ר

עלה תאנה
ומה חושב על כך רד"ק

זה היה השיעור הראשון בנושא "פירושים 
ומפרשים". המורה הבטיחה "השנה נלמד 

פירושים בדרך מרתקת שעדיין לא הכרתם", 
התלמידים, איך לומר...? היו ספקניים במקצת...

בתחילת השיעור לקחה המורה את הילדים לחדר 
מחשבים וביקשה מהם לשבת בזוגות ליד המסכים. 

המורה הקלידה משהו והמחשבים החלו לעבוד... 
מסך המחשב של טליה ותומר התמלא ערפל 
שהחל להתפזר בחדר, ובאוויר נתלה פתאום 

ריח מתוק של פריחה. תומר וטליה התבוננו זה 
בזה בפליאה, מבין מאות )אבל באמת מאות!( 
האתרים שהכירו, אתר כזה הם עוד לא פגשו!

לא ברור איך ומתי זה קרה, אבל פתאום התפזר 
הערפל וטליה ותומר מצאו עצמם בחדר חשוך, 

באוויר נישא אותו הריח, ובפינה, ליד שולחן, ישב 
איש מבוגר וכתב במהירות במחברת קטנה. לפני 

שהספיקו לזוז, הסתובב האיש אליהם, כאילו 
חיכה רק להם. "תומר, טליה", הוא חייך אליהם, 

"טוב שבאתם, בואו שבו".
השניים היו המומים כל כך שלא הצליחו להוציא 

הגה מפיהם. "אני בדיוק כותב פירוש לסיפור אדם 
וחוה בגן עדן", שיתף אותם האיש במעשיו, "מיד 
לאחר שאכלו אדם וחוה מפרי עץ הדעת כתוב: 

'וִַּתָּפַקְחנָה עֵינֵי ׁשְנֵיֶהם וַּיְֵדעּו ּכִי עֵיֻרִּמם ֵהם וַּיְִתְּפרּו 
ֲעלֵה תְֵאנָה וַּיַעֲׂשּו לֶָהם ֲחגֹֹרת' )בראשית, פרק ג׳ 

פסוק ז׳(, אתם מכירים את הסיפור הזה?" 

"כן", התעשת תומר, "למדנו את זה". "יפה" חייך 
אליהם האיש, "אז מה דעתכם? למה היה חשוב 
לציין שהם תפרו את הבגד דווקא מעלה תאנה?"

"אולי", אמרה טליה בהיסוס, "משום שעלי התאנה 
גדולים מאוד, ונוח לתפור מהם?"

עיניו של האיש הזקן אורו, "כל הכבוד ילדה! רעיון 
נהדר!" הוא נעצר לרגע, "יכול להיות גם שעץ 
הדעת שממנו אכלו היה עץ תאנה, ולכן היה 

טבעי שלקחו ממנו גם את העלים!" הוא התכופף 
אל מחברתו וכתב במרץ. "תודה לכם!" אמר. 

תומר וטליה חשו פתאום כבדּות ובין רגע היו שוב 
בכיתת המחשבים.

על המסך שמולם התנוסס פירושו של רד"ק:

רד"ק
ויתפרו עלה תאנה — לפי שעלה תאנה 

רחבים, ּוְתפָרּום זה עם זה עד שעשו מהם 

חגורות לכסות ֶעְרוָָתן. יש מרבוַתי ז"ל 

שאמרו כי העץ שאכלו ממנו תאנה היתה 

כי באותו העץ שקלקלו רצו לתקן עצמם...

טליה ותומר הסתכלו זה בזה ועיניהם שאלו בלי 
מילים: "יכול להיות שחלמנו אותו חלום? האם 

ייתכן שבאמת הגענו לאתר מיוחד שהפגיש אותנו 
עם רד"ק ואפילו עזרנו לו לכתוב את פירושו?" 

המשך הסיפור... בעוד שבועיים!

במילון שלי
עלה תאנה -

ביטוי שמשמעותו דבר המשמש הסוואה 
לדבר אחר, הסתרת מחדל או כישלון.

)על פי לשון ראשון — מילון ניבים ומכתמים על יסוד 
המקורות, איתן אבניאון, איתאב, תל אביב 2002(

 עלה תאנה —
כינוי למשהו המשמש כסות או הסוואה.

)מילון אבן שושן המחודש, 2003(

במדור זה נכיר את טליה ותומר, תלמידי כיתה ד׳, המתחילים ללמוד שיעור חדש — “פירושים 
ומפרשים״. במהלך השיעורים יחזרו הילדים בזמן לתקופות קדומות ויפגשו פרשני מקרא שונים. 

 טליה ותומר יביעו את דעתם על התלבטויות הפרשנים ויציעו כיצד לפרש ביטויים מהפרשה. 
לא פעם נמצא את רעיונותיהם בפירושו של הפרשן שפגשו.

 כל הביטויים שנעסוק בהם, כמו “עלה תאנה״ )מפרשה זו(, “פרא אדם״ )מפרשת לך לך( ועוד,
הם ביטויים שאנו משתמשים בהם גם בעברית של ימינו; חלקם מוכרים יותר וחלקם מוכרים פחות.

מדור זה יופיע פעם בשבועיים.
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על פי רד"ק, מדוע היה   ●
חשוב לציין בפסוק 
)בראשית, פרק ג' 

פסוק ז'( שאדם וחווה 
תפרו את הבגדים 

מעלה תאנה דווקא?
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מה בפרשה?

פרשת	בראשית:	לעמוד	בפיתוי	

פרסום
האם קרה לכם פעם שראיתם פרסומת, בטלוויזיה או 

בעיתון, לחטיף או לצעצוע חדש, ואחר כך ביקשתם 
מאימא או מאבא לקנות לכם אותו?

אם עניתם בחיוב, אתם בחברה טובה. כמעט כולנו 
מושפעים מפרסומות שאנו רואים או שומעים, בטלוויזיה, 

ברדיו, בעיתונים, בשלטי חוצות ואפילו ביומנים שלנו! 
מטרת הפרסומות היא לגרום לנו לרצות משהו ולקנות 
אותו. כדי לגרום לנו לכך נוקטים הפרסומאים אמצעים 
 רבים ושונים: לפעמים הם משתמשים במילים מפתות 
)כמו הנחש בגן עדן( ולפעמים הם מנסים למשוך את 

העין או לגרות את התיאבון )כמו הפרי העסיסי בגן עדן(, 
לפעמים הם פונים אל הרגש ומנסים לשכנע אותנו שאם 

יום  בכל  נברא העולם –  איך  היא הפרשה הראשונה בתורה. בפרשה מסופר  פרשת בראשית 
ברא אלוהים משהו אחר: את האור ואת החושך; את השמים, את היבשה ואת הים; את הצמחים 
והעצים; את השמש, את הירח ואת הכוכבים ואת בעלי החיים למיניהם. ביום השישי ברא אלוהים 
לאדם  עשה  ולכן  י"ח(  פסוק  ב'  פרק  )בראשית,  לבדו"  האדם  היות  טוב  "לא  כי  קבע  אבל  האדם,  את 
– השבת  נבראה  וכך  ממלאכתו,  אלוהים  ָנח  השביעי  ביום  אשתו.  חָוה  היא  הלוא   – כנגדו   עזר 

לְשביתה מעבודה ולמנוחת האדם והאדמה.
ובנשיאת  בנדודים  כך  על  ונענש  אחיו,  ֶהֶבל  את  רצח  ַקִין  בפרשה:  מסופר  הראשון  הרצח  על  גם 

"אֹות קין" על מצחו כל חייו. 
לאחר הסיפור הזה מתארת התורה את השתלשלות הדורות מאדם ועד נַֹח.

נקנה את המוצר נצליח בכל תחום בחיים ונהיה מאושרים...
אמנם, הפרסומות עוזרות לנו להכיר מוצרים חדשים 

שעשויים להועיל לנו, אך הן עלולות גם להזיק, למשל, 
לגרום לנו לרצות דברים שאיננו צריכים באמת. 

אז מה לעשות? 
עלינו לנסות להיות צרכנים חכמים: כשאנו מסתכלים 
בפרסומת )או מאזינים לה( עלינו לזכור שמישהו רוצה 

מאוד למכור לנו את המוצר, ולכן אנחנו צריכים לשאול 
את עצמנו האם אנחנו באמת צריכים אותו. ואם התשובה 

היא — "לא", לא מתפתים, ולא קונים! 
טוב, לא אמרנו שזה קל...

אתה יודע, קראתי בעיתון שמצאו 
את השלד של האדם הראשון.

 פשוט מאוד, באמת? ואיך ידעו שזה הוא?
הייתה חסרה לו צלע אחת...
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מכתבים 
מחידקל

2

שלום חברים,

הייתי רוצה לספר לכם על החיים עם נעמי שבביתה אני גר. נעמי היא אישה שאין לה 

לכך שאנחנו כאן בבית רק שנינו. משפחה. היא מטפלת בי נהדר וכיף לי לגור פה, אבל לדבר אחד עוד לא התרגלתי, 

כשהייתי קטן, בהודו, חיינו בקבוצה. בקבוצה שלנו היו בערך שמונה פילות מבוגרות 

והרבה פילונים צעירים. עשינו הכול יחד, ולכל אחד היה תפקיד. למשל, ליסה, הפילה 

הפילה טובים;  מים  מקורות  למצוא  כדי  כולם  לפני  רצה  הייתה  ביותר,   הזריזה 

מפחידה  הייתה  הפילה הענקית,  סמי,  למאכל;  טעימים  עלים  מוצאת  הייתה  ׁשְרִיָקה 

את האויבים, ואני? עליי אמרו שאני חייכן כל כך, שאני שומר על מצב הרוח הטוב 
של כולם. 

)אגב, אם אתם שואלים איפה היו כל הזכרים, כדאי שתדעו שאצלנו הפילים, לאחר 

שהפיל הזכר מתבגר הוא עוזב את הקבוצה. חבל, אבל ככה זה בטבע.(

להשיג  יכולים  אנחנו  פעולה  משתפים  שכשאנחנו  הרגשתי  בקבוצה,  לחיות  אהבתי 

כמעט הכול!!! אבל אולי זה לא תמיד לטובה... אני זוכר שפעם הגענו לשדה תותים 

שהיה שייך לאיכר ושמו קֹונֹוק. היינו רעבים מאוד, וכאשר עזבנו את השדה לא נותר 

בו אף לא תות אחד! קונוק כעס מאוד, והאמת? אפשר להבין אותו. 

כעת אני מבין שאפשר לעשות הרבה דברים בקבוצה — כך, כנראה, הצליחו בני הדור 

שיתפו הבונים  עד השמים. בטח גם שם  מגדל בבל שהגיע כמעט  לבנות את  ההוא 

פעולה. מעניין למה אלוהים כעס כל כך על בניית המגדל? אתם חושבים שייתכן שהוא 

דיבר עם קונוק האיכר, ושקונוק הזהיר אותו מהנזק שקבוצה יכולה לגרום?... 

שלכם, 
חידקל

נַֹח: שיתוף פעולה
לאחר המבול קם בארץ דור חדש מבניו של נֹח. 

בתורה מתואר כי בתקופה מסוימת התאגדו כל בני הדור ההוא במקום אחד למטרה מיוחדת:

 וַּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ָהבָה נִלְּבְנָה לְבֵנִים וְנִׂשְְרפָה לִׂשְֵרפָה,
 וְַּתִהי לֶָהם ַהּלְבֵנָה לְָאבֶן וְַהֵחָמר ָהיָה לֶָהם לַחֶֹמר.
 וַּיֹאְמרּו ָהבָה נִבְנֶה ּלָנּו ִעיר ּוִמגְָּדל וְֹראׁשֹו בַּׁשַָמיִם

 וְנֲַעׂשֶה ּלָנּו ׁשֵם ּפֶן נָפּוץ ַעל ּפְנֵי כָל ָהָאֶרץ.
 וַּיֵֶרד ה' לְִראֹת ֶאת ָהִעיר וְֶאת ַהִּמגְָּדל ֲאׁשֶר ּבָנּו ּבְנֵי ָהָאָדם,
 וַּיֹאֶמר ה' ֵהן ַעם ֶאָחד וְׂשָפָה ַאַחת לְכֻּלָם וְזֶה ַהִחּלָם לֲַעׂשֹות

 וְַעָּתה ֹלא יִּבָצֵר ֵמֶהם ּכֹל ֲאׁשֶר יָזְמּו לֲַעׂשֹות.
)בראשית, פרק י"א פסוקים ג'-ו'(
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היוזמה של בני האדם לבנות מגדל גבוה לא   ●
מצאה חן בעיני אלוהים. כיצד אנחנו יודעים 

זאת? מדוע, לדעתכם,"התנגד" אלוהים ליוזמה 
הזאת? 

מה פירוש?
וְנֲַעׂשֶה ּלָנּו ׁשֵם — נהיה מפורסמים

ּפֶן נָפּוץ — כדי שלא נתפזר למקומות רחוקים זה מזה 
ַהִחּלָם לֲַעׂשֹות — התחילו לעשות

נַע מהם לעשות, לא יהיה אפשר  ֹלא יִּבֵָצר ֵמֶהם — לא יִימָּ
למנוע מהם

יָזְמּו לֲַעׂשֹות — החליטו לעשות 

איילת
Highlight
שאלה נפרדת, לא?

איילת
Highlight
זו שאלה מאוד קשה... אולי עדיף לשאול: נסו להבין מדבריו (שתי השורות האחרונות) מדוע
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בין השורות

מעשה במלך בשר ודם שהיה לו פרדס נאה והיו בו בכורות נאות,
והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר )=צולע, סובל מנכות ברגליו( ואחד סומא )=עיוור(.

אמר לו חיגר לסומא: "בכורות נאות אני רואה בפרדס, בוא והרכיבני ונביאם לאוכלם".
רכב חיגר על גבי סומא, והביאום ואכלום.

לימים בא בעל הפרדס. אמר להן: "בכורות נאות היכן הן?" 
אמר לו חיגר: "כלום יש לי רגלים להלך בהן?"
אמר לו סומא: "כלום יש לי עיניים לראות?" 

מה עשה בעל הפרדס? 
הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאילו היו אדם אחד.

מה פירוש?)על פי תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף צ"א ע״א-ע״ב(
בכורות — תאנים צעירות

הרכיבני — הרכב אותי 

מדוע, לדעתכם, בחר המלך   ●
בשומרים אלו דווקא?

כיצד קשור מדרש זה לנושא   ●
"שיתוף פעולה"? 

ם סֹוֲחִבים  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ּכְ
ָזִעים ֶהָעִבים ַת'ּגְ

ֹעֶמר, ִלְמדּוַרת ל"ג ּבָ
ִמיד ֵיׁש ֶאָחד  ּתָ

ִרים —  ּמֵ ה ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ַרק עֹוׂשֶ ׁשֶ
ֱאֶמת נֹוֵתן ִלְסֹחב ְלָכל ָהֲאֵחִרים. ֲאָבל ּבֶ

יהודה אטלס
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השיר מדבר על שתי תופעות,   ●
 אחת טובה ואחת לא טובה. 

 מהן התופעות האלה? 
מה שלילי בתופעה השנייה?
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עברית
שפה יפה

ארובות השמים נפתחו

ְּתהֹום ַרּבָה וֲַאֻרּבֹת ַהָּׁשַמיִם נִפְָּתחּו. לַחֶֹדׁש ּבַּיֹום ַהּזֶה נִבְקְעּו ּכָל ַמְעיְנֹת ּבַחֶֹדׁש ַהֵּׁשנִי ּבְִׁשבְָעה ָעָׂשר יֹום ּבְִׁשנַת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשנָה לְַחּיֵי נַֹח 
)בראשית, פרק ז' פסוק י"א(

"אה, ברור, זה תיאור של המבול", אמר דורי, 
"אבל עדיין אני לא מבין למה דווקא "ארובות", 
ארובה היא הרי החלק הזה בגג שדרכו יוצא 

העשן, לא?" 
"יש משהו בדבריך", אמרה נועה, "אבל אולי יש 

למילה זו גם פירושים אחרים". 
היא הקלידה שוב במהירות וחיכתה כמה שניות, 

"או, יופי, הנה ההגדרה של מילון ספיר:" 

ה — ֲארּוּבה, ֲאֻרּבָ
ַתח או צינור ּבגג ליציאת העשן, ַמֲעֵשנה; 1. ּפֶ

ִתקרה לכניסת אור; 2. חור ּבַ
3. ֶשַקע ִמַתַחת לגג למושב יונים; 

"ההגדרה הראשונה מתאימה לארובה שאנחנו 
מכירים, אבל יש כאן עוד שתי הגדרות. ההגדרה 

השנייה נראית לי מתאימה לסיפור המבול". 
"נכון", אמר דורי, "לפי ההסבר הזה אני יכול 

לדמיין שכל העולם הוא אולם ענק ובתקרה שלו 
פעורים פתחים, או חורים, וכשהחורים נפתחים 
בבת אחת ומים פורצים דרכם — יורד גשם עז, 

מבול ממש!" 
דפיקותיהן של טיפות המים על החלון גברו בבת 

אחת והשניים הסתובבו אל החלון, 
דורי הסתכל מהורהר, "וואו, באמת ארובות 

השמים נפתחו..."

במדור זה נכיר אח ואחות, דורי ונועה, הנפגשים בחיי היום־יום שלהם בביטויים מיוחדים; חלקם 
מוכרים וחלקם מוכרים פחות. מקורם של כל הביטויים בתורה, אך משמעותם אינה ברורה תמיד. 

נועה ודורי מנסים להבין את הביטויים, ונעזרים לשם כך באינטרנט, במילונים וכמובן גם בידע אישי. 
פעם בשבועיים תוכלו לקרוא את קורותיהם של נועה ודורי. אחרי שתכירו את המדור, גם אתם 
תלמדו שביטויים כמו "ארובות השמים" )מפרשה זו( "הכצעקתה" )מפרשת וארא( "קטונתי" 

)מפרשת וישלח( ועוד, אינם רק ביטויים מוזרים בעברית עתיקה, אלא ביטויים מיוחדים שאפשר 
להשתמש בהם גם בשפת היום־יום!

נועה ודורי ישבו בבית והסתכלו דרך החלון בגשם 
שירד בחוץ.

"אני אומר לך", הכריז דורי, "אין דבר יותר כייפי 
מלשבת בבית מחומם ולהביט בסערה שבחוץ". 
"נכון", הסכימה נועה ללא היסוס, "וואו, הסתכל 

איזה גשם! ארובות השמים נפתחו!" 
דורי הביט בה מופתע, "מה זה היה?" 

"נו, אתה יודע" אמרה נועה, "זה ביטוי שמתאר 
גשם חזק, כמעט שיטפון, זה בטח מהתנ"ך או 

משהו כזה". הם הסתכלו זה בזה, וכעבור שנייה 
ישבו מול המחשב והקלידו במרץ... 

"או", אמרה נועה, "זה באמת מהתנ"ך. הנה, 
בפרשת נֹח כתוב:"

12

מתוך ההגדרות למילה   ●
"ארובה" שמצאו 

נועה ודורי במילון, איזו 
הגדרה מתאימה לביטוי 

"ארובות השמים"? 
מדוע?

איילת
Sticky Note
זה מאוד קשה, אבל אולי זה חומר למחשבה ולהצעה?
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מה בפרשה?

פרשת	נַֹח:	שיתוף	פעולה	

שיתוף פעולה 
כשמדברים בכיתה על "שיתוף פעולה" אנחנו מדמיינים, 

בדרך כלל, קבוצת ילדים או אנשים הפועלים יחד בתחום 
מסוים. אך האם ידעתם ששיתוף פעולה יכול להיות לאומי 

ואפילו בין־לאומי?

בכמה תחומים שיתוף פעולה בין־לאומי הוא הכרחי כיוון 
שמדובר בתופעות הנוגעות לעולם כולו. לדוגמה, כידוע 

כדור הארץ מתחמם. אם תהליך זה ימשך בקצב הנוכחי, 
חייהם של כל בני האדם יעמדו בסכנה. בתחום זה אין 

תועלת רבה במאמציה של מדינה אחת לעצירת התהליך, 
נדרשת התארגנות בין־לאומית! 

גם במאבק בפשע ובטרור שיתוף פעולה בין מדינות הוא 
חשוב מאוד. החלפת מידע בין בכוחות ביטחון של מדינות 

מעשים  בעיקר  בו  עשו  האדם  בני   – ברא  עצמו  שהוא  מהעולם  מרוצה  היה  לא  אלוהים 
נַֹח,  רעים, לכן הביא אלוהים את המבול. המבול החריב את העולם והניצולים היחידים ממנו היו 

משפחתו ובעלי החיים שהעלה לתיבה זוגות־זוגות.
חזרה  כאשר  לתיבה.  מחוץ  המצב  את  לבדוק  כדי  יונה,  מכן  ולאחר  עורב,  נַֹח  שלח  המבול  בתום 
ּלּו המים. אלוהים כרת ברית עם נַֹח ומשפחתו, והבטיח להם  ּקַ היונה ועלה של זית בפיה, ידע נַֹח ׁשֶ

שהמבול לא יחזור. אלוהים נתן לברית זו אות )=סימן( – הקשת בענן.
באותה  האדם  בני  כל  דיברו  העולם  בריאת  לאחר  ֶבל.  ּבָ ִמגדל  על  מסופר  הפרשה  של  בסיומה 
שראשו  גבוה  ִמגדל  לבנות  האנשים  התכוונו  הזה  ד  הְמַלּכֵ הכוח  באמצעות  מלוכדים.  והיו  השפה 

בשמים. אלוהים לא רצה בכך, ולכן ּבֹוֵלל את שפת בני האדם ויצר ממנה שפות רבות ושונות.

 שונות מסייעת ללכוד פושעים וטרוריסטים ולמנוע 
פשעים נוספים.

דוגמה לשיתוף פעולה מרגש בין מדינות העולם היא 
שיתוף הפעולה שהתקיים בשנת 2004, כאשר צונאמי 

)גל ענק( באוקיינוס ההודי, פגע באיים ובאזורי חוף בדרום 
אסיה ובמזרח אפריקה. הצונאמי גרם למותם של יותר 

מרבע מיליון אנשים, ואלפי ניצולים נותרו ללא קורת 
גג. עשרות ארגונים מכל רחבי העולם שיתפו פעולה 

והתגייסו לאסוף מזון, ציוד רפואי, שמיכות ועוד כדי לסייע 
יחד לניצולים. 

בפרשה שלנו מתואר שיתוף פעולה כלל־עולמי ותוצאתו 
הייתה מגדל בבל... נקווה שאנו נמשיך לשתף פעולה 

בתחומים חיוביים ונשמור על עולמנו היקר. 

אני שונא את האנשים שבנו 
את מגדל בבל! 

טוב, זה היה כבר מזמן, וחוץ מזה 
הם כבר קיבלו את עונשם...

כן, הבעיה היא שבגללם עד היום 
אנחנו צריכים ללמוד אנגלית...
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מכתבים 
מחידקל

לך לך: פרא אדם3
בפרשתנו מסופר על הגר, שפחתּה של שרה, שברחה מבית אברהם ושרה, אך מלאך ה' עצר אותה בדרכה, הורה לה 

לחזור לבית אדוניה והבטיח לה: 

 ִהּנְָך ָהָרה וְיֹלְַדְּת ּבֵן, וְָקָראת ׁשְמֹו יִׁשְָמֵעאל, ּכִי ׁשַָמע ה' ֶאל ָענְיְֵך.
 וְהּוא יְִהיֶה ּפֶֶרא ָאָדם,

 יָדֹו בַּכֹל וְיַד ּכֹל ּבֹו,
 וְַעל ּפְנֵי כָל ֶאָחיו יִׁשְּכֹן.
)בראשית, פרק ט"ז פסוקים י"א-י"ב(

מה פירוש?
ָענְיְֵך — ִסבְלְֵך

וְַעל ּפְנֵי כָל ֶאָחיו יִׁשְּכֹן — צאצאיו יהיו רבים יותר משל כל אחיו

שלום חברים,

פעם  בכל   — מי שבסביבתו  מרגיז את  של השכנים, תמיד  רז, הבן 

שהוא עובר לידי, הוא מושך לי בזנב או בחדק )תלוי מאיזה כיוון הוא 

אלה  השכנים  של  הכביסה  חבלי  על  הבגדים  את  מחליף  הוא  בא(; 

באלה, וכך יוכבד גורבת גרב אדומה )של נעמי( על רגל שמאל וגרב 

ירוקה )שלה( על רגל ימין, ואילו נעמי — גרב אדומה )שלה( על רגל ימין 

מבית  הביתה  חוזר  כשהוא  שמאל;  רגל  על  יוכבד(  )של  ירוקה  וגרב 

הספר, אחרי שאימא שלו שטפה את הרצפה, הוא מחליט לבנות בסלון 

אדם!"  "פרא  צעקות:  שלנו  שומעים ברחוב  הזמן  כל  לכן  בוץ!  בית 

"רז, אתה ממש פרא אדם!" "תראו איזה מין פרא אדם!..."

יום אחד שמעתי את בת־שבע מהמכולת מסבירה שהביטוי "פרא אדם" 

היה פעם כינוי לאדם שיודע להסתדר היטב בטבע, אדם שיודע לשרוד 

פרא  יהיה  "והוא  ישמעאל  על  בתורה  נאמר  ולכן  הפראית,  בסביבה 

היה  לא  שזה  לי  שנראה  לה  ואמרתי  לנעמי,  זה  את  סיפרתי  אדם". 

כינוי גנאי, לכן אני לא מבין למה משתמשים דווקא בו כשכועסים על ילד 
פרוע.

על  מצטער  קצת  אני  עכשיו  אבל  השתכנעה,  די  שנעמי  חושב  אני 

לגינת הפרחים  שנכנס  רז  על  צועקת  נעמי  זה... הבוקר שמעתי את 

הנהדרת שלנו: "רז, אתה פרא... אה... אתה מתנהג כמו פיל בחנות 
חרסינה!" 

מעליב, לא?

שלכם, 
חידקל 
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בימינו הכינוי "פרא אדם" הוא בדרך כלל כינוי גנאי,   ●
אך יכולה להיות לו גם משמעות חיובית — מהי? 

)היעזרו במכתבו של חידקל(

מהי, לדעתכם, משמעות הביטוי "פרא אדם"   ●
בפסוקים?
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 היום אנו רגילים לכנות את מי שאינו מתנהג כראוי "פרא אדם".
לחכמים היה חשוב מאוד כיצד בני אדם מתנהגים, לכן הם ניסחו כללים רבים 

המגדירים מהי התנהגות ראויה. הנה אחד מהם: 

מי שהוא תלמיד חכם, 
לא יאכל מעומד )=בעמידה(,

לא ילקלק באצבעותיו, 
ולא יגהק בפני חברו.

)מסכת דרך ארץ זוטא, פרק חמישי(

מדוע לדעתכם נדרשים   ●
תלמידי חכמים דווקא 

להתנהג על פי כללים אלו?

מה דעתכם על כללים אלו?   ●
איזה כלל הייתם מוסיפים 

לרשימה?

להיות לבד / ריבה דותן
ֲאִני רֹוָצה ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלַבד.

ל ַאף ֶאָחד. ָניו ׁשֶ ְוֹלא ִלְראֹות ּפָ
יד "ְסִליָחה" ְוֹלא "ּתֹוָדה", ֹלא ְלַהּגִ

ְוֹלא ִלְהיֹות טֹוָבה ְוֶנְחָמָדה.
לֹום"  ְך ְוֹלא לֹוַמר "ׁשָ ֹלא ְלַחּיֵ
רֹוָצה ֲאִני ִלְהיֹות ָרָעה ַהּיֹום.

 
ָבר ֶאָחד ֲאִני רֹוָצה ְמֹאד: ְועֹוד ּדָ

ֹזאת. ּכָ ּיֹאֲהבּו אֹוִתי ֲאִפּלּו ׁשֶ ׁשֶ

בין השורות
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מה רוצה הילדה בשיר?   ●

גם אנחנו רוצים להתנהג   ●
שלא בנימוס לפעמים )אף 

על פי שצריך( — מדוע?

איילת
Highlight
שאלה קצת בנאלית וקלה, הייתי מורידה



פירושים 
ומפרשים

פרא אדם 
ומה אומר על כך רבי אברהם אבן עזרא )ראב"ע(

בשיעור "פירושים ומפרשים" הבא התיישבו 
תומר וטליה נרגשים ודרוכים מול המסך. לצד 

ההתרגשות קינן בלִּבם גם חשש קטן — אולי יפוג 
הקסם והם יגלו שזה היה רק חלום?...

הכניסה לאתר לּוותה בערפל, כמו בפעם 
הקודמת, ומיד לאחריה הרגישו השניים גל חום. 

כאשר נמוג הערפל מצאו השניים את עצמם 
במדבר, ליד סלע גדול. מולם כרעה אישה על 
ברכיה והאזינה ל... משהו בלתי נראה. לאחר 

כמה שניות מחתה האישה את דמעותיה, ִהנהנה 
בראשה ונראתה נרגשת.

לפתע הופיע לידם איש ולחש באוזנם: "זאת הגר. 
היא בורחת משרה גבירתה, וזה עתה היא סיימה 
להקשיב למלאך שאמר לה לחזור לבית אברהם 
ושרה. המלאך בירך אותה: 'ִהּנְָך ָהָרה וְיֹלְַדְּת ּבֵן, 

וְָקָראת ׁשְמֹו יִׁשְָמעֵאל, ּכִי ׁשַָמע ה' ֶאל עָנְיְֵך. וְהּוא 
יְִהיֶה ּפֶֶרא ָאָדם...' )בראשית, פרק ט״ז פסוקים י״א-י״ב( 
אתם מכירים את הסיפור?" טליה ותומר ִהנהנו. 
"ואני אברהם אבן עזרא", הציג האיש את עצמו, 

"באתי לכתוב פרשנות לברכה, ובעיקר לכינוי 
'פרא אדם', לא בדיוק ברכה נפוצה..." חייך האיש. 

"יש לכם השערה למה התכוון המלאך?" 
תומר חשב לעצמו שבבית הספר כשאומרים 

על מישהו "פרא אדם", מתכוונים שהוא התנהג 
התנהגות פרועה ושלילית, אבל כאן, באמצע 

המדבר, להתרוצץ ולהשתובב — זה אולי הדבר 
המתאים ביותר. "אולי", אמר תומר בקול, "אולי 
המלאך הבטיח להגר שבנה יהיה חופשי, בדיוק 

ההפך ממנה, שהרי היא הייתה שפחה ולא יכלה 

לעשות מה שהיא רוצה". פניו של האיש אורו 
"נהדר, נהדר". הוא הוציא דף מקומט מכיסו, כתב 

עליו כמה מילים ואמר: "האם ידעתם שבתנ"ך 
'פרא' הוא חמור בר? וכמו שאמר תומר, חמור 

הרי מסתובב חופשי". תומר חייך במבוכה. האמת 
היא שהוא לא ידע... "ועכשיו", קד האיש קידה 

קטנה, "אם תסלחו לי" הוא חייך...
שוב נמלא המקום ערפל, ובתוך כמה שניות 

מצאו השניים את עצמם שוב בכיתה. על מסך 
המחשב שמולם — ממש כמו בפעם שעברה 

— הופיע פירושו של רבי אברהם אבן עזרא.

אבן עזרא
פרא אדם — חופשי בין האדם, 

כטעם "מי ִׁשלח פרא חפשי" )איוב, 

פרק ל"ט פסוק ה'(, והטעם שלא ימשול 

בו זר ממשפחתו )=על משפחתו(.

טליה ותומר חייכו זה לזה, ותומר חשב לעצמו 
שהשיעור הזה ממש מתחיל למצוא חן בעיניו...

במילון שלי
פרא אדם —

אדם פרוע בהתנהגותו.  .1
כינוי גנאי למי שנוהג בגסות,   .2 

קונדס ומזיק.
)מילון אבן־שושן המחודש(
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מה פירוש הברכה "וְהּוא   ●
ם" לפי אבן  יְִהיֶה ּפֶֶּרא אָּדָּ

עזרא?

מה ההבדל בין הפירוש   ●
המילוני )ב"מילון שלי"( 
לביטוי "פרא אדם", לבין 

הפירוש של אבן עזרא?
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16

4-
10

89
ה )

שנ
 9

00
כ־

ני 
לפ

חי 
ה, 

לי
אנג

 ב
טר

נפ
ד ו

פר
בס

ד 
ול

. נ
רא

עז
ת 

פח
מש

 ל
יר

מא
בן 

ם 
רה

אב
בי 

 ר
א 

זר
 ע

בן
א



ים
בר

 ד
ר 

דב
במ

א  
קר

 וי
ת 

מו
ש

ת  
שי

רא
ב רואים עולם

טרזן
מי לא מכיר את טרזן?! טרזן הוא אולי ה"פרא אדם" 

המפורסם ביותר והאהוב ביותר בעולם. טרזן הוא גיבורּה 
של ִסדרת ספרים פרי עטו של הסופר ֶאְדּגָר ַרייס ּבֹורֹוז. 

הספר הראשון בסדרה נכתב כמעט לפני מאה שנה. 
 טרזן הוא ילד אנגלי שננטש בג'ונגל באפריקה, וקופה 

 אחת אימצה אותו וגידלה אותו כאחד הקופים. הקופים 
גם העניקו לו את שמו — "טרזן", שבשפת הקופים משמעו 

"עור לבן". מכיוון שגדל בג'ונגל בחברת חיות, פיתח טרזן 
יכולות גופניות העולות על אלו של בני אדם רגילים, 

וכשבגר היה למנהיגם של הקופים ושל החיות האחרות. 
נוסף על ספרים, נעשו בהשראת דמותו של טרזן סרטי 
קולנוע, סדרות טלוויזיה וגם סדרות קומיקס. דמותו של 

טרזן ִהרשימה ילדים ואנשים רבים, ובמידה מסוימת 

פרשת	לך	לך:	פרא	אדם	

 השפיעה אפילו על חקר החיות —
כפי שתראו במדור "רואים עולם" 

בפרשת ויחי )עמ' 53(.
מה מושך כל כך בדמותו של 
טרזן? אולי חלומם של ילדים 

ומבוגרים לחיות בעולם הקסום 
של הג'ונגל? 

אולי השאיפה להרפתקאות?
ואולי יכולתו המרשימה של טרזן להנהיג את החיות 

במלחמתן עם אויביהן וגם לנצח?
מה שברור הוא שסיפורו של טרזן הוא סיפור מרתק! 
בפרשה שלנו אמר המלאך להגר שבנה ישמעאל יהיה 

"פרא אדם". אפשר לשער שהוא לא ראה לנגד עיניו את 
ישמעאל מקפץ בין עצי הג'ונגל כמו טרזן, הוא התכוון 

כנראה למשהו אחר... 

". כך פנה ה' לַאְבָרם, ואברם קם,  ַאְרֶאּךָ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ָאִביָך ֶאל  ית  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ְלָך ֵמַאְרְצָך  לקח את שרי אשתו, את לוט אחיינו ואת כל רכושו, עזב את ביתו והלך... לאן? לכנען, אל ארץ לא "ֶלְך 
נודעת. אולם, זמן לא רב לאחר שהגיע לכנען, נאלץ אברם לרדת ממנה למצרים בשל הרעב ששרר 
את  העניש  שה'  ולאחר  פרעה.  לבית  והובאה  שרי  נלקחה  למצרים,  ואברם  ַרי  ׂשָ כשהגיעו  בארץ. 
פרעה על כך, הוחזרה שרי לאברם. בדרכם חזרה ממצרים לארץ כנען נפרדו אברם ולוט, אחיינו, זה 

מזה, אך כשנפל לוט בשבי, יצא אברם לעזרתו.
ָתִרים. למרבה הצער, לא הצליחה שרי ללדת,  לאחר מכן כרת ה' ברית עם אברם, את ברית בין ַהּבְ
ְפָחָתּה הגר ללדת בן לאברם. הגר הרתה לאברם, ושרי קינאה בה והציקה לה. הגר  ִ ולכן ביקשה ִמּשׁ

ברחה מפני שרי וילדה את בנה ישמעאל.
ַרי הוחלף –  בסוף הפרשה נגלה ה' לאברם ואמר לו כי שמו ישתנה מאברם לאברהם. גם שמה של ׂשָ

ָרה. משרי לׂשָ

לא ִאכפת לי שיוסיפו גם לי איזו אות 
איזו אות?לשם, כמו שהוסיפו לאברם ושרי...

לא משנה כל כך, אבל עדיף שזו תהיה אות 
נדירה... זה יעזור לי במשחק "מלך האותיות"!

מה בפרשה?
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מכתבים 
מחידקל

וירא: הכנסת אורחים4
בפרשה מתוארות הכנסת האורחים של אברם והשתדלותו הרבה לכבד אנשים זרים שהגיעו לאוהלו.

 וַּיֵָרא ֵאלָיו ה' ּבְֵאֹלנֵי ַמְמֵרא, וְהּוא ֹיׁשֵב ּפֶַתח ָהאֶֹהל ּכְחֹם ַהּיֹום.
 וַּיִּׂשָא ֵעינָיו וַּיְַרא וְִהּנֵה ׁשְֹלׁשָה ֲאנָׁשִים נִּצָבִים ָעלָיו, 
 וַּיְַרא וַּיָָרץ לִקְָראָתם ִמּפֶַתח ָהאֶֹהל וַּיִׁשְַּתחּו ָאְרצָה.

 וַּיֹאַמר: ֲאדֹנָי, ִאם נָא ָמצָאִתי ֵחן ּבְֵעינֶיָך, ַאל נָא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעבְֶּדָך.
 יַֻּקח נָא ְמַעט ַמיִם וְַרֲחצּו ַרגְלֵיכֶם, וְִהּׁשֲָענּו ַּתַחת ָהֵעץ.

 וְֶאקְָחה פַת לֶֶחם וְסֲַעדּו לִּבְכֶם ַאַחר ַּתֲעבֹרּו, ּכִי ַעל ּכֵן ֲעבְַרֶּתם ַעל ַעבְְּדכֶם,
 וַּיֹאְמרּו: ּכֵן ַּתֲעׂשֶה ּכֲַאׁשֶר ִּדּבְַרָּת.

)בראשית, פרק י"ח פסוקים א'-ה'(

מה פירוש?
ּכְחֹם ַהּיֹום — בשעת הצהרים, כאשר חם מאוד

נִָּצבִים ָעלָיו — עומדים לפניו
ֲאדֹנָי — אדונים שלי

ַאל נָא תֲַעבֹר ֵמַעל ַעבְֶּדָך — אל תמשיכו בדרך, 
בבקשה ִעצרו כאן והיו אורחיי

שלום חברים,

בדרך כלל נעמי ואני אוהבים מאוד לקבל אורחים, אבל...

לנוח; או בדיוק  ואני הולכים  דופקים בדלת בדיוק חמש דקות אחרי שנעמי  לפעמים 

לפעמים  בקיצור,  אוהב.  הכי  שאני  הסיפור  את  המיליון  בפעם  לי  מספרת  כשנעמי 
באים אורחים בזמן הכי לא מתאים. 

נכון שאפשר פשוט לא לפתוח את הדלת, אבל זה לא נעים וגם לא כל כך מנומס... לכן 

היה לי רעיון: חשבתי שאני יכול להסכים עם כל החברים שלנו על סימן מוסכם שלפיו 

הם ידעו אם אנחנו מוכנים לקבל אורחים או עסוקים בדברים אחרים. הודעתי לכולם 

שאם התמונה הקטנה של השקיעה תלויה מימין לדלת — סימן שאפשר לבוא לבקר, ואם 

משמאל — סימן שזה זמן לא מוצלח... רק לנֹח, השכן הזקן מהכניסה ממול, לא אמרתי 

שמח לארח אותו. כלום. הוא בודד וביישן כל כך, שבכל פעם שהוא כבר מעז לדפוק בדלת שלנו אני 

בכל אופן... היום דווקא התחשק לי שיבואו אורחים. 

קמתי בשש בבוקר. קודם כול בדקתי שהתמונה של השקיעה תלויה מצד ימין, אחר 

התמונה לא מספיקה.כך ניקיתי את הבית והכנתי עוגת דובדבנים ו... אף אחד לא בא. נראה לי שאולי 

לי רעיון! אולי אשב בפתח הבית, כמו אברהם, ואחכה לאורחים! כך, כל מי  יש 

שיעבור בסביבה יראה אותי ויריח את ריח העוגה... 

בטח בעוד כמה דקות תראו אותי יושב בבית עם כל השכונה!

שלכם, 
חידקל 
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כיצד נהג אברם באנשים שהגיעו אל   ●
פתח אוהלו?  

מדוע חשוב להכניס אורחים ולכבדם?   ●
מדוע במקרה המתואר בפסוקים 

הכנסת האורחים הייתה חשוב במיוחד?

איילת
Highlight
חשובה
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בנוהג שבעולם אדם מקבל אורח,
יום ראשון שוחט לו עגל,

ה, יום שני – ׂשֶ
יום שלישי – תרנגול,

יום רביעי – קטנית,
יום חמישי ממעט והולך – לא דומה יום ראשון ליום אחרון.

)מדרש תהילים, מזמור כ"ג(

לפי המדרש, הדרך הטובה   ●
ביותר לכבד אורח היא 

 לשחוט לכבודו עגל. 
מהי לדעתכם הדרך הטובה 
ביותר לכבד אורחים בימינו? 

מדוע לדעתכם "לא דומה יום   ●
ראשון ליום אחרון"?

אִדי ְדרֹון ֵמַעל ַהּוָ ּמִ ּבַ
ה ּפֹוֵרַח ֵקִדּיָ ְ ֵעץ ַהּשׁ

ים ֲאִויר ִניחֹוַח ֲהַדּסִ ּבַ
ִיץ ַמן ִלְפֵני ַהּקַ ֶזה ַהּזְ

ב ּפֹוֵתַח ָעָריו ַהּלֵ ׁשְ
ְכָנִסים. רּוִכים ַהּנִ ְוָתִמיד ּבְ

ה ֵאּלֶ ר ּכָ ָיִמים ֲאׁשֶ ּבְ
ִיל ים ַעד ּבֹוא ַהּלַ ְמַחּכִ

ים ִלְצָעִדים ְקֵרִבים. ְמַחּכִ
ִריַח ֹלא סֹוְגִרים ֶאת ַהּבָ

ֹלא עֹוְצִמים ֶאת ָהֵעיַנִים
יִבים. ה ַמְקׁשִ ֵאּלֶ ָיִמים ּכָ ּבְ

צל ומי באר / יורם טהרלב
בין השורות ל ֶלֶחם ת ׁשֶ ָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ּפַ ִמי ׁשֶ

ֵאר ָעֵיף ִיְמָצא ּפֹה ֵצל ּוֵמי ּבְ ִמי ׁשֶ
תֹו נֹוֶפֶלת ּכָ ּסֻ ִמי ׁשֶ
ֶלת  ּדֶ ֵנס ּבַ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ֵאר. ָ ֵנס ְוַעד עֹוָלם יּוַכל ְלִהּשׁ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ל ֶלֶחם ת ׁשֶ ָרֵעב ִיְמָצא ֶאְצֵלנּו ּפַ ִמי ׁשֶ
ֵאר ָעֵיף ִיְמָצא ּפֹה ֵצל ּוֵמי ּבְ ִמי ׁשֶ

תֹו נֹוֶפֶלת ּכָ ּסֻ ִמי ׁשֶ
ֶלת ּדֶ ֵנס ּבַ ֶחֶרׁש ִיּכָ

ֵאר. ָ ְוָתִמיד יּוַכל ְלִהּשׁ

ִנינּו  ּבָ ִית ׁשֶ ֶזה ַהּבַ
ַטְענּו  ּנָ ֶזה ָהֹאֶרן ׁשֶ

ֵאר ִביל ְוזֹוִהי ַהּבְ ְ ֶזה ַהּשׁ
א ְלֹפה ָאִחינּו ּבָ ִמי ׁשֶ
נּו  א ָיֵסב ִאּתָ ּבָ ִמי ׁשֶ

ֵגר. ַער ׁשּוב ֹלא ִיּסָ ַ ְוַהּשׁ
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מהי הכנסת אורחים על פי   ●
 השיר? 

)מי מוזמן? כמה זמן אפשר 
להישאר?(

איילת
Highlight
אולי זה צריך להיות בהמשך השורה כדי שיהיה ברור שזו לא שאלה חדשה
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שפה יפה

דורי ונועה צפו יחד בחדשות בטלוויזיה ושמעו את 
הכתב אומר: "לאחר שאנשי ועד השכונה שוחחו 

עם חברי הכנסת על בעיית המבנים הרעועים 
בשכונתם, ביקש אחד מחברי הכנסת לסייר 

בשכונה ולראות במו עיניו הכצעקתה".
דורי ונועה הסתכלו זה בזה. "לא הבנתי — 

הכצעקתה? מי בכלל צעק?" שאלה נועה. "אין לי 
מושג", אמר דורי, "האמת שזה נשמע כמו ביטוי, 

השאלה היא..." מבטי שניהם הופנו באחת אל 
המחשב. ואז פנתה נועה אל דורי ואמרה: "טוב, 

הפעם אתה... אבל בפעם הבאה..." "בסדר, בסדר, 
אל תדאגי", אמר דורי, והקליד במהירות. "וואלה! 

גם זה מהתנ"ך", אמר, "הסתכלי:"

הכצעקתה

"נכון", אמר דורי והקליד במהירות, "מעניין אם 
נמצא על זה משהו באינטרנט..." 

מיד הופיע על המסך הטקסט הזה: 

ַצֲעָקָתּה — ַהּכְ
האם הדבר הוא באמת ּכֹה חמּור? 

)על פי מילון אבן־שושן המחודש(

"אהה", אמרה נועה, "המילה 'הכצעקתה' הפכה 
לביטוי שפירושו ‘האמנם הטענה חמורה כל כך?׳ "

"בדיוק!" אמר דורי, "וזה בעצם מה ששמענו 
בחדשות. ככל הנראה, חבר הכנסת הזדעזע 

מהתיאור ששמע והחליט ללכת לבדוק בעצמו 
אם מצב הבניינים בשכונה אכן חמור כל כך, כפי 

שתיארו חברי הוועד".
"יפה מצִדו", אמרה נועה, "עכשיו נותר לנו רק 
לקוות שאם הוא יגלה שצעקת התושבים אכן 

מוצדקת, הוא גם ימצא דרך לעזור להם לפתור 
את הבעיה!"

ֵאֲרָדה ּנָא וְֶאְרֶאה ַהּכְצֲַעָקָתּה ָרּבָה וְַחָּטאָתם ּכִי כָבְָדה ְמאֹד.וַּיֹאֶמר ה': זֲַעַקת סְדֹם וֲַעמָֹרה ּכִי 
ַהּבָָאה ֵאלַי ָעׂשּו...

)בראשית, פרק י"ח פסוקים כ'-כ"א(

"טוב. בפסוק הראשון ה' אומר שהזעקה באה 
מסדום ומעידה על החטאים הרבים שעשו 

תושבי העיר", אמר דורי, "ובפסוק השני ה' אומר 
שירד לבדוק אם הצעקה הזאת מוצדקת ואינה 

מוגזמת". 
"הבנתי", אמרה נועה, "אבל איך כל זה נוגע 

לחדשות? הרי שם דיברו על מבנים רעועים ולא 
על חטאים?" 
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ִקראו שוב את הפסקה   ●
הראשונה והסבירו מה 

ביקש חבר הכנסת 
לבדוק בסיור בשכונה? 

מה משמעות הביטוי   ●
"הכצעקתה"?
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מה בפרשה?

הכנסת אורחים 
המילה "בדואי" נגזרת מהמילה הערבית "ּבָאִדיָה" שפירושה 

מדבר. ואכן, הבדואים הם ערבים שנדדו בעבר במדבריות 
המזרח התיכון. בישראל רוב הבדואים חיים באזור הנגב. 

מאז ומתמיד הייתה הכנסת אורחים מנהג חשוב אצל 
הבדואים. אולי מכיוון שהם הכירו מה הם נדודים בתנאים 
הקשים של המדבר והבינו את הצורך של הנווד במנוחה, 

במזון ובמשקה. 
כל מי שהיה נקרה לאוהלו של הבדואי במדבר היה זוכה 

לקבלת פנים חמה — לקפה בדואי )קפה שחור חזק(, 
לממתקים ולפיתות; ואם היה מדובר באורח נכבד, היו 

שוחטים לכבודו כבש. 
בימינו השתנה אורח החיים של הבדואים. יותר ויותר 

בדואים מתגוררים היום ביישובי קבע ובערים ולא 
באוהלים; רבים מהם גרים בבתים ובהם מים הבאים 

מן הברז ולא מהבאר; הם אוכלים אוכל המבושל בתנור 
ולא במדורה; בשעות הפנאי הם צופים יותר בטלוויזיה 

ומאזינים פחות לסיפורים המסופרים בעל־פה; ולמלאכות 
הבדואיות המסורתיות, כמו רעיית צאן וגידול גמלים, נוספו 

עיסוקים אחרים ומקצועות מגוונים.
אך למרות השינויים, דבר אחד לא השתנה — הכנסת 

האורחים נשארה ערך חשוב בתרבות הבדואית. 
אז אם תזדמנו לביקור אצל בדואים — במדבר, ביישוב קבע 
או בעיר — סביר להניח שתתקבלו בברכה. וכפי שאומרים 

בערבית — "תפדלו!" 

שרה  בן.  לו  שייוולד  לו  ובישרו  אנשים  שלושה  אברהם  של  באוהלו  הופיעו  אחד  יום 
ללדת.  תוכל  עוד  המבוגר  שבגילה  האמינה  לא  היא  וצחקה,  הבשורה  את  שמעה  היא   גם 
לוט  בהן.  שגרו  האנשים  חטאי  בשל  ועמורה  סדום  הערים  השמדת  על  מסופר  הפרשה  בהמשך 

ומשפחתו הספיקו להימלט מהעיר סדום, אך אשת לוט הפכה לנציב מלח. 
כפי שהובטח לאברהם ולמרות גילה המופלג של שרה, נולד להם בן – יצחק. לאחר הולדת יצחק 
בפרשה  האל.  של  ובאישורו  שרה  של  בקשתה  פי  על  וישמעאל,  הגר  את  מביתו  אברהם  גירש 
מסופר גם על עֵקדת יצחק – ה' ציווה על אברהם ַלֲעקֹד את בנו בהר המוריה, אולם ברגע האחרון, 
לעולה  אותו  העלה  האל  מצוות  פי  ועל  בסבך,  המסתתר  ַאִיל  ראה  אברהם  ה'.  מלאך  אותו  עצר 

במקום את יצחק.

אם הייתי צריך להיהפך 
לאיזשהו נציב...

הייתי מעדיף שזה לא יהיה 
נציב מלח...

נציב סוכר, או אפילו נציב 
במבליק, נראה לי מושך 
הרבה יותר ...

פרשת	וירא:	הכנסת	אורחים	

21



מכתבים 
מחידקל

5

שלום חברים!

הבוקר הלכתי ברחוב ושמעתי את רז ואחיו הגדול שחר משוחחים בהתרגשות.

ילדים מהכיתות הנמוכות.  רז סיפר לשחר שהמורה אסרה עליו לשחק בקלפים עם 

"זה לא הוגן", אמר רז, "זכותי לשחק עם מי שאני רוצה!"

שחר ניסה להרגיע אותו, "אולי אתה צודק, אבל בוא ננסה להבין על מה חשבה המורה: 

לנצח  סיכוי  להם  היה  האם   — א'  בכיתה  ילדים  עם  שיחקת  ה',  בכיתה  הרי  אתה 

אותך? אני בטוח שלא פעלת מרוע לב, פשוט רצית לנצח ולהרוויח עוד קלפים..."

"אבל לא הכרחתי אותם לשחק אִתי!" ענה רז, "הם שיחקו מרצונם החופשי!"

שחר לא השתכנע. "קלפים עולים כסף", אמר, "ובמה שקשור לכסף חייבים להקפיד 
להיות ישרים, כדי שלא יהיה שום חשש לרמאות".

שלי שתמיד מרמה בקלפים — היא  ילדה בכיתה  "יש  "אני מסכים אִתך", ענה רז, 

שלי — אני לא רימיתי!"משנה את הכללים בכל שנייה, לטובתה, ...אִתה אני אף פעם לא משחק. אבל במקרה 

לא  רז  אמנם  צודק.  ששחר  לעצמי  ששמעתי. חשבתי  השיחה  על  כל הבוקר חשבתי 

רימה את יריביו, ובכל זאת הניצחונות שלו לא היו הוגנים לגמרי...

את  הבוקר  שמעתי  שבמקרה  לו  וסיפרתי  בגינה  רז  את  פגשתי  הצהרים  אחרי 

השיחה שלו עם שחר וחשבתי על פתרון לבעיה שלו. רז התעניין לשמוע את דעתי.

לך  תהיה   — תנצח  וגם  בגילך  ילדים  נגד  תשחק  "שאם  לו,  אמרתי  חושב",  "אני 

הרגשה טובה יותר, מה דעתך?" רז הִרהר לרגע ואז ענה: "כן, נכון, אולי אני רק 

צריך להתאמן קצת יותר כדי שבטוח אנצח. חידקל, רוצה משחק?"

שלכם,
חידקל

חיי שרה: יושר בעסקים 
בפרשת חיי שרה מסופר שאברהם ביקש לקנות את מערת המכפלה מבעליה כדי לקבור בה את שרה. 

לשם כך ביקש אברהם מבני המקום:

 ִאם יֵׁש ֶאת נַפְׁשְכֶם לִקְּבֹר ֶאת ֵמִתי ִמּלְפָנַי ׁשְָמעּונִי ּופִגְעּו לִי ּבְֶעפְרֹון ּבֶן צַֹחר.
 וְיִֶּתן לִי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמכְּפֵלָה ֲאׁשֶר לֹו ֲאׁשֶר ּבִקְצֵה ׂשֵָדהּו,

 ּבְכֶֶסף ָמלֵא יְִּתנֶּנָה לִי ּבְתֹוכְכֶם לֲַאֻחּזַת ָקבֶר.
)בראשית, פרק כ"ג פסוקים ח'-ט'(

עפרון בן צוחר הציע לאברהם את המערה במתנה, אך אברהם התעקש לשלם בעבורה תשלום מלא. 
לבסוף, נקב עפרון בסכום שהוא מעוניין בו. וכך מתארת התורה את סיומו של המשא ומתן:

 וַּיִׁשְַמע ַאבְָרָהם ֶאל ֶעפְרֹון,
 וַּיִׁשְקֹל ַאבְָרָהם לְֶעפְֹרן ֶאת ַהּכֶסֶף ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ּבְָאזְנֵי בְנֵי ֵחת,

 ַאְרּבַע ֵמאֹות ׁשֶֶקל ּכֶסֶף עֹבֵר לַּסֵֹחר.
)בראשית, פרק כ"ג פסוק ט"ז(
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מה רצה אברהם מעפרון בן צוחר?  ●

מדוע, לדעתכם, התעקש אברהם לשלם על מערת   ●
המכפלה ולא לקבלה במתנה?

מה פירוש?
ִאם יֵׁש ֶאת נַפְׁשְכֶם — אם ברצונכם 

פִגְעּו לִי — ּפִגשּו בשבילי ובַקשּו בשמי 
ּבְכֶֶסף ָמלֵא — במחיר מלא, ללא הנחה

ֲאֻחּזַת ָקבֶר — חלקת אדמה שנועדה לקברי משפחה

איילת
Highlight
לצבוע
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מעשה באדם שמכר לגוי ארבעה ּכֹוִרים של תמרים, ושקל אותם במקום שהיה 
חשוך מעט.

אמר לו הקונה: "אתה והאלוהים שבשמים יודעים אם מדדת כראוי". 
ואולם, משום שהיה חשוך חיסר המוכר במשקל שלושה סאים של תמרים )וכך 

קיבל המוכר מהקונה סכום כסף גדול יותר ממה שהגיע לו באמת(.

בכסף שקיבל בעבור התמרים קנה המוכר כד שמן והניחו במקום שמכר את 
התמרים. והנה נפתח מכסה הכד וחלק מהשמן נשפך ארצה.

)הבין המוכר שטעה בשקילת התמרים, וכעת משנשפך השמן, איבד את הכסף שקיבל 

שלא בצדק(.

אמר המוכר: ברוך המקום שאין לפניו משוא פנים, שהרי כתוב: "לֹא ַתֲעׁשֹק ֶאת 
ֵרֲעָך ְולֹא ִתְגזֹל" )ויקרא, פרק י"ט פסוק י"ג(.

)על פי ילקוט שמעוני, רמז תק"ד(

מה פירוש?
כורים — כור הוא מידת נפח 

גדולה )במידותינו 395.5 ליטר 
בערך( 

סאים — סאה היא מידת נפח 
קטנה )במידותינו 13.3 ליטר 

בערך, 30 סאה = כור(
המקום — כינוי לאלוהים

משוא פנים — אפליה לטובה

באר המים / סיפור עם
איש אחד מכר לשכנו האיכר באר של מים.

כשבא האיכר בפעם הראשונה לשאוב מים מן הבאר החדשה שלו, עצר אותו המוכר 
ואמר לו: 

"אני מכרתי לך רק את הבאר, לא את המים שבתוכה. אם אתה רוצה להשתמש במים, עליך 
לשלם לי עליהם תשלום נוסף".

כמובן שהאיכר סירב והתפתחה ביניהם מחלוקת קשה. בסופו של ויכוח הסכימו השניים 
להביא את העניין בפני השופט המקומי כדי שיפסוק מה נכון לעשות.

אחרי ששמע השופט את שני הצדדים, הרהר מעט, ואז פנה אל המוכר ואמר לו:
"אתה טוען שמכרת לו רק את הבאר, ועכשיו הבאר היא של האיכר?"

"כן, נכון", ענה המוכר.
"אם כך, אין לך רשות להחזיק את המים שלך בתוך הבאר של האיכר. מהר ושלם לו שכר 
דירה על המים שאתה מחזיק בבאר שלו, או לחילופין — שאב מיד את כל המים ופנה לו 

את הבאר".
הבין המוכר כי השופט, בחכמתו, לא הותיר לו בררה אלא לכבד את מכירת הבאר לאיכר 

ולהפסיק להציק לו בטענות שווא, וכך עשה.
)www.1000sipurim.net ,עובד על פי סיפור מתוך האתר: "1000 סיפורים" של חמדה גלעד(

ִקראו שוב את תחילת   ●
המדרש. האם היה משהו 

שהמוכר היה יכול לעשות 
בזמן שקילת התמרים כדי 

למנוע את הטעות בשקילה? 

מה אפשר ללמוד מהמדרש   ●
על "מסחר" שסוחרים ילדים 

ביניהם )החלפת קלפים 
וכדומה(?

בין השורות
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המוכר הפר את כללי   ●
המסחר ההוגן. כיצד לימד 

אותו השופט לקח?



פירושים 
ומפרשים

נקרא לנערה ונשאלה את פיה
ומה אומר על כך אליה שמואל הרטום

עכשיו כשהדבר כבר נעשה לקבע, היו תומר 
וטליה מגיעים לשיעור "פירושים ומפרשים" 
נרגשים וסקרנים לגלות במי יפגשו הפעם.
 כמו בפעמים קודמות, גם הפעם כשנכנסו

לאתר סבבו אותם ערפל וריח חזק של 
תבשילים. כשהתפזר הערפל מצאו השניים את 

עצמם בחדר קטן בבית. מהחדר הסמוך עלו 
קולות נרגשים. תומר וטליה נצמדו אל הפתח 

והציצו דרכו.
על רצפת הטיח הייתה פרושה מחצלת ועליה 

 הונחו כרים. על הכרים ישבו שלושה אנשים:
שתי נשים מבוגרות וגבר אחד ולו שפם דק. 

מולם עמד גבר נוסף שנופף בידיו בהתלהבות. 
הוא לבש בגדי פשתן פשוטים ולא בגדים 

צבעוניים כמו שלבשו היושבים, אך מראהו 
אמר הוד והדר. על הרצפה עמדו קערות ובהן 

תבשילים שונים ומשונים ומהם עלו ריחות 
מעוררי תיאבון...

"זה עבד אברהם", נשמעה לחישה מאחוריהם. 
כשהסתובבו ראו תומר וטליה גבר לבוש בבגדים 

מודרניים. "מה, גם אתה פרשן?" שאלה אותו 
טליה בהפתעה, "עד עכשיו הכרנו פרשנים שנראו 

שונים מאוד מִאתנו, הם כנראה חיו לפני זמן 
רב..." האיש חייך ואמר: "זו שאלה טובה. שמי 

ֵאלִּיָה שמואל הרטום, שימשתי רב בקהילות 
באיטליה והייתי מורה באיטליה ובישראל, ולפני 
פחות מ־60 שנה, כתבתי פירוש מדעי עממי 

לתנ"ך". האיש נד בראשו לברכה והם חייכו אליו 
חזרה בנימוס. האיש הצביע לכיוון החדר הגדול 
ואמר: "לדעתי אנחנו עדים כעת להמשך הצעת 

הנישואין של עבד אברהם למשפחתה של רבקה 
— הּנֵה לבן, זו אמּה של רבקה וזו קרובת משפחה 

נוספת. רבקה כנהוג אינה נוכחת במעמד זה. 
בואו נקשיב לדבריהם". שלושתם ִהטו אוזן. ואז 

נשמעה האמירה: "נְִקָרא לַּנֲַעָר וְנִׁשְֲאלָה ֶאת ּפִיָה" 
)בראשית, פרק כ"ד פסוק נ"ז(. הרטום הסתובב אל 

הילדים בהתלהבות ואמר: "שמעתם? זה בדיוק 
המשפט שעניין אותי! מה הם עומדים לשאול 
את הנערה? נוהגים לחשוב שבתקופה ההיא 

קבעו ההורים הכול בשביל ילדיהם ולכן לא הגיוני 
ששאלו את רבקה אם היא מסכימה להתחתן עם 
יצחק או לא. ואל תשכחו שהמשפחה קיבלה את 
הצעת הנישואים כבר אתמול, וכבר אז הם הביעו 

הסכמה — אז לְמה לדעתכם הם התכוונו?"

"נדמה לי", אמרה טליה, "שבתורה מתואר 
שבבוקר, כאשר עבד אברהם רצה לצאת לדרכו 

חזרה לכנען, ביקשו בני משפחתה של רבקה 
להשאיר אותה בבית עוד זמן־מה. אז אולי מה 
שהם רצו לשאול אותה הוא לא אם היא רוצה 
ללכת עם העבד, אלא מתי". "מעניין, בהחלט 
מעניין", אמר הרטום וכתב משהו במחברתו. 
"ועכשיו אם תסלחו לי..." אמר ושוב התערפל 
הכול... תומר וטליה מצאו את עצמם בחזרה 
בחדר המחשבים. על המסך שמולם הופיע 

המשפט הזה:

ֵאלִּיָה שמואל הרטום 

לא נתכוונו לשאלה אם בכלל רצונה 

להינשא ליצחק, שהרי שתיקתה כהודאה 

דומה, ולא נשאלה )רבקה( אלא אם 

רוצה היא ללכת תכף ומיד כבקשת עבד 

אברהם או להישאר עוד זמן בבית אביה.

"זה היה מעניין", אמרה טליה, "לא ידעתי שיש גם 
פרשנים מודרניים!" 

במילון שלי
נקרא לנערה ונשאלה את פיה — 

נשאל את הנוגע בדבר עצמו.
)על פי לשון ראשון — מילון ניבים(
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כיצד פירש הפרשן   ●
אליה שמואל הרטום 

את הפסוק "נְִקָרא 
 " לַֽנֲַעָר וְנִשְֲׁאלָּה אֶּת ִּפיהָּ

)בראשית, פרק כ"ד 
פסוק נ"ז(?

על פי המילון, מה   ●
משמעות הביטוי 

בימינו? תארו מצב 
שבו אפשר להשתמש 

בביטוי הזה.
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צדק והגינות בעסקים 
האם בכל בתי העסק בישראל )חנויות, מסעדות, חברות 

שונות וכדומה( מתייחסים לעובדים בהגינות? למשל, האם 
העובדים מקבלים שכר הוגן על עבודתם? האם נותנים 

להם הפסקות וחופשות? 

במדינת ישראל, כמו במדינות אחרות, נחקקו חוקים 
שמטרתם להבטיח שעסקים יתנהלו בהגינות, אך לצערנו 

לא הכול נוהגים על פי החוק. כדי לשפר את המצב 
בתחום ההגינות בעסקים קמו ארגונים אחדים.

לדוגמה, חברי עמותת "במעגלי צדק" בודקים מסעדות 
ובתי קפה ונותנים לחלק מהם "תו חברתי" — תעודה 

המעידה על כך שבמקום קיימת גישה לבעלי מוגבלויות 
וששומרים בו על זכויות העובדים.

ארגון אחר, "אתיקה — המרכז לערכים בעסקים", פועל 
בתחומים רבים במטרה להשפיע על הרמה המוסרית של 
חיי החברה, המסחר והכלכלה. בין היתר, העובדים בארגון 

מייעצים לחברות ולארגונים ומלמדים מקורות יהודיים 
העוסקים ביושר בעסקים. דרך אתר האינטרנט של הארגון 

יכול כל אזרח לשאול שאלות כלליות, ואף לכתוב על 
מקרה מסוים שנתקל בו, ולהתייעץ כיצד כדאי לו לנהוג. 

לו אברהם אבינו היה חי בתקופתנו, הוא היה יכול לפנות 
לחברי הארגון דרך האתר ולשאול: "אני מעוניין לקנות 

מערה כדי לקבור בה את אשתי, שנפטרה זה עתה. בעל 
המערה רוצה להעניק לי אותה בחינם, אך אני רוצה 

לשלם לו — רק כך, לדעתי, אוכל להבטיח עסקה הגונה. 
מה עליי לעשות?" 

אברהם  קנה  המערה  את  המכפלה.  במערת  אותה  קבר  ואברהם  שרה,  מתה  שנים   127 בגיל 
בכסף מלא מעפרון החיתי, אף על פי שעפרון הציע לו אותה בחינם.

לעת ִזקנה רצה אברהם לחתן את בנו יצחק, אך היה חשוב לו שיצחק יישא אישה מבני משפחתו. 
נהַרִים  לשם כך שלח אברהם את עבדו למשימה – למצוא כלה ליצחק. עבד אברהם הגיע לארם 
ופגש על יד הבאר את רבקה בת בתואל )שאכן הייתה קרובת משפחה של אברהם(. רבקה היפה 
העבד  ליצחק.  המתאימה  האישה  שזאת  החליט  והעבד  ולגמליו,  לעבד  מים  הציעה  הלב  וטובת 
ויצחק נשא אותה לאישה. רבקה נכנסה לגור עם יצחק באוהל של שרה,  הביא את רבקה לכנען, 

וכך מצא יצחק נחמה על מותה של אמו.

פרשת	חיי	שרה:	יושר	בעסקים	

מה בפרשה?

אני חושב על שרה שנפטרה 
בגיל 127...

בטח ביום ההולדת האחרון שלה, 
הברכה הכי מעצבנת שהיא קיבלה 

הייתה...
עד 120!...
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מכתבים 
מחידקל

תולדות: נקמה6
בפרשת תולדות מסופר כיצד גנב יעקב את הברכה שנועדה לֵעׂשָו אחיו, ולכן נאלץ עשו להסתפק בברכה שנותרה. 

לאחר סיפור הגנֵבה מספרת התורה על תחושותיו של עשו:

 וַּיִׂשְטֹם ֵעׂשָו ֶאת יֲַעקֹב ַעל ַהּבְָרכָה ֲאׁשֶר ּבֲֵרכֹו ָאבִיו, 
 וַּיֹאֶמר ֵעׂשָו ּבְלִּבֹו: יִקְְרבּו יְֵמי ֵאבֶל ָאבִי וְַאַהְרגָה ֶאת יֲַעקֹב ָאִחי.

)בראשית, פרק כ"ז פסוק מ"א(

מה פירוש?
וַּיִׂשְטֹם — ׂשָנֵא

יְִקְרבּו — יסתיימו

שלום חברים, 
אני כועס! אני רותח! אני רוצה נקמה!

שובבות,  מעשי  עושה רק  רז  כלל,  זוכרים את רז, ה"פרא אדם"? בדרך  אתם 

ולפתע  הציבורית,  בגינה  קצת  לי  נמנמתי  היום  הגזים!  באמת  הוא  הפעם  אך 

התעוררתי לקול צחוקם של ילדים ומבוגרים. על מה הם צחקו? עליי! בעת שישנתי, 

רז ליפף סביבי חבל וקשר אותי. לא יכולתי לזוז. ניסיתי לקום ולהשתחרר ומרוב לחץ 

נפלתי על החדק. איי! זה כאב! אבל מה שכאב יותר — היה העלבון. בטח נראיתי 

מגוחך ולכן כולם צחקו. התביישתי כל כך... מזל שאחד הילדים ריחם עליי ועזר לי 
להשתחרר. 

עכשיו אני מתכנן את הנקמה המתוקה שלי... לא חסרים לי רעיונות: להתיז על רז 

יהיה  והעיקר — שזה  למעוד,  לו  לגרום  שלי, להשפריץ בוץ על בגדיו,  בגינה וכולם יראו! מים מהחדק 

לא  אך  לדעתה,  יותר  מוצלח  רעיון  איזה  אותה  לשאול  נעמי,  עם  להתייעץ  ניסיתי 

לה  הסברתי  ברָז.  לנקום  לי  שאסור  אמרה  היא  עליי!  עליי,  כעסה  היא   — תאמינו 

לא הסכימה אִתי בכלל.שמגיע לו, שזה הדבר הצודק לעשות, ושאם לא אנקום בו אצא "פראייר", אבל היא 

לגלות לכם משהו? רק מהמחשבה על נקמה אני כבר מרגיש טוב יותר! מעניין אם 

נעמי הייתה אומרת שאסור לי גם לחשוב על מעשי נקמה. 

קראתי בפרשת השבוע שעׂשו כעס כל כך על אחיו יעקב עד שתִכנן להרוג אותו. 

אני מבין את הכעס שלו. אבל אולי גם עשו רק חשב על הנקמה, ולא התכוון להרוג 
את אחיו ממש? 

מה אתם חושבים?

שלכם,
חידקל
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מדוע כעס עשו על יעקב?  ●

עשיו החליט להרוג את יעקב. מתי הוא תכנן לעשות זאת?   ●	
מדוע דווקא אז?

איילת
Highlight
בלי י'

איילת
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בין השורות

איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה?
נקימה – אמר אדם אחד לחברו: השאילני מגלָך, 

אמר לו: לאו!
למחר אמר לו החבר: השאילני קרדומך, 

אמר לו: איני משאילך כדרך שלא השאלתני. 
זו היא נקימה. 

ואיזו היא נטירה?
אמר אדם לחברו: השאילני קרדומך,

אמר לו: לא! 
למחר אמר לו החבר: השאילני חלוקך, 

אמר לו: הרי לך, איני כמותך שלא השאלתני. 
זו היא נטירה.

)תלמוד בבלי, מסכת יומא דף כ״ג ע״א( 

מה לדעתכם מרגיז יותר — נטירה או נקימה?  ●

איזו התנהגות נפוצה יותר לדעתכם — נטירה או נקימה?   ●	
נסו להסביר מדוע.

מה פירוש?
מגלָך — המגל שלך, כלי קצירה

לאו — לא 
קרדומך — הקרדום שלך, גרזן

חלוקך — החלוק שלך 
נטירה — שמירת הכעס בלב

ִאם ֵאיֶזה ֶיֶלד
ה ּובֹוֵרַח, נֹוֵתן ִלי ַמּכָ

ה ְנָקמֹות, ֵאּלֶ ֲאִני ְמַתְכֵנן ָעָליו ּכָ
ֲאִני ׁשֹוֵכַח. ל ׁשֶ ׁש לֹו ַמּזָ ּיֵ ׁשֶ

יהודה אטלס
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על איזה מצב מדבר השיר?  ●

מה ההבדל בין מחשבותיו   ●
של הילד בשיר לבין מעשיו? 

)היעזרו באיור(

מה דעתכם על מחשבות   ●
נקמה?

איילת
Sticky Note
אולי צריך להוסיף פירוש למילה "השאילני"?

איילת
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ו הקול קול יעקב והידיים ידי ֵעשָׂ
"אוף! כמה שיעורים יש לי..." נאנחה דנה, אחותם 
הגדולה של נועה ודורי, וצנחה בייאוש על הספה. 
"אולי אני יכול לעזור לך?" הציע דורי. "לא נראה 
לי..." אמרה דנה, "אלא אם כן אתה מכיר את 

הביטוי הקול קול יעקב והידיים ידי עשו?" 
"במקרה אני מכיר", אמר דורי בשקט, "הוא 

מופיע בפרשת השבוע שלנו..." 
"אתה רציני?" קפצה דנה, "באיזה הקשר?" 

נועה שישבה ליד המחשב הסתובבה אל דורי 
ודנה ושאלה: "לחפש בשבילכם?" "בטח", אמרה 

דנה כלא־מאמינה, ודורי המשיך להסביר: "את 
בטח זוכרת שבפרשה שלנו, פרשת תולדות, עמד 

יצחק לברך את בניו ויעקב התחזה לעשו כדי 
לקבל את ברכת הבכור. כיוון שידיו של עשו היו 

שעירות יותר והיה להן ריח של חיות שניצודו, 
עזרה רבקה ליעקב לשים על ידיו עורות של 

גדיים כדי שאם אביו ימשש אותו לא תתגלה 
התרמית. ואכן, כאשר ניגש יעקב אל יצחק לקבל 

את הברכה, התממש החשש ו..." "הנה, בדיוק 
מצאתי", קטעה אותם נועה:

"אה" אמרה דנה, "יצחק היה כמעט עיוור והעורות 
באמת בלבלו אותו. הוא הרגיש שהידיים של הבן 
העומד מולו שעירות כידיו של עשו, אבל כאשר 

הוא דיבר, היה קולו כקולו של יעקב!" 
"תראו! מצאתי את הביטוי גם באתר באינטרנט!" 

אמרה נועה בהתרגשות.

הקול קול יעקב והידיים ידי עשו — 
מעשה הטעיה, דברים סותרים. 

)על פי לשון ראשון — מילון ניבים(

"את מבינה?" הסביר דורי לדנה, "המשפט הזה 
הפך לביטוי כללי המתאר הופעה יחד של דברים 

הסותרים זה את זה, או שאינם מתאימים זה 
לזה. למשל, איש המוּכָר כאיש אלים ותוקפני 

מדבר בלשון רכה ועדינה, או להפך". 
דנה נעצה מבט מופתע ּבְַאֶחיָה הצעירים, 

"תשמעו, אתם צוות לעניין. אגב יש לי עוד כמה 
ביטויים להסביר בשיעורי הבית, אז..." 

וַּיֹאֶמר: ַהּקֹל קֹול יֲַעקֹב וְַהּיַָדיִם יְֵדי וַּיִּגַׁש יֲַעקֹב ֶאל יִצְָחק ָאבִיו וַיְֻמֵּׁשהּו ּבְנִי, ַהַאָּתה זֶה ּבְנִי ֵעָׂשו ִאם ֹלא.וַּיֹאֶמר יִצְָחק ֶאל יֲַעקֹב: ּגְָׁשה ּנָא וֲַאֻמְׁשָך 
)בראשית, פרק כ"ז פסוקים כ"א-כ"ב(ֵעָׂשו.
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מה משמעות הביטוי   ●
"הקול קול יעקב 
והידיים ידי עשו"?

נסו לשבץ את הביטוי   ●
בסיפור שאתם מכירים, 

או חברו סיפור קצר 
שהביטוי מתאים לו.

איילת
Highlight
אולי: כתבו במילים שלכם...
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מה בפרשה?

ביולי 1994 נחטף החייל אריק פרנקנטל בן ה־19, ונהרג 
בידי מחבלים מתנועת החמאס. 

קשה לדמיין את הכאב הנורא של הורים שאיבדו את 
יקירם.

היה אפשר לשער שההורים יהיו מלאי שנאה וכעס כלפי 
המחבלים שהרגו את בנם וכלפי תנועת החמאס שתכננה 

את החטיפה ואת הרצח. אך אביו של אריק, יצחק 
פרנקנטל, בחר ללכת בדרך אחרת, הוא ביקש לפעול 

למען הפיוס והשלום. 
יצחק פרנקנטל הבין שכל מי שמאבד בן משפחה סובל, 
גם יהודים וגם ערבים, ושהכאב בשני הצדדים הוא אותו 

הכאב; ולכן הוא החליט להקים פורום )מעין חוג( של 
הורים שכולים, ישראלים ופלסטינים, שאיבדו את יקיריהם 

בסכסוך הישראלי-פלסטיני. 
חברי הפורום נפגשים אלה עם אלה ופועלים בדרכים 
רבות נוספות לקידום הפיוס בין העמים. בין היתר, הם 

נפגשים עם מנהיגים משני הצדדים ומציגים את תפיסתם 
בפני תלמידי בתי ספר — כדי שגם בדור הבא לא יהיה 

רצון לנקמה.
חברי הפורום מאמינים שמעשי נקמה לא יעירו את 

המתים ולא יפתרו דבר, ולעומת זאת, אם נמשיך להיפגש 
ולדבר, אולי העתיד ייראה אחרת....

לא לנקמה, כן לפיוס!
פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני בעד שלום 

פרשת	תולדות:	נקמה	

ו ויעקֹב. עשו היה הבן הבכור, אבל יעקב  לאחר שנים רבות של עקרּות ילדה רבקה תאומים: ֵעׂשָ
לעשו  הכין  יעקב  והברכה.  לגנוב מאחיו את הבכורה  ִתכנן  ולכן  הבן הבכור  זכויותיו של  רצה את 
הנזיד  תמורת  הבכורה  את  לו  למכור  יעקב  אותו  פיתה  מהשדה,  עשו  שב  וכאשר  עדשים,  נזיד 

"האדום האדום הזה". 
יצחק המזדקן רצה לברך את בניו לפני מותו. כדי לגנוב את ברכתו של האב התחזה יעקב לעשו, 
שהועיד  בברכה  יעקב  את  ובירך  הרמייה  מעשה  את  גילה  לא  מאוד,  נחלש  עיניו  שְמאֹור  ויצחק, 
פחד,  יעקב  יעקב.  את  להרוג  והחליט  מכעס  רתח  כמובן  הוא  התרמית  את  עשו  כשגילה  לעשו. 

ובעצת ִאמו ברח לָחָרן, אל מקום מגוריו של דֹודֹו ָלָבן, אִחי אמו. 

כשאני חושב על סיפור מכירת 
מילא לוותר על הבכורה...הבכורה, אני ממש לא מבין את עשו.

אבל להסכים לאכול עדשים 
בהתנדבות, בלי כל תמורה?...

לי זה לא היה קורה...
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ויצא: השקעה וחריצות7
בפרשת ויצא הגיע יעקב לחרן, לביתם של דודו לָּבָּן ושתי בנותיו: לאה ורחל. לאחר שיעקב עבד חודש ימים חינם, ללא 

תמורה, שאל אותו לבן מה הוא השכר שהוא מבקש על עבודתו. וכך הכתוב מספר:

 וַּיֱֶאַהב יֲַעקֹב ֶאת ָרֵחל וַּיֹאֶמר: 
 ֶאֱעבְָדָך ׁשֶבַע ׁשָנִים ּבְָרֵחל ּבְִּתָך ַהּקְַטּנָה.

)בראשית, פרק כ"ט פסוק י"ח(

עם סיומן של שבע השנים רימה לבן את יעקב ונתן לו את לאה, ִּבתו הבכורה, לאישה. יעקב, שרצה בעצם להתחתן עם 
רחל הבת הצעירה, התבקש לעבוד בעבורה עוד שבע שנים. יעקב לא התייאש ולא התעצל, וכך כתוב בתורה:

 וַּיֲַעבֹד יֲַעקֹב ּבְָרֵחל ׁשֶבַע ׁשָנִים,
 וַּיְִהיּו בְֵעינָיו ּכְיִָמים ֲאָחִדים ּבְַאֲהבָתֹו אָֹתּה.

)בראשית, פרק כ"ט פסוק כ'(

שלום חברים!

אתמול שיחקתי כדורגל עם עדי בגן הציבורי. היה ממש כייף! רוב הפעמים שניסיתי 

לתפוס את הכדור עם החדק שלי — פספסתי, אבל משום־מה זה הצחיק מאוד את 

שנינו, וכך שיחקנו וצחקנו. כבר מזמן לא נהניתי כל כך!

באמצע המשחק ראינו את שחר עובר ודלי ומגב בידיו. "שחר, רוצה לשחק איתנו?" 

שאלתי אותו, "הולכים כאן ממש קטעים!" הוסיפה עדי. "הלוואי שיכולתי", ענה שחר, 

כאשר  שלישי,  בימי  נוספת.  עבודה  קיבלתי  חודש  לפני  העבודה.  באמצע  אני  "אבל 

"אתה נהנה מזה?" שאלתי אותו.המכולת סגורה, אני שוטף מדרגות בשלושה בניינים ברחוב הזה".

ולעשות  אתכם  לשחק  כאן,  להישאר  מעדיף  שהייתי  "כמובן  ענה,  הוא  ממש",  "לא 

לטיול  לצאת  מתכנן  אני  הלימודים,  סיום  לאחר  בקיץ,  כסף.  חוסך  אני  אבל  חיים, 
"מסכן", אמרה עדי.ארוך ברחבי העולם, וזה די יקר".

יום שלישי,  "מסכן?" התפלא שחר, "אני? מה פתאום! אני מתכנן טיול נהדר. בכל 

הנופים  את  לעצמי  ומדמיין  הטיול  על  חושב  אני  המדרגות,  את  שוטף  שאני  בזמן 

לי, הטיול  לי להעביר את הזמן... תאמינו  יהיה שווה את כל המאמץ הזה".שאראה ואת האנשים שאכיר, וזה עוזר 

ואני חשבתי על יעקב, שעבד ארבע־עשרה שנים כדי לשאת לאישה את אהובתו, את 

רחל. מעניין אם גם הוא דמיין את חייו עם רחל בזמן שעבד. 

פתאום לשטוף מדרגות במשך שנה אחת היה נראה לי לא נורא כל כך... 

שלכם,
חידקל
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מה ביקש יעקב מלבן בתמורה לעבודתו?  ●

איך נדמו ליעקב שבע השנים הנוספות שעבד?   ●	
מה הסיבה לכך?

מה פירוש?
ּבְָרֵחל — בשביל להתחתן עם רחל 

איילת
Highlight
זה ההפך, לא? צריך לשאול: בתמורה למה הציע יעקב ללבן לעבוד בעבורו?
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אדריינוס המלך היה מהלך בשביֵלי טבריה. לפתע ראה איש זקן עומד וחופר בורות 
לנטוע בהם נטיעות. 

אמר לו: "סבא, סבא, לו היית משכים קום בצעירותך, לא היית צריך לעבוד כך בזקנותך!"
 אמר לו האיש: "גם השכמתי קום, וגם עובד אני עד מאוחר. ומה שטוב לאל שבשמים

אני עושה". 
אמר אדריינוס לזקן: "סבא, בן כמה שנים אתה היום?"

ענה לו האיש: "בן מאה שנה". 
אמר לו: "בן מאה שנה אתה, ואתה חופר בורות לנטוע בהם עצים? וכי נראה לך שתזכה 

לאכול מהם?" 
אמר לו: "אם אזכה – אוכל מפריים, ואם לא אזכה – כשם שיגעו לי אבותיי, כך אני יגע 

לבניי!"
אמר לו אדריינוס: "אם תזכה לאכול מעצים אלה, הודע לי". 

לאחר זמן הניבו העצים שנטע תאנים. 
אמר הזקן בִלבו: "זה הזמן להודיע על כך למלך, כפי שביקש". 

מה עשה? מילא סלסלה בתאנים והלך ועמד על דלת ארמונו של אדריינוס. 
אמרו לו השומרים: "מה אתה עושה כאן?" 

אמר להם: "הכניסו אותי אל המלך", והכניסוהו. 
כאשר נכנס, שאל אותו אדריינוס: "מה אתה עושה כאן?" 

 אמר לו: "אני הזקן שפגשת כשחפרתי בורות לנטוע בהם עצים, ואמרת לי: אם תזכה
לאכול מהם, הודע לי. והנה, זכיתי ואכלתי מהם, והנה לך תאנים מפרותיהם". 

אמר אדריינוס לעבדיו: "מצווה אני שתביאו לכאן כיסא זהב והושיבוהו עליו. ועוד אני 
מצווה שתרוקנו את סלו מן התאנים ותמלאו אותו בדינרים". 

אמרו לו עבדיו: "את כל הכבוד הזה אתה נותן לזקן היהודי הזה?!" 
אמר להם המלך: "בוראו כיבדו והאריך את ימיו, ואני לא אכבדו?!" 

)על פי ויקרא רבה, פרשה כ"ה סימן ה'(

לעתים קרובות שואלים אנשים 
שהגיעו לגיל מופלג מהו סוד 

אריכות הימים שלהם. 

מה לדעתכם היה משיב הזקן   ●
מהמדרש לשאלה זו?

מה הייתם אתם עונים   ●
 לשאלה זו?

מנו דבר אחד שלפי דעתכם 
עשוי להביא לאריכות ימים.

מה פירוש?
יגעו — התאמצו

דינרים — מטבעות

לעזור בבית / דפנה ידידיה–קימל
ימֹות ְמֻיָחדֹות ִליָלִדים: ֶאְצֵלנּו ֵיׁש ְמׂשִ

ִלים, ב ֶאת ַהּכֵ ְלָחן אֹו ְלַנּגֵ ֻ ַלֲעֹרְך ֶאת ַהּשׁ
ה, ּטָ ר ֶאת ַהּמִ ה, אֹו ְלַסּדֵ ִלְפֹרׁש ַמּפָ

ן ֲחִביָתה, כֹוָנה אֹו ְלַטּגֵ ְלהֹוִציא ֵמַהּמְ
ֶבל,  ב ָאָבק אֹו ְלהֹוִריד ֶאת ַהּזֶ ְלַנּגֵ
ים ֵמַהֵחֶבל...  ִים ְיֵבׁשִ ְרּבַ ְלהֹוִריד ּגַ

ָלל, ִאם נֹוֶדה ַעל ָהֱאֶמת, ֶדֶרְך ּכְ ּבְ
ׁש ֹלא ֵמת... ַעל רֹב ָהֲעבֹודֹות ֲאִני ַמּמָ

ׁש אֹוֵהב, ֲאִני ַמּמָ ֲאָבל ֵיׁש ֲעבֹוָדה ַאַחת ׁשֶ
ִמיד ִמְתַלֵהב,  ִלְקָראָתּה ֲאִני ּתָ

ב - ל ַהּלֵ ֱאֶמת ִמּכָ יָמה ּבֶ ׂשִ א ֶאת ַהּמְ ְמַמּלֵ
ְקֵצף! ק ֶאת ַהּמַ א קֹוֵראת ִלי ְלַלּקֵ ִאּמָ ׁשֶ ּכְ

בין השורות
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ספרו במה אתם עוזרים   ●
בבית? 

האם יש משימה שאתם   ●
אוהבים למלא?

איילת
Highlight
לנקד

איילת
Highlight
צריך נקודתיים? או בלי סימן שאלה בסוף?



פירושים 
ומפרשים

אף על פי שכבר התחילו להתרגל, עדיין היו 
תומר וטליה נרגשים לקראת שיעור "פירושים 

ומפרשים" — הרי לא בכל יום נוסעים ילדים 
במנהרת הזמן וזוכים לפגוש דמויות מהתנ"ך 

ופרשנים מתקופות שונות. "כל כך חבל", 
חשב לעצמו תומר, "שלחומש לא מצורפים 

קטעי וידאו, קטעים שבהם המפרשים יושבים 
ומסבירים את הפירושים שלהם, זה היה יכול 

להיות כל כך פשוט..."
גם הפעם לּוותה הכניסה לאתר בערפל, אולם 
למרבה הצער, הפעם קיבל את פניהם ריח לא 
נעים כל כך, ריח של רפת או דיר... ואכן כאשר 

נמוג הערפל, מצאו את עצמם השניים בדיר 
כבשים. מאחורי ערמות התבן פעו בקול עשרות 
כבשים ובקדמת הדיר ניצבו שתי דמויות: בחור 
צעיר ואדם מבוגר יותר. תומר וטליה כבר קראו 

את הפרשה ולכן הבינו מיד שאלו הם יעקב 
ולבן, וכשיצא מהאפלולית שלידם אדם והחל 

לדבר אליהם — לא התפלאו כלל. "רואים אותה?" 
שאל האיש והצביע החוצה. רק עכשיו שמו לב 
השניים לבחורה שניצבה מחוץ לרפת ומילאה 

במרץ את השוקת. היא נראתה פשוטה ועדינה. 
פניה היו מלאכיות ממש ותנועותיה נמרצות 

ומיומנות. "עובדת רצינית, אה?" כמו קרא האיש 
את מחשבותיהם, "זאת רחל. יעקב רוצה מאוד 
להתחתן ִאתה ורק היום אזר אומץ לבקש את 

ידה מאביה — לבן. בדיוק לפני שנייה אמר ללבן: 
'ֶאעֱבְָדָך ׁשֶבַע ׁשָנִים ּבְָרֵחל ּבִּתְָך ַהְּקַטּנָה' )בראשית, 
פרק כ״ט פסוק י״ח(. שימו לב, הוא לא אמר סתם 

 'רחל', אלא גם 'רחל', גם 'בתך' וגם 'הקטנה' —
מה הצורך בכל הפירוט הזה?"

"אני יודעת", קפצה טליה, שאהבה מאוד את 
הסיפור הזה, "היה ידוע שלבן מרמה לפעמים, 

ולכן יעקב הקפיד לומר את הדברים בצורה 
ברורה, כדי שלבן לא יוכל לרמות אותו". "מעניין", 
אמר האיש מהורהר, "את אומרת שיעקב חשש 

שאם הוא ישתמש רק בתיאור אחד של רחל, 
למשל רק ב'רחל' או רק ב'בתך', לבן ירמה אותו. 

ברחל ִּבתך הקטנה 
ומה אומר על כך רש"י

מה שיעקב לא ידע..." חייך האיש בעצבות, "הוא 
שלבן יצליח לרמות אותו גם כך..." הוא נד בראשו 
והרהר כמה רגעים, ואז כמו ניעור, "אגב, שכחתי 

להציג את עצמי: אני רש"י, רבי שלמה יצחקי", 
הוא קד קידה קטנה ואמר: "תודה לכם על 

העזרה". ושוב התערפל הכול. 
תומר וטליה מצאו את עצמם שוב ליד המחשב, 

על המסך כבר הופיע פירושו של רש"י:

רש"י
ברחל ּבִתך הקטנה — כל הסימנים הללו למה? 

לפי ש)יעקב( היה יודע בו )בלָבָן( שהוא רמאי. 

אמר לו: "אעבדך ברחל" 

ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק? 

תלמוד לומר: "בתך" 

ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה 
רחל? 

תלמוד לומר: "הקטנה". 

ואף על פי כן לא הועיל שהרי ִרמהו.

מחשבה זהה חלפה פתאום בראשם של תומר 
וטליה: האם באמת רש"י, כמו רד"ק וראב"ע, 
באמת לא ידע את התשובה לשאלה ששאל? 

אולי הוא רק רצה לעודד אותנו הילדים לחשוב על 
הפסוקים ולהעמיק בהם? הם הסתכלו זה על זה 

וחייכו, אולי... 

במילון שלי
ברחל ּבִתך הקטנה —

בתנאי ברור ומפורש, בצורה שאינה 
משתמעת לשני פנים.

)על פי מילון אבן־שושן המחודש(
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מה שואל רש"י על   ●
הפסוק "אֱֶּעבְָּדָך שֶׁבַע 

שָנִים ּבְָרֵחל ּבִתְָׁך 
ַהְקַטנָּה" )בראשית, 

פרק כ"ט פסוק י"ח(?

לפי רש"י, מדוע   ●
התבטא יעקב כך? 
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מה בפרשה?

גל רוכב על הגלים!
24 באוגוסט 2004. משחקי האולימפיאדה, אתונה יוון. 

ההתרגשות הייתה עצומה. 
באצטדיון הענק צפו עשרות אלפי אנשים בטקס הענקת 

המדליות.
ובישראל, אומה שלמה התרגשה לראות את דגל ישראל 
מונף בראש התורן ולהקשיב להמנון התקווה שהושמע 

בפעם הראשונה בתולדות האולימפיאדה. 
ההמנון הושמע לכבוד הגולש גל פרידמן — הישראלי 

הראשון שזכה במדליית זהב באולימפיאדה.
כאשר נשאל גל אם הופתע מהניצחון, ענה: "בשבילי זו לא 
הפתעה, אלא תוצאה של הרבה הכנות ועבודה קשה". וכך 

הוא הדבר לגבי כל ספורטאי השואף להגיע להישגים גבוהים. 
אף על פי שלנו נראה שלגלוש בים הכחול או לבצע תרגילי 

התעמלות יפיפיים, זה כיף בלתי רגיל, בעבור ספורטאים 

מקצועיים מדובר בעבודה קשה ומעייפת, גם אם מהנה. 
האימונים מתחילים לרוב בגיל צעיר, וברוב מקצועות 

הספורט יש להקדיש לאימונים כמה שעות בכל יום! רוב 
הספורטאים המקצועיים יעידו על כך שכדי להצליח הם 

מוותרים על דברים רבים, כמו בילויים, חברים, חופשות ועוד. 
גל פרידמן התחיל לגלוש עוד כשהיה ילד קטן. הוא עבד 

קשה והצליח "בגדול", וכפי שאמר בעצמו: "כשיש לך יעד 
ומטרה אתה מסוגל לעבור הרבה דברים בחיים".

אז אם גם אתם חושבים לנסות להגיע לאולימפיאדה... 
התחילו לעבוד! 

פרשת	ויצא:	השקעה	וחריצות	

ויורדים  עולים  מלאכים  יעקב  ראה  בחלומו  חלום.  וחלם  בשדה  יעקב  ישן  לָחָרן  בדרכו 
תמיד. עליו  שישמור  והבטיח  לו  תינתן  עליה  שוכב  שהוא  שהארץ  אותו  בירך  ה'   בסולם, 

ללבן  הציע  יעקב  הצעירה.  בתו  ברחל,  והתאהב  לבן,  דודו  אצל  גר  הוא  לחרן.  הגיע  יעקב 
וחיתן  יעקב  את  לבן  רימה  השנים  שבע  בתום  אבל  רחל,  בעבור  שנים  שבע  בשבילו  לעבוד 
יעקב  זכה  נוספות  עבודה  שנות  שבע  אחרי  רק  רחל.  עם  במקום  הבכורה,  בתו  לאה,  עם  אותו 
אחת.  ובת  בנים  שנים־עשר  ליעקב  ילדו  ושפחותיהן  רחל  לאה,  רחל.  את  גם  לאישה   לשאת 
יעקב רצה לחזור לביתו עם משפחתו המורחבת, אך לבן שילם לו רק חלק מהשכר שהגיע לו. יעקב 
הצליח להרבות את צאנו באמצעות תחבולה, ואז ברח מבית לבן ברכוש גדול. לבן רדף אחריו, אך 

לאחר חילופי דברים הם השלימו זה עם זה וכרתו ברית ידידות.

 איך הוא לא הבחין מיד אני קצת מתפלא על יעקב... 
שלאה היא לא הבחורה הנכונה?!

אולי לזה מתכוונים כשאומרים 
שהאהבה עיוורת...

33



מכתבים 
מחידקל

8

שלום חברים,

תגידו, אני נראה לכם טיפוס מפחיד? כנראה שעמית מהבניין ממול חושב שכן. 

ומבט  חיוור  היה  הוא  בסדר:  לא  אִתו  שמשהו  ראיתי  מיד  עמית.  אליי  ניגש  אתמול 

כועס נורא והוא מאיים עליי!"מפוחד נראה על פניו. "חידקל, אתה חייב לעזור לי", אמר עמית, "יואב מהכיתה שלי 

הכיתה  נבחרת  של  השוער  להיות  נבחר  שהוא  הסביר  ועמית  מדוע,  אותו  שאלתי 

איים  "ויואב  יואב שהיה השוער עד היום.  בכדורגל בטורניר בית הספר, במקום 

לא אוותר על התפקיד אז... אז... אז... לא  כדאי לי לבוא לבית הספר בכלל". עליי", המשיך עמית בגמגום, "שאם 

זה נראה לי מאוד לא בסדר, אבל עוד לפני שביררתי את כל הפרטים, שאלתי את 

"יואב  עמית,  לבית הספר", אמר  אִתי מחר  "בוא  לו.  לעזור  אוכל  עמית במה אני 

רק יראה אותך — ייבהל ויניח לי לנפשי". העסק הזה לא נראה לי — לענות על איום 

עמית  המורה.  עם  ידבר  הוא  אם  יותר  מועיל  יהיה  שאולי  לעמית  הצעתי  באיום? 

הקשיב לי, אך לא השתכנע. בסוף הגענו לפשרה: "אני אדבר עם המורה", סיכם 

עמית, "אבל אם אראה שהבעיה לא נפתרת, אז תצטרף אליי, בסדר?" הסכמתי, 
אך בלבי קיוויתי שלא נזדקק לכך. 

עשה  ולכן  עשו  עם  המפגש  לקראת  מאוד  שפחד  יעקב  על  מסופר  שבפרשה  שמעתי 

הכנות רבות לקראתו. עכשיו אני תוהה, אולי היה כדאי ליעקב להכין גם איזה פיל        
                   בצד... ליתר ביטחון! 

שלכם,
חידקל

וישלח: חרדות
יעקב היה בדרכו חזרה לכנען עם משפחתו ורכושו. הוא ידע כי הוא עומד לפגוש את אחיו ֵעׂשָו וחשש שעשו עדיין רוצה 
לפגוע בו משום שגנב ממנו את הבכורה. כדי לרצות את עשו שלח אליו יעקב מתנות, אך שמע משליחיו כי עשו מתקדם 

לעברו ועמו 400 איש! התורה מתארת את תגובתו של יעקב לשמועה זו:

 וַּיִיָרא יֲַעקֹב ְמאֹד וַּיֵצֶר לֹו,
 וַּיַַחץ ֶאת ָהָעם ֲאׁשֶר ִאּתֹו וְֶאת ַהּצֹאן וְֶאת ַהּבָָקר וְַהּגְַמּלִים לִׁשְנֵי ַמֲחנֹות.

 וַּיֹאֶמר: ִאם יָבֹוא ֵעׂשָו ֶאל ַהַּמֲחנֶה ָהַאַחת וְִהּכָהּו, וְָהיָה ַהַּמֲחנֶה ַהּנִׁשְָאר לִפְלֵיָטה.
)בראשית, פרק ל"ב פסוקים ז'-ח'(

יעקב לא רק ארגן את המחנה לקראת הפגישה הצפויה עם עשו, 
הוא גם התפלל לאלוהים:

 ַהּצִילֵנִי נָא ִמּיַד ָאִחי, ִמּיַד ֵעׂשָו, ּכִי יֵָרא ָאנֹכִי אֹתֹו,
 ּפֶן יָבֹוא וְִהּכַנִי ֵאם ַעל ּבָנִים.

)בראשית, פרק ל"ב פסוק י"א(
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מה פירוש?
וַּיִיָרא — פחד

וַּיֵֶצר לֹו — חשב שהוא בצרה
וַּיַַחץ — חילק לשני חלקים שווים זה לזה )חצאים( 

וְָהיָה ַהַּמֲחנֶה ַהּנִׁשְָאר לִפְלֵיָטה — המחנה השני יספיק לברוח
וְִהּכַנִי ֵאם ַעל ּבָנִים — יכה את הֵאם ואת בניּה, ביטוי 

שמשמעותו "הוא יפגע בכולנו" 

מדוע חילק יעקב את העם לשני מחנות?  ●

בפסוקים מתואר מעשה נוסף שעשה — מהו?   ● מה הרגיש יעקב לקראת המפגש עם עשו?  ●

איילת
Sticky Note
זה נראה מוזר, הייתי מורידה שאלה (אולי את השנייה?)
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 משל למי שהיה רואה תולעת )=גחלילית( 
והיה מתיירא ממנה )משום שהיא נראית כגחלת, כמו אש(.

אמרו לו: מזו אתה מתיירא?!
בלילה היא גחלת ויוקדת, יבוא הבוקר ואתה רואה שאינה אלא תולעת.

)על פי פסיקתא רבתי ל"ג(

האם ראיתם פעם משהו   ●
בחשכת הלילה ופחדתם 
ממנו, אך בבוקר גילתם 

 שאינו מזיק בכלל? 
ספרו על כך!

מה אפשר ללמוד מהמדרש   ●
על דברים שאנחנו פוחדים 

מהם?

מה פירוש?
יוקדת — לוהטת, בוערת

ֲחלֹום נֹוָרא ַמְפִחיד
ֲאִני זֹוֵכר: ׁשֶ

ְתאֹום ֶהֱעִבירּו אֹוִתי  ּפִ ׁשֶ
ְלֵבית ֵסֶפר ַאֵחר.

ם ְלַבד י ׁשָ ָעַמְדּתִ
ְגָרׁש ְקֵצה ַהּמִ ּבִ

יעּו ָעַלי: ָלִדים ִהְצּבִ ְוָכל ַהּיְ
ֶלד ֶהָחָדׁש'. ה ַהּיֶ 'ִהּנֵ

יהודה אטלס

בין השורות
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מה מפחיד את הילד בשיר?  ●

חשבו על מצבים אחרים   ●
בחיים שעלולים לגרום לפחד 

או לחרדה, בחרו אחד מהם 
והציעו דרך להתמודד עם 

הפחד. 
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"כן, בהחלט", אמרה אימא לתוך מכשיר הטלפון, 
"אני אמנם חשבתי אחרת, אבל בתחום הזה — 

ָקטֹנְִתי, נפעל לפי ההצעה שלך". אימא הפסיקה 
את דבריה והקשיבה, ואז אמרה: "בסדר גמור, 

מיכל, להתראות".
אימא סיימה את השיחה, ואז הבחינה בדורי 
שישב בחדר ונעץ בה עיניים תמהות, "מה 

אמרת בסוף השיחה?" שאל דורי, "שהתקטנת?" 
"שהתקטנתי?" חזרה אחריו אימא בשאלה, אולם 

כעבור שנייה התחלפה תמיהתה בחיוך, "אה, 
אתה מתכוון ל'ָקטֹנְתִי'?" דורי הנהן. 

"ָקטֹנְתִי", הסבירה אימא, "הוא ביטוי המצהיר 
ש'אני קטנה', אבל אין הכוונה לגודל הפיזי, אלא 
למידת השליטה בתחום מסוים". היא הצביעה 

על הטלפון והמשיכה: "דיברתי עכשיו עם מיכל, 
מנהלת החשבונות, והייתה בינינו אי־הסכמה על 
משהו, אך מכיוון שחשבונות הם לא הצד החזק 

שלי, הצהרתי שבתחום הזה אני 'ָקטֹנְִתי' ולכן 
עדיף לפעול לפי ההצעה שלה". 

"מעניין מאין זה בא..." חשב דורי לעצמו, ואימא 
כמו קראה את מחשבותיו: "אגב, הביטוי מופיע 
בפרשת השבוע שלנו: כשיעקב עמד להיפגש 
עם עשו אחרי שנים רבות שלא התראו, הוא 

פחד מפניו מאוד והתפלל לאל שיעזור לו. 

קטֹנתי

"הבנתי", אמר דורי, "יעקב אומר: 'ָקטֹנְתִי', 
כלומר, לא מגיעים לי כל החסדים שכבר קיבלתי. 

זה מן ביטוי של צניעות, כאילו אתה מקטין את 
עצמך. אהה! לכן מתאימה המילה 'ָקטֹנְִתי'!" 

דורי הרהר לרגע: "זה לא קל כל כך להצהיר על 
עצמך 'ָקטֹנְתִי', זה כמו להודות בחולשה... טוב, 
נראה לי שָקטֹנְִתי מלהשתמש בביטוי ָקטֹנְִתי...."

ָקֹטְנִתי —
ביטוי המביע ענווה וצניעות של הדובר. 

)על פי לשון ראשון — מילון ניבים(

וַּיֹאֶמר יֲַעקֹב: ֱאֹלֵהי ָאבִי ַאבְָרָהם 
ָקטֹנְִּתי ִמּכֹל ַהֲחסִָדים ּוִמּכָל ָהֱאֶמת וֵאֹלֵהי ָאבִי יִצְָחק...

ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעבְֶּדָך...
)בראשית, פרק ל"ב פסוקים ט'-י'(

בתפילתו השתמש יעקב במילה 'קטֹנתי'. הנה, 
ראה בעצמך". אימא פתחה את התנ"ך בזריזות 

וקראה:
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מה משמעות הביטוי   ●
"קטונתי"? 

עיינו בפסקה האחרונה,   ●
מדוע דורי חושב שלא 
קל להשתמש בביטוי 

"קטונתי"?

חשבו על תחום   ●
שבו אתם מעדיפים 
להצהיר על עצמכם 

ש"קטונתם". 
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מה בפרשה?

אלפרד היצ'קוק וסרטי אימה
ברגעים המפחידים בסרט — האם אתם עוצמים את 

העיניים, או מתקרבים למסך כדי שתוכלו לראות טוב יותר? 
בתעשיית הקולנוע התפתח במשך השנים תחום ייחודי 

המתמחה בהפקת סרטי אימה, סרטים המיועדים למתוח 
ולהפחיד את הצופים, לעתים עד כדי עצירת הנשימה... 

מתברר שאנשים רבים אוהבים מאוד סרטים כאלה, 
כלומר, הם רוצים שיפחידו אותם! 

כיצד אפשר להסביר זאת? 
ההסבר הפשוט הוא שאלה סרטים מותחים ומרתקים, אך 
יש המציעים גם סיבה אחרת. הם טוענים שהסרטים אלו 

מאפשרים לצופים בהם לבטא את הפחדים שלהם בצורה 
בטוחה יחסית — כשאנו צופים בסצנה מפחידה בטלוויזיה 
או בקולנוע, אנחנו יודעים שהיא אינה אמתית. כך אנחנו 

אכן מפחדים, אך בו בזמן גם יודעים ש"זה רק סרט". 
הדמות המזוהה יותר מכל עם סרטי האימה היא הבמאי 

אלפרד היצ'קוק )1980-1899, נולד באנגליה חי ועבד באנגליה 
ובארצות הברית(. היצ'קוק ביים יותר מחמישים סרטים 

הנחשבים מפחידים במיוחד. מעניין שהיצ'קוק העיד שהוא 
בעצמו פחדן: "למזלי אני אדם פחדן מאוד. וטוב שאני פחדן... 

כי גיבור לא היה מצליח לעשות 
סרט מתח טוב". ובהזדמנות 
אחרת, אמר: "הדרך היחידה 
להיפטר מהפחדים שלי היא 

לעשות עליהם סרטים". 
אז ייתכן שהיצ'קוק אכן 

הצליח להיפטר מהפחדים 
שלו — הוא פשוט העביר 

אותם לצופים בסרטים שלו!...

פרשת	וישלח:	חרדות	

יעקב רצה להתפייס עם עשו )לאחר גנבת הבכֹורה, זוכרים?(, אבל חשש מהפגישה המחודשת. 
משום כך שלח אל עשו שליחים והכין את מחנהו למקרה שיתפתח עימות בין המחנות. לשמחתו 

של יעקב, כשהגיע עשו הוא רץ לקראתו והם התחבקו והשלימו. 
במהלך הפרשה שינה ה' את שמו של יעקב ל"ישראל".

נשיא  של  )בנו  חמור  בן  שכם  ראה  אחד  יום  שכם.  העיר  לאזור  ֲאָרם  ַדן  ִמּפַ חזרו  ומשפחתו  יעקב 
המקום( את דינה בת יעקב וחטף אותה. שמעון ולוי, אֶחיה של דינה, יצאו לנקום באנשי שכם על 

המעשה שעשו והרגו רבים מהם.
יצחק,  גם  בדרך.  ונקברה  בֵלָדָתה  מתה  היא  אך  בנימין,  השני,  בנה  את  רחל  ילדה  ֶאְפָרָתה  בדרך 

ַבע ימים – בן 180. אביו של יעקב, מת במהלך הפרשה, זקו ּוׂשְ

כשאני חושב על יעקב ועשו 
שהתפייסו זה בהחלט עושה לי 

חשק...

להתפייס עם שחר אחי הקטן. 
בסופו של דבר אנחנו אחים! 

העיקר, כמובן, שהוא לא ישכח 
להביא לי מתנות והפתעות, כמו 

אלה שהביא יעקב לעשו...

37



מכתבים 
מחידקל

וישב: התנשאות
בפרשת וישב אנו קוראים שיעקב אהב את יוסף יותר מכל בניו, ואפילו תפר לו בגד מיוחד. היחס המיוחד שהעניק יעקב 

ליוסף עורר, כמובן, את קנאתם של הבנים האחרים.
נוסף על כך, מסופר שיוסף חלם חלומות וסיפר אותם לאֶּחיו ולאביו. מתיאורי החלומות השתמע כי יוסף חשב שהוא 

חשוב וטוב יותר מאחיו — וזה גרם להם לשנוא אותו אף יותר.
הנה תיאורו של החלום הראשון:

 וַּיֲַחֹלם יֹוסֵף ֲחלֹום וַּיַּגֵד לְֶאָחיו, וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹא אֹתֹו.
 וַּיֹאֶמר ֲאלֵיֶהם: ׁשְִמעּו נָא ַהֲחלֹום ַהּזֶה ֲאׁשֶר ָחלְָמִּתי.

 וְִהּנֵה ֲאנְַחנּו ְמַאּלְִמים ֲאלִֻּמים ּבְתֹוְך ַהּׂשֶָדה וְִהּנֵה ָקָמה ֲאלָֻּמִתי וְגַם נִּצָבָה,
 וְִהּנֵה ְתֻסּבֶינָה ֲאלֻּמֵֹתיכֶם וִַּתׁשְַּתֲחוֶיןָ לֲַאלָֻּמִתי.

 וַּיֹאְמרּו לֹו ֶאָחיו: ֲהָמֹלְך ִּתְמֹלְך ָעלֵינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמׁשֹל ּבָנּו?
 וַּיֹוסִפּו עֹוד ׂשְנֹא אֹתֹו ַעל ֲחֹלמָֹתיו וְַעל ְּדבָָריו.

)בראשית, פרק ל"ז פסוקים ה'-ח'(

שלום חברים, 

היא  כלומר  אדריכלית,  היא  נעמי  טוב.  לא  רוח  מהעבודה במצב  חזרה  נעמי  היום 

ולכן  שלה,  העבודה  את  מאוד  אוהבת  היא  כלל  בדרך  ובתים.  בניינים  מתכננת 

הופתעתי לראות אותה כעוסה. היא בקושי אמרה לי "שלום" והלכה ישר לחדר השינה 

שלה. שמעתי אותה מדברת, כנראה לעצמה: "למי היא חושבת את עצמה? למלכת 

אנגליה?" וגם: "עוד מעט היא תרצה שנשתחווה לה!"

אחר כך השתרר שקט, ואני כבר כמעט התחלתי לדאוג, אבל אחרי עוד כמה דקות, 

יצאה נעמי אל הסלון. היא נראתה קצת יותר רגועה. "אני מצטערת שנכנסתי כך 

הביתה", אמרה, "פשוט היה לי יום מעצבן ממש. הכול בגלל תמר, אדריכלית אחרת 
שעובדת א�תי".

נעמי המשיכה והסבירה שתמר קיבלה פרס על בית שתכננה, ומאז היא מתייחסת לכולם 

בזלזול ובהתנשאות, "היא כל הזמן מתגאה בכל המבנים 'הנפלאים' שתכננה".

"ובאמת הבניינים שהיא תכננה לא טובים?" שאלתי. "זה לא העניין, חידקל", הסבירה 

נעמי. "הם יפים ומרשימים, אבל כולנו עושים דברים יפים. ואף על פי שעובדים נוספים 

במשרד היו שותפים לפרויקט שזכה בפרס, תמר כל הזמן מדברת רק על עצמה: 

ואני...' כאילו לעבודה של האחרים אין  ואני  ואני עשיתי כך...אני  שום ערך בעיניה".'אני חשבתי כך, 

הלכתי למטבח והכנתי לנעמי קפה כמו שהיא אוהבת — עם קצפת. וכאשר הגשתי 

לה את הספל אמרתי: "נעמי, אני לא מכיר את תמר, אבל אני מכיר אותך, ולדעתי 
את האדריכלית הטובה ביותר בעיר..."

נעמי חייכה חיוך רחב. "תודה, חידקל", אמרה, וליקקה את הקצפת בתיאבון רב. 

שלכם,
חידקל

9
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יוסף סיפר לאחיו את חלומו. כיצד   ●
הבינו האחים את החלום, ומה 

הרגישו כלפי יוסף בעקבות החלום?

מה פירוש?
ְמַאּלְִמים ֲאלִֻּמים — אוספים את השיבולים 

לחבילות וקושרים אותן
נִָּצבָה — עמדה ישרה וזקופה

תְֻסּבֶינָה — עמדו מסביב, הקיפו 

איילת
Sticky Note
חלק מהקטעים מדברים בכלל על ענווה ופשטות, אולי צריך להסיף את זה לכותרת?



מדרש - מפי חכמים
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אמר רבי אבא אמר שמואל: 
שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל על פסיקת הלכה. 

הללו אומרים: "הלכה כמותנו", והללו אומרים: "הלכה כמותנו". 
יצאה בת קול ואמרה: "אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, אך הלכה כבית הלל". 

ואם אלו ואלו דברי אלהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותם? 
מפני שנוחים ועלובים )=סבלניים( היו, וכאשר היו חוזרים על לימודם – היו לומדים 

גם את דברי בית שמאי. ויותר מכך, אף היו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם.
)על פי תלמוד בבלי, מסכת ערובין דף י"ג ע"ב(

העפיפון / מתוך משלי קרילוב
נערים משחקים העיפו עפיפון אל העבים שבשמים.

השקיף העפיפון ממרומיו למטה, הבחין בפרפר המרחף בגיא ואמר לו:
"פרפר פרפר, שא עיניך וראה: אני נישאתי למרומים ואתה מרחף בארץ מתחת. כמעט איני 

בּוִלי* ממעל. אמור, הלוא תבער בך קנאה למראה מעופי הרם והנישא?" מרגיש בך מּזְ
"חס וחלילה," ענה לו הפרפר, "לא היו דברים מעולם: לשווא אתה רואה עצמך רם ונישא, 
רוכב ערבות. אמנם כעת אתה מרומם, אולם בעצם ִהנך קשור בטבורך אל חוט ובכל רגע 
עלול לרדת לארץ מתחת. אכן, אני איני מגביה עוף כמוך, לעומת זאת אינני כפוף לאיש 

ומרחף חופשי לרצוני, לכל אשר יהיה עם לבבי לעוף. 
ואילו אתה — צעצוע בידי נערים, אשר יטו אותך לכל אשר יהיה עם לבבם להטותך. 

טובה חירות מהתנשאות."
)ִתרגם: י' בן זכאי(

*מּזְבּולִי — ממקומי, ממשכני 

מדוע לדעתכם היו בית הלל  	●

לומדים גם את דבריהם של 
בית שמאי, בעלי הדעה 

האחרת, אפילו שלא הסכימו 
ִאתם? 

מה אפשר ללמוד  	●

מהתנהגותם של בית הלל?

בין השורות
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מהם ההבדלים בין הפרפר   ●
לעפיפון?

מה כוונת המשפט המסיים   ●
את המשל: "טובה חירות 

מהתנשאות"?



פירושים 
ומפרשים

"הי! שמעתי שלמישהו כאן מגיע מזל טוב", חייך 
תומר לקראת טליה כשנכנסו לחדר מחשבים. 

"תודה", חייכה טליה ותהתה לעצמה אם תהיה 
באתר איזו הפתעה לכבוד האירוע.

הערפל בכניסה לאתר היה מוכר, אבל ריח היין 
היה חזק כל כך שלרגע טשטש את שניהם. 
כשהתפזר הערפל, מצאו תומר וטליה את 

עצמם בחדר קטן ליד אולם גדול ומפואר. שניהם 
חשבו שזהו המקום המהודר ביותר שראו אי־

פעם: הכתלים היו מכוסים בעיטורים צבעוניים 
ומרהיבים של בני אדם, בעלי חיים וצמחים ועל 

שולחן במרכז האולם התנוצצו כלי זהב וכלי כסף, 
ופסלונים של בני אדם ובעלי חיים. 

במרכז האולם, בחצי גורן, עמדו עשרות אנשים 
לבושים לבן, רבים מהם החזיקו גביעי יין. הכול 
הביטו אל מרכז החדר, שם עמד פרעה לבוש 

גלימה מהודרת ומרשימה ועל ראשו מעין כתר. 
מול פרעה עמדו שני אנשים שהיו מוקפים 

בארבעה שומרים. הם לבשו בגדים פשוטים 
ונקיים, ידיהם היו כבולות והם הביטו בריכוז בפניו 
של פרעה. "האנשים בבגדים הפשוטים הם שר 

האופים ושר המשקים", לחש מישהו מאחוריהם. 
תומר וטליה, שהיו מורגלים כבר בהסברים מסוג 

זה, אפילו לא הסתובבו. הם המשיכו להביט 
בטקס המרתק. " 'וַיְִהי ּבַּיֹום ַהּׁשְלִיׁשִי, יֹום ֻהּלֶֶדת 
ֶאת ּפְַרעֹה, וַּיַעַׂש ִמׁשְֶּתה, לְכָל עֲבָָדיו; וַּיִּׂשָא ֶאת 

ֹראׁש ׂשַר ַהַּמׁשְִקים, וְֶאת ֹראׁש ׂשַר ָהאִֹפים ּבְתֹוְך 
עֲבָָדיו' )בראשית, פרק מ' פסוק כ'( ", ציטט האיש 

מאחוריהם מהתורה והמשיך להסביר: "ועכשיו 
יקבע פרעה את גורלם".

פרעה עמד מול שני האסירים, העביר את מבטו 
ביניהם רגעים ארוכים ולבסוף הרים את שרביטו 

ועשה מול כל אחד מהם תנועה מהירה. אחד 
השומרים פנה אל האסיר שעמד מימין וחתך 

בסכין את כבליו. האיש חייך בהקלה והחל לקוד 
ולהשתחוות אל המלך. האסיר השני לעומת זאת, 

פרץ בבכי נורא ונראה מבועת.
פרעה הניף את ידו בתנועה נוספת והשומרים 

זרזו את השניים והובילו אותם החוצה. "ראיתם?" 
שאל האיש, "שר המשקים קיבל חנינה, אך דינו 

של שר האופים נגזר לתלייה".
תומר וטליה היו המומים מהמחזה. "זה נורא", 

אמר תומר בשקט, "נכון", אמר האיש, "אך זה מה 

יום הולדת את פרעה 
ומה כתוב על כך בעולם התנ"ך

שנהגו המלכים בעבר לעשות בימי ההולדת שלהם. 
נראה לי שהִמנהגים של ימינו עדיפים, לא, טליה?" 
טליה חייכה ונזכרה במסיבת ההפתעה שעשו לה 
החברות אתמול. בעודה שקועה במחשבות הקיף 
אותם הערפל ולאחר שהתפוגג מצאו השניים את 

עצמם שוב בכיתת המחשבים.
"יּו..." אמרה טליה, "אפילו לא הספקנו לשמוע 

מי היה הפרשן!" אך התשובה לשאלתה נגלתה 
לפניהם כשהופיעו המילים על המסך:

פרופ' משה ויינפלד
עולם התנ"ך

המלכים בעולם העתיק נהגו לחוג את ימי 

הולדתם במשתאות ובחגיגות מפוארות. 

הירודוטוס* מספר כי המלכים הפרסיים נהגו 

לערוך ביום הולדתם סעודת פאר ולחלק מתנות 

לעם. בתקופת התלמיים** במצרים נערך ביום 

הולדת המלך משתה והוענקה חנינה )לפושעים(.

* הירודוטוס — היסטוריון יווני שחי במאה החמישית לפני הספירה.

** התלמיים — שושלת מלכים שכונתה בשם זה.

"הוא שכח לציין שלפעמים לא ניתנה חנינה..." 
אמר תומר בשקט.

במילון שלי
יום הולדת —

תאריך לידתו של אדם; חגיגת יום הולדת.
)מילון אבן־שושן המחודש(
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מה עשה פרעה ביום   ●
הולדתו?

נסו לשער: מדוע היה   ●
נהוג שמלך נותן חנינה 
לאסירים ביום הולדתו? 
מה יכול להיות הקשר 

בין שני הדברים? 
)חשבו על המנהג לתת 

מתנות ביום הולדת( 
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מה בפרשה?

יצחק בן–צבי 
אם מישהו היה מציע לכם לעבור עם כל המשפחה לגור 

בבית מפואר, האם הייתם נענים להצעה? 
כאשר פנו ליצחק בן־צבי, נשיאּה השני של מדינת ישראל, 

והציעו לו לעבור לבית מרווח, כראוי לנשיא, סירבו הוא 
ואשתו להצעה. הם העדיפו להישאר להתגורר בצריף 

שלהם שהיו בו רק שני חדרים. אשתו של הנשיא, רחל 
ינאית, אמרה: "אנחנו אנשים עממיים. תמיד חיינו עם 
העם, בשמחתו שמחנו בצערו כאבנו. אין אנו אוהבים 

מותרות. ורוצים אנו להמשיך באורח החיים לו הורגלנו 
בצריף הקטן... נודע לי, שהממשלה חפצה, כי נתגורר 
 בארמון בית שוקן,* אך אנו לא נעזוב את פינתנו זו... 

עז רצוננו להמשיך בחיי פשטות".
למרות היותו נשיא המדינה, הקפיד בן־צבי לא להתנשא 

מעל העם, וראה בעצמו שווה בין שווים. לא פלא אפוא 
שהיה אהוד מאוד. בן־צבי הוא הנשיא היחיד שנבחר לשלוש 
קדנציות! אולי גם בשל צניעותו והזדהותו עם כל חלקי העם. 

מעניין אם נבחרי הציבור היום היו מוכנים לוותר על חלק 
מההטבות שהם מקבלים כדי להזדהות עם כל אזרחי 

המדינה...

בתקופת נשיאותו של בן־צבי עוד לא היה בית מיוחד לנשיא המדינה.   *
"בית שוקן" הוא בית ידוע בירושלים שנחשב למפואר מאוד באותן 

שנים, והיו שרצו לשכן בו את נשיאי המדינה.

פרשת	וישב:	התנשאות

בו  שקינאו  ֶאחיו  ועל  יעקב,  מאביו  הזקונים,  בן  יוסף,  שקיבל  הפסים  תֶֹנת  ּכְ על  שמע  לא  מי 
ושנאו אותו על התנשאותו? כאשר הגיע יוסף לבקר את ֶאחיו בעמק דותן, הם התנכלו לו והשליכו 
את  וניהל  הטבחים,  שר  ּפֹוִטיָפר,  לבית  למצרים  הגיע  יוסף  לעבד.  אותו  מכרו  ולבסוף  לבור  אותו 

משק ביתו. 
אשתו של פוטיפר חשקה ביוסף יפה התואר וניסתה לַפּתֹותֹו. יוסף ברח ממנה, אך היא האשימה 
אותו בפיתוי ועל זאת הוא נלקח לבית הסוהר. בבית הסוהר פגש יוסף את שר המשקים ואת שר 
האופים, והם סיפרו לו את חלומותיהם. יוסף פתר את חלומותיהם של השרים ואכן, המאורעות 

התרחשו כפי שניבא.
בפרשה מסופר גם על יהודה ותמר ועל התאומים שנולדו מהם – פרץ וזרח.

האמת, אף פעם לא הבנתי מה 
הקטע הזה עם כתונת הפסים...

אם היו שואלים אותי...
לא הייתי עושה עניין בכלל, ואפילו 

הייתי שמח לקבל לשם שינוי כותונת 
עם נקודות או סתם כותונת חלקה...
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מכתבים 
מחידקל

מקץ: אחריות וערבות10
בארץ כנען כולה היה רעב, אך במצרים היה אוכל — הודות ליוסף, המשנה למלך מצרים, שאגר בחכמה את עודפי המזון 
בשנות השפע. מכל העולם באו למצרים לקנות אוכל, ובבאים היו גם אחיו של יוסף מכנען. האחים לא זיהו מי עומד מולם. 
יוסף, לעומת זאת, הכיר את אחיו, אך לא חשף בפניהם את זהותו. יוסף דיבר אל אחיו בקשיחות ואף השאיר במעצר 
במצרים את שמעון — כדי להכריח את האחים להביא אליו את אחיו הצעיר בנימין. כשחזרו האחים לכנען אל אביהם וביקשו 
ממנו לקחת ִאתם למצרים את בנימין, סירב יעקב. יהודה הציע לקבל על עצמו את האחריות על בנימין, וניסה לשכנע את 

יעקב בדברים האלה: 

 וַּיֹאֶמר יְהּוָדה ֶאל יִׂשְָרֵאל ָאבִיו:
 ׁשִלְָחה ַהּנַַער ִאִּתי וְנָקּוָמה וְנֵלֵכָה, 

 וְנְִחיֶה וְֹלא נָמּות ּגַם ֲאנְַחנּו גַם ַאָּתה ּגַם ַטּפֵנּו.
 ָאנֹכִי ֶאֶעְרבֶּנּו ִמּיִָדי ְּתבַקְׁשֶּנּו,

 ִאם ֹלא ֲהבִיאִֹתיו ֵאלֶיָך וְִהּצַגְִּתיו לְפָנֶיָך וְָחָטאִתי לְָך ּכָל ַהּיִָמים.
)בראשית, פרק מ"ג פסוקים ח'-ט'(

שלום חברים,

יום הולדת והיא רצתה מאוד  יום כיפי במיוחד. לעדי היה  אתמול היה אמור להיות 

לחגוג בבית שלה. בהתחלה ההורים שלה לא הסכימו: "רק עכשיו סיימנו את השיפוץ 

בבית, השטיח בסלון חדש וגם חלק מהרהיטים, מסיבה משמעה בלגן ולכלוך. אפשר 

לחגוג גם בגן הציבורי". "אל תדאגו," אמרה להם עדי, "ננקה את הכול בסוף, אני 

והזכירו לה: "את אחראית..." מבטיחה". ההורים של עדי לא השתכנעו, אך לבסוף, בחשש לא קטן נענו לבקשתה, 

כיפיים,  משחקים   — מוצלחת  הייתה  המסיבה  קרה.  מה  לנחש  בוודאי  יכולים  אתם 

צחוקים ועוגה טעימה. בסוף המסיבה התחילו כולם לעזור לעדי בסידור הבית ופתאום 

ראינו אותו... כתם סגול גדול באמצע השטיח... עדי נדהמה: "איך זה קרה?", היא 

שאלה, "מי שפך מיץ על השטיח החדש? ההורים שלי יכעסו כל כך!" לרגע היה שקט 

נינה, חברתה הטובה של עדי, אמרה בלחש: "עדי, אני ממש מצטערת.  מוחלט, ואז 

בטעות התהפכה לי הכוס, אני אדבר עם ההורים שלך ואסביר להם מה קרה".

נינה. תודה, אבל אני צריכה לדבר אִתם", אמרה עדי, "הרי הבטחתי להם  "לא, 

ומאוכזבים. ריחמנו על  יצאנו כולנו שקטים  שאשא באחריות. כדאי שכולכם תלכו". 

עדי, היא התאמצה כל כך ובסוף נשארה עצובה. 

היא  נינה  הרי  עדי?  של  אחריותה  רק  באמת  זו  הייתה  האם  תוהה,  עדיין  ששפכה את המיץ... מה דעתכם?ואני 

אני חושב גם על יהודה מפרשת השבוע, שקיבל אחריות על אחיו, על בנימין. לקבל 
אחריות על אדם אחר זה בכלל לא פשוט...

שלכם,
חידקל
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מה הבטיח יהודה ליעקב אביו?  ●

מה פירוש?
ַטּפֵנּו — ילדינו

ָאנֹכִי ֶאֶעְרבֶּנּו ִמּיִָדי ּתְבְַקׁשֶּנּו — אני ערב לשובו, 
אני אחראי לשלומו

וְָחָטאתִי לְָך ּכָל ַהּיִָמים — אשא באשמה כל חיי
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כאשר אנחנו מדברים על אנשים אחראים אנו מתכוונים לאנשים הנוהגים 
באחריות ודואגים לא רק לעצמם אלא גם לסובבים אותם. המדרש שלפניכם מביא 
דווקא מקרה הפוך: הוא מתאר אדם הנוהג בחוסר אחריות ואינו רואה את השפעת 

מעשיו על החברה.

שנה רבי שמעון בן יוחי: 
משל לבני אדם שהיו יושבים בספינה. 

נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. 
אמרו לו חבריו: "למה אתה עושה כך?!" 

אמר להם: "מה אכפת לכם, הרי תחתי אני קודח?!" 
אמרו לו: "אך אתה תציף את הספינה על כולנו!" 

)על פי ויקרא רבה, פרשה ד' סימן ו'(

מה פירוש?
שנה — למד 

מקדח — מכשיר המנקב 
חורים. 

קודח — פוער חור בקרקעית 
הספינה.

ִחשבו על דוגמה מהחיים   ●
שבה מעשה של אדם אחד 

השפיע לרעה גם על האנשים 
האחרים שמסביבו.

אילו הייתם פוגשים את   ●
 האדם הקודח בספינה 
מה הייתם אומרים לו?

הכלבה שלי / אביגיל פלד
ִלי ִהּסּוס ד ּבְ ַטח!" ָעִניִתי ִמּיָ "ּבֶ

ל ּבֶֹקר, אֹוִציא אֹוָתּה ּכָ ׁש ׁשֶ ּקֵ א ּבִ ַאּבָ ׁשֶ ּכְ
ְלקּוט ֶהָעמּוס ֶמׁש ְוַהּיַ ֶ ִלי ִלְזּכֹר ֶאת ַהּשׁ ּבְ

ּיֶֹקר. ל ֶזה ַיֲעֶלה ִלי ּבַ ה ּכָ ְוַכּמָ

ֲאָלה ָ ּשׁ א ׁשֶ י ְלִאּמָ ְבּתִ ּמּוָבן!" ֵהׁשַ "ּכַ
ל ַעְרִבית, ִאם ַאְתִמיד ְלַקֲחָתּה ְלִטּיּול ׁשֶ

ה י זֹו ִמּלָ ּלִ ה ׁשֶ ּלָ ּמִ י ׁשֶ ִהְצַהְרּתִ
ָרִבית. רּוַח ׁשְ ם אֹו ּבְ ׁשֶ ּגֶ ּה ּבַ ֶאֱעֹמד ּבָ

י ִהיא סֹוף־סֹוף  ּלִ ּנּוִקי ׁשֶ ֵעת ׁשֶ ַאְך ּכָ
ל ַהְבָטחֹות ֶהָעָבר, י ֶאת ּכָ ַכְחּתִ ׁשָ

יט ַעל ַהּנֹוף ֶבת ַמּבִ אן ָלׁשֶ ַמֲעִדיף ּכָ
ֶכף" ּו"ְכָבר". א ַרק "ּתֵ יד ׁשּוב ְלִאּמָ ְלַהּגִ

ּסֹוף ֲאִני ָקם ְויֹוֵצא ּוְבָכל ֹזאת ּבַ
ה, ה זֹו ִמּלָ ּלָ ּמִ ְגַלל ׁשֶ ְוֹלא, ֹלא ַרק ּבִ
ְזָנָבּה ָהאֹוֵהב ְורֹוֶצה  ּכּוׁש ּבִ ׁשְ ֶזה ַהּכִ

ה. ּגֹוֵרם ִלי ָלזּוז ְוָלֵצאת ִלְפֻעּלָ ׁשֶ
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מה הבטיח הילד בשיר?  ●

האם גם אתם הרגשתם   ●
פעם את הקושי שבקבלת 
אחריות למשהו )לטייל עם 
הכלב, לשמור על אח קטן, 
לסדר את החדר וכד'(. אם 
כן, מה היה הקושי שלכם?
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דורי חזר הביתה ועל פניו חיוך רחב: "יש! קיבלתי 
100 בעבודה במדעים". "נראה, נראה", קפצה 

נועה לעברו ודורי הגיש לה בגאווה את העבודה. 
נועה דפדפה עד לסוף העבודה והחלה להקריא: 
"עבודה מצוינת! ניכר כי למדת היטב את החומר 
ולכן תוצאות הניסויים עלו בקנה אחד עם הנחות 

המחקר שהצבת. כל הכבוד!" 
נועה הביטה בדורי מופתעת: "באיזה קנה מדובר? 

העבודה היא על תכונות המגנט, לא?" 
"כן", אמר דורי בהתנצלות, "האמת שלא קראתי 
את ההערות... תני לי לראות". הוא הציץ לרגע 

ואמר: "בטח זה איזה ביטוי, המורה הזאת תמיד 
משתמשת בביטויים מיוחדים..." השניים הסתכלו 

זה בזה ורצו אל המחשב. כעבור כמה שניות 
הופיע על המסך הפסוק:

עלו בקנה אחד

"איך לא חשבתי על זה קודם", אמרה נועה, 
"זה מהחלום של פרעה. אתה זוכר את החלום 
שהוא ראה בו שבע שיבולים מלאות ואחריהן 
שבע שיבולים רזות? אז בפסוק הזה מתואר 

שהשיבולים המלאות יצאו מקנה אחד". "טוב, אבל 
מה זה קשור להערה של המורה?" הזכיר לה 

דורי. "מיד נמצא גם את זה", הרגיעה אותו נועה, 
ומסך חדש נפתח:

עלו בקנה אחד —
בהשאלה: התאימו זה לזה, השלימו זה את זה.

)מילון אבן־שושן המחודש(

"אהה", אמר דורי, "עכשיו אני מבין. בחלום של 
פרעה שבע השיבולים המלאות עלו וצמחו מקנה 

אחד, פשוטו כמשמעו, ואילו כיום משמעות 
הביטוי עלו בקנה אחד היא שדברים שונים 

מתאימים זה לזה. ואכן בתחילת העבודה כתבתי 
מה תהיינה לדעתי תוצאות הניסויים, ובאמת רוב 
התוצאות התאימו להשערות שלי, ולזה, כנראה, 
התכוונה המורה כשאמרה שהדברים עלו בקנה 

אחד!"
"יופי", אמרה נועה שהביטוי מצא חן בעיניה, "אז 

אני יכולה להגיד שאני מקווה שכל מה שיקרה לי 
בחיים יעלה בקנה אחד עם מה שאני מתכננת 

ומאחלת לעצמי!"

וֵָאֶרא ּבֲַחֹלִמי וְִהּנֵה ֶׁשבַע 
ִׁשּבֳלִים עֹֹלת ּבְָקנֶה ֶאָחד 

ְמלֵאֹת וְטֹבֹות.
)בראשית, פרק מ"א פסוק כ"ב(
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מה פירוש הפסוק   ●
"שֶׁבַע שִּׁבֳּלִים 

ד"  נֶּה אֶּחָּ עֹלֹות ּבְקָּ
 )בראשית, פרק מ"א 

פסוק כ"ב(?

מה כוונת הביטוי "עולה   ●
בקנה אחד" בימינו?
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מה בפרשה?

העלאת יהודי אתיופיה
בפרשת מקץ ביקש יהודה מאביו רשות לקחת את בנימין 

למצרים ולהיענות בכך לדרישת השליט, יוסף. יעקב 
התנגד, אך יהודה שכנע אותו בהבטיחו לקבל אחריות 

מלאה על אחיו הצעיר ולהחזירו הביתה בשלום.
אחריות וערבות הדדית היו ערכים מרכזיים בחיי העם 

היהודי מאז ומתמיד. 
מיום הקמתה הצהירה מדינת ישראל שהיא אחראית 

ליהודים הנתונים בצרה בכל מקום בעולם. אחת הדוגמאות 
לאחריות זו היא העלאת יהודי אתיופיה בשני מבצעים 

דרמטיים. 
דורות רבים חיו יהודי אתיופיה בארץ מוצאם והיו מנותקים 

ממדינת ישראל ומן העולם היהודי כולו. לפני כשלושים 
שנה התחילו משפחות רבות לעזוב את הכפרים שלהם 
והחלו במסע ארוך לארץ ישראל. בסוף שנת 1984 החל 

מבצע חשאי ושמו "מבצע משה". במבצע זה הועלו לארץ 
כ־8,000 יהודים.

בשנת 1991, בעקבות שינויים בשלטון באתיופיה, היה 
חשש לחיי היהודים שנשארו במדינה זו. מדינת ישראל 
פעלה להצלתם ושילמה כספים רבים כדי שממשלת 

אתיופיה תתיר להם לצאת 
משטחּה. וכך, במאי 1991 התנהל 

"מבצע שלמה". במשך כ־36 
שעות הוטסו לישראל כ־14,000 

מיהודי אתיופיה. בשלב מסוים 
במהלך המבצע טסו באוויר 28 

מטוסים בעת ובעונה אחת! 
במבצעים אלו מימשה מדינת 
ישראל את ִאמרת חז"ל: "כל 

ישראל ערבים זה בזה" )ספרא, 
בחוקתי, פרשה ב' פרק ז'(.

דבר,  של  בסופו  אותם,  לו  שיפתור  מי  היה  ולא  מטרידים  חלומות  חלם  מצרים  מלך  פרעה 
יבואו  ושאחריהן  שובע,  שנות  שבע  שקֵרבות  מהם  הבין  הוא  חלומותיו.  את  לפתור  יוסף  הצליח 
שבע שנות רעב. יוסף יעץ לפרעה לאגור מזון לקראת שנות הרעב. פרעה התפעל מחכמתו של יוסף 
ומינה אותו לנגיד על ארץ מצרים. בעקבות הרעב בכנען ירדו בני יעקב למצרים. הם לא זיהו את 
יוסף, אך יוסף הכיר אותם. יוסף האשים את אחיו בריגול ואסר את שמעון כדי להבטיח שיביאו 
ִאתם מכנען גם את בנימין. ואכן, כאשר ירדו האחים למצרים שוב, הביאו עמם את אחיהם הצעיר. 
יוסף באמצעות תחבולה לכלוא את בנימין ולהשאירו במצרים. מה יעשו האחים? כיצד  אז ניסה 

יעמדו בפני אביהם בלי בנימין אחרי שהבטיחו לשמור עליו?...

 איזה כיף ליוסף 
 שהכישרון שלו לפרש חלומות 

התקבל בחיוב... 

גם לי יש כישרון שקשור 
לחלומות, אבל אצלי הסביבה 

מתייחסת לזה קצת אחרת...

 תפסיק כבר 
 לחלום 

ותתרכז בשיעור!

פרשת	מקץ:	אחריות	וערבות	
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מכתבים 
מחידקל

ויגש: כיבוד הורים11
בפרשה שלנו התוודע יוסף לאחיו והזמין אותם לבוא למצרים ולגור לידו כדי שיוכל לדאוג להם. כאשר הגיעו יעקב וכל 

המשפחה לגושן, בא יוסף לקדם את פני אביו. וכך מתארת התורה את פגישתם:

 וַּיְֶאסֹר יֹוסֵף ֶמְרּכַבְּתֹו וַּיַַעל לִקְַראת יִׂשְָרֵאל ָאבִיו ּגֹׁשְנָה,
 וַּיֵָרא ֵאלָיו וַּיִּפֹל ַעל צַּוָאָריו וַּיֵבְּךְ ַעל צַּוָאָריו עֹוד.

)בראשית, פרק מ"ו פסוק כ"ט(

וכפי שהבטיח דאג יוסף למשפחתו — הוא ביקש מפרעה לתת להם חלקת ארץ לשבת בה וקיבל את רעמסס שבגושן. 
וכך מתארת זאת התורה: 

 וַּיֹוׁשֵב יֹוסֵף ֶאת ָאבִיו וְֶאת ֶאָחיו,
 וַּיִֵּתן לֶָהם ֲאֻחּזָה ּבְֶאֶרץ ִמצְַריִם ּבְֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְֶאֶרץ ַרְעְמסֵס ּכֲַאׁשֶר צִּוָה פְַרעֹה.

)בראשית, פרק מ"ז פסוק י"א(

שלום חברים,

ביישוב  גרים  לביקור. הם  מחר  מגיעים  נעמי  של  איזו התרגשות בבית! ההורים 

בדרום וקשה להם להגיע לכאן לעיתים קרובות, לכן נעמי אומרת שכל ביקור שלהם 

הוא חגיגה. כבר שבוע שלם אנחנו מסדרים את הבית לכבודם: מקרצפים, שוטפים, 
מקשטים...

לי: "חידקל, האורחים החשובים ביותר  מי מגיע, היא אמרה  לי  לפני שנעמי סיפרה 

לנחש מי הם האורחים:  ניסיתי  ועלינו להתכונן".  ימים,  בעולם יתארחו אצלנו שבוע 

ראש הממשלה ושריו? כוכבי קולנוע? אך נעמי צחקה ואמרה: "לא, בשבילי האורחים 

החשובים ביותר הם ללא ספק אימא ואבא שלי". "והם יכעסו אם הבית לא יהיה 

מסודר לגמרי?" שאלתי )כי קצת נמאס לי מהניקיונות(. "מה פתאום!" אמרה נעמי, 

"אבל זאת אחת הדרכים להראות להם שאני אוהבת אותם ומעריכה אותם". "אולי 

פשוט תגידי להם שאת אוהבת ומעריכה אותם — יהיה הרבה יותר קל..." הצעתי. 

"בטח שאגיד להם", השיבה נעמי, "אבל אין כמו מעשים".

כאשר סיפרנו לנֹח, השכן המבוגר מהדירה ממול, על הביקור הוא נראה קצת עצוב. 

אחר כך נעמי סיפרה לי שלפני שנתיים הוא רב עם בנו ומאז הבן אינו מבקר אותו. 

"זה בטח היה ריב רציני מאוד", אמרתי. "אני מניחה שכן", אמרה נעמי, "אבל לדעתי 

זה לא משנה כמה הבן כועס, הוא חייב לכבד את אביו ולבקר אותו". 

ואני תהיתי לעצמי "איך מכבדים הורה גם כשכועסים עליו?" 

את הספרייה!" אבל לא היה לי זמן רב לחשוב כי נעמי קראה לי שוב: "חידקל, בוא, צריך לסדר 

שלכם, 
חידקל
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תארו את המפגש בין יוסף לאביו.מה, לדעתכם, הרגיש  		●

כל אחד מהם?

כיצד עזר יוסף למשפחתו להשתקע במצרים? 		●

מה פירוש?
וַּיְֶאסֹר — רתם את הסוסים למרכבה

וַּיֵבְּךְ — בכה
ּבְֵמיַטב ָהָאֶרץ — במקום הטוב ביותר בארץ

איילת
Sticky Note
זה נראה לא טוב.אולי לחתוך את הטקסט ולהוסיף עוד שורה למטה? אולי להוריד שאלה?
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ִאמו של רבי טרפון ירדה לטייל בחצרה בשבת, ולפתע נקרע שרוך נעלה. 
הלך רבי טרפון והניח את שתי ידיו תחת כפות רגליה והייתה מהלכת עליהן עד 

שהגיעה למיטתה. 
פעם אחת חלה רבי טרפון ונכנסו חכמים לבקרו. 

אמרה להם אמו: התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי כבוד יותר ממה שצריך. 
אמרו לה: מה עשה לך? וסיפרה להם אותו מעשה. 

אמרו לה: אפילו עושה כן אלף אלפים פעמים, עדיין לחצי כבוד שאמרה התורה 
לא הגיע.

)על פי תלמוד ירושלמי, מסכת פאה, פרק א' הלכה א'; דף ג' ע״ב( 

אמו של ר' טרפון אמרה עליו   ●
שהוא נוהג בה "כבוד יותר 

 ממה שצריך". 
האם לדעתכם יש גבול 

לכיבוד הורים, גבול שמעבר 
לו הכיבוד הוא "יותר ממה 

שצריך"? 

מה דעתכם על המעשה של   ●
רבי טרפון המתואר בתחילת 

המדרש?

האם יש מעשה של כיבוד   ●
הורים שאתם נוהגים לעשות 

באופן קבוע?

בין השורות

הבנים והאמהות / סיפור עם
שתי נשים שאבו מים מן הבאר, ניגשה אליהן שלישית. מרחוק ישב זקן אחד ונח על אבן.

אמרה האחת לחברתה: "בני זריז ואמיץ איש לא יעלה עליו בזריזותו".
"ושלי שר כזמיר, אין דומה לו בשירתו", אמרה השנייה.

והשלישית שותקת.
"מדוע את שותקת ולא מספרת כלום על בנך?" שאלו אותה שתי הנשים.

"מה יש לי לספר?" אמרה השלישית, "בבני שום דבר אינו מיוחד, נער הוא ככל הנערים".
שאבו הנשים מים, מילאו הדליים והלכו לדרכן.

והזקן הולך אחריהן.
הולכות הנשים ועומדות, כבדים הדליים, הידיים כואבות, המים נשפכים, הגב כואב.

והנשים  ורצים, הראשון מקפץ, מתהפך על ראשו,  נערים קופצים  והנה לקראתן שלושה 
נהנות ממנו.

השני שר שירים, כזמיר ביער שר הוא, שומעות הנשים ומתמוגגות.
והשלישי רץ אל ִאמו, לוקח ממנה את הדליים הכבדים ונושא אותם הביתה.

שאלו הנשים את הזקן: "נו, איך הבנים שלנו?"
"היכן הם הבנים?" ענה הזקן, "אני רואה כאן שלושה נערים, אך רק אחד מהם 

הוא גם בן מסור לִאמו". 
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איזו התנהגות מאפיינת את  		●

הבן השלישי? 

האם השלישית אומרת  		●

על בנה: "בבני שום דבר 
אינו מיוחד, נער הוא ככל 

הנערים". האם אתם 
מסכימים עם תיאור? נמקו 
את תשובתכם. כיצד אתם 

הייתם מתארים אותו?

איילת
Highlight
התיאור



פירושים 
ומפרשים

היה זה עוד שיעור "פירושים ומפרשים". הכניסה 
לאתר לּוותה כרגיל בערפל, ותומר וטליה חיכו 
בסבלנות שיתפוגג. בינתיים הם חשו בדקירות 
קלות של עלים או ענפים וניסו להתרחק מהם 
מעט. עוד לפני שהתפוגג הערפל שמעו תומר 

וטליה קול עמוק וסמכותי: "וַּנֹאֶמר ֶאל ֲאדֹנִי: יֶׁש 
לָנּו ָאב זֵָקן וְיֶלֶד זְֻקנִים ָקָטן וְָאִחיו ֵמת, וַּיִּוֵָתר הּוא 
לְבַּדֹו לְִאּמֹו וְָאבִיו ֲאֵהבֹו" )בראשית, פרק מ"ד פסוק כ'(.

כשהתפזר הערפל לגמרי, מצאו תומר וטליה 
את עצמם בכניסה לבניין מפואר, ליד שיח אשל 

רחב. במעלה המדרגות, לפני דלת הכניסה, 
עמד אדם לבוש בהידור רב. מולו עמד אדם 
שלבש בגדים פשוטים, הוא נאם ונופף בידיו 

בהתרגשות. בתחתית המדרגות עמדו עוד שישה 
גברים והקשיבו.

"הנאום המפורסם של יהודה לפני יוסף, זוכרים?" 
לחש קול מאחוריהם. "בוודאי!" לחשה טליה 

בחזרה, עדיין מרותקת למתרחש, "לאחר שיוסף 
אמר לאחים שהוא רוצה לאסור את בנימין, קם 

יהודה וניסה לבקש את שחרורו. הוא התנדב 
אפילו להיאסר במקומו". "בדיוק", אמר האיש 

מאחור, "וכעת כינה יהודה את בנימין ילד זקונים. 
בעצם בגלל הביטוי הזה הגעתי לכאן". "מה מיוחד 

כל כך בביטוי הזה?" שאל תומר, ושני הילדים 
הסתובבו אל הדובר. האיש קד קידה קטנה. "נעים 
מאוד, אני משה בן נחמן. אתם אולי מכירים אותי 

בכינוי רמב"ן. אני מבין שאתם תומר וטליה". 
שלושתם חייכו זה אל זה. 

"בעניין הביטוי..." המשיך רמב"ן, "בפעם האחרונה 
שהופיע בתורה ביטוי דומה הוא תיאר דווקא 
את יוסף. בפרשת וישב כתוב: 'וְיִׂשְָרֵאל ָאַהב 

ֶאת יֹוֵסף ִמּכָל ּבָנָיו ּכִי בֶן זְֻקנִים הּוא לֹו' )בראשית, 
פרק ל"ז פסוק ג'(, למען האמת, כרגע אני מנסה 

לפרש את הביטוי שם, אך כיוון שאני יודע שכאן, 
בפרשת ויגש, מופיע ביטוי דומה — ילד זקונים, 

חשבתי שאולי אוכל ללמוד משהו נוסף". שני 
הילדים הרהרו כמה שניות. "אולי", אמר תומר, 

"שני הביטויים: בן זקונים וילד זקונים, באים 
להדגיש שהבן נולד כשאביו כבר היה זקן, ולכן בן 

זה אהוב במיוחד. יהודה בחר בביטוי הזה בכוונה 
כדי לעורר ביוסף רחמים על בנימין". "יכול להיות", 
הוסיפה טליה, "שבן שנולד לאביו כשהוא כבר זקן, 
נדרש לעזור לאביו יותר מהבנים האחרים ולפעמים 
קשה לאב להסתדר בלעדיו. אולי יהודה חשב שגם 

בן זקונים / ילד זקונים
ומה אומר על כך רמב"ן

טיעון זה ישכנע את יוסף לשחרר את בנימין". 
"מעניין", אמר רמב"ן, ספק להם ספק לעצמו, "אני 

צריך לבדוק אם זה מתאים גם לסיפור בפרשת 
וישב, שיוסף לא יצא למרעה עם אחיו..." הוא 

הרים את מבטו אל טליה ותומר והוסיף: "בהחלט 
עזרתם לי, תודה רבה!" ושוב כיסה הערפל את 

הכול והשניים מצאו את עצמם בכיתת מחשבים. 
על המסך שמולם הופיע פירושו של רמב"ן:

רמב"ן
כי בן זקונים הוא לו — ... והנראה בעינַי כי 

מנהג הזקנים שיִקחו אחד מבניהם הקטנים 

להיות עמו לשרתֹו, והוא נשען על ידו תמיד 

לא ייפרד ממנו, והוא נקרא לו בן זקוניו 

בעבור שישרתֹו לזקוניו, והנה לקח יעקב את 

יוסף לדבר הזה והיה עמו תמיד, ועל כן לא 

ילך עם הצאן ברעותם במקום רחוק.

"אז הוא מצא קשר בין הפרשות!" אמר 
תומר בסיפוק. "כן", אמרה טליה, "נדמה לי 

שדבר כזה עוד לא היה לנו, נכון? פירוש אחד 
שמתאים לשני ביטויים דומים במקומות שונים. 
אנחנו בהחלט מתקדמים!" והשניים פנו במרץ 

למשימות הנוספות.

במילון שלי
בן זקונים -

1. מי שנולד להוריו בזקנותם.
2. הבן הצעיר ביותר במשפחה.

)מילון אבן־שושן המחודש(
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מה תפקידו של בן  		●

זקונים לפי פירוש 
הרמב"ן?

כיצד, לדעתכם,  		●

מרגישים ילדים שהוריהם 
נעזרים בהם במיוחד? 

הציעו לפחות שתי 
תשובות. 
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מה בפרשה?

"כאשר הייתי בגילך, אף פעם לא דיברתי אל הורי ככה". 
האם שמעתם פעם אמירה מעין זו מסבא וסבתא, או 

ממבוגר אחר? 
אין ספק שהיחסים בין ילדים והוריהם השתנו מאוד 

בדורות האחרונים. 
בדורות הקודמים נדרשו ילדים "לשמור מרחק" מסוים 

מהוריהם, לדבר אליהם רק בנימוס, ולציית לכל 
הוראותיהם. ואילו בדורות האחרונים היחסים בין הורים 

לילדיהם נעשו פתוחים ושוויוניים יותר. 
יש הרואים מגמה זו באור חיובי וטוענים כי היא מעידה על 
ִקרבה בין הורים וילדים. אך יש הטוענים שמדובר בתהליך 

בעייתי מאוד, תהליך העלול לגרום לכך שילדים יפסיקו 
לשמוע בקול הוריהם ואולי גם בקולם של מבוגרים אחרים. 

השינוי בקשר שבין הורים לילדיהם מושפע מהשינוי ביחס 
למבוגרים בחברה: 

בעבר, בחברות מסורתיות רבות, האנשים המכובדים 
ביותר בקהילה היו הזקנים, אנשים העריכו את חכמתם 

ואת ניסיון חייהם. 
היום התפיסה הרווחת כמעט הפוכה — כולם רוצים 

להראות צעירים ולהתנהג כצעירים; הצעירים נחשבים 
למתקדמים ולמעודכנים יותר, ולכן מעריכים אותם יותר. 
ומתוך תפיסה כזאת, אולי באמת קשה יותר לכבד את 

ההורים המבוגרים...
ִחשבו על עצמכם בעוד 20 שנה: איך תרצו שילדיכם 

יתייחסו אליכם? כפי שילדים התייחסו אל הוריהם בעבר, 
או כפי שילדים מתייחסים אל הוריהם כיום? 

כבד את אביך ואת אמך -
הזמנים משתנים, האם גם כיבוד ההורים משתנה?

פרשת	ויגש:	כיבוד	הורים	

הפרשה הקודמת, פרשת מקץ, הסתיימה ברגע מותח: האם יילקח בנימין מאחיו ויישאר אצל 
יוסף? בפרשת "ויגש" ניגש יהודה להציל את בנימין: הוא התחנן בפני יוסף שישחרר אותו, ואמר 
ופרץ  יהודה  של  מדבריו  התרגש  יוסף  לביתו.  בשלום  הילד  יוחזר  לא  אם  בסכנה  אביהם  חיי  כי 

בבכי. הוא גילה לאחים כי הוא יוסף וביקש מהם לשוב לארץ כנען ולקרוא ליעקב לרדת למצרים.
והתיישבה  התאחדה  והמשפחה  למצרים,  ירד  הוא  חי,  שיוסף  הבשורה  את  יעקב  כששמע 
הזמן  עם  אך  במחסנים.  שנאגר  מהמזון  למצִרים  מכר  ויוסף  גבר  מצרים  בארץ  הרעב  גושן.  בארץ 
את  אפילו  להם,  אשר  כל  את  ליוסף  התושבים  מכרו  מזון  לקנות  וכדי  המצרים,  של  כספם  אזל 

אדמותיהם.

הייתי ממש במתח בסוף 
הפרשה הקודמת...

האם ייאלץ בנימין להישאר 
אצל יוסף?

האם יוסף יחשוף את זהותו?

ונוסף על כך, הייתי צריך לחכות שבוע —
ממש כמו בטלוויזיה שיש פרסומות, 

או "המשך הסדרה בשבוע הבא"...
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מכתבים 
מחידקל

ויחי: דימויים מעולם החי12
בפרשת ויחי מסופר שיעקב חש שמותו מתקרב ולכן כינס את בניו ובירך אותם. 

ברוב הברכות אפשר למצוא דימויים לא–צפויים, למשל:

 ּגּור ַאְריֵה יְהּוָדה, ִמֶּטֶרף ּבְנִי ָעלִית; ּכַָרע ָרבַץ ּכְַאְריֵה ּוכְלָבִיא ִמי יְקִיֶמּנּו...
 יִּׂשָשכָר ֲחמֹר ּגֶָרם, ֹרבֵץ ּבֵין ַהִּמׁשְּפְָתיִם...

 ָּדן יִָדין ַעּמֹו, ּכְַאַחד ׁשִבְֵטי יִׂשְָרֵאל.
 יְִהי ָדן נָָחׁש ֲעלֵי ֶדֶרְך, ׁשְפִיפֹן ֲעלֵי אַֹרח...
 נַפְָּתלִי ַאּיָלָה ׁשְלָֻחה, ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ׁשָפֶר...

 ּבִנְיִָמין זְֵאב יְִטָרף. ּבַּבֶֹקר יֹאכַל ַעד, וְלֶָעֶרב יְַחּלֵק ׁשָלָל...
)בראשית, פרק מ"ט פסוקים ט', י"ד, ט"ז-י"ז, כ"א וכ"ז(

שלום חברים,

נעמי במכולת, שמעתי את בת־שבע, בעלת המכולת,  עם  בשבוע שעבר כשהייתי 

אומרת ליוכבד שעמדה ליד הדלפק: "נו, יוכי, השארת למאיר משהו מהעוגה שקנית 

אתמול? בטח עד שהוא חזר מהעבודה לא נשאר כלום, הא?" יוכבד היא אישה די 

שמנה, וידוע שהיא אוהבת ממתקים ועוגות. אני במקומה הייתי נעלב: מה פתאום 

בת־שבע מתערבת? מה אכפת לה מה יוכבד אוכלת? אבל יוכבד פשוט צחקה.

לי נעמי: "ליוכבד יש עור של פיל; לא אכפת לה בכלל  כשיצאנו מן המכולת אמרה 

שצוחקים עליה ועל מה שהיא אוכלת". "עור של פיל?!" נזעקתי, "דווקא יש לה עור 

לבן ומנומש. ובכלל מה הקשר בין סוג העור לתכונות האופי?" נעמי הרגיעה אותי 

יש באמת  ושהיא לא התכוונה שליוכבד  פיל" זה רק ביטוי,  והסבירה ש"עור של 

עור של פיל. פשוט, משום שלפילים יש עור עבה אומרים על אנשים שאינם נפגעים 

מפני  עליהם  המגנה  שכבה  כביכול,  להם,  שיש  פיל",  של  "עור  להם  שיש  בקלות 
פגיעות שונות.

מעניין מה בעלי חיים אחרים חושבים על ביטויים שהם נזכרים בהם, כמו "רעב כמו 

זאב" או "חיבוק דוב"; ובמיוחד בעלי החיים שהשם שלהם משמש כינוי לאדם בעל 

תכונה מסוימת, כמו "שפן" לאדם פחדן, "חמור" לאדם עקשן או טיפש, או "זמיר" 

לבעל קול ערב. האם אתם מכירים עוד ביטויים שנזכרים בהם בעלי חיים? האם 
אתם חושבים שהם מתאימים למציאות?

שלכם, חידקל

לי  נ.ב. חשבתי לא מעט על הביטוי "עור של פיל", והגעתי למסקנה שאף על פי שיש 

באמת עור של פיל, מבחינת המשמעות שהביטוי הזה קיבל — אין לי בכלל "עור של 
פיל", אני רגיש מאוד ונעלב בקלות... מוזר לא?
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בחרו שני דימויים של בעלי חיים מתוך ברכות יעקב  		●

לבניו, ונסו לשער מה רצה יעקב להביע בבחירת 
הדימויים האלה.

מה פירוש?
ִּמׁשְּפְתָיִם — עדרי צאן 

אַֹרח — דרך
ִאְמֵרי ׁשָפֶר — מילים טובות
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יָמא אֹוֵמר: ן ּתֵ הּוָדה ּבֶ ְי
ֵמר,  ּנָ ֱהֵוי )=ֵהֶיה( ַעז ּכַ

ר,  ׁשֶ ּנֶ ְוַקל ּכַ
ִבי, ּצְ ְוָרץ ּכַ

ָאִרי  ְוִגּבֹור ּכָ
ַמִים.  ָ ּשׁ ּבַ ַלֲעׂשֹות ָרצֹון ָאִביְך ׁשֶ

)משנה, מסכת אבות, פרק ה' משנה כ'(

מצאו עוד תכונות האופייניות לבעלי חיים:  ●

הווי __________________ כקוף,   

הווי __________________ כחתול,  

הווי __________________ כנמלה,  

הווי __________________ כ __________________  

העורב והשועל
עורב מצא פיסת בשר ליד אטליז. לקח העורב את חתיכת הבשר במקורו, התעופף אל אחד 

העצים ועמד על ענף כדי לאכול את הבשר.
ראה זאת שועל ורצה את חתיכת הבשר לעצמו. התקרב השועל אל העץ ואמר לעורב: "מה 
יפה אתה ידידי העורב! איזה צבע נפלא לנוצותיך! אילו היה לך קול נפלא, בוודאי היית 

נעשה מלך העופות!"
רצה העורב להראות לשועל כי גם קולו נפלא, פתח מיד את מקורו וקרא בקול גדול: "קרע! 
קרע!! קרע!!!" כמובן, חתיכת הבשר נפלה ממקורו הפתוח. זינק השועל, חטף אותה וקרא: 

"עורב טיפש! אילו רק היה לך שכל, כי אז בוודאי היית נעשה מלך העופות!".
)על פי משל העורב והשועל, עיבוד: שלמה אבס(

בין השורות
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איזו תכונת אופי מייצג  	●

השועל בסיפור?

איזו תכונה מייצג העורב? 	●
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דורי ונועה התכוננו לשיעור פרשת השבוע. הם 
פתחו את התנ"ך וקראו את הברכות של יעקב 

לבניו. משום־מה התעכבו עיניהם על הברכה 
ליששכר: 

חמור ָּגֶרם

כבדים — כך ליששכר יהיה כוח רב ללמוד תורה. 
ומי כמונו יודע שללמוד זה לא קל וצריך להיות 

חזק כדי לעשות את זה כמו שצריך..." נועה 
הרהרה לרגע ואמרה, "אם כך, לא מדובר רק 

בכוח פיזי, אלא גם במשהו שכלי — לשבֶת, 
ללמוד ולהבין".

"אולי הכוונה גם לסוג של אחריות", הוסיף דורי, 
"אחריות ללמוד ברצינות".

"כן..." אמרה נועה, והרהרה לרגע. "טוב, ועכשיו, 
מעניין אותי אם הביטוי חמור גרם במשמעות 

שאנחנו מכירים היום, מופיע באתר הלשוני, מה 
אתה חושב?" היא חייכה חיוך שובב ומיהרה 

להקליד את הביטוי. כעבור כמה שניות עלתה 
התשובה:

חמור גרם —
כינוי גנאי לאדם טיפש ולעיקש.

)מילון אבן־שושן המחודש(

"מעניין איך הפך הביטוי מברכה לכינוי גנאי?" 
הרהרה נועה בקול, "בכל מקרה, הכרנו היום שני 
פירושים שונים שלו, אבל בפעם הבאה שאקרא 

לך חמור גרם תבין למה אני מתכוונת, נכון?" היא 
חייכה חיוך רחב.

"בטח", ענה דורי וחייך אליה בחזרה, "אני בטוח 
שתתכווני לכך שאני חרוץ ואחראי בכל מה 

שקשור ללימודים, כמו יששכר. סוף־סוף אנחנו 
מסכימים על משהו..."

 יִָּׂששכָר ֲחמֹר ּגֶָרם, 
ֹרבֵץ ּבֵין ַהִּמְׁשּפְָתיִם. 

)בראשית, פרק מ"ט פסוק י"ד(

"מה זה?" נדהמה נועה, "זו ברכה? מי היה רוצה 
שיברכו אותו שיהיה חמור?" 

"רגע, רגע", מיהר דורי להגן על יעקב )וגם על 
יששכר(, "אנחנו כבר יודעים שכל מיני מילים 

וביטויים מן התורה קיבלו מאוחר יותר משמעויות 
אחרות. אולי זה מה שקרה גם במקרה הזה?" 
"יכול להיות שאתה צודק", אמרה נועה, "בוא 

נסתכל מה אומרים כאן הפרשנים, מממ... או! 
הנה, רש"י כותב על זה משהו:"

יששכר חמור גרם —
חמור בעל עצמות )חזקות(, סובל )=מצליח 

לשאת( עול תורה כחמור חזק שמטעינים אותו 
משאוי )=משא( כבד. 

"זה מזכיר לי", אמר דורי, "שלמדנו שהתפקיד 
של יששכר היה ללמוד תורה. רש"י מתבסס על 
הרעיון הזה וטוען שכשיעקב בירך את יששכר, 
הוא התכוון לכך שכמו שחמור גרם הוא חמור 

 בעל עצמות חזקות שיכול לסחוב משאות
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לפי רש"י, מה  	●

משמעות הביטוי 
"חמור גרם" בברכת 

יעקב?

מה משמעות הביטוי  	●

היום?

חברו שני משפטים  	●

ובהם הביטוי "חמור 
גרם": משפט אחד 

במשמעותו המקראית 
של הביטוי, ומשפט 

אחד במשמעותו 
בימינו. 
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ֵג'יין גֹודֹול והשימפנזים
אם יש לכם בבית בעל חיים, למשל כלב או חתול, בוודאי 
שמתם לב שגם לבעלי חיים יש רגשות שבדרך כלל אנו 
רגילים ליחס לבני אדם, כמו עצב, שמחה, פחד ודאגה. 
גֵ'יין גֹודֹול, חוקרת בעלי חיים שנולדה באנגליה בשנת 

1934, הקדישה את חייה לחקר התנהגותם של 
השימפנזים בסביבתם הטבעית באפריקה. היא הצליחה 
לרכוש את אמונם של השימפנזים באמצעות מגע יום־

יומי חם ואוהב וחיה בקרבם כאחת מהם. בין השאר, היא 
נהגה לכנות את השימפנזים בשמות ולא במספרים, כפי 

שהיה נהוג במחקר באותה תקופה. 
גֹודֹול טענה שלכל שימפנזה אישיות ייחודית ותכונות 

האופייניות לו, וכן שלשימפנזים יש יכולות שעד אז נחשבו 
יכולות אנושיות בלבד. למשל, גֹודֹול גילתה שהשימפנזים 

משתמשים בענפי עצים כדי לצוד בעזרתם חרקים, כלומר, 
כמו בני האדם, הם מסוגלים להפוך חפצים שונים לכלים 

ולהשתמש בהם לתועלתם. 
מעניין לדעת שבאחד הראיונות עִמה סיפרה גֹודֹול כי אחד 
הדברים שהשפיעו עליה היה דמותו של טרזן. היא סיפרה 

שכשהייתה ילדה קראה את הספרים על טרזן בהנאה 
רבה וחלמה לחיות בג'ונגל כמוהו. לא פלא אפוא שאת 

המחקר העיקרי שלה בחרה גֵ'יין גֹודֹול לערוך בג'ונגל עם 
השימפנזים... 

)מידע נוסף על טרזן תוכלו למצוא בפרשת לך לך, עמ' 17(

פרשת	ויחי:	דימויים	מעולם	החי	

מה בפרשה?

יוסף  יעקב.  של  האחרונים  ימיו  על  מספרת  והיא  בראשית  בספר  האחרונה  הפרשה  היא  ויחי 
הביא בפני יעקב את בניו, אפַרים ומנשה, כדי שיברכם. בברכתו התייחס אליהם יעקב כאילו היו 
בניו שלו. אחר כך בירך יעקב את כל בניו, מראובן ועד בנימין, כל אחד בברכה מיוחדת לו. מבני 

יעקב ייווצרו מאוחר יותר שבטי ישראל.
יפה )כפי שעשה עד כה משום  לאחר שמת יעקב, חששו האחים שיוסף יפסיק להתייחס אליהם 
שלא רצה לפגוע ביעקב( ואולי אף ירצה לנקום בהם. אך יוסף הרגיע אותם והבטיח להם שימשיך 

לדאוג להם גם בעתיד.

הייתי שמח להיות 
אחד מבניו של 

יעקב...
כי אז אולי היה גם שבט על שמי...למה?

אם כבר, 
זה בטח היה 

שבט של פראי 
אדם...
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מכתבים 
מחידקל

13

שלום חברים,

ביום שלישי הזמינה בנימינה החתולה את כל תושבי השכונה למסיבת יום ההולדת 

משחקי  שיחקנו  בגינה,  נערכה  המסיבה  חודש!  בני  כבר  הם   — שלה  הגורים  של 

חברה, מחבואים ותופסת, שרנו שירי יום הולדת, ובסוף חילקו גם עוגה ושקיות. 

הבעיה היחידה הייתה שהיו שבע־עשרה שקיות ושמונה־עשר אורחים... כל אחד לקח 

שקית וכשנשארה רק שקית אחת נשארנו אני וליאורה, הבת של שאול והדס מהקומה 

העליונה... אני רציתי כל כך את השקית עם כל הממתקים וההפתעות, אז פשוט 

דחפתי קצת את ליאורה בחדק כדי שאוכל לתפוס את השקית לפניה. פתאום שמעתי 

בכי וראיתי שליאורה עפה מהדחיפה הקטנה שלי וקיבלה מכה מעץ התות...

כולם עזבו את השקיות שלהם, רצו לעזור לה והסתכלו בי במבטים מאשימים. אבל... 

לא  לדחוף אותה רק קצת... פשוט  אבל... לא התכוונתי. זאת אומרת, התכוונתי 

לבכות.  אני  גם  התחלתי  כמעט  השקית...  את  רציתי  כך  כל   — להתאפק  יכולתי 

"להרביץ  מנסים  אם  גם  אלימות,  היא  שאלימות  לי  הסבירה  נעמי  הביתה  בדרך 
בזהירות", ובמיוחד אם אתה פיל גדול וחזק... 

ואולי  חשבתי על זה קצת. בדיוק קראתי בפרשת השבוע על שני העברים שרבו, 

באמת זה לא חשוב כל כך איך הכול התחיל ומדוע. הם לא היו צריכים לריב זה עם 
זה, ולכן כנראה התערב משה במריבה. 

אני חושב שמחר אלך אל ליאורה, אתנצל ואביא לה שקית ממתקים חדשה, אולי אפילו 

אכניס לתוכה בלון קטן ומשרוקית — העיקר שהיא תבין שאני באמת מצטער...

שלכם, 
חידקל

שמות: אלימות
בפרשה זו אנו פוגשים בפעם הראשונה במשה וקוראים על אירועים מתקופות שונות בחייו. בסיפור הראשון על תקופת 
בגרותו של משה אנו לומדים על רצונו של משה לעזור לאֶּחיו, בני ישראל, ואף על נכונותו לפגוע במי שמסכן את בני עמו:

 וַיְִהי ּבַּיִָמים ָהֵהם וַּיִגְַּדל מֹׁשֶה וַּיֵצֵא ֶאל ֶאָחיו וַּיְַרא ּבְסִבְֹלָתם,
 וַּיְַרא ִאיׁש ִמצְִרי ַמּכֶה ִאיׁש ִעבְִרי ֵמֶאָחיו.

 וַּיִפֶן ּכֹה וָכֹה וַּיְַרא ּכִי ֵאין ִאיׁש, וַּיְַך ֶאת ַהִּמצְִרי וַּיְִטְמנֵהּו ּבַחֹול.
)שמות, פרק ב' פסוקים י"א-י"ב(

אף על פי שהתערבותו של משה במריבה נראית מוצדקת, גם בין בני ישראל היה מי שהעיר על התנהגותו: 

 וַּיֵצֵא )משה( ּבַּיֹום ַהּׁשֵנִי וְִהּנֵה ׁשְנֵי ֲאנָׁשִים ִעבְִרים נִּצִים,
 וַּיֹאֶמר לָָרׁשָע: לָָּמה ַתּכֶה ֵרֶעָך?

 וַּיֹאֶמר: ִמי ׂשְָמָך לְִאיׁש ׂשַר וְׁשֹפֵט ָעלֵינּו,
 ַהלְָהְרגֵנִי ַאָּתה אֵֹמר ּכֲַאׁשֶר ָהַרגְָּת ֶאת ַהִּמצְִרי?

 וַּיִיָרא מֹׁשֶה וַּיֹאַמר: ָאכֵן נֹוַדע ַהָּדבָר.
)שמות, פרק ב' פסוקים י"ג-י"ד(
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דמיינו שיכולתם לדבר עם משה. הציעו לו דרכים  	●

אחרות להגיב להתנהגותו של האיש המצרי.

מה טען האיש העברי כלפי משה כאשר משה שאל  		●

אותו מדוע הוא מכה את חברו?

האם הטענה הזאת מוצדקת בעיניכם? נמקו את  		●

תשובתכם.

מה פירוש?
וַּיְִטְמנֵהּו — קבר אותו, הסתיר אותו

נִִּצים — ר��בִים
ַהלְָהְרגֵנִי ַאּתָה אֵֹמר — האם אתה מתכנן להרוג אותי

ּכֲַאׁשֶר — כמו
וַּיִיָרא — פחד
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אמר ריש לקיש: המגביה )=המרים( ידו על חבירו, 
אף על פי שלא ִהכהו – נקרא רשע. 
)תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין דף נ"ח ע״ב(

לפי דברי ריש לקיש, גם מי   ●
שרק מאיים להכות — אפילו 

 אם אינו מכה ממש —
 נקרא רשע.

נסו להסביר מדוע הוא טוען 
כך. 

האם אתם מסכימים עם   ●
טענה זו?

נּו  ּלָ ה ׁשֶ ּתָ ּכִ ּבַ
ַהְפָסקֹות  ּבַ

ֲהמֹון ְיָלִדים 
הֹוְלִכים ַמּכֹות.
ַעם ְועֹוד ַאף ּפַ

ֹלא ִהְצִליָחה ַהּמֹוָרה
ְלַגּלֹות ִמי ִהְתִחיל,
ְגַלל ִמי ֶזה ָקָרה ּבִ

י ֲאִפּלּו ִאם ּכִ
ַדע ֵאיֶזה ִהיא ּתֵ

יץ ָהִראׁשֹון —  ֶיֶלד ִהְרּבִ
ִני ִלְפֵני ֶזה ֵ אּוַלי ַהּשׁ

הֹוִציא לֹו ָלׁשֹון
יר אֹו ָזַרק ָעָליו ּגִ

ין ַלּמֹוָרה  אֹו ִהְלׁשִ
ל ֶאת ִאּמֹו אֹו ִקּלֵ
ָעְבָרה. ָנה ׁשֶ ָ ּשׁ ּבַ

יהודה אטלס

בין השורות
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ספרו איך מקובל לפתור   ●
מריבות בכיתתכם: 

האם נעזרים במורה או 
מסתדרים לבד? איך 

מבררים מה קרה? איך 
מחליטים על פתרון?



פירושים 
ומפרשים

שלח את עמי
ומה אומר על כך רש"י

שיעור "פירושים ומפרשים" התחיל כרגיל. הפעם 
נלווה לערפל הסמיך ריח קטורת עדין. כשהתפוגג 

הערפל, מצאו תומר וטליה את עצמם עומדים 
בגומחה קטנה בקצהו של אולם עצום. 

שני הילדים זיהו מיד את ארמונו המהודר של 
פרעה, ארמון שכבר ביקרו בו בעבר )בפרשת 

וישב(. הכתלים היו מכוסים בעיטורים צבעוניים 
ומרהיבים של בני אדם, בעלי חיים וצמחים, ועל 

שולחן במרכז האולם התנוצצו כלי זהב וכלי כסף, 
ופסלונים של בני אדם ובעלי חיים. 

אך בניגוד לכל ההוד וההדר ִהדהדו בחלל העצום 
צעקות רמות: "חצופים! עבדים בני עבדים! למי 
הם חושבים את עצמם! הם באים אליי ואומרים 

לי: 'ּכֹה ָאַמר ה', ֱאֹלֵהי יִׂשְָרֵאל, ׁשַּלַח ֶאת ַעִּמי' 
)שמות, פרק ה' פסוק א'( איזו חוצפה!..." 

"כנראה שפספסנו אותם", נשמע קול נעים ומוכר 
מאחוריהם. כשתומר וטליה הסתובבו הם שמחו 
למצוא את הפרשן רש"י שפגשו כבר בפרשת 

ויצא. "פספסנו את מי?" שאלו שניהם יחד. "את 
משה ואהרון", ענה רש"י, "הם היו כאן וביקשו 
מפרעה לשחרר את בני ישראל, וכפי שאתם 
מבינים הבקשה לא נענתה בחיוב... ואני עדיין 
מהרהר בשאלה שבגללה באתי לכאן: מדוע 
בכלל שלח ה' את משה ואהרון אל פרעה? 

הרי הוא היה יכול לעשות נס אחד ולהוציא את 
בני ישראל ממצרים בלי אף מילה מיותרת". 

הצעקות המשיכו להדהד בחלל האולם, פרעה 
היה כעוס מאוד... "אולי", אמרה טליה, "ה' רצה 

לתת לפרעה הזדמנות — אולי הוא במקרה יסכים 
לשחרר אותם?" "ואולי יש כאן גם עניין חינוכי", 

הוסיף תומר, "ה' רוצה ללמד אותנו איך ראוי 
לפנות לאנשים: קודם כול צריך לבקש בנימוס, 
ורק אם זה לא הולך אפשר לבדוק דרכי פעולה 
אחרות...״ רש"י חייך אליו, "אני בהחלט מסכים 

עם ההסבר שלך". הוא הוציא את פנקסו, רשם 
כמה דברים ואז אמר: "תודה על העזרה חברים. 

ועכשיו אם תסלחו לי — אני חייב לזוז".
לשניים לא היה ברור מתי ואיך הם עזבו את 

האולם הגדול, אך כאשר הם מצאו את עצמם 
שוב בכיתת המחשבים, הופיע על המסך שמולם 

הפירוש הזה:

רש"י
)אמר משה לה':( יכול היית לשלוח 

ברק אחד ולשרוף את המצריים, אלא 

)=אבל( שלחתני מן המדבר אל פרעה 

לאמר )לו(: "שלח את עמי", במתון 

)=במתינות(.

"טוב", אמר תומר, "למדנו משהו! אם אל פרעה 
ראוי לפנות בנימוס, אז כמעט אל כל אדם 

צריך לפחות לנסות..." ושניהם חייכו ופנו במרץ 
להמשך הפעילות. 

במילון שלי
שלח את עמי! — 

תביעה למתן אישור יציאה ליהודי הגולה 
ועלייה לארץ מן הארצות האוסרות 

אפשרות זו.
)על פי מילון אבן ־שושן המחודש( 
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לפי הפרשנות של   ●
רש"י וההצעות של 
תומר וטליה, מדוע 

שלח אלוהים את משה 
ואהרון אל פרעה לבקש 
ממנו: "שלח את עמי"?

באילו נסיבות השתמשו   ●
בימינו בביטוי "שלח 

את עמי"? מדוע הביטוי 
הזה מתאים לנסיבות 

האלה? 
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ַמַהְטָמה ַגְנִדי
כל הזמן אומרים לנו שאלימות אינה דרך לפתור דברים. 

ובכל זאת, למרבה הצער, מעשי אלימות מתרחשים 
לא רק בין ילדים אלא גם בין מבוגרים. אפילו מנהיגים, 

שאמורים לפעול באחריות ובשיקול דעת, משתמשים לא 
פעם בדרכים אלימות כדי להתמודד עם קשיים ואתגרים 

העומדים בפניהם. 
ההיסטוריה של העולם רצופה מריבות וסכסוכים 

שהתפתחו למאבקים אלימים ולמלחמות שהביאו למותם 
של מיליוני אנשים. 

ַמַהְטָמה גַנְִדי )הודו, 1948-1869( היה מנהיג יוצא דופן 
שהצליח להשיג את מטרותיו דווקא בהתנגדות לא־אלימה. 

הוריו של גנדי קראו לו מוהנדס קרמצ'נד גנדי, אולם הוא 

זכה בתואר "ַמַהְטָמה", שפירושו: 
"נשמה גדולה". גנדי עמד בראש 

מרד לא־אלים נגד הבריטים ששלטו בהודו בתקופה ההיא. 
הוא הנהיג הפגנות ושביתות רבות, רובן שביתות רעב — 

כולן ללא אלימות מצד המפגינים ואף נשלח לכלא עשרות 
פעמים. באחת ההפגנות טבחו חיילים בריטים במפגינים 

הודים והרגו מאות מהם, אך אירוע זה רק הגביר את 
פעולות המחאה של ההודים נגד השלטון הבריטי. 

בשנת 1947, שנה אחת בלבד לאחר שהצליח להשיג את 
מטרתו והודו זכתה בעצמאות, נרצח גנדי בשלוש יריות 

אקדח בידי מתנגד פוליטי כשהיה בדרך לתפילה. וכך, אדם 
שכל חייו הטיף נגד אלימות, נפל בעצמו קורבן לרצח אלים. 

פרשת	שמות:	אלימות	

מה בפרשה?

ישראל  בני  ישראל.  ַעם  של  לסיפורו  אחת,  משפחה  של  מסיפורה  אותנו  מעביר  שמות  ספר 
ישראל  בני  על  והטיל  מכך  חשש  יוסף,  את  הכיר  שלא  חדש,  ומלך  במצרים,  ומתעצמים  מתרבים 

גֵזרות קשות. בין השאר, ציווה המלך על בני ישראל להמית את כל הבנים הזכרים הנולדים להם.
נולד משה החביאה אותו אמו  ועד בגרותו. כאשר  גם סיפורו של משה, מילדותו  בפרשה מסופר 
בבית, וכשלא יכלה עוד להסתירו, שמה אותו בתיבה בסּוף על שפת היאור, בתקווה שיינצל. ואכן, 

בת פרעה מצאה אותו ואימצה אותו. 
בבגרותו, לאחר שהרג איש מצרי שִהכה איש עברי, ברח משה אל מדָין, שם התחתן עם ציפורה בת 
יתרֹו. יום אחד התגלה ה' אל משה מתוך הְסֶנה הבוער ושלח אותו להושיע את ישראל ממצרים. 

בדרכו של משה למצרים עמדו חייו בסכנה ואשתו ציפורה ָמָלה את בנם ובכך ִהצילה אותו.
במצרים התייצב משה עם אהרון אחיו בפני פרעה וביקש ממנו לשחרר את בני ישראל ולהוציאם 

ממצרים, אך פרעה סירב!

מאז שקראתי את הסיפור 
על משה והסנה הבוער, 

אני מקפיד לנעול רק נעליים 
וסנדלים עם סקוצ'ים...

כדי שאם פעם אגיע למקום קדוש, 
וה' יגיד לי: "ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך..."

 לא אצטרך להסתבך
עם השרוכים!
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מכתבים 
מחידקל

וארא: משלימים זה את זה 14
בפרשת וארא שלח ה' את משה לדבר עם פרעה בפעם השנייה. בפעם הראשונה שבא משה לפני פרעה )בפרשת 

שמות( הצטרפו אליו אהרון אחיו וזקני ישראל.
משה חשב שעתה, בפעם השנייה, עליו ללכת לבדו אל פרעה אך הביע חשש שדבריו לא יישמעו בשל מוגבלותו:

 וַּיֹאֶמר מֹׁשֶה לִפְנֵי ה': ֵהן ֲאנִי ֲעַרל ׂשְפַָתיִם וְֵאיְך יִׁשְַמע ֵאלַי ּפְַרעֹה?
)שמות, פרק ו' פסוק ל'(

אלוהים השיב למשה והציע לו פתרון — מישהו שיצטרף אליו וידבר במקומו: 

 ַאָּתה ְתַדּבֵר ֵאת ּכָל ֲאׁשֶר ֲאצַּוֶּךָ, וְַאֲהֹרן ָאִחיָך יְַדּבֵר ֶאל ּפְַרעֹה, וְׁשִּלַח ֶאת ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵמַאְרצֹו.
)שמות, פרק ז' פסוק ב'(

וכך יוצאים משה ואהרון למשימה המשותפת: לבקש מפרעה לשלח את ישראל ממצרים, ולומר לו שאם יסרב — יבואו 
על מצרים מכות קשות.

שלום חברים,

אתמול נעמי ואני חגגנו. בדיוק לפני שלוש שנים הכרנו, ומאז החיים של שנינו השתנו 

לגמרי! לכבוד היום המיוחד הכנו ביחד ארוחה חגיגית, נעמי שמה מוזיקה, רקדנו 

לפעמים אני  נעמי.  וגם החלפנו מתנות. אני מרגיש בר מזל שמצאתי את  והשתוללנו 

חושב שזה די מפתיע שאנחנו מסתדרים טוב כל כך ביחד, הרי בדברים רבים אנחנו 

ממש הפוכים: היא חכמה, מסודרת, יודעת בדיוק מה להגיד ומה לעשות בכל מצב, 

ואני... טוב, כבר הספקתם להכיר אותי קצת... אני פיל די מבולבל ומגושם, יש לי 

כוונות טובות אבל לא תמיד אני עושה את הדבר הנכון... 

לאחר שאכלנו את עוגת תפוחי העץ, אמרתי לנעמי: "נעמי, קצת לא נעים לי. את כל 

כך מוצלחת, תמיד דואגת לי ומסבירה לי דברים, ואני? אני מרגיש שאני לא עושה 

אמרה:  ואז  דבריי,  את  הבינה  לא  כאילו  אליי,  הסתכלה  נעמי  בשבילך".  מספיק 

שאני  רואה  מהצד  שמביט  מי  לי?  יקר  אתה  כמה  מבין  לא  באמת  אתה  "חידקל, 

מצליחה בעבודה ושיש לי חיים מאורגנים, אבל מה שלא תמיד רואים הוא שלפעמים 

אני מרוכזת כל כך במה ש'צריך לעשות' עד שאני שוכחת לעשות גם דברים אחרים, 

למשל, סתם דברים שגורמים לי הנאה... ואתה, חידקל, אתה מזכיר לי שחשוב גם 

להירגע, לשחק ופשוט ליהנות מהחיים. לדעתי אנחנו צמד מושלם!"

עכשיו הרגשתי הרבה יותר טוב, ופתאום נזכרתי באחים משה ואהרון. גם הם היו 

שונים זה מזה, אבל כל אחד השלים את מה שהיה חסר באחיו, וביחד הם הצליחו 

מאוד. מעניין, התורה לא מספרת מי מהם היה מאורגן יותר ומי — קצת פחות... 

שלכם,
חידקל
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ממה חשש משה?    ●

נסו לדמיין את שיתוף הפעולה בין משה ואהרון. כתבו קטע קצר המתאר כיצד הם התכוננו   ●
לפגישה עם פרעה )אפשר בזוגות, בהומור, בחרוזים... כיד הדמיון הטובה עליכם(. 

מה פירוש?
ֲעַרל ׂשְפָתַיִם — מי ששפתיו כאילו 

אטומות ואינו יכול לשכנע בדיבורו

איילת
Highlight
קצת לא ברור. אולי לכתוב: ודיבורו קשה להבנה ולכן לא משכנע

איילת
Sticky Note
אולי לקצר את השורות של הטקסט ולהעביר את זה לשמאל?
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ארבעה מינים נוטלים בסוכות: 
רֹות )=הלולב והאתרוג( שניים מהם עושים ּפֵ

ושניים מהם אינם עושים פרות )=ההדס והערבה(. 
העושים פרות יהיו זקוקים לאלה שאינם עושים פרות,
ואלו שאינם עושים פרות יהיו זקוקים לעושים פרות. 

ואין אדם יוצא ידי חובתו בנטילת לולב, עד שיהיו כולם באגודה אחת. 
כך הם ישראל, אין מעשיהם נרצים לפני ה' עד שיהיו כולם באגודה אחת. 

)על פי תלמוד בבלי, מסכת מנחות דף כ"ז ע"א(

במדרש כתוב: "העושים   ●
פרות יהיו זקוקים לאלה 

שאינם עושים פרות, ואלו 
שאינם עושים פרות יהיו 

זקוקים לעושים פרות", ואחר 
כך נערכת ההשוואה בין 

 ארבעת המינים לעם ישראל.
ִחשבו על דוגמה לאדם 

הזקוק לאדם השונה ממנו 
כדי לבצע משימה כלשהי.

חשבו על שני חברים שאתם   ●
מכירים — שונים מאוד 

באופיים אך מסתדרים היטב 
יחד.

מה פירוש?
מינים — סוגים

נוטלים — לוקחים
יוצא ידי חובתו — מקיים את 

המצווה כמו שצריך
נרצים — מתקבלים

ֵיׁש ִלי ָחֵבר,

קֹוְרִאים לֹו ֵאִלי,

ָבִרים ָכל ַהּדְ ּבְ ׁשֶ

הּוא נֹוָרא ּדֹוֶמה ִלי.

ג'ּוִלים ְוָקא ּבְ ֲאִני רֹוֶצה ּדַ ׁשֶ ּכְ

ֵחק; א ְלׂשַ ם הּוא ּבָ ּגַ

ל —  הּוא רֹוֶצה ְלַטּיֵ ׁשֶ ּכְ

ק. ֵ ם ִלי ִמְתַחּשׁ ּגַ

ֵמח —  הּוא ָעצּוב אֹו ׂשָ ׁשֶ ּכְ

ם ֲאִני ֶכף ּגַ ּתֵ

ׁשֹוֶלם  ְוָתִמיד ֲאַנְחנּו ּבְ

ְכָלל ִעְנָיִנים. ְוֵאין ּבִ

ְך ֲאַנְחנּו ּדֹוִמים ֲאִני ְוֵאִלי, ל ּכָ ּכָ

ִני, ֵ ֶאָחד ַלּשׁ

ְפָעִמים ִנְדֶמה ִלי  ּלִ ַעד ׁשֶ

הּוא — ֶזה ֲאִני. ׁשֶ

ֵיׁש ִלי ָחֵבר ַאֵחר,

קֹוְרִאים לֹו ֲאָדר,

הּוא ַוֲאִני ׁשֶ

ָבר. ׁשּום ּדָ יִמים ּבְ ֹלא ַמְסּכִ

ֶקט —  ִאם ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ

ֶכף צֹוֵרַח; הּוא ּתֵ

הּו —  ֶ ִאם ֲאִני אֹוֵמר ַמּשׁ

ַח. ד ִמְתַוּכֵ הּוא ִמּיַ

ִמיד הּוא אֹוֵהב ּתָ

ֲאִני ׂשֹוֵנא, ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ֵנינּו ִקּצּור ִלׁשְ ּבְ

ֵיׁש ֹאִפי ׁשֹוֶנה.

יז, ִלְפָעִמים ֶזה ַמְרּגִ

ן, ִלְפָעִמים ֶזה ְמַעְצּבֵ

ֶעֶצם —  ֲאָבל, ּבְ

ה יֹוֵתר ְמַעְנֵין. ֶזה ַהְרּבֵ

יהודה אטלס

בין השורות
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איזה חבר אתם מעדיפים -  ●	
חבר שדומה לכם בכול, או 
חבר שונה מכם מבחינות 

רבות? הסבירו את 
תשובתכם.

איילת
Highlight
להוסיף בסוגריים (של צמחים)
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עברית
שפה יפה

דורי פתר תשבץ בעיתון. "אימא", הוא קרא אל 
חלל הסלון, "מה זה 'ההפך מקוצר רוח'?" "איפה 

זה?" הציצה נועה מעבר לכתפו, "הנה", הראה לה 
דורי, "זה אמור להיות מילה בת שש אותיות, אוף, 

אין לי מושג! אימאאאאא!!!" צעק שוב אל חלל 
הבית. "מה קרה?" שאלה אימא בכעס כשהגיעה 

מהחדר השני, "מה זה קוצר הרוח הזה? אתה 
לא יכול לחכות דקה?" ברגע הראשון לא הבין 

דורי מה היא אומרת, "רגע, זה בדיוק מה שאני 
שאלתי", אמר מופתע. "מה?" שאלה אימא. 

"שאלתי 'מה זה ההפך מקוצר רוח?' ", אמר דורי, 
"זו אחת ההגדרות בתשבץ שלי..." אימא חייכה, 
"אז אולי משום כך אתה מתנהג בקוצר רוח אף 
על פי שאתה עוד לא יודע מה זה?" דורי הביט 
בה מבולבל. "אני לא מבין כלום... אני מתנהג 

בקוצר רוח? מה זאת אומרת?" אימא התיישבה 
לידו והסבירה בסבלנות: "אתן לך רמז — קודם 

כול, זה ביטוי מהתורה..." "רגע, אני זוכרת!" 
התפרצה נועה, "זה מופיע בתיאור של בני ישראל 
במצרים, כאשר הם לא שמעו אל משה..." וכבר 

ישבה ליד המחשב והקלידה. על המסך הופיע 
הפסוק:

קוצר רוח

דורי הציץ מעבר לכתפה. "הבנתי, הם לא שמעו 
אל משה כי הם היו טרודים בעבודה הקשה 
ולא הייתה להם סבלנות", עיניו אורו פתאום, 

"סבלנות! זו המילה שחיפשתי! שש אותיות — זה 
מתאים בדיוק להגדרה בתשבץ! אימא את גאון!" 

הוא טפח על שכמה. 
"אגב" אמרה אימא, מחויכת מהמחמאה, "מעניין 
שלא שמעת את הביטוי קודם לכן, הוא ביטוי די 
רֹווֵַח בשפה העברית. נגזרו ממנו הכינויים: 'ְקצַר 

רוח' — לזָכָר, 'ִקצרת רוח' — לנקבה, ולפעמים 
אומרים על מישהו ש'ָקצְָרה רוחו', כלומר, קשה 
לו לחכות, אין לו סבלנות". "והוא אפילו מופיע 

במילון", הוסיפה נועה והצביעה על המסך:

קוצר רוח -
חוסר סבלנות

)מילון אבן־שושן המחודש(

"בקיצור" סיכמה אימא ופנתה אל דורי, "עכשיו, 
כשאתה מכיר את הביטוי ומבין אותו, אני מקווה 

שבפעם הבאה יהיה לך קצת יותר אורך רוח"...

וַיְַדּבֵר מֶֹׁשה ּכֵן ֶאל ּבְנֵי יְִׂשָרֵאל,
וְֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה 

ִמּקֹצֶר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה. 
)שמות, פרק ו' פסוק ט'(
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חברו משפט ובו הביטוי  	●

"קוצר רוח".

חברו משפט ובו הביטוי  	●

"אורך רוח".

היזכרו במקרה  	●

שחשתם קוצר רוח או 
התנהגתם בקוצר רוח. 

ספרו עליו.
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ניצחון לַאְנִדיֹוִני!
אף על פי שהכותרת נראית קצת 

מוזרה, אין כאן טעות. ַאנְִדיֹונִי הוא כינויים 
של צמד הטניסאים הישראלים אנדי רם 

ויוני ארליך.
ב־26 בינואר 2008 זכו אנדי ויוני 

באליפות אוסטרליה הפתוחה לזוגות 
ודורגו בין שחקני הטניס־זוגות הטובים 

בעולם. היה זה ניצחון לשני השחקנים וגם למדינת ישראל. 
לאחר הניצחון אמר יוני ארליך: "לא היה רגע יותר מרגש 

מאשר להרים את דגל ישראל ולהצטלם ִאתו".
שני הספורטאים לא התחילו את דרכם במשחקי הזוגות. 
שנים רבות שיחק כל אחד מהם לבדו. אך בשלב מסוים 

הגיעו שניהם למסקנה שבמשחקי היחידים אולי ישיגו 

הישגים טובים, אך ביחד יוכלו להצליח 
הרבה יותר! והתוצאות מוכיחות שאכן 

הייתה זו החלטה נכונה. 
לעבודת הצוות של אנדיוני מביא 
כל אחד מהשחקנים את הצדדים 
החזקים שלו; תכונותיהם השונות משלימות אלו את 

אלו והופכות את משחק הטניס שלהם לטוב יותר מזה 
של כל אחד מהם לחוד — אחד נועז יותר ולוקח יותר 

סיכונים, והשני יציב יותר. אחד טוב יותר בהגשות, והשני 
חזק יותר ליד הרשת. 

בקיצור, צמד חמד... כמו משה ואהרון... 

פרשת	וארא:	משלימים	זה	את	זה	

בני  ִעם הַעם, אך  דיבר  ישראל ממצרים. משה  בני  לו להוציא את  והבטיח  נגָלה אל משה  ה' 
אך  בשליחותו,  יצליח  שלא  חשש  משה  לו.  הקשיבו  ולא  הקשה  מהעבודה  עייפים  היו  ישראל 
הם  והחְרטּומים.  פרעה  לפני  כשבאו   83 בן  ואהרון   80 בן  היה  משה  אות.  לו  ונתן  אותו  חיזק  ה' 
השתמשו באות שנתן להם ה' – המֶטה שלהם הפך לתנין ובלע את מטֹות החרטומים שהפכו גם 

הם לתנינים.
המכות  שבע  מוזכרות  ָוֵאָרא  בפרשת  המכות.  עשר  מצַרים  על  באו  ואז  בסירובו,  עמד  פרעה 
ְשחין  חיים(,  בעלי  של  )מחלה  ֶדבר  מזיקים(,  חיים  )בעלי  ערֹוב  כינים,  צפרדע,  דם,  הראשונות: 

)מחלת עור( וברד. אחרי כל מכה ומכה חזר בו פרעה מהסכמתו וֵמיֵאן לשחרר את בני ישראל.

כשאימא עושה לי טיפול נגד כינים, 
אני נזכרת בבני ישראל במצרים...

בעיקר מפני שבסוף הטיפול 
אני מרגישה...

כאילו יצאתי מעבדות לחירות!
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מכתבים 
מחידקל

ּבֹא: והגדת לבנך15
 בפרשה הקודמת הוכו המצרים שבע מכות. בתחילת פרשה זו הסביר ה' למשה שהוא ִהקשה את לב פרעה בכוונה, 

כדי שיוכל להכות את מצרים, וגם — 

 ּולְַמַען ְּתסַּפֵר ּבְָאזְנֵי בִנְָך ּובֶן ּבִנְָך 
 ֵאת ֲאׁשֶר ִהְתַעּלַלְִּתי ּבְִמצְַריִם 
 וְֶאת אֹתַֹתי ֲאׁשֶר ׂשְַמִּתי בָם, 

 וִיַדְעֶּתם ּכִי ֲאנִי ה'. 
)שמות, פרק י' פסוק ב'(

שלום חברים!

ועדי  רז  והיום כבר שמעתי את  כאילו רק אתמול הסתיים חג החנוכה,  לי  נראה 

מדברים על הנטיעות בט"ו בשבט! ממש חג רודף חג.

חברים, אני עוד לא הצלחתי להבין את החגים היהודיים. כמעט בכל חודש — חג! 

זה לא שאני מתלונן... זה כיף גדול שחוגגים בכל פעם, אוכלים מאכלים מיוחדים 

ונוהגים מנהגים שונים, אבל השאלה האמתית היא: למה בכלל צריך לחגוג?

נעמי כששאלתי אותה,  לי  ", הסבירה  'בשביל הכיף'  "לא חוגגים את החגים רק 

"כל חג בא לציין משהו: רעיון חשוב או אירוע שקרה לעם שלנו..." "אבל זו בדיוק 

את  או  המכבים  ניצחון  את  לזכור  חשוב  בעצם  "למה  אותה,  קטעתי  השאלה", 

"אך  נעמי,  ענתה  "נכון",  שנים!"  המון  לפני  קרו  האלה  האירועים  מצרים?  יציאת 

אלו היו אירועים חשובים ובעלי משמעות והם ממשיכים להשפיע עלינו עד היום. בכל 

שנה כשחוגגים את החג, מספרים את הסיפור הקשור לחג ומדברים על הדברים 

שחשוב לזכור. אתן לך דוגמה", אמרה והתיישבה לידי, "אתה יכול לחשוב על אירוע 

חשוב שקרה לך ושהיית רוצה לספר לילדים שלך עליו?" חשבתי קצת ועניתי שבטח 

ארצה לספר להם על הפרידה מהמשפחה שלי בהודו, על המסע הארוך ועל ההגעה 

"יפה!" אמרה  למדתי מהם הרבה.  לא קלים, אבל  לארץ. אמנם אלה היו אירועים 

את  חוגגים  למה  ישאלו:  כולם  המסע',  'חג  את  תחגוג  שנה  בכל  אם  "אז  נעמי, 

ממנו". שלמדת  מה  ועל  שלך  המסע  על  לספר  הזדמנות  לך  תהיה  ואז  הזה?   החג 

הבנתי את דבריה של נעמי, וכעת אני מנסה לחשוב איזה מאכל כדאי לאכול ב"חג 

המסע" ואיזה מנהג מיוחד כדאי לקבוע בו, יש לכם הצעות? 

שלכם,
חידקל
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לפי ההסבר של ה' למשה, מה הייתה מטרתן של   ●
מכות מצרים?

מדוע חשוב לספר את סיפור יציאת מצרים בכל   ●
שנה מחדש? היעזרו במכתב של חידקל.

מה פירוש?
ִהתְַעּלַלְּתִי — עשיתי

אֹתֹתַי — האותות שלי, הסימנים שלי )כאן הכוונה למכות(

איילת
Highlight
עשיתי דברים מופלאים
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למדו רבותינו: מי שואל את ארבע הקושיות בליל הסדר?
אם חכם בנו – הוא )=בנו( שואלו את הקושיות, 

ואם )בנו( אינו חכם – אשתו שואלתו. 
ואם אשתו אינה שואלת אותו – הוא )=כל אדם( שואל את עצמו. 

ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעים את הלכות הפסח – שואלים זה את זה.
)על פי תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קט"ז ע"א(

מדוע לדעתכם חשוב לשאול   ●
שאלות?

מה התועלת בלשאול את   ●
עצמך שאלות?

ְמעּו ַאַחי,  ׁשִ
ֲאִני עֹוד ַחי

אֹות ָלאֹור. י ֵעיַני עֹוד ִנּשָׂ ּתֵ ּוׁשְ
ים חֹוַחי  ַרּבִ

ָרַחי ם ּפְ ַאְך ּגַ
פֹור. ִנים ַרּבֹות ִמּסְ ּוְלָפַני ׁשָ

ֲאִני ׁשֹוֵאל
ל ּלֵ ּוִמְתּפַ

ְקָוה. ּלֹא ָאְבָדה עֹוד ַהּתִ טֹוב ׁשֶ

עֹוֵבר ִמְזמֹור
ִמּדֹור ְלדֹור,

ַמֲעָין ֵמָאז ְוַעד עֹוָלם. ּכְ

ֲאִני ׁשֹוֵאל...

חי / אהוד מנור

ַחי, ַחי, ַחי,
ן, ֲאִני עֹוד ַחי. ּכֵ
א ּבָ ּסַ יר ׁשֶ ִ ֶזה ַהּשׁ

א ר ֶאְתמֹול ְלַאּבָ ׁשָ
ְוַהּיֹום ֲאִני.

ֲאִני עֹוד ַחי, ַחי, ַחי,
ָרֵאל ַחי. ַעם ִיׂשְ

א ּבָ ּסַ יר ׁשֶ ִ ֶזה ַהּשׁ
א ר ֶאְתמֹול ְלַאּבָ ׁשָ

ְוַהּיֹום ֲאִני.

בין השורות
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השיר חוזר ומדגיש ש"עם   ●
ישראל חי". האם אין כאן 
חזרה על המובן מאליו? 

מה, לדעתכם, מנסה השיר 
להדגיש? 



פירושים 
ומפרשים

ליל שימורים
ומה חושב על כך רמב"ן

זה היה שיעור נוסף של "פירושים ומפרשים". עוד 
לפני שהתפוגג הערפל חשו טליה ותומר באבק 
ושמעו את ההמולה, כמו... כמו ביציאת מצרים... 
ואכן כשהתפזר הערפל הם ראו את המון העם 
היוצאים: אנשים ונשים, זקנים ותינוקות, בהמות 
נושאות חבילות, צאן ובקר... בקיצור בלגן אמתי!

 "על זה אמר ה': 'לֵיל ׁשִֻּמִרים הּוא לַה' לְהֹוצִיָאם 
ֵמֶאֶרץ ִמצְָריִם' )שמות, פרק י"ב פסוק מ"ב(", נשמע 

קול שהשתדל להתגבר על ההמולה. תומר וטליה 
פנו לעבר הדובר וראו דמות מוכרת. היה זה 

רמב"ן שפגשו כבר בפרשת ויגש. "טוב להיפגש 
שוב", חייך אליהם רמב"ן, "הפעם הגעתי לכאן 
בעניין הביטוי ליל שימורים שנאמר על הלילה 
שבו יצאו בני ישראל ממצרים. אני תוהה לְמה 

הכוונה בביטוי הזה? המילה 'שימורים' הזכירה לי 
את המילה 'שמירה' ולכן חשבתי שאולי ה' 'שמר' 

את הלילה הזה, כלומר חיכה להזדמנות להוציא 
את בני ישראל ממצרים. השאלה היא לְמה הוא 

חיכה?" 
"אולי", אמר תומר, "ה' הרגיש שבני ישראל עדיין 

אינם מוכנים לצאת ממצרים. שהרי להפסיק 
בבת אחת להיות עם עבדים זה לא פשוט. אם ה' 
היה מוציא אותם ממצרים לפני שהם היו מוכנים 
לכך — ייתכן שהם היו פשוט מתייאשים וחוזרים 
למצרים", "ולכן", הוסיפה טליה, "הוא שמר את 
הלילה הזה עד שיהיו מוכנים". רמב"ן הסתכל 

עליהם בהתפעלות ואמר: "תשמעו, אני מתרשם 
מאוד! מלמדים אתכם תורה לא רע בתקופה 

שלכם!" תומר וטליה הסמיקו, ורמב"ן המשיך: 
"האמת שגם אני חשבתי על הכיוון הזה". הוא 
רשם משהו בפנקסו ואז הוסיף: "טוב, אני עוד 

צריך לעבד את זה קצת", הוא הרים את מבטו, 
"אז... תודה חברים ולהתראות". 

שוב התערפל הכול והשניים מצאו את עצמם 
בחזרה בחדר מחשבים. על המסך הופיע פירושו 

של רמב"ן:

רמב"ן

ליל שימורים הוא לה' — שהוא שומר 

ומצפה ללילה שיוציאם מארץ מצרים, 

שהקב"ה מצפה לעת שיהיו ראויים 

להוציאם משם.

"מעניין" אמרה טליה כשסיימו לקרוא את 
הפירוש, "פתאום אני נזכרת שגם במחנה הקיץ 

היה לילה אחד שקראו לו ליל שימורים — לא 
ישנו כל הלילה ועשינו פעילויות לילה שונות". 

"טוב", אמר תומר, "זה די מתאים ליציאת 
מצרים. גם בני ישראל לא ישנו כל הלילה, אף 
על פי שאני לא בטוח שהיה להם זמן לצֹופיּות 

לילה..." שניהם חייכו ופנו במרץ למלא את שאר 
המשימות באתר.

במילון שלי
ליל שימורים -

)בהשאלה( לילה של ֵערּות ופעילות.
)מילון אבן־שושן המחודש(
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לפי הקטע ולפי פירוש  		●

הרמב"ן, מה כוונת 
הביטוי "ליל שימורים" 

בספר שמות?

חברו משפט ובו  		●

הביטוי "ליל שימורים" 
במשמעותו היום.
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הגדה של פסח
התורה ציוותה את בני ישראל לספר לדורות הבאים את 
מה שקרה להם במצרים — "והגדת לבנך" )שמות, פרק ג' 

פסוק ח'(. ואכן, בכל שנה, יושבים יהודים מכל רחבי העולם 

סביב שולחן הסדר ומספרים את סיפור יציאת מצרים. הם 
עושים זאת בעזרתו של ספר המיוחד למטרה זו: "הגדה 

של פסח". שמו של הספר מעיד על מהותו, הוא נגזר 
מהשורש נ-ג-ד, מלשון להגיד, לספר.

ההגדה של פסח הוא הספר היהודי המודפס ביותר. מאז 
המצאת הדפוס יצאו לאור לא פחות מ־4,000 גרסאות 

שונות של ההגדה! ובכל שנה מודפסות גרסאות חדשות. 
במהלך הדורות ערכו קהילות רבות הגדות משלהן, ובכל 
פעם איירו את ההגדה באיורים חדשים בסגנונות שונים. 
למשל, בהגדה מפורסמת שהודפסה באיטליה לפני 450 
שנה, מופיע איור המציג את אברהם אבינו שט בגונדולה 

)סירה איטלקית(; ואילו באיורים שבהגדה שנדפסה בהודו 
מופיעות נשים לבושות סרי )בגד הודי מסורתי( ולהן 

תסרוקת הודית אופיינית... 
בחלק מן ההגדות בחרו העורכים לשלב קטעים חדשים 

יחסית, לצד הקטעים עתיקים שנכתבו לפני אלפי שנים או 
במקומם. לדוגמה, בהגדות שהוציאו לאור גופים ציוניים שונים 

הוזכרו פרקים נוספים מתולדות העם בהקשר לעבדות 
וחירות. למשל, חיי היהודים בגלות, וכמובן מאורעות 

השואה, תוארו כתקופות של עבדות, ואילו העליות לארץ 
ישראל וההתיישבות בה הוצגו כיציאה לחירות. 

ועוד דוגמה: בשנים האחרונות יצאו לאור כמה וכמה הגדות 
"ירוקות" ובהן קטעים הקשורים לשמירת הטבע ולאיכות 

הסביבה. נראה שהעם היהודי התייחס למצווה "לספר את 
הסיפור" ברצינות רבה!

פרשת	ּבֹא:	והגדת	לבנך	

המכה  לקראת  ובחושך.  בארבה  המצִרים  את  ה'  ִהכה  הפעם  מצַרים.  על  לבוא  המשיכו  המכות 
משקוֵפי  את  בדמו  ולסמן  ה  ׂשֶ לשחוט  ישראל  בני  את  ה'  ציווה   – בכורות  מכת   – מכולן  הקשה 
הבתים )כדי שיהיה אפשר להבדיל בין בתי המצִרים לבתי ישראל(. את בשר השה הצטוו בני ישראל 
לצלות ולאכול. אכילת קורבן הפסח היא מצווה לדורות )אך היא תלויה בקיומו של בית המקדש(, 

אליה הצטרפו המצווה לאכול מצה והאיסור לאכול חמץ )שאינן תלויות בקיומו של בית מקדש(.
במסגרת ההכנות לעזיבת ארץ מצרים, השאילו בני ישראל משכניהם המצִרים כלים ובגדים. 

בחצי הלילה הרג ה' את בכורי מצַרים, ובבוקר יצאו בני ישראל מארץ מצַרים.
יציאת  על  הבאים  לדורות  לספר  ולחובה  הפסח  לקורבן  הקשורות  מצוֹות  מוזכרות  הפרשה  בסוף 

מצרים – והרי זה מה שאנו עושים בכל שנה ושנה בליל הסדר!

בליל הסדר אנחנו אוכלים חרוסת 
לזכר הטיט שבני ישראל השתמשו 

בו בעבודת הפרך.

מזל שהם לא השתמשו 
כי אז היינו צריכים לאכול טיט...בחרוסת...
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הגדה מהעיר ּפּונָה 
שבהודו, 1874 



מכתבים 
מחידקל

בשלח: לדעת להודות ולהלל16
בפרשת בשלח יצאו בני ישראל ממצרים. הם הגיעו אל ים סוף שחסם את דרכם ושמעו את המצרים דולקים בעקבותיהם. 
ברגע האחרון קרע ה' את הים, ובני ישראל מיהרו לעבור ביבשה. המצרים נכנסו גם הם אחריהם, אך כאשר אחרון בני 

ישראל הגיע לגדה השנייה, נסגר הים והמצרים כולם טבעו... 
לאחר ימים של מתח והתרגשות הבינו בני ישראל את גודל הנס. וכך מתואר בתורה:

 וַּיְַרא יִׂשְָרֵאל ֶאת ַהּיָד ַהּגְדֹלָה ֲאׁשֶר ָעׂשָה ה' ּבְִמצְַריִם,
 וַּיִיְראּו ָהָעם ֶאת ה', וַּיֲַאִמינּו בה' ּובְמֹׁשֶה ַעבְּדֹו.

 ָאז יָׁשִיר מֹׁשֶה ּובְנֵי יִׂשְָרֵאל ֶאת ַהּׁשִיָרה ַהּזֹאת לה', 
 וַּיֹאְמרּו לֵאמֹר: 

 ָאׁשִיָרה לה' ּכִי גָאֹה ּגָָאה, סּוס וְֹרכְבֹו ָרָמה בַּיָם.
 ]...[ זֶה ֵאלִי וְַאנְוֵהּו ֱאֹלֵהי ָאבִי וֲַאֹרְמֶמנְהּו.

)שמות, פרק י"ד פסוק ל"א ופרק ט"ו פסוקים א'-ב'(

שלום חברים, 

אילו יכולתם לראות אותי עכשיו בטח הייתם מתפלאים. אני עונד עניבה! 

השכונתי,  הספר  בית  מנהל  כהן,  דניאל  מר  ובכן,  שואלים?  אתם  החגיגה"  "מה 

מסיים 25 שנות עבודה בבית הספר ויוצא לפנסיה, ולכן הוחלט לערוך לכבודו מסיבה 

גדולה ובה נאומים, שירים והענקת תעודת הוקרה.

נעמי התלהבה מאוד כששמעה על החגיגה. "אני זוכרת שדניאל כהן היה מנהל נהדר", 

סיפרה, "הוא היה מנהל חכם וחביב, ובית הספר היה מקום שכיף להיות בו ונעים 

ללמוד בו. אף פעם לא אשכח שיום אחד הוא ראה אותי יושבת בחצר בוכה. הוא 

הזמין אותי לשיחה בחדר שלו, כיבד אותי בשוקולד ושוחח אִתי עד שנרגעתי". נעמי 

הוסיפה שמדובר באדם מיוחד, ושבאמת מגיע לו שיערכו לכבודו מסיבת פרידה יפה. 

אני כמובן שמח על כל סיבה למסיבה, אך תהיתי בקול: "האם דניאל כהן לא יודע 

אם  שאפילו  הסבירה  נעמי  מיוחדת?"  חגיגה  צריך  מדוע  אותו?  שמעריכים  כבר 

כשאפשר?" סיכמה.אדם יודע שמעריכים אותו, חשוב להגיד לו את הדברים במפורש, "למה לא לפרגן 

באחרים?" שאלתי."אתם לא חוששים שלאחר שהוא ישמע את דברי השבח הוא יתחיל להשוויץ או לזלזל 

"אני לא חושבת שהוא יגיב כך", אמרה נעמי. "אנשים יכולים להיות גאים במעשים 

שלהם בלי להתנשא; אנשים יכולים להעריך את עצמם ולהמשיך להעריך גם מעשים 

של אחרים. ומלבד זאת, חשוב שנלמד להכיר תודה כשצריך".

השתכנעתי. זה מזכיר לי שבפרשה שלנו מסופר שבני ישראל שיבחו את אלוהים והיללו 

הוקרה על כך...אותו לאחר קריעת ים סוף. זה באמת היה מרשים... אכן מגיעה לאלוהים תעודת 

שלכם,
חידקל
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בני ישראל הודו לאלוהים. כיצד הם עשו זאת?  		●

האם, לדעתכם, זו דרך טובה להודות? מדוע? 		●

מה פירוש?
ַהּיָד ַהּגְדֹלָה — מעשה הגבורה הגדול

גָאֹה ּגָָאה — גדל מאוד, הראה את גדולתו
ָרָמה בַּיָם — השליך בים

זֶה ֵאלִי וְַאנְוֵהּו — זה האל שלי ואשבח אותו
ֲאֹרְמֶמנְהּו — אספר על גדולתו



מדרש - מפי חכמים
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 אמרו על דוד המלך שבשעה שסיים )לכתוב את( ספר תהלים,
זחה דעתו עליו. 

 אמר לקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם,
האם יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי? 

 נזדמנה לו צפרדע אחת ואמרה לו:
אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירה יותר ממך.

)ילקוט שמעוני, תהלים תתפ"ט(

על שלושה דברים / לאה גולדברג 
ם: ג ַהּיֹוֵרד ַלּיָ ּיָ ָאַמר ַהּדַ

ם —  ָבִרים ָהעֹוָלם ַקּיָ ה ּדְ לֹוׁשָ ַעל ׁשְ
ִמים, ַעל ֵמי ַהּיָ

ת ׁשֶ ּבֶ ַעל חֹוֵפי ַהּיַ
ת. ֶרׁשֶ צּוָלה ָהעֹוִלים ּבָ ֵגי ַהּמְ ְוַעל ּדְ

ה: ר ַהּמֹוִביל ַמְחֵרׁשָ ָאַמר ָהִאּכָ
ה —  לֹוׁשָ ָבִרים ׁשְ עֹוֵמד ָהעֹוָלם ַעל ּדְ

דֹות, ַעל ַאְדַמת ַהּשָׂ
ַמִים, ֵמי ׁשָ ׁשְ ַעל ּגִ

ִים. ֵזַעת ַאּפַ ְוַעל ֶלֶחם מּוָצא ּבְ

ֵביתֹו ַהּבֹוֵדד: ן ּבְ ָאַמר ָהֳאּמָ
ָבִרים ָהעֹוָלם עֹוֵמד —  ה ּדְ לֹוׁשָ ַעל ׁשְ

ל ָאָדם,  ַעל ִלּבֹו ׁשֶ
ַבע, ַעל ְיִפי ַהּטֶ

ְצִליל ָוֶצַבע. ָבִרים ּבִ ּטּוי ַהּדְ ַעל ּבִ

מה פירוש?
ספר תהלים — אחד מספרי 

התנ"ך ובו מזמורי שבח והלל לה'
זחה דעתו — התגאה

ריבונו של עולם — אדון העולם, 
כינוי לאלוהים

מה לדעתכם היה דוד המלך   ●
יכול ללמוד מאירוע זה?

אילו הייתם אתם כותבים את   ●
המדרש, האם הייתם בוחרים 

דווקא בצפרדע או בבעל 
חיים אחר? הציעו בעל חיים 

נוסף שיתאים למדרש.

ָאַמר ָהָאָדם ַהּפֹוֵקַח ֵעיָניו:
ְפָלא ּוָמה ַרב —  ל עֹוַלם ַמה ּנִ רֹו ׁשֶ ָעׁשְ

ּבֶֹקר ּבֶֹקר
ת ְבֶרׁשֶ י ּכִ ִלּבִ ד ּבְ ִנְלּכַ

ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו,
ת, ׁשֶ ּבֶ צּוָלה, ַהּיַ ַהּמְ

ְואֹורֹות ּוְצָלִלים
ין, ים ְוֻחּלִ ְוַחּגִ

ים ּוְצִליִלים ּוִמּלִ
ּבֹוִלים דֹות ׁשִ ּוׂשְ

ת. ׁשֶ ְוָכל ִצְבֵעי ַהּקֶ

בין השורות

67

השיר מתאר שלושה דברים  	●

שהעולם עומד עליהם בעיני 
כל מיני אנשים, דברים אלה 

הם הדברים החשובים ביותר 
החשובים בשבילם, הדברים 

שהם מודים עליהם. 

מהם שלושת הדברים  	●

שהדייג, האיכר והאומן מודים 
עליהם? מדוע כל אחד מהם 

מודה על הדברים האלה 
דווקא?

על פי השיר אדם הפוקח  	●

עיניו בבוקר מודה על דברים 
רבים ושונים הקיימים בעולם. 
חשבו: על מה תרצו להודות 

כשתקומו מחר בבוקר?

איילת
Sticky Note
בראשון אין צורך בבולט
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עברית
שפה יפה

"נועה! דורי! בואו לעזור לי להחליף מצעים!" 
נשמע קולה של אימא מהחדר השני.

"אוף", אמרה נועה כשהתייצבה לעבודה לפני 
אימא, "מכל עבודות הבית אני הכי שונאת 

להחליף מצעים, זה ממש קשה!" 
"טוב, טוב", ניסתה אימא להרגיע והגישה לה 

ציפית, "אל תעשי מזה קריעת ים סוף, בסך הכול 
צריך להוריד את הציפה המשומשת ו..." 

"מה הקשר לקריעת ים סוף?" שאל דורי שבדיוק 
נכנס לחדר. "זה ביטוי שמשמעותו משהו שקשה 

מאוד לעשות", אמרה אימא, "התכוונתי לומר 
לנועה שהחלפת מצעים היא לא משימה קשה 

כל כך".
ואכן בתוך כמה דקות הסתיימה העבודה. "אגב, 
את יודעת שבפרשה שלנו מסופר על קריעת ים 
סוף?" שאל דורי את נועה והתיישב ליד המחשב. 

"כן", אמרה נועה והציצה מאחוריו, "באמת 
חשבתי לבדוק את העניין..." בתוך שניות הופיעו 

על המסך המילים האלה:

קריעת ים סוף

"הי, המילים 'קריעת ים סוף' לא מופיעות בפרשה 
שלנו בכלל!" אמר דורי בהפתעה, ונועה הוסיפה: 
"נכון, כתוב רק 'ויבקעו המים' ". דורי הקליד עוד 
משהו ואמר בהפתעה גדולה עוד יותר: "למעשה 

הביטוי קריעת ים סוף כלל לא מופיע בתורה! 
אבל..." הוא הוסיף: "כאן כתוב שהביטוי מופיע 

67 פעמים בתלמוד ובמדרשים! בואי ונראה 
אחת מהן": 

קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף.
)תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף קי"ח ע"א(

"אהה! זה פשוט", אמרה נועה, "ָקׁשִין — זה 
ָקׁשִים. כלומר, האמרה הזאת באה לומר שקשה 

לאדם להשיג מזון ולהתפרנס כמו קריעת ים 
סוף — כלומר, קשה מאוד–מאוד". "נכון", אמר 

דורי, "תראי איך ההורים שלנו עובדים קשה כדי 
להתפרנס". נועה הנהנה בהסכמה.

 "אגב", הוסיף דורי בשקט, "בינינו, בקשר
למצעים — זה באמת לא היה קריעת ים סוף..." 
נועה הוציאה לו לשון ואז שוב נשמע קולה של 
אימא: "דורי! נועה! בואו לעזור לי עם הכביסה", 

ושניהם נאנחו....

קריעת ים סוף —
משל לדבר קשה ביותר.

)מילון אבן־שושן המחודש(

ַהּלַיְלָה וַּיֶָׂשם ֶאת ַהּיָם לֶָחָרבָה, ה' ֶאת ַהּיָם ּבְרּוַח ָקִדים ַעּזָה ּכָל וַּיֵט מֶֹׁשה ֶאת יָדֹו ַעל ַהּיָם וַּיֹולְֶך 
וַּיִּבָקְעּו ַהָּמיִם.

)שמות, פרק י"ד פסוק כ"א(
חָָרבָה — י�ּבָּשָה    וַּיִּבְָקעּו — נחצו 
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חברו משפט ובו הביטוי  	●

"קריעת ים סוף".
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פרס נֹוֶּבל
כשמסתיים משחק כדורגל חשוב — מעניקים לקבוצה 

המנצחת גביע; ספורטאי הזוכה במקום הראשון 
באולימפיאדה — מקבל מדליית זהב; לתלמידים שהצליחו 
בלימודים — נותנים תעודות הצטיינות. כך אנו מביעים את 

הערכתנו לאנשים שהתאמצו והצליחו. 
אבל מה מקבל אדם שהתאמץ מאוד והצליח להביא 

להסכם שלום בין אויבים, או מדען שמצא תרופה למחלה 
קשה? גם במקרים כאלה חשוב לשבח את האדם 

ולהודות לו! 
אלפרד נובל )1901-1833( היה תעשיין שוודי שהרוויח 

כסף רב מפיתוח הדינמיט — חומר נפץ מסוכן מאוד. לעת 
זִקנתו הבין נובל שהדינמיט שפיתח הזיק מאוד לעולם. 

הוא החליט לייסד קרן שממנה יחולקו בכל שנה פרסים 
כספיים לאנשים שיתרמו תרומה מיוחדת לאנושות כולה: 

סופרים ומשוררים שיכתבו 
יצירות בעלות ערך, מדענים 

שיגלו תגליות חשובות ואנשים 
שיפעלו לקידום השלום בעולם. 

הפרס נקרא "פרס נובל" על 
שם מייסדו, ונחשב לפרס 

החשוב והמוערך ביותר בעולם 
בתחומים שהוא מוענק בהם. אנחנו יכולים להתגאות בכך 
שבמהלך השנים זכו בפרס שמונה ישראלים: הסופר ש"י 

עגנון זכה בפרס נובל לספרות; מנחם בגין, יצחק רבין 
ושמעון פרס זכו בפרס נובל לשלום; המדענים אברהם 
הרשקו ואהרון צ'חנובר זכו בפרס נובל לכימיה ודניאל 

כהנמן וישראל אומן זכו בפרס נובל לכלכלה. 
אז אם אתם רוצים לתרום לעולם בתחום מסוים, טוב 

שתעשו זאת גם בלי לחכות לפרס, אבל דעו שאם תצליחו 
מאוד, אולי תהיו גם אתם מועמדים לפרס נובל! 

מה בפרשה?

פרשת	בשלח:	לדעת	להודות	ולהלל	

ביבשה. אחרי  עברו  וישראל  לשניים  נבקע  הים  נס –  ונעשה להם  לים סוף  הגיעו  ישראל  בני 
שעברו נסגר הים, והמצִרים שרדפו אחריהם טבעו בו. בני ישראל שרו את שירת הים וכך שיבחו 

את אלוהיהם והודו לו על הנס הגדול שעשה להם.
כיצד  משה  את  הנחה  וה'  ָמרים,  בו  שהמים  למקום  ישראל  בני  הגיעו  במדבר  במסעותיהם 
ָלו )סוג של עוף( וָמן מהשמים. בֵמי  להמתיקם. אחר כך התלוננו ישראל על רעב, וה' שלח להם ׂשְ

ה משה בצּור ויצאו ממנו מים. ְמריָבה התלוננו העם שוב על מחסור במים, והפעם ִהּכָ
בני  ניצחו  זה  ובעזרת סימן  ידיו למעלה,  ישראל. משה נשא את  בסוף הפרשה התקיף עמלק את 

ישראל את עמלק. ה' הבטיח למחֹות את זכרו של עמלק לדורות.

הייתי רוצה להיות 
ביציאת מצרים...

לראות את הים נקרע לשניים 
ולעבור בתוכו,

לשיר עם כל העם את שירת הים...
אח, איזו חוויה!...

ואחר כך הייתי יכולה לספר 
לכולם שגם אני הייתי בחו"ל!!!
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מכתבים 
מחידקל

יתרו: לא תגנוב17
בפרשת יתרו מסופר על מעמד הר סיני. 

במעמד זה ניתנו לעם ישראל עשרת הדיברות. 
אחד הדיברות הוא:

 ֹלא ִּתגְנֹב.
)שמות, פרק כ' פסוק י"ג(

שלום חברים, 

אני לא יודע למה זה קורה, אבל לעתים קרובות ילדים באים אליי בכל מיני שאלות 

"נותן   — כשאגדל  שלי  המקצוע  יהיה  זה  אולי  עצתי.  את  ומבקשים  והתלבטויות 
בכל מקרה, אתמול זו הייתה נינה.עצות"...

בכיתה נינה יושבת ליד עומר. בזמן האחרון היא שמה לב שכמה דברים מהקלמר 

נינה  פיל )כן! גם אני לא האמנתי!(.  ומחק בצורת  נעלמו: עט מחליף צבעים  שלה 

חשבה שהם פשוט אבדו, אבל יום אחד הקלמר של עומר נפתח ותכולתו נשפכה על 

השולחן, ואז היא ראתה שם את העט שלה ואת המחק... 

למורה?  להגיד  איתו?  "לדבר  נינה,  לי  אמרה  לעשות",  מה  יודעת  לא  אני  "ועכשיו 
להתעלם?"

הופתעתי מדבריה, "למה שתתעלמי מדבר כזה? מדובר בגנֵבה!" אמרתי לה.

שלו  של המשפחה  הילדים בכיתה. המצב הכלכלי  אינו ככל  לי שעומר  סיפרה  נינה 

יודעים את זה אבל לא מדברים על זה כדי לא להביך אותו. "מה  וכולם  קשה, 

הדברים שלי בחזרה!"אני אגיד לך חידקל — מצד אחד, הוא באמת מסכן, אבל מצד שני, אני רוצה את 

לא ידעתי מה לייעץ לנינה. הבנתי את הדאגה שלה לעומר, אבל גנֵבה היא מעשה 

חמור מאוד; הציווי "לא תגנוב" הוא אפילו אחד מעשרת הדיברות! 

מה הייתם אתם עושים: מדברים עם עומר בעדינות אבל אומרים לו שעשה מעשה 

חמור? מדברים עם המורה? או פשוט לא עושים כלום? 

מעניין מאין נובע הדחף לגנוב? האם זה הצורך בדבר השייך למישהו אחר? או 
אולי הקנאה?

האם רק אנשים שאין להם גונבים מאחרים? מה דעתכם? 

שלכם,
חידקל
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האם, לדעתכם, היה נכון לכלול את האיסור לגנוב  	●

בעשרת הדיברות, בין החוקים החשובים ביותר 
לעם היהודי? נמקו את תשובתכם.
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בן בג בג אומר: 
לא תגנוב את מה ששייך לך

ממישהו אחר שגנב אותו ממך,
ָרֶאה אתה כגנב. שלא ּתֵ

)תלמוד ירושלמי, מסכת סנהדרין פרק ח' הלכה ג'; דף מ"ב ע"א(

אני לא גנב / יורם טהרלב
ב, ֶאת ֶזה ֲאִני יֹוֵדַע, ּנָ ֲאִני ֵאיִני ּגַ

ָבר מּוָזר קֹוֶרה ֶאְצִלי. ַאְך ִלְפָעִמים ּדָ
הּו נֹוֵגַע, ֶ ַמּשׁ ן, ִלְפָעִמים ֲאִני ּבְ ּכֵ

י. ּלִ י אֹו ֹלא ׁשֶ ּלִ ְוֹלא זֹוֵכר ִאם ֶזה ׁשֶ

אּוַלי ֶזה ֹלא ֲאִני,
ִני, א ָאָדם ׁשֵ ֶאּלָ

ֶעֶצם רֹוּבֹוְטִריק: אּוַלי ֲאִני ַעְצִמי ּבְ
ֶזה, ְתאֹום ֲאִני ּכָ ּפִ
ְתאֹום ֲאִני ַאֵחר, ּפִ

יק. ּתִ ם ֶאְצִלי ּבַ ְוָהַאֵחר ּגֹוֵנב ְוׁשָ

בן בג בג — שם של אדם 

המדרש מביא סיבה אחת   ●
מדוע אסור לגנוב בחזרה 

משהו שנגנב ממך. הסבירו 
את הסיבה במילים שלכם. 

האם אתם יכולים לחשוב על 
סיבה נוספת שלא לעשות כן?

מדוע לדעתכם חשוב כל כך   ●
שאדם אפילו לא יראה כגנב 

)גם אם למעשה הוא נוהג 
כשורה(? 

ֶצַבע ַזִית ְלקּוט ַקְלָמר ּבְ ּיַ ָמָצאִתי ּבַ
ְמָחה. ה ְמֹאד ׂשִ י ַהְרּבֵ ִלּבִ י ּבְ ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ

ִית, תֹוְך ַהּבַ א ָרֲאָתה ֶאת ֶזה ּבְ ִאּמָ ׁשֶ ּכְ
ָך? ּלְ יק ׁשֶ ֲאָלה: ֵאיְך ֶזה ִנְכַנס ַלּתִ ִהיא ׁשָ

ע, ֶאְצּבַ ְראּו ּבְ לּו ָעַלי ְוַאל ּתַ ּכְ ְסּתַ ַאל ּתִ
אי. י ֶזה ָיֹכל ִלְקרֹות ְלָכל ֶאָחד ַוּדַ ּכִ

ַח, ֲאִני ֵאיִני סֹוֵחב ְוַגם ֹלא ְמַפּלֵ
ִקים ֵאַלי. ְדּבָ ּנִ ָבִרים ׁשֶ ָנם ּדְ ׁשּוט ֶיׁשְ ּפָ

אּוַלי ֶזה ֹלא ֲאִני...

בין השורות
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מה קורה לילד בשיר? 	●

אם יכולתם לייעץ לילד  	●

כיצד להתגבר על הדחף 
שלו לגנוב, מה הייתם 

מייעצים לו?



פירושים 
ומפרשים

טליה יצאה נסערת משיעור היסטוריה. "חוצפה", 
היא אמרה, "להגיד שהציונות גזענית ושאנחנו 

חושבים שאנחנו טובים יותר מאחרים? אנחנו?! 
שסבלנו מגזענות יותר מכל עם אחר, איך אפשר 
להגיד עלינו דבר כזה?" "תראי", אמר תומר, "זה 

לא שאני מצדיק אותם, אבל גם בתורה כתוב 
שעם ישראל קיבל את התורה בגלל שהיה עם 

מיוחד, אז מי שקורא את זה יכול לחשוב בטעות 
שאנחנו חושבים את עצמנו לטובים מאחרים!" 
"מיוחדים ושונים כן, אבל לא עליונים או טובים 
יותר", קבעה טליה בפסקנות. "טוב, טוב", ניסה 

תומר להרגיע, "העיקר שבשנת 1991 ביטל 
האו"ם את ההחלטה שלו עצמו וקבע שהציונות 
אינה גזענות". "באמת יפה מצִדם", אמרה טליה 

בכעס, ושניהם המשיכו לצעוד בשקט לעבר כיתת 
המחשבים. 

הכניסה לאתר לוותה בערפל ובריח של גשם 
ראשון. כשהתפזר הערפל מצאו השניים את 

עצמם בחדר קטן. בחוץ טפטף גשם דקיק וליד 
השולחן ישב הפרשן אבן עזרא שבו פגשו כבר 

בפרשת לך לך. "הגעתם בדיוק בזמן", אמר להם 
אבן עזרא, "קראתי בפרשה את דבריו של ה' אל 
בני ישראל: 'וְִהיִיֶתם לִי ְסגֻּלָה ִמּכָל ָהעִַּמים ּכִי לִי 
ּכָל ָהָאֶרץ' )שמות, פרק י"ט פסוק ה'(. מה לדעתכם 

התכוון ה' לומר להם?"
תומר וטליה החליפו מבטים. "בדיוק דיברנו 

על זה..." אמר תומר, "סגולה היא אולי תכונה 
מיוחדת. בעיני ה' אנחנו מיוחדים ושונים 

מאחרים". "אפשר להשוות את זה ליחס של 
הורים כלפי ילדיהם", אמרה טליה, "עם ישראל 
הוא כמו בן של ה', וכמו שכל ההורים חושבים 

שבנם או בתם הם ילדים מיוחדים ואוהבים אותם 
יותר מילדים אחרים, כך ה' אוהב יותר את עם 
ישראל. ה' מעניק לעם ישראל יחס מיוחד לא 

משום שעם ישראל מוצלח יותר או בעל תכונות 
שאין לעמים אחרים, אלא משום שמראש יש 

ביניהם קשר מיוחד".

עם סגולה
ומה אומר על כך רבי אברהם אבן עזרא )ראב"ע(

"מעניין", אמר אבן עזרא והביט בה במבט בוחן, 
"אני רואה שהנושא הזה מעסיק אתכם". טליה 
חייכה חיוך קטן אל תומר, והוא השיב לה חיוך...

כשחזרו לכיתה הופיע על המסך פירושו של אבן 
עזרא: 

אבן עזרא

 סגולה — דבר נכבד ונחמד

ולא ימצֵא אחר כמוהו.

ותומר הרהר לעצמו אם ההגדרה הזאת הייתה 
יכולה לעזור לשגריר ישראל באו"ם להציג את 

עמדתו...

במילון שלי
סגולה -

דבר חמדה, קניין יקר, אוצר נבחר.  .1
תכונה, מידה חיובית הצפּונה במשהו   .2

או במישהו.

עם סגולה -
כינוי לעם ישראל.

)מילון אבן־שושן המחודש(
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מה משמעות הביטוי  	●

"עם סגולה"?

איך מסבירים הילדים  	●

בקטע את הקשר בין ה' 
לעם ישראל?
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מה בפרשה?

ים
בר

 ד
ר 

דב
במ

א  
קר

 וי
ת 

מו
ש

ת  
שי

רא
ב

"לא גנבתי... רק הורדתי כמה שירים מהאינטרנט!"
טענה זאת נשמעת מפי אנשים רבים בימינו. 

כידוע, כיום אפשר למצוא ברשת האינטרנט אלפי שירים 
ולהוריד אותם בקלות למחשב האישי שלנו — בחינם. וכך 

אכן עושים הרבה מאוד אנשים.
אולם, ברוב המקרים זה מעשה בלתי חוקי, ובעצם מדובר 
בסוג של גנבה )אלא אם כן מצוין בפירוש באתר ששירים 

מסוימים מותר להוריד בחינם(. 

לפני עידן האינטרנט, הדרך הנפוצה ביותר להשיג שירים 
להשמעה בבית הייתה לקנות בחנות את התקליטור 

)או את הקלטת, או את התקליט(. אז וגם היום על כל 
תקליטור שנמכר בעלי הזכויות על השירים מרוויחים 

כסף )בעלי הזכויות יכולים להיות חברת ההפקות, הזמר, 

המלחין וכדומה(. אבל אם אנחנו מורידים את השירים 
מהאינטרנט, מי שעבדו על התקליטור אינם מקבלים אף 
פרוטה, ואנחנו נהנים ממוצר שלא שילמנו עליו. אמנם, 

אנחנו לא מרגישים שאנחנו גונבים — אולי כי אנחנו 
חושבים שאם אנחנו "רק" מעתיקים אנחנו לא פוגעים 

באף אחד ואף אחד לא מפסיד מכך. אך למעשה זו גנבה 
לכל דבר ואנשים נפגעים ממנה. 

אין זאת אומרת שאי אפשר להוריד שירים מהאינטרנט 
בכלל. יש אתרים שמהם אפשר להוריד שירים תמורת 
תשלום, ובדרך כלל הסכומים הנדרשים אינם גבוהים. 

נראה לכם שמשה רבנו היה מוריד שירים מהאינטרנט 
ללא תשלום? 

מה פתאום... הרי כתוב: "לא תגנוב!"

מורידים מהאינטרנט? — לא כל כך מהר...

פרשת	יתרו:	לא	תגנוב	

יתרו חותן משה שמע על יציאת מצרים ובא לפגוש את משה ולהלל את גדולת ה', ִאתו באו גם 
ציפורה אשת משה ובניה.

יתרו נוכח לדעת כי על משה מוטל לטפל בכל הבעיות של בני ישראל לבדו, ולכן הציע לו למנות 
שופטים שיעבדו תחתיו ויקלו מעליו את הנֶטל. 

לאחר שלושה ימים של הכנות והתקדשות התגלה ה' אל ישראל במעמד הר סיני. ה' כרת ברית 
ִעם עם ישראל במעמד זה ונתן להם את עשרת הדיברות: 1 האמונה בֵאל אחד 2 והאיסּור לעבוד 
ת 5 והציווי על כיבוד  את את שם ה' לשְווא; 4 הציווי לשבות ממלאכה בַשּבָ פסילים; 3 האיסור ָלׂשֵ
את  לחמוד  האיסור   10  – וכן  שקר,  עדות  ומתן   9 גנבה   8 ניאוף,   7 רצח,   6 על  האיסורים  הורים; 

אשר לזּוַלת.

באופן כללי אין לי בעיה עם 
עשרת הדיברות. אני לא רוצה 
להשתחוות לפסלים, וגם לא 

לגנוב או לרצוח...

רק עם הדיבר "לא תחמוד" יש לי 
קושי. לפעמים אני מת שיהיה לי 

משהו שיש לילד אחר...

זה החמיר בעיקר מאז שקנו לשי 
מהכיתה שלי קורקינט חשמלי...
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איילת
Sticky Note
כדאי לעבור על זה ולעדכן - למשל להוסיף טלפון נייד.האמת - יש פה שאלה אם זה גניבה או לא, כי זה קניין רוחני. אולי צריך לכתוב קטע אחר, או פחות נחרץ?

איילת
Highlight
עליהם



מכתבים 
מחידקל

ַבת ֲאֵבָדה18 משפטים: ֲהשָׁ
בפרשת משפטים מופיעים חוקים מתחומים שונים. 
בין השאר, מופיעה בפרשה זו מצוות ֲהשַָבת ֲאֵבדָּה:

 ּכִי ִתפְּגַע ׁשֹור אֹיִבְָך אֹו ֲחמֹרֹו ּתֶֹעה, ָהׁשֵב ְּתׁשִיבֶּנּו לֹו.
)שמות, פרק כ"ג פסוק ד'(

לפני יומיים קרה לי דבר נפלא!שלום חברים,

התברר שזה כדורגל! כשעברתי דרך גינת המשחקים, ראיתי מרחוק משהו באמצע הדשא. כשהתקרבתי 

ולא סתם, כדורגל אמ�תי עם תפרים והכול! רצתי לספר לנעמי. הגעתי הביתה עם 

הכדור ובלי נשימה... אבל נעמי אמרה לי: "חידקל, זה בטח כדור שאיזה ילד או ילדה 

אותו". מה זאת אומרת? הכדור  להם  להחזיר  אולי כדאי שתנסה  מאוד אוהבים. 

היה שם לגמרי לבד. וחוץ מזה, איך אוכל לברר למי הוא שייך? לי היה נדמה שהכדור 
חיכה רק לי... 

אך בסופו של דבר נעמי שכנעה אותי, ויחד כתבנו מודעה:
תלינו מודעה אחת על האלון הגדול שבגינה, ועוד אחת על לוח המודעות במכולת. ולקבלו תמורת סימנים מזהים.מי שאיבד אותו יכול לפנות לחידקלבגינה שליד המכולת נמצא כדורגל. ֲהָׁשַבת ֲאֵבָדה!

בינתיים הכדור מונח לו בפינת הסלון, ולי די קשה להתאפק. נעמי אמרה שאנחנו לא 

יכולים לשחק בו, כי בעצם לא ביקשנו רשות מהילד שהכדור שייך לו... 

החלטנו שנחכה שבוע, ואם כעבור שבוע אף אחד לא יענה למודעה — הוא יהיה שלי. 

עכשיו אני קצת מבולבל: מצד אחד, אני חושב על הילד שאיבד את הכדור — בטח הוא 

עצוב מאוד, ואם הוא יראה את המודעה שלי הוא יקפוץ משמחה ויודה לי מאוד; מצד 

שני, עמוק־עמוק בלב אני מתפלל שאף אחד לא יענה למודעה... 

אתם מבינים אותי? האם קרה לכם פעם מקרה דומה?

שלכם, 
חידקל 
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מהי המצווה בפסוק הזה? )כִתבו אותה במילים שלכם( 	●

מדוע, לדעתכם, הִמצווה ְמַצווה להשיב אבדה לאויב דווקא? 	●

מה פירוש?
ּכִי תִפְּגַע — אם תפגוש

ּתֶֹעה — תועה בדרך, שאבד לבעליו
ָהׁשֵב ּתְׁשִיבֶּנּו לֹו — חייב אתה להחזיר את בעל החיים לבעליו



מדרש - מפי חכמים
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אמר רב פנחס:
מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו של רבי חנינא בן דוסא והניח שם תרנגולין 

)ושכח אותן(

ומצאתן אשתו של ר' חנינא בן דוסא ואמר לה )בעלה(: "אל תאכלי מביציהן"
וִהרבו ביצים ותרנגולין והיו מצערין אותם )את רבי חנינא ואשתו( ומכרן וקנה 

בדמיהן ִעזים. 
פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולין 

ואמר לחבירו: "בכאן הנחתי התרנגולין שלי".
שמע ר' חנינא, אמר לו: "יש לך בהן סימן?"

אמר לו: "הן".
נתן לו סימן ונטל את העזין.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כ"ה ע"א(

מה מיוחד במעשה שעשה   ●
רבי חנינא בן דוסא?

האם הוא היה יכול לנהוג   ●
אחרת? כיצד?

רבי חנינא בן דוסא ואשתו   ●
התאמצו מאוד לשמור 
על אבדה שמצאו כדי 

שיוכלו לקיים את מצוות 
השבת אבדה. האם אתם 

יכולים להיזכר במצוות 
שהתאמצתם במיוחד לקיים?

מה פירוש?
תרנגולין — תרנגולות 

מצערין — גורמים צער
דמיהן — כספן, שוויין

השבת אבדה / סיפור עם מאתיופיה
גב  מעל  המשא  את  פרק  בדרך  סחורה.  למכור  לשוק  חמוריו  עם  שיצא  בסוחר  מעשה 
החמורים ושכב לנוח בִצלו של עץ גבוה. כשהגיע בסופו של דבר לשוק גילה ששכח ליד 

ר )מטבע כסף באתיופיה(. העץ שקית ובה מאה ּבֵ
אדם שפניו של  אותו  ראה  אחד.  באדם  פגש  בדרך  אבדתו.  את  למקום לחפש  חזר  מיד 
הסוחר מוטרדות ומודאגות, שאלו: "מה קרה לך?"; "איבדתי שקית ובה כל כספי", ענה 

הסוחר; "האם זו השקית שלך?", שאל אותו האיש, "מצאתי אותה ליד העץ".
ר שהיו שם. לפתע עלה במוחו רעיון —  לקח הסוחר את השקית, פתח וספר את מאה הּבֵ

ר ולא מאה — גנבת את מחצית  הוא פנה לאיש ואמר לו: "בשקית היו מאתיים ּבֵ
כספי, החזר לי אותו". האיש הישר נדהם, אבל טענותיו כי לא לקח דבר מן השקית 
לא עזרו לו. לאחר דין ודברים ממושך הגיעו שניהם למשפט בפני המלך תאודורוס. 
ופסק: "אתה  שמע המלך את טענות שני הצדדים, שקל את העניין בכובד ראש 
ר, אם כך השקית שנמצאה אינה  טוען" אמר לסוחר, "שאיבדת שקית ובה מאתיים ּבֵ
ר. החזר שקית זו למי שמצא אותה ולך חפש את השקית  שלך, כי בה יש מאה ּבֵ
שלך". "ואילו אתה", פנה המלך תאודורוס למוצא השקית, "מצאת שקית ובה מאה 
ר. שמור אותה אצלך עד שיבוא בעל האבדה וידרוש אותה, ואם כעבור שלושה  ּבֵ

חודשים לא יגיע אליך איש — הכסף שלך!".
)רשם מהרי רובל, מפי יעקב בלאי(
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אילו הייתם האיש שאיבד  	●

את כספו, איזה לקח הייתם 
לומדים מהמקרה?

איילת
Highlight
צריך לפרש:סימן - סימן היכר, מזהה
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עברית
שפה יפה

דורי חזר הביתה בפנים אדומות, "אני עוד אראה 
לו", אמר בכעס והטיח את ילקוטו ברצפה. 

"מה קרה?" שאלה נועה. דורי הצביע בכעס על 
הקופסה שבידו. בתוך הקופסה ניצבה דמות 

גמד קטנה עשויה חימר, שעליה עמל דורי יום 
קודם לכן )נועה אפילו עזרה לו!( הגמד חבש 

מצנפת חמודה, חולצתו הייתה מעוטרת בפרחים 
קטנים והעיניים... — העיניים??? — "רגע, עין אחת 
נעלמה!" קראה נועה בזעזוע. "זהו בדיוק!" הניף 
דורי אגרוף, "זה דביר הזה, הוא פשוט לקח את 

העין ומעך אותה. תאמיני לי, הייתי רוצה להוציא 
לו את העין שלו!!!" 

"ממש עין תחת עין", הרהרה נועה בקול. "מה?" 
שאל דורי. נועה התיישבה בינתיים ליד המחשב, 

הקלידה והמשיכה להסביר: "בפרשת השבוע 
מופיעים חוקים המפרטים מה עונשו של אדם 

שפגע בחברו. בין השאר, מופיע שם הביטוי עין 
תחת עין. הנה תראה:"

עין תחת עין

"מה?!" נבהל דורי, "את רוצה להגיד לי שלפי 
התורה מי שגרם לחברו לאבד את עינו, נענש 

בכך שגם לו עצמו יוציאו עין?" 
"אל תדאג", אמרה נועה, "רוב החוקרים טוענים 

שלמעשה אף פעם לא נהגו כך. גם חכמי 
המשנה שפירשו את התורה חשבו שעין תחת 

עין הוא עונש לא מוסרי וטענו שהכוונה היא 
לעונש כספי — הפוגע צריך לשלם לנפגע פיצוי 

כספי שיכסה את כל הנזקים שנגרמו לו בעקבות 
אובדן העין, למשל, את ההוצאות הכרוכות 

בטיפול רפואי ובתרופות, את ההפסד הצפוי 
מכך שלא יוכל לחזור לעבודתו הקודמת )שבכדי 

לעשותה נדרשות שתי עיניים( וכדומה. כמובן 
שעין היא רק דוגמה, והכוונה היא לכל פגיעה 

גופנית".
"כל הכבוד לחכמים", אמר דורי שנרגע בינתיים, 

"צריך באמת להיזהר שלא לפגוע באחרים..."
"עם הזמן", הוסיפה נועה, "הפך הצירוף עין תחת 
עין לביטוי. הנה..." היא הצביעה על המסך. "ראה 

מה כתוב במילון:"

עין תחת עין —
 )בהשאלה( מידה כנגד מידה,

גמול לפי המעשה.
)מילון אבן־שושן המחודש(

"אם כך", אמר דורי וחייך חיוך קטן, "זאת אומרת, 
שאם, למשל, אני אהרוס לדביר את יצירת 

האמנות שלו זה יהיה עין תחת עין?" נועה הביטה 
בו במבט מזועזע. "אל תדאגי", מיהר דורי להרגיע 
אותה, "אני לא מתכוון לעשות את זה, רק רציתי 

לדעת אם הבנתי נכון את הביטוי..." 

 ַעיִן ַּתַחת ַעיִן
 ֵׁשן ַּתַחת ֵׁשן,
 יָד ַּתַחת יָד

ֶרגֶל ַּתַחת ָרגֶל.
)שמות, פרק כ"א פסוק כ"ד(
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כיצד הסבירו חכמי  	●

המשנה את העונש 
"עין תחת עין"?

מה משמעות הביטוי  	●

כיום?

איילת
Highlight
הם יכולים להעתיק... אולי להוסיף: הסבירו במילים שלכם
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המדור לחיפוש קרובים
כאשר מדובר בחפץ או בבעל חיים שאבד — בדרך כלל יש 

 לו תחליף, אך כאשר מדובר בבן אדם שאבדו עקבותיו —
המצב כמובן שונה לגמרי...

בתקופת השואה, משפחות יהודיות רבות שחיו באזורים 
שבשליטת הנאצים התפזרו — בני משפחה הופרדו זה 
מזה, ורבים לא ידעו מה עלה בגורל אחיהם, בני זוגם, 

ילדיהם ושאר קרובים. כשהסתיימה המלחמה החלו בני 
משפחה לחפש זה את זה. לא היה ברור כלל מי נשאר 

בחיים, ומי ששרדו הגיעו למקומות שונים, לארצות שונות 
ואף ליבשות אחרות.

בשנת 1945 הקימה הסוכנות היהודית את המדור 
לחיפוש קרובים. אנשים שחיפשו בני משפחה שהקשר 
עמם אבד, פנו למדור ומסרו את הפרטים הידועים להם. 

המידע שנאסף פורסם בשבועון וכן שודר בתכנית רדיו 
מיוחדת בארץ ובחו"ל. השידורים שודרו בעברית וביידיש, 

השפה שדיברו היהודים במזרח אירופה. 
כל יום היו אנשים בארץ ומחוצה לה מחכים בציפייה 

לשעת השידור. וכשהגיעה השעה, היו הכול מתכנסים 
סביב המקלט בדממה, בתקווה לשמוע שם של קרוב 

משפחה או מכר שעדיין לא נודע גורלו. לעתים רחוקות 
היה נשמע שם מוכר, וכך התבשרה המשפחה שהקרוב 

נותר בחיים וקיבלה פרטים על מקום מושבו הנוכחי. 
הקרובים יכלו להתקשר זה לזה ולהתאחד. 

במקרים רבים נחלו המחפשים אכזבה, אך רבים מהם 
לא התייאשו והמשיכו להאזין לתכנית יום אחר יום, חודש 

אחר חודש, שנה אחר שנה...

פרשת	משפטים:	השבת	אבדה	

מה בפרשה?

עוסקים  החוקים  סיני.  הר  על  הם  גם  שניתנו  חוקים  של  גדול  אוסף  מופיע  משפטים  בפרשת 
בתחומים רבים ושונים: דיֵני נפשות, ִנזֵקי גוף, דיני רכוש וגנבה, חוקים הקשורים בנזקים הנגרמים 

על ידי בהמות או בשרפה, איסורים על קיום מנהגים של עבודת אלילים, דיני שבת וחגים ועוד.
המזבח  על  דמם  וזריקת  הקורבנות  העלאת  ידי  ועל  לה',  מזבח  בנה  שמשה  בפרשה  מסופר  עוד 

נכרתה הברית בין הַעם לאלוהיו.
משה עלה אל הר סיני כדי לקבל את לוחות הברית, ושהה שם ארבעים יום וארבעים לילה.

קצת מוזר לי כל העניין עם לוחות הברית 
שהיו עשויים מאבן...

הרי משה היה כבר די מבוגר. אי אפשר היה 
לתת לו לסחוב משהו קל קצת יותר? 

למשל לוחות עץ, או פלסטיק?
או הכי פשוט...

תקליטור!
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מכתבים 
מחידקל

תרומה: נתינה ונדיבות19
בפרשה זו מוצגים פרטים שונים הנוגעים לבניית המשכן וכליו: כיצד ייעשה כל כלי, מאילו חומרים, באיזה גודל וכדומה. 
לפני תחילת העבודה היה צורך לאסוף את החומרים השונים הדרושים לעשייה. רצון האל היה שכל החומרים יגיעו מבני 

ישראל, וזו לשון ההוראה: 

 וַיְַדּבֵר ה' ֶאל מֹׁשֶה ּלֵאמֹר:
 ַּדּבֵר ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל וְיִקְחּו לִי ְּתרּוָמה,

 ֵמֵאת ּכָל ִאיׁש ֲאׁשֶר יְִּדבֶּנּו לִּבֹו ִּתקְחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי.
 וְזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאׁשֶר ִּתקְחּו ֵמִאָּתם: זָָהב וָכֶסֶף ּונְחֹׁשֶת.

 ּוְתכֵלֶת וְַאְרּגָָמן וְתֹולַַעת ׁשָנִי וְׁשֵׁש וְִעּזִים ]...[
)שמות, פרק כ"ה פסוקים א'-ד'(

שלום חברים,

היו צריכים לתלות עליי שלט "חידקל הובלות!" כל השבוע אני אוסף צעצועים משומשים 

 .16:00 עד  עובדים  שהוריהם  לילדים  צהרון  שם  פותחים  למתנ"ס.  אותם  ומביא 

ישחקו  יאכלו,  הלימודים,  אחרי  לצהרון  הילדים  יבואו  לבד,  בבית  להישאר  ויכינו שיעורי בית.במקום 

כדי לצייד את הצהרון ביקשו מתושבי השכונה לתרום צעצועים שכבר אינם משתמשים 

בהם, ואני התנדבתי לעבור בשכונה ולאסוף אותם. 

קשה  ילדים  לכמה  אבל  שלהם,  הישנים  הצעצועים  את  לתרום  שמחים  רבים  ילדים 

יותר. נינה, לדוגמה, התלבטה אם לתרום את בובות הפרווה הישנות שלה. "הייתי 

רוצה לעזור", אמרה, "אבל קצת קשה לי לדמיין ילדים אחרים מחבקים את הבובות 

שלי. נכון שאני בעצמי לא נגעתי בכמה מהן כבר שנים, ובכל זאת ..."

ניסיתי לשכנע אותה: "זה בטח ייתן לך הרגשה טובה שילדים אחרים נהנים מהבובות, 

לנסות  כפי שאת נהנית מהן כשהיית קטנה". ואז חשבתי לעצמי: אולי אני לא צריך 

לשכנע ילדים לתרום. אם ירצו, יתרמו, ואם לא — זכותם לשמור את הצעצועים שלהם, 

גם אם הם כבר לא משחקים בהם. התייעצתי עם נעמי, וגם היא התלבטה: "מצד 

אחד", אמרה, "זה פרויקט חשוב, ולפעמים אנשים זקוקים לעידוד ואפילו לדחיפה קלה 

אז מה לדעתכם צריך לעשות? כדי לתרום, אבל מצד אחר, הרי אנחנו רוצים שילדים יתרמו מרצון ומבחירה". 

קראתי בפרשת השבוע שאלוהים ביקש מבני ישראל תרומות למשכן — זהב, נחושת, 

כסף, אבנים יקרות ועוד ועוד. תאמינו לי, אם הייתי חי בתקופה ההיא, נראה לי 
של"חידקל הובלות" הייתה הרבה עבודה!

שלכם,
חידקל
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מה מבקש ה' מבני ישראל )בעזרת משה(? 	●

נסו לחשוב: מדוע נדרשו בני ישראל לתרום חומרים  	●

וכלים למשכן?

מה פירוש?
ֲאׁשֶר יִּדְבֶּנּו לִּבֹו — לפי נדיבות לבו, לפי טוב לבו

ִעּזִים — צמר רך של עזים
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אמרו עליו, על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה – 
פעם אחת באה אישה לפניו בשנת בצורת ואמרה לו: "רבי, פרנסני!" 

אמר לה בנימין הצדיק: הריני נשבע שאין בקופה של צדקה כלום. 
אמרה לו האישה: "רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אני ושבעת בניי נמות ברעב". 

כששמע זאת בנימין הצדיק, הוציא מכספו הפרטי ונתן לאישה. 
לימים, חלה בנימין הצדיק ונטה למות. 

אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אתה אמרת: "כל המקיים נפש 
 אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא" )משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד' משנה ה'(

ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעת בניה ימות בגיל כה צעיר? 
מיד קרעו לו גזר דינו והוסיפו לו עוד עשרים ושתיים שנה על שנותיו.

)על פי תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא דף י"א ע"א(

מה פירוש?
שנת בצורת — שנה שלא 

יורדים בה די גשמים ולכן 
היבולים מועטים ולאנשים רבים 

אין די מזון
פרנסני — תן לי אוכל ופרנסה

לימים — כעבור זמן
קרעו לו גזר דינו — ביטלו את 

הגזרה הרעה

במדרש מצוין שהמקרה   ●
אירע בשנת בצורת ולכן 

התקשתה האישה להשיג די 
מזון לה ולילדיה. מה מוסיפה 

לנו עובדה זו על גדולת 
מעשהו של בנימין הצדיק? 

ים  ַלְחנּו ַלֲעִנּיִ ׁשָ
ְמצּוָקה  חֹות ּבִ ּפָ ּוְלִמׁשְ

ָקִלים ָמאַתִים ׁשְ
ָדָקה. ת ַהּצְ ּפַ ִמּקֻ

ב ּתֹוָדה ְלנּו ִמְכּתַ ִקּבַ
ת ֶעְזָרה ִויׁשּוָעה": ֵמ"ֲעֻמּתַ

ִים ּתַ יֶמל ׁשְ ה ּגִ "ְלִכּתָ
נּוָעה". רּוַמְתֶכם ַהּצְ ּתֹוָדה ַעל ּתְ

ב ְקָצת ַמֲעִליב ִמְכּתָ
ֶרת, ִלינּו אֹותֹו ְלַמְזּכֶ ֲאָבל ּתָ

ָאה רּוָמה ַהּבָ ֶאת ַהּתְ
ה ַאֶחֶרת.  ַלח ַלֲעֻמּתָ ָבר ִנׁשְ ּכְ

אורי אורבך

בין השורות
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מדוע הרגישו ילדי הכיתה  	●

שהמכתב "קצת מעליב"?

כתבו מכתב תודה לכיתה  	●

ג'2 )שתיים שלוש שורות(, 
מכתב שישמח את 

התלמידים ולא יעליב אותם.



פירושים 
ומפרשים

אוחז בקרנות המזבח
ומה אומרים על כך הארכאולוגים

תומר וטליה צעדו יחד במסדרון בדרך לשיעור 
"פירושים ומפרשים". "אני כל הזמן חושבת על 
שיעורי הבית שנתנו לנו בשיעור תנ"ך", הרהרה 

טליה בקול. "אני בחרתי לתאר את המזבח 
ולהפתעתי גיליתי בו חלק שלא הכרתי — קרנות 

המזבח, מה זה יכול להיות? חלק בצורה של 
קרניים? מוזר, לא?" תומר משך בכתפיו, "אני לא 
יודע, אני לא מכיר את כלי המשכן טוב מספיק, 
אבל, רגע..." נצצו עיניו פתאום, "זה הנושא של 

פרשת השבוע שלנו. אז אולי, אם יהיה לנו מזל, 
נגיע למשכן ונראה כמה מהכלים!" "הלוואי! 

הלוואי!" התפללה טליה, "אני מתה להיות שם!"
כשנכנסו השניים לאתר, עוד לפני שהתפזר 

הערפל, הרגישו קרירות קלה. טליה חשבה שאולי 
הם כבר בתוך המשכן הְמקֹוֶרה, אך כשהתפזר 

הערפל הם מצאו את עצמם באולם ממוזג 
ולא גדול. באולם ניצבו תיבות זכוכית ובתוכן 

חפצים שונים: כדים, כתבי יד עתיקים, סכיני צור 
ועוד. "מוזיאון?!" אמרה טליה באכזבה, "זה לא 
המשכן? מה אנחנו עושים כאן בכלל? זו בטח 

טעות!" היא התיישבה בייאוש על השטיח. תומר 
הסתובב קצת והסתכל במוצגים השונים. הוא 
התקרב למבנה אבן מרובע שניצב בפינה ועליו 
היה מונח פתק כתוב בכתב יד. "טליה!", הוא 

קרא בהתלהבות, "אולי בכל זאת לא הגענו לכאן 
בטעות. בואי לראות!" טליה הצטרפה אליו בחוסר 

 חשק וקראה בקול את הכתוב בפתק —
"מזבח קרניים"... לאט לאט היא התחילה לחייך, 
"הבנתי! אז ככה נראות קרנות המזבח ועל ׁשְָמן 
קרוי המזבח כולו!" "ברוכים הבאים", נשמע קול 

עמוק מאחוריהם. טליה ותומר הסתובבו אל הקול 
וראו לפניהם אדם חביב מחייך. "נעים מאוד!" 

הציג האיש את עצמו, "שמי דוד כהן ואני עובד 
כאן באגף הארכאולוגיה. רק אתמול קיבלנו את 

המזבח היפיפה הזה מאתר החפירות בתל מגידו, 
ואני בדיוק מכין את דף ההסבר עליו. נראה לי 
שאתם כבר יודעים עליו דבר או שניים…" טליה 

חייכה בהתנצלות, "האמת שלא עליו באופן אישי, 
אבל בתורה כתוב שלמזבח הנחושת במשכן היו 
קרנות: 'וְעָׂשִיָת ֶאת ַהִּמזְּבֵַח עֲצֵי ׁשִִּטים... וְעָׂשִיָת 

ַקְרנֹתָיו עַל ַאְרּבַע ִּפּנָֹתיו ִמֶּמּנּו ִּתְהיֶיןָ ַקְרנָֹתיו' 
)שמות, פרק כ"ז פסוק ב'(. אז אולי", סיכמה טליה, 

"המזבח הזה הוא חיקוי של המזבח מהמשכן?" 
"רעיון מעניין", אמר האיש ורשם לעצמו הערה על 
הדף. "טוב, אני באמת חייב לבדוק את זה, אני רץ 

להתייעץ עם הארכאולוג הראשי... תודה חברים!" 
ושוב התערפל הכול והשניים מצאו את עצמם 
בכיתת המחשבים. על מסך המחשב הופיעה 

תמונת המזבח:

מזבח קרניים 
ממגידו

)מתוך "עולם התנ"ך"(

ההסבר שנכתב בהמשך היה די ארוך, אבל טליה 
הצליחה להבחין שהובא בו גם הפסוק שציטטה, 

וגם שנכתב בו שהמזבחות הקטנים היו אולי חיקוי 
של המזבח הגדול שהיה במשכן. "יפה", אמר תומר, 
"אפילו למוזיאון ישראל תרמנו משהו. אנחנו בהחלט 

מתקדמים...". "תראה" הפנתה טליה את תשומת 
לִּבֹו, "יש כאן הערה נוספת על הביטוי 'אוחז 

בקרנות המזבח', תקשיב", והיא החלה לקרוא: 
"קרנות המזבח נחשבו לחלק הקדוש והחשוב 

ביותר במזבח מפני שנהגו להתיז עליהן את דם 
קורבן שהעלו עליו. על כך, ככל הנראה, התבססה 

התפיסה שאסור לפגוע באדם האוחז בקרנות 
המזבח )שכן פגיעה בו תטמא את המזבח(.

בתנ"ך מופיעים כמה סיפורים על אנשים שפחדו 
מפגיעה או מנקמה, וכדי שלא יפגעו בהם — אחזו 

 בקרנות המזבח. במהלך הזמן הפך ביטוי זה
לביטוי כללי..."

"רעיון לא רע בכלל", חייך תומר, "אולי נוכל לבנות 
מזבח קרנות כזה בבית הספר. אני בטוח שהוא 
יוכל להגן עלינו לפחות מפני כמה מהעונשים..." 

במילון שלי
אוחז בקרנות המזבח -

נאחז בדבר־מה בשארית כוחותיו, מחפש 
מקום מפלט וישועה.

)על פי מילון אבן–שושן המחודש
ולשון ראשון — מילון ניבים(
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מהן "קרנות המזבח"?  	●

למה הן שימשו?

ספרו על מקרה שבו  	●

מתאים להשתמש 
בביטוי "אוחז בקרנות 

המזבח"
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אדם )מגיל 18 ומעלה( 
הרוצה להצהיר על נכונותו 

לתרום את איבריו לאחר 
מותו יכול להצטרף לאגודת 
"אדי" ולקבל כרטיס תורם. 

"אדי" היא חלק מהמרכז 
הלאומי להשתלות איברים 

בישראל

תרומת איברים
אנשים רבים תורמים באופן קבוע כסף או חפצים לאנשים 

נזקקים, אך יש סוג אחר של תרומה — תרומת איברים. 
בתרומה זו אדם נותן חלק מגופו לאדם אחר. התרומה 

הנפוצה ביותר מסוג זה היא תרומת דם. בתרומת 
דם שואבים מגופו של התורם כחצי ליטר דם, כמות 

המתחדשת בתוך כחודשיים וחצי. אדם שאיבד דם רב 
עלול להימצא בסכנת מוות, אך קבלת כמה מנות דם 

יכולה להציל את חייו!
אילו איברים נוספים אפשר לתרום?

נוהגים להבחין בין שני סוגים עיקריים של תרומת איברים: 
תרומה של איברים שאדם יכול לתרום ולהמשיך לחיות,   ●

למשל, תרומת דם, תרומת מוח עצם או תרומת כליה. 
תרומה של איברים שאדם יכול לתרום רק לאחר מותו,   ●

כמו לב, ריאה או קרנית.

לא כל איבר שנתרם מתאים לכל נזקק. בין תורם האיבר 
לחולה הנזקק לו, צריכה להיות התאמה מכמה בחינות, 
למשל בגיל ובמשקל — אי אפשר להשתיל לב של ילד 

לאדם מבוגר וכדומה.
במדינת ישראל ממתינים היום לאיברים שונים כ־800 

אנשים, ככל שיותר אנשים יתרמו, חייהם של יותר אנשים 
ינצלו. תרומת איברים היא מעשה אצילי, מעשה של נדיבות 

לשמה. היא מצילה חיים ומשפרת את איכות החיים.

במדבר.  במסעותיהם  ישראל  בני  עם  שהיטלטל  בד  ויריעות  עצים  עשוי  אוהל  היה  המשכן 
במשכן עבדו בני ישראל את ה' והקריבו לו קורבנות. 

כפי  אחד  כל   – תרומה  להרים  ישראל  לבני  להורות  לו  ואמר  משה  עם  ה'  דיבר  תרומה  בפרשת 
לבנות את המשכן – מאילו  כיצד  הוראות מפורטות  נתן למשה  גם  ה'  לבניית המשכן.  יכולתו – 

חומרים ובאילו מידות.
רּוִבים – דמויות של חיות  ּכְ יהיו במשכן: ארון הברית ובתוכו לוחות הברית;  על פי הוראות אלה 
יריעות  ָקנים;  שבעה  בעלת  מנורה  וכליו;  שולחן  הארון;  על  שיונחו  כנפיים(  )בעלות  מכּוָנפֹות 
רֹוֶכת – מעין וילון שיפריד בין חלקי המשכן השונים; מזבח שעליו יקריבו קורבנות  ּפָ עשויות בד; 

וחצר שתקיף את המשכן.

אילו חייתי בתקופת המשכן 
והייתי תורם חומרים לבנייה, 

הייתי מתנדב לסייע גם 
בהחלטות. נראה לי שהיו זקוקים 

שם לקצת ייעוץ...

הם הכניסו למשכן כמה חפצים 
חשובים מאוד ומרשימים, כמו מזבח 

הזהב והמנורה, אבל משום מה 
שכחו כמה חפצים חיוניים מאוד...

כמו למשל מחשב נייד...
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איילת
Highlight
העין



מכתבים 
מחידקל

20

שלום חברים,

ליוויתי את נעמי לאתר בנייה שבו בונים בניין שהיא תכננה )אתם  ימים  זוכרים, נעמי היא אדריכלית(. לפני כמה 

ומתווכחים. אחד  עמוד בטון  ליד  עומדים  אנשים  שני  במהלך הסיור באתר ראיתי 

בשני  ימינה  העמוד  את  להזיז  צריך  אם  התווכחו  והם  מידה  סרט  החזיק  מהם 

לי שזו שאלה  נעמי הסבירה  סנטימטרים או בשלושה. חשבתי שהם מגזימים, אבל 

כולו.  של הבניין  משקלו  נושאים את  היסודות. הם  עמודי  "אלו הם  ביותר:  רצינית 

סנטימטר, אחרת  כל  על  להקפיד  חייבים  בניין,  של  רבים  כמו בחלקים  וביסודות, 

לא הייתה בדיוק במקום הנכון... הכול עלול לקרוס!" חשבתי פתאום על הרגליים שלי, ומה היה קורה אם אחת מהן 

לבניין:  הכניסה  תיראה  כיצד  שׂשִרטטה  בתכניות  נעמי  לי  הראתה  מכן  לאחר 

למקום  נכנסים  ירגישו האנשים הנכנסים שהם  מאוד, כך  "התקרה תהיה גבוהה 

יצירות  ייתלו  ועליהן  לבן  צבועים  יהיו  והקירות  שיש  עשויה  תהיה  הרצפה  חשוב. 

אמנות". "האם באמת צריך לתכנן מראש את כל הפרטים האלה?" שאלתי את נעמי, 

לי  "הרי כאן לא מדובר ביציבות של הבניין — אלו קישוטים בלבד!" נעמי הסבירה 

בסבלנות רבה ש'הפרטים האלה' משפיעים מאוד על מראה הבניין והם שקובעים את 

האופי המיוחד שלו. פתאום חשבתי על הפרטים הרבים המובאים בפרשה שלנו בנוגע 

לבניית המשכן ולהכנת בגדי הכוהנים — אולי אפשר להגיד שאלוהים הוא האדריכל 
ן... נראה לכם?  והעולם הוא המבנה שהוא תכנ

שלכם, 
חידקל

תצווה: דיוק וקפדנות
בפרשת תצווה מובאות, בין השאר, הנחיות לבניית כלי המשכן השונים. התיאורים המובאים בפרשה מפורטים להפליא. 
למשל, בהוראות לבניית מזבח הקטורת מפורטים החומרים הדרושים לבנייה ולציפוי, הגדלים המדויקים, תכנית הבנייה 

ועוד. פירוט דומה מובא על כל אחד ואחד מכלי המקדש. 
וכך כתוב על מזבח הקטורת: 

 וְָעׂשִיָת ִמזְּבֵַח ִמקְַטר קְטֶֹרת, ֲעצֵי ׁשִִּטים ַּתֲעׂשֶה אֹתֹו.
 ַאָּמה ָאְרּכֹו וְַאָּמה ָרְחּבֹו ָרבּוַע יְִהיֶה וְַאָּמַתיִם קָֹמתֹו, ִמֶּמּנּו ַקְרנָֹתיו.

 וְצִּפִיָת אֹתֹו זָָהב ָטהֹור ֶאת ּגַּגֹו וְֶאת קִיֹרָתיו סָבִיב וְֶאת ַקְרנָֹתיו, 
 וְָעׂשִיָת ּלֹו זֵר זָָהב סָבִיב.

 ּוׁשְֵּתי ַטּבְעֹת זָָהב ַּתֲעׂשֶה ּלֹו ִמַּתַחת לְזֵרֹו 
 ַעל ׁשְֵּתי צַלְעָֹתיו ַּתֲעׂשֶה ַעל ׁשְנֵי צִָּדיו, 

 וְָהיָה לְבִָּתים לְבִַּדים לָׂשֵאת אֹתֹו ּבֵָהָּמה.
 וְָעׂשִיָת ֶאת ַהּבִַּדים ֲעצֵי ׁשִִּטים, וְצִּפִיָת אָֹתם זָָהב.

)שמות, פרק ל' פסוקים א'-ה'(
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נסו לצייר את המזבח הקטורת לפי ההנחיות שבפסוקים. השוו את  	●

הציור שלכם לציורים של חבריכם.

ההוראות לבניית המזבח וכלי המשכן מדויקות ומפורטות במיוחד. מה  		●

אפשר ללמוד מכך על היחס לכלי המשכן ועל חשיבותם? 

מה פירוש?
ִמזְּבֵַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת — המקום שעליו שופכים את 

הקטורת. הקטורת היא חומרי בשמים המעלים ריח טוב 
כאשר שופכים אותם

ַאָּמה — מידת אורך. בערך המרחק מן המרפק לשורש 
כף היד של אדם מבוגר 

קָֹמתֹו — גובהו
ַקְרנֹתָיו — הקרנות שלו, פינות המזבח בחלק העליון 

שבלטו כמו קרניים
ּבָּתִים לְבִַּדים — את המוטות )="הבדים"( הכניסו לתוך 

שתי הטבעות. כלומר, כל טבעת שימשה "בית" ל"בד"
ּבִַּדים — מוטות שבעזרתם נשאו את המזבח

איילת
Sticky Note
זה טקסט נורא קשה. אולי להוריד את שתי השורות האחרונות?



מדרש - מפי חכמים

בין השורות
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בימינו יש לוחות שנה מדויקים ולפיהם אנחנו יודעים באיזה יום מתחיל כל חודש 
ומתי חלים החגים השונים. אולם, כשבית המקדש היה קיים לא ידעו מראש מתי 

יתחיל החודש הבא. אנשים שראו את הירח מתחדש, היו מגיעים למקדש ומעידים על 
כך בפני בית הדין, ורק אז הוכרז על תחילתו של חודש חדש.

לקביעת ראש חודש הייתה חשיבות רבה משום שלפיה נקבע מתי יש לחגוג את 
החגים בחודש זה. במשנה ובתלמוד מסופר כיצד היו הדיינים חוקרים את העדים על 

מקום הופעתו של הירח החדש ועל צורתו המדויקת. הנה קטע מתיאור זה:

 דמּות צורות לבנות )=ירחים( היו לו לרבן גמליאל 
בטבלא )=בלוח( ובכותל עליתו, 

שבהן מראה את ההדיוטות )=פשוטי העם(
ואומר: "הכזה ראית או כזה?"

)משנה, מסכת ראש השנה, פרק ב' משנה ח'(

מדוע חשוב להכריז על ראש   ●
חודש ביום הנכון? )ִחשבו 

למשל על חודש תשרי( 

ילד מסודר / דפנה ידידיה–קימל
י: ּלִ ר ֶאת ַהֶחֶדר ׁשֶ ֲאִני אֹוֵהב ְלַסּדֵ

ָפִרים, ִרים ַהּסְ ף ְלִפי ַהּגַֹבּה ְמֻסּדָ ּדָ ַעל ַהּמַ
ִלים, מֹו ַחּיָ ִלים ּכְ ָגִדים ְמֻקּפָ ֲארֹון ַהּבְ ּבַ

ׁשּורֹות, ִרים ּבְ ִים ְמֻסָדּ ְרַבּ ֵגָרה ַהַגּ ּמְ ּבַ
בֹות זּוגֹות זּוגֹות. ֲעַלִים ִנּצָ ֲארֹוִנית ַהּנַ ּבַ

ֶרת, ֶ י ֹלא ְמֻאּשׁ ּלִ א ׁשֶ ְוָקא ִאּמָ ַאְך ּדַ
ר, ִלי ִהיא אֹוֶמֶרת: ֲאִני ְמַסּדֵ ּוְכׁשֶ
ֱאֶמת ֶזה ֻמְגָזם, ְפִסיק, ּבֶ י, ּתַ "ׁשַ

ַמן!" ל ַהּזְ ַמן, ּכָ ל ַהּזְ ר ּכָ ֹלא ָצִריְך ְלַסּדֵ
ִדיָחה, ב ְלַעְצִמי: ֵאיזֹו ּבְ ַוֲאִני חֹוׁשֵ

ֵמָחה,  אי ׂשְ ַוּדַ א ָהְיָתה ּבְ ל ִאּמָ ּכָ
הֹות, ל ָהִאּמָ י, ִמּכָ ּלִ א ׁשֶ ְוַדְוָקא ִאּמָ

ֹזאת... ּכָ ָלָגִניְסִטית ׁשֶ ִהיא ּבָ
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האם אתה אדם מסודר?  	●

האם היית רוצה להיות 
מסודר יותר, מסודר פחות, 

או אולי מסודר באותה 
מידה? הסבר את תשובתך. 

איילת
Highlight
בתקופת חכמים, לפני כאלפיים שנה,

איילת
Highlight
לירושלים
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עברית
שפה יפה

דורי ונועה צפו יחד בטלוויזיה. הכתבה שצפו בה 
סיקרה את תצוגת האופנה האחרונה בפריז. 

"תראה איזה בגדים משונים הן לובשות", צחקה 
נועה וברקע נשמע קולה של הקריינית: "מעצב 
האופנה הידוע, ז'אן פול גוטייה, הנחשב לאורים 

ותומים של האופנה הפריזאית, טוען ש..."
דורי ונועה כבר לא הקשיבו להמשך הדברים. 

"אורים ותומים?" שאל דורי והסתכל בהפתעה אל 
נועה, "מה הקשר בין האורים והתומים לאופנה 

הפריזאית?" 
"רגע", אמרה נועה, "האורים ותומים לא היו חלק 

מהלבוש של הכוהן הגדול?"
"נדמה לי..." אמר דורי בהיסוס, ושניהם העיפו 

מבט לכיוון המחשב ואז זה בזה... 
מתפקעים מצחוק הם רצו לעבר המחשב. דורי 

התיישב ראשון ונועה נעמדה מאחוריו. בתוך כמה 
שניות הופיע על המסך הפסוק הזה: 

אורים ותומים

וְנַָתָּת ֶאל חֶֹׁשן ַהִּמְׁשּפָט ֶאת 
ָהאּוִרים וְֶאת ַהֻּתִּמים וְָהיּו ַעל 

לֵב ַאֲהֹרן ּבְבֹאֹו לִפְנֵי ה'...
)שמות, פרק כ"ח פסוק ל'(

"ידעתי", אמרה נועה בניצחון. "אני גם זוכרת 
שלמדנו שהאורים והתומים היו מעין אמצעי 
תקשורת בין ה' לעם ישראל, אבל מפסוקי 
התורה לא לגמרי ברור איך הם נראו ואיך 
השתמשו בהם. פרשנים שונים נתנו לכך 

הסברים שונים: יש הטוענים שאבני החושן 
שנשא הכוהן הגדול היו האורים והתומים, ואחרים 

אומרים שהיו אלו אביזרים נפרדים, כמו למשל 
פיסות קלף קטנטנות". 

"עד כאן הכול טוב ויפה", סיכם דורי, "אבל מה 
הקשר של כל זה לתצוגת האופנה? לא ראיתי 

שם שום בגד שאפילו מזכיר את החושן". "ברור", 
אמרה נועה, "היה לי ברור שהם לא התכוונו 

לאורים והתומים של אהרון הכוהן. אני משערת 
שזה ביטוי כלשהו, השאלה היא איזה?" בעוד הם 
מדברים הקליד דורי משהו במקלדת, והתשובה 

לא איחרה להופיע: 

אורים ותומים —
מקור מוסמך שאין להרהר אחריו )ואפשר 

לסמוך עליו(.
)מילון אבן־שושן המחודש(

"ה-ב-נ-ת-י!!!" אמר דורי, "המעצב הצרפתי הזה, 
גוטייה, נחשב כנראה למומחה בענייני אופנה, 

או במילים אחרות: אלוף! תותח!" "נכון", אמרה 
נועה וחייכה, "אבל אפילו אתה תוֶדה שהביטוי 

אורים ותומים מתאים יותר לתצוגת אופנה 
יוקרתית מ'תותח'...."

החושן שנשא
הכוהן הגדול

שיחזור: משה לוין
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מה היו "האורים  	●

והתומים" בתקופה 
המקראית?

הסבירו במילים שלכם  	●

את משמעות הביטוי 
בימינו.
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סופר סת"ם
האם שמעתם פעם על סופר סת"ם? אם כן, אתם יודעים 

שלא מדובר ב"סתם סופר", אלא באדם שבמקצועו הוא 
כותב ספרי תורה, תפילין, מזוזות ומגילות, או בראשי 

תיבות — סת"ם. 
לסופר סת"ם כלי עבודה מיוחדים: קולמוס )עט נוצה(, דיו 
מיוחדת וקלף העשוי מעור של בהמה טהורה )בעל חיים 

כשר למאכל(. 
סופר סת"ם צריך להיות אדם אחראי מאוד ולהאמין 

בחשיבות המלאכה שהוא עושה. 
הוא צריך לכתוב בכוונה גדולה ועליו להיות מרוכז לגמרי 

במשימה, וכמובן שהוא צריך להכיר בעל־פה את כל 
ההלכות הקשורות בכתיבה נכונה. אסור לסופר סת"ם 

לכתוב מהזיכרון ועליו להעתיק כל אות ואות מהחומש, 
אפילו אם הוא יודע את הטקסט בעל־פה. 

 בספר תורה 304,805 אותיות, ואם יטעה הסופר,
אפילו באות אחת, יפסל ספר התורה כולו! ולכן סופר 

סת"ם צריך לעבוד לאט ובדייקנות רבה. כתיבת ספר תורה 
יכולה לארוך עד שנה וחצי! 

אז בפעם הבא שאתם מתעייפים כשאתם מעתיקים 
מהלוח, תחשבו על סופרי הסת"ם... ותתעודדו! 

מה בפרשה?

פרשת	תצווה:	דיוק	וקפדנות	

סופר סת"ם 
כותב ספר תורה

בתחילת  למשל,  בו.  העבודה  ולארגון  וכליו  המשכן  לבניית  ההנחיות  נמשכות  זו  בפרשה 
הפרשה מוצגת המצווה להדליק את נר התמיד במשכן בכל יום. 

בפרשה מתוארים לפרטי פרטים גם בגדי הכוהנים: אהרון הכוהן הגדול ילבש ֵאפֹוד ועליו החֹוֶשן. 
החושן הוא מעין תכשיט רבוע ובו שתי־עשרה אבנים יקרות ועליהן כתובים שמותיהם של שנים־

וִמְצֶנֶפת  תשבץ  ּכּותֹוֶנת  ֵאפֹוד,  מעיל  הם:  הכוהן  אהרון  של  לבוש  פרטי  עוד  ישראל.  שבטי  עשר 
ויחבשו מגבעות. הפרשה מתארת גם את  ַאְבֵנִטים  ציץ זהב. גם בניו ילבשו כותנות, יחגרו  ועליה 
מובא  הפרשה  בסוף  במשכן.  לתפקידם  ובניו  אהרון  את  הקדישו  שבו  הטקס  המילואים,  טקס 

הציווי לבנות מזבח קטורת. 

מעיל ֵאפֹוד — מעין חלוק עליון ארוך ללא שרוולים הנלבש מעל הכותונת. כותונת תשבץ — מעיין חלוק ארוך 
 משובץ, נלבשת על הגוף. מצנפת — רצועת בד הנכרכת סביב הראש. ציץ זהב — מעין כתר עדין. אבנט — חגורה. 

מגבעת — כפי הנראה דומה למצנפת, אולי גבוהה יותר ונחבשת בדרך אחרת.

תלבושות מיוחדות תמיד נראות לי 
מדליקות: הבגדים המפוארים של 

הכוהנים, המדים המיוחדים של 
חיילי המשמר המלכותי באנגליה

והמדים הרשמיים של משמר 
הכנסת... 

בכל תלבושת יש משהו יפה, 
מייצג ומעורר כבוד...

בכל תלבושת חוץ מאחת — 
התלבושת האחידה 

של בית ספר...
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מכתבים 
מחידקל

כי תשא: חוסר סבלנות21
בפרשה שלנו מסופר שמשה רבנו היה על הר סיני וקיבל את התורה, ובינתיים למרגלות ההר, חיכה עם ישראל למנהיג 

שסמך עליו כל כך.
ואז, כך מספרת התורה, פקעה סבלנותו של העם:

 וַּיְַרא ָהָעם ּכִי בֹׁשֵׁש מֹׁשֶה לֶָרֶדת ִמן ָהָהר,
 וַּיִָּקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן וַּיֹאְמרּו ֵאלָיו:

 קּום ֲעׂשֵה לָנּו ֱאֹלִהים ֲאׁשֶר יֵלְכּו לְפָנֵינּו,
 ּכִי זֶה מֹׁשֶה ָהִאיׁש ֲאׁשֶר ֶהֱעלָנּו ֵמֶאֶרץ ִמצְַריִם ֹלא יַָדְענּו ֶמה ָהיָה לֹו.

)שמות, פרק ל"ב פסוק א'(

אני כל כך מתרגש!שלום חברים,

ההצגה "ספר הג'ונגל" מגיעה לעיר שלנו, ונעמי קנתה לנו כרטיסים! יּו הּו !!!

ססגוניות! תפאורה מתחלפת!  יהיו שם תלבושות  לפי הפרסומים   — מאמין  לא  שחקנים ידועים ומה לא...אני 

רק דבר אחד פוגם בהתרגשות שלי... עליי לחכות המון זמן!

ההצגה תהיה רק בעוד חודשיים ואין לי סבלנות לחכות! מאז שנעמי סיפרה לי אני 

חושב רק על זה. איך אוכל לעבור את החודשיים האלה? אני שונא לחכות, זה 
קשה כל כך. 

כל יום אני שואל את נעמי: "עוד כמה ימים נשארו עד ליום ההצגה?" 

כנראה שלנעמי קצת נמאס מהנדנודים שלי, "אני מתחילה להתחרט על קניית הכרטיסים, 

חידקל", היא אמרה לי. ואני תוהה, אולי היא לא הייתה צריכה לספר לי על ההצגה 

זמן רב כל כך לפני התאריך, אלא להפתיע אותי באותו היום — אז לא הייתי צריך 

לחכות. מצד שני, למרות הקושי, יש משהו כיפי בציפייה הזאת.

ליום  לוח שבו ארשום את כל התאריכים עד  ייאוש",  להכין "טבלת  לי  נעמי הציעה 

ההצגה, ואסמן בו כל יום שעובר. אולי זה יעזור. 

יום עד שמשה  לחכות ארבעים  היו צריכים  ישראל  קראתי בפרשת השבוע שבני 

ירד מהר סיני. אם לי קשה לחכות להצגה, אני רק יכול לדמיין כמה קשה היה לבני 

יחזור, אם  ומתי הוא  לו  יודעים מה קרה  לא  נעלם, הם  ישראל — המנהיג שלהם 

בכלל... כמה סבלנות נדרשה מהם! אתם חושבים שגם להם הייתה עוזרת "טבלת 
ייאוש" כזאת?

שלכם,
חידקל 
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נסו לדמיין את בני ישראל מחכים למשה  	●

שירד מהר סיני. כתבו דו־שיח בין שני 
אנשים – אחד מהם בטוח שמשה יחזור 
והשני חושש שלא יחזור. כתבו כיצד כל 

אחד מסביר לשני את עמדתו.

מה פירוש?
בֹׁשֵׁש — מאחר, מתעכב

איילת
Highlight
מקף אמצעי
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מעשה בשני בני אדם שהימרו )=התערבו( זה את זה, 
אמרו: "כל מי שילך ויקניט )=ירגיז( את ִהלל – ייטול )=ייקח( ארבע מאות זוז". 

אמר אחד מהם: "אני אקניטנו". 
אותו היום ערב שבת היה והלל חפף את ראשו. הלך אותו אדם ועבר על פתח ביתו, 

אמר: "מי כאן הלל? מי כאן הלל?" 
נתעטף הלל ויצא לקראתו. אמר לו: "בני, מה אתה מבקש?" 

אמר לו: "שאלה יש לי לשאול". 
אמר לו: "שאל בני, שאל!" 

שאל האיש: "מפני מה ראשיהן של בבליים סגלגלות )=בצורת ביצה(?" 
אמר לו הלל: "בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שאין להם חיות )=מיילדות( פיקחות". 

הלך האיש והמתין שעה אחת וחזר והטריד שוב את הלל בשאלה לא חשובה. אך הלל התייחס 
אליו בסבלנות וענה לו ברצינות. שעה מאוחר יותר חזר האיש בפעם השלישית, והלל ענה לו 

שוב בנועם וברוגע.
כשראה האיש שהלל אינו מתרגז, הבין שיפסיד בהתערבות והחליט לנסות ניסיון אחרון – 

אמר האיש: "שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמא תכעוס". 
נתעטף הלל וישב לפניו. אמר לו: "כל השאלות שיש לך לשאול – ְשַאל". 

אמר לו האיש: "אתה הוא הלל שקורין אותך נשיא ישראל?" 
אמר לו הלל: "הן". 

אמר לו האיש: "אם אתה הוא – לא ירבו כמוך בירושלים". 
אמר לו: "בני, מפני מה?" 

אמר לו: "מפני שאיבדתי על ידך )=הפסדתי בגללך( ארבע מאות זוז". 
אמר לו הלל: "הוי זהיר ברוחך – אל תתערב על דברים מאין אלו, שכן הלל לא יתרגז 

וכך עלול אתה לאבד ארבע מאות זוז ועוד ארבע מאות זוז". 
)על פי תלמוד בבלי, מסכת שבת דף ל' ע"ב(

האם לדעתכם היה הלל   ●
צריך להמשיך להיות סבלן 
כלפי האדם ויהי מה? האם 

 הסבלנות צריכה להיות
אין־סופית? 

נעים לנו לפגוש באנשים   ●
הנוהגים בנו בסבלנות, אולם 

מה לדעתכם מרוויח מכך 
האדם הסבלן בעצמו?

אבא עוזר להכין שיעורים / גדי טאוב
אני שונא שאבא עוזר לי בשיעורים בחשבון. אני לא יודע למה, אבל כשאבא מסביר לי אני אף 
פעם לא מבין. אני מסתכל על המספרים והסימנים ושום דבר לא נכנס לי לראש. ואבא מדבר 
אלי במין קול איטי כזה, שמי שלא מכיר אותו יכול לחשוב שזה בגלל שיש לו סבלנות. אבל 
זאת בעצם מן התאפקות כזאת, לא להתעצבן. ואני כל הזמן חושב שעוד רגע הוא יתחיל לכעוס, 

ושאני צריך להבין מהר מהר. 
כל הזמן עוברת לי המילה הזאת בראש, "מהר, מהר," והמספרים במחברת נראים לי כמו ציורים 
משונים על המשבצות הכחולות, ורק "מהר, מהר" מזמזם לי בראש, ואבא אומר: "אני לא מבין, זה 

כל כך מסובך?" ואני אומר: "לא, זה לא" אבל אני לא בטוח שאני מבין למה הוא מתכוון בדיוק.
)מתוך: דברים שאני לא מגלה, הוצאת כתר. כל הזכויות שמורות להוצאת כתר ולמחבר(

בין השורות
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מדוע קשה לבן להבין את  	●

הסבריו של האב? 

האם חוויתם פעם תחושות  	●

דומות? ספרו על כך. 

מה הייתם מציעים לילד  	●

לעשות כדי לשנות את 
המצב?



פירושים 
ומפרשים

פנים אל פנים
ומה כתוב על כך בעולם התנ"ך

עוד שיעור של "פרושים ומפרשים" התחיל. הפעם 
התקדם הכול בקצב מסחרר. הכניסה לאתר 

הייתה מהירה יותר ולוותה בערפל ובריח עדין 
של קפה. כאשר התפזר הערפל )שוב במהירות 

גבוהה מהרגיל( מצאו תומר וטליה את עצמם 
בבניין הספרייה הלאומית שבאוניברסיטה העברית 

בירושלים. "ידעתי שיש כאן איזו טעות", לחשה 
טליה לתומר, "גם המהירות, גם ריח הקפה... 
היינו אמורים להגיע למדבר! לחטא העגל, או 

לפחות לאוהל של משה שהתפלל על בני ישראל. 
מה אנחנו עושים בירושלים?" 

הם התיישבו על הכורסאות שבכניסה לספרייה. 
על הכורסה שמולם ישב אדם לבוש חליפה שאחז 

בידו כוס קלקר חד־פעמית. הוא חייך אליהם 
ואמר: "אני מצטער על האכזבה, אני מבין שהיו 

לכם תכניות אחרות..." טליה הסמיקה והתנצלה: 
"פשוט... ממש התכוננתי לתקופה אחרת..." 
"זה בסדר", אמר האיש וחייך בהבנה, "בינינו, 

גם אני הייתי מעדיף להיות שם, במדבר. מכל 
מקום, חזרתם לשנת 1997. שמי ד"ר משולם 

מרגליות. אני חבר בצוות של חוקרי מקרא ואנו 
עומדים לקראת סיומו של פרויקט ענק: כתיבת 
פירוש מודרני לתנ"ך שייקרא 'עולם התנ"ך'. אני 
עסוק עכשיו בכתיבת הפירוש לפרשת כי תשא, 
ונתקלתי בבעיה, אז אולי זה לא מקרה שהגעתם 
לכאן היום..." טליה ותומר חייכו במבוכה, והאיש 

המשיך: "בפרשה שלנו, לאחר שבני ישראל 
חטאו בחטא העגל וה' כעס עליהם, נכנס משה 
לאוהל מועד כדי לדבר עם ה', וכך כתוב: 'וְִדּבֶר 
ה' ֶאל מֹׁשֶה ּפָנִים ֶאל ּפָנִים, ּכֲַאׁשֶר יְַדּבֵר ִאיׁש 

ֶאל ֵרעֵהּו' )שמות, פרק ל"ג פסוק י"א(. כל היום אני 
חושב על הפסוק הזה — הרי לה' אין פנים, אז 

למה הכוונה?" "טוב", אמרה טליה, "כאשר אנחנו 
אומרים שאנשים מדברים פנים אל פנים אנחנו 

לא חושבים על הפנים ממש, אלא מתכוונים 
לומר שאנשים נפגשים או מדברים ישירות — לא 
דרך טלפון או המחשב, וגם לא בתיווכו של אדם 
שלישי, אלא יושבים זה מול זה. אז אולי הכוונה 
בפסוק היא שה' דיבר אל משה בצורה ישירה 
יותר ממה שהיה מקובל אז". "נכון", הצטרף 

תומר, "על אנשים אחרים בתנ"ך, כמו אברהם 
ויעקב, מסופר שדיברו עם ה' בחלום, אז אולי כאן 
היה משהו שונה — ישיר יותר". ִמצחו של האיש 

שמולם התקמט, "מעניין, בהחלט מעניין, אתם 
בעצם טוענים שכאן מתואר הקשר המיוחד בין 

ה' למשה". הוא קם במרץ, "טוב אני אלך לכתוב 
את הדברים לפני שאשכח, תודה לכם!" ושוב 
התערפל הכול בבת אחת. טליה ותומר מצאו 

את עצמם בכיתת המחשבים. על המסך שמולם 
הופיע הפירוש הזה:

ד"ר משולם מרגליות 
עולם התנ"ך

הדיבור "פנים אל פנים" משמעו דו־שיח ישיר, 

ללא מתווך )מלאך, חלום וכדומה( — עד כמה 

שדו־שיח כזה בין ֵאל לאדם אפשרי בכלל.

במילים "ּכֲַאֶׁשר יְַדּבֵר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו" מודגש 

השוויון בשיח הזה. בזה נעשה מעמדו של 

משה יחיד ומיוחד בין כל הנביאים.

תומר הסתכל על טליה, "אז אולי בכל זאת 
טוב שלא הגענו למדבר, לפחות תרמנו משהו". 
"וחוץ מזה", אמרה טליה וחייכה, "שכחת לציין 

שהכורסאות בספרייה הלאומית נוחות יותר 
מהחול שבמדבר...." "בהחלט שיקול מרכזי", חייך 

תומר...

במילון שלי
פנים אל פנים —

זה מול זה ממש, באין חציצה ביניהם.
)מילון אבן־שושן המחודש(
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לפי הפירוש שטליה  	●

ותומר )וחוקר התנ"ך 
ד"ר משולם מרגליות( 

מציעים, מה מייחד את 
הדיבור של ה' למשה, את 
הדיבור "פנים אל פנים"?

חברו משפט ובו הביטוי  	●

"פנים אל פנים", כפי 
שאנו משתמשים בו כיום.

 1
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אני חושבת שזה מטעה.צריך לכתוב: שמציע חוקר התנ"ך...
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איך מודדים זמן?
קראנו בפרשה שבני ישראל חיכו 

למשה אך הוא בושש לרדת מההר. 
אפשר בקלות לדמיין את התמונה: 

מאות אלפי אנשים עומדים למרגלות 
 ההר, מציצים כל כמה דקות בשעונים שלהם, 

ומשה אינו יורד... 
מה לא נכון בתיאור הזה? 

כמובן, בימים ההם לא היו שעונים... 
הרצון של בני האדם למדוד זמן והצורך שלהם לעשות 
זאת, התפתחו במהלך הדורות, וכך גם דרכי המדידה. 

בתחילה לא היו אמצעי מדידה מדויקים, ביום אנשים יכלו 
לדעת בערך מה השעה על פי מיקום השמש בשמים ולפי 

צורות הצל על הארץ, ובלילה באמת הייתה בעיה... 
בין האמצעים הראשונים למדידת זמן היו שעוני השמש. 

שעון שמש מראה בערך באיזה חלק של היום אנו נמצאים 
בעזרת הצל הנופל מעצם דק המוצב בו. 

כמה דורות לאחר המצאת שעוני השמש הומצאו שעוני 
המים. שעון מים מודד את הזמן החולף על פי כמויות 

המים הזורמות מְמכָל מסוים לְמכָל אחר, גם שעוני חול 
היו בשימוש באותה תקופה ופעלו על פי אותו עיקרון. 

לפני כ־500 שנה גילה גרמני ושמו פיטר הנליין שאפשר 
לבנות מכשיר למדידת זמן המופעל על ידי קפיץ. היה זה 

צעד ראשון וחשוב בדרך להמצאת השעונים של ימינו.
שעוני המחוגים הראשונים היו במשך זמן רב גדולים מאוד, 

ורק לאנשים עשירים במיוחד היה שעון. 
האם אפשר לדמיין את חיינו היום ללא שעונים? 

מה בפרשה?

פרשת	כי	תשא:	חוסר	סבלנות

אחד  שכל  השקל  מחצית  בסך  התרומה  במשכן:  הקשורים  שונים  עניינים  מתוארים  בפרשה 
רחצה  כיור  בניית  העם(,  לספירת  גם  שימשה  זו  )תרומה  למקדש  לתרום  חייב  היה  מישראל 

לכוהנים, ייצור השמן למשיחת כלי המשכן, וגם אזהרה על שמירת השבת.
עוד מתואר כי בני ישראל חיכו למשה שעלה להר סיני, ולאחר שעבר זמן רב ביקשו מאהרון לבנות 
להם עגל זהב. ה' סיפר למשה על החטא של ישראל ואיים להשמידם, ומשה התחנן לפני ה' שלא 

יעניש את בני ישראל. 
משה ירד אל בני ישראל ושבר את הלוחות, אחר כך השמיד את עגל הזהב וציווה להרוג את עובדי 

העגל. בסופו של האירוע נענה ה' לבקשת משה וסלח לישראל. 
משה עלה שוב אל ההר וקיבל שם את הלוחות השניים. כשירד משה מהר סיני קרן עור פניו, ובני 

ם משה כיסוי על פניו. ישראל פחדו לדבר ִאתו בשל כך. כדי להרגיעם ׂשָ
ועוד בפרשה: דינים הקשורים בשלוש הְרָגִלים.

אני מבין שהיה לבני ישראל 
קשה לחכות למשה.

אבל מה שאני לא מבין, זה למה 
מכל החיות המרשימות בעולם: 

האריה החזק, הברדלס הזריז, 
הדולפין הנבון...

הם בנו דווקא פסל של עגל?...
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מכתבים 
מחידקל

ויקהל: כישרונות22
בפרשת ויקהל מסופר כיצד החלו בני ישראל לתרום חומרים לבניית המשכן. לקראת תחילת העבודה מינה משה את 
בצלאל ואת אהליאב לאחראים על בניית חלקי המשכן ועל ייצורם והרכבתם של הכלים השונים. התורה מתארת את 

כישרונותיהם של השניים: 

 וַּיֹאֶמר מֹׁשֶה ֶאל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל:
 ְראּו ָקָרא ה' ּבְׁשֵם ּבְצַלְֵאל ּבֶן אּוִרי בֶן חּור לְַמֵּטה יְהּוָדה.

 וַיְַמּלֵא אֹתֹו רּוַח ֱאֹלִהים, ּבְָחכְָמה ּבְִתבּונָה ּובְַדַעת ּובְכָל ְמלָאכָה.
 וְלְַחׁשֹב ַמֲחׁשָבֹת, לֲַעׂשֹת ּבַּזָָהב ּובַּכֶסֶף ּובַּנְחֹׁשֶת.

 ּובֲַחֹרׁשֶת ֶאבֶן לְַמֹּלאת ּובֲַחֹרׁשֶת ֵעץ, לֲַעׂשֹות ּבְכָל ְמלֶאכֶת ַמֲחׁשָבֶת.
 ּולְהֹוֹרת נַָתן ּבְלִּבֹו, הּוא וְָאֳהלִיָאב ּבֶן ֲאִחיסָָמְך לְַמֵּטה ָדן.

)שמות, פרק ל"ה פסוקים ל'-ל"ד( 

שלום חברים! 

ראינו  במוזיאון.  בביקור  ואני  נעמי(  של  )קרובה־רחוקה  מלכה  נעמי,  היינו  השבוע 

מכול  שיותר  להגיד  חייב  אני  אבל  עתיקים,  מטבעות  ושל  תצלומים  של  תערוכות 

התרשמתי מהציורים שבאגף האמנות. אילו ציורים מקסימים! איזה דמיון! העולם 

המפורסמים  הציירים  במציאות.  מהעולם  יותר  הרבה  מעניין  לי  נראה  שבתמונות 

לצייר כמותם. הם בטח היו מאושרים  שהצליחו לצייר יפה כל כך!האלה היו מוכשרים כל כך. הלוואי שיכולתי 

שאת  הציירים  אחד  על  לי  סיפרה  מלכה  לאושר.  גורם  כישרון  תמיד  לא  אולי  אבל 

תמונותיו אהבתי במיוחד — היא אמרה ששמו היה ואן גוך, ושלא רק אני אוהב את 

התמונות שלו. הוא היה צייר מפורסם ונערץ בכל העולם וכיום הציורים שלו נמכרים 

בהמון כסף. אבל לא תמיד זה היה כך. בזמן שהוא חי לא העריכו את ציוריו כלל. 

הוא היה אדם בודד, היו לו חיים קשים ומצבי רוח, והוא גם היה עני כל כך שלפעמים 

לא היה לו די כסף אפילו כדי לקנות צבעים. יש הטוענים שהוא פשוט הקדים את זמנו, 

ולכן בתקופתו לא הבינו את ציוריו ולא העריכו אותו.

נעמי ספרה לי על האנשים שבנו את המשכן. גם הם היו אנשים מוכשרים מאוד שידעו 

לבנות בעץ ובאבן, לתפור, לרקום וליצור במתכות שונות, אפילו בזהב. אני לא יודע 

אם בתקופה ההיא כולם חשבו שהמשכן והכלים שבו יפים במיוחד, או שגם אז היו 
מי שלא העריכו את יופיים ואת ייחודם.

משום־מה כשאני  כל כך, אבל  יפה  אני שר  אולי גם אצלי זה ככה.  יודעים,  אתם 

מתחיל לשיר השכנים מגיפים את התריסים... בשכונה שלנו פשוט לא יודעים להעריך 
אותי! כנראה שהקדמתי את זמני... 

שלכם, 
חידקל
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לפי הפסוקים, מה היו הכישורים  	●

והכישרונות המיוחדים של בצלאל 
בן אורי?

מה פירוש?
ָקָרא ה' ּבְׁשֵם — קרא ה' לאומן מיוחד לעשות 

את המלאכה
ַמֲחׁשָבֹת — רעיונות שלא נראו כמותם

לְהֹוֹרת — ללמד אחרים
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חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי; ואלו הן: רבי אליעזר בן הורקנוס, 
ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוֵסי הכוהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ֲעָרְך. 

ָבָחן )=מעלותיהם(:  הוא היה מונה ׁשְ
רבי אליעזר בן הורקנוס – בור סיד, שאינו מאבד טיפה )=אינו שוכח דבר ממה שלמד(;

רבי יהושע – אשרי יולדתו )מספרים שעוד כשהיה בבטן ִאמו, הייתה אמו הולכת לבתי 
מדרש כדי שיתרגל לשמוע דברי תורה(; 

רבי יוסי – חסיד )=מתנהג תמיד לפנים משורת הדין(;
רבי שמעון בן נתנאל – ירא חטא )=מחמיר ואוסר על עצמו גם דברים שמותר, כדי 

שלא יגיע לידי חטא(;

ורבי אלעזר בן ערך – מעיין המתגבר )=בעל שכל חריף והבנה עמוקה, מוסיף ומחדש 
על דברים שלמד, כמו מעיין המתחדש כל הזמן(.

)משנה, מסכת אבות, פרק ב' משנה ח'( 

אילו הייתם יכולים לבחור   ●
לעצמכם תכונה אחת מן 

התכונות המוזכרות במשנה, 
באיזו תכונה הייתם בוחרים? 

מדוע?

כישרונות / סיפור עם
במחוז צ'ו אשר בסין היה פעם מורה מלומד ומפורסם ורבים 
לאדם  עצמו  את  החשיב  המורה  תלמידיו.  להיות  חפצו 

מיוחד ונעלה, והסכים לקבל רק תלמידים בעלי כישרון.
אצלו.  ללמוד  שביקש  צעיר  בחור  הופיע  הימים  באחד 
ועד  רגל  מכף  אותו  בחן  בקרירות,  המורה  עליו  הסתכל 

ראש ולבסוף אמר: "ספר לי על כישרונותיך".
"יש לי קול חזק ורם אשר נשמע למרחוק", אמר הבחור. 
והמתינו  גדול  בצחוק  פרצו  האחרים  התלמידים  כל 
יגרש המורה המלומד את הבחור  כיצד  בדריכות לראות 
בבושת פנים. להפתעתם הרבה, פנה אליהם המורה ושאל: 
"האם יש כאן ביניכם מישהו בעל קול חזק ורם?" הביטו 

התלמידים זה בזה בתמיהה וענו בשלילה.
בו במקום קיבל המורה את הבחור הצעיר להיות תלמידו, 
ואילו התלמידים האחרים התפלאו ולגלגו על "הכישרון 

המיוחד" ועל התועלת שתצמח ממנו. 
תלמידיו  עם  לצאת  המורה  החליט  מכן,  לאחר  ימים  כמה 
הגיעו  מטיילים  בעודם  יאן.  במדינת  הטבע  בחיק  לטיול 
לגדת נהר והיה עליהם לחצות אותו כדי להמשיך בטיול. 
הנהר היה רחב וסוער ולא הייתה בנמצא אף סירה שיכלה 

בין השורות

זאת, בגדה שממול היו לא מעט  לשמש אותם. לעומת 
סירות וגם אנשים שעבדו בקרבתן. "חבל שהם רחוקים 
כל כך", אמר אחד התלמידים, "אין שום סיכוי שהם יראו 
או ישמעו אותנו". ניגש המורה אל התלמיד החדש ואמר 

לו: "עכשיו הגיע הזמן שתראה לנו את כישרונך!"
התלמיד מילא את בקשתו בשמחה — נעמד על גדת הנהר 
וקרא בקול גדול לאנשי הסירות בגדה ממול. כעבור כמה 
יצאה אליהם סירה, העבירה אותם לגדה השנייה  דקות 

והם המשיכו בטיולם.
נחוץ",  הוא  שבו  רגע  יש  כישרון  שלכל  למדתם  "כעת 
ומאז  מבטם.  את  השפילו  והתלמידים  המורה,  אמר 

הקפידו שלא לזלזל בשום אדם.

)עובד על פי סיפור מתוך האתר: "1000 סיפורים" של חמדה גלעד, 
)www.1000sipurim.net
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מה המסקנה מהסיפור? חשבו  	●

על כישרון אחד שיש לכם. אם 
לא מצאתם, בקשו את עזרת 
המורה או את עזרת חבריכם 

לכיתה, הם בוודאי מכירים את 
כישרונותיכם. 

איילת
Highlight
ביטוי קשה... אולי: מקפיד על מעשיו מעבר למה שחייבים
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עברית
שפה יפה

כשדורי ונועה חזרו הביתה מבית הספר חיכתה 
להם על השולחן הפתעה: חבילת פלסטלינה 

ובה 25 גוונים שונים! ועוד משהו: ספר על יצירה 
בפלסטלינה. אימא אמרה שזה ספר קצת ישן 

אבל עדיין "הכי טוב שיש בנושא הזה!"
דורי ונועה פתחו את הספר והביטו דקות ארוכות 
בתצלומים הצבעוניים שבתוכן העניינים. ואז ראה 

דורי משהו שמצא חן בעיניו, "בואי נראה את 
עמוד 25, את שודדי הים. הם נראים לי ממש 

חמודים!" 
בספר היו גם הוראות עבודה מפורטות שהציגו 

את הבנייה שלב אחר שלב. נועה הקריאה 
בקול את השלבים השונים וסיימה את הקריאה 

במשפט: "לאחר שתחברו את כל החלקים 
יתקבל המוצר המוגמר — כפתור ופרח!"

"מה?!" עצר אותה דורי, "אחרי כל העבודה הזאת 
ייצא לנו כפתור ופרח? חשבתי שנבנה שודדי ים!" 
"נכון", אמרה נועה, "גם בתמונה מופיעות דמויות 

של שודדי ים — אולי זה פשוט חלק מההסבר? 
רגע!", היא הוסיפה אחרי הרהור נוסף, "עכשיו 

אני נזכרת שאתמול בשיעור פרשת השבוע 
הזכרנו את הצירוף הזה: כפתור ופרח, הוא הופיע 
בתיאור המנורה שהייתה במשכן. אבל מה הקשר 

בינו לבין שודדי ים?" שניהם משכו בכתפיים, 
ודורי התיישב ליד המחשב. "בוא נבדוק קודם כול 
בתיאור המנורה", אמר דורי, ואחרי שניות מספר 

הופיע על המסך הפסוק הזה:

כפתור ופרח

"יפה!" שיבח דורי את נועה, "זכרת נכון!" 
"כן", אמרה נועה, עדיין מהורהרת, "אבל 

אני עדיין לא מבינה מה הקשר לפלסטלינה 
ולשודדי ים. רגע!" נצצו לפתע עיניה, 

"אולי זה איזשהו ביטוי שקשור לעשייה או 
ליצירה?" 

דורי הקליד כמה מילים ומיד הופיעה על 
המסך ההגדרה מן המילון:

כפתור ופרח -
קריאת התפעלות למראה דבר נאה.

)מילון אבן־שושן המחודש(

"שוב צדקת!" חייך דורי אל נועה, "כנראה 
בגלל המנורה זה הפך להיות ביטוי שמתאר 

משהו יפה ונעים לעין, ובמקום לכתוב: 
'יתקבלו שודדי ים מגניבים", או 'ייצאו לכם 

דמויות משהו־משהו', כתבו כפתור ופרח, הרי 
אימא אמרה לנו שהספר הזה קצת ישן..."

ּכֵן לְֵׁשֶׁשת ַהָּקנִים ַהּיֹצְִאים ִמן ְמֻׁשָּקִדים ּבְָקנֶה ֶאָחד ּכַפְּתֹר וָפַָרח,ָהֶאָחד ּכַפְּתֹר וָפֶַרח ּוְׁשֹלָׁשה גְבִִעים ְׁשֹלָׁשה גְבִִעים ְמֻׁשָּקִדים ּבַָּקנֶה 
ַהְּמנָֹרה.

)שמות, פרק ל"ז פסוק י"ט(
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חברו משפט ובו הביטוי  	●

"כפתור ופרח".
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בצלאל — אקדמיה לאמנות
ברוב בתי הספר היסודיים יש שיעור אמנות פעם או 

פעמיים בשבוע. אך מה הייתם אומרים אילו היו מרשים 
לכם לצייר ולפסל כל יום, כל היום? 

מי שמתלהבים מהאפשרות לצייר ולפסל כל היום, יוכלו 
אולי כשיהיו גדולים ללכת ללמוד ב"בצלאל" — אקדמיה 

)=בית ספר גבוה( לאמנות ועיצוב בירושלים.
בית הספר "בצלאל" נוסד לפני יותר ממאה שנה, 

בתקופה שבה פעל הרצל להקמת מדינה יהודית בארץ 
ישראל. בוריס ש"ץ, אמן יהודי מפורסם, פנה אל הרצל 

ואמר לו שחשוב שבמדינה החדשה תהיה גם אוניברסיטה 
ללימודי אמנות, מוסד שבו ילמדו אמנות ברמה גבוהה. 

כך, הוא טען, תיווצר אמנות יהודית וארץ־ישראלית. 
הרצל הציג את הרעיון לפעילים נוספים בתנועה הציונית 

וההצעה התקבלה.
וכך, בשנת 1906 עלה ש"ץ לארץ ישראל והקים את בית 
הספר "בצלאל". בית הספר נקרא על שם בצלאל בן אורי 

מפרשת השבוע שלנו. בצלאל היה למעשה האומן היהודי 
הראשון, שהרי הוא היה האחראי לבניית המנורה, השולחן, 

המזבח ושאר כלי המשכן. 
עד היום "בצלאל" הוא אחד המוסדות חשובים בארץ 

ללימודי האמנות. מלמדים שם מגוון רחב של תחומים: 
פיסול וציור, צילום וארכיטקטורה, צורפות ואופנה, וידאו 

ואנימציה, עיצוב תעשייתי ועוד. 

מעניין מה היה בצלאל בן אורי חושב על האקדמיה 
לאמנות "בצלאל"? האם הוא היה רוצה ללמוד בה? מעניין 

מה הוא היה יוצר בתחום האנימציה למשל... 

פרשת	ויקהל:	כישרונות	

מה בפרשה?

כל ההוראות שניתנו בפרשות הקודמות מתמלאות בפרשה זו – ומלאכת בניית המשכן יוצאת 
חכמה  ה'  לו  שנתן  מי  וכל  אחיסמך  בן  אהליאב  אורי,  בן  בצלאל  הם  וכליו  המשכן  בוני  לדרך. 

להשתתף במלאכת המשכן.
עשויה  )שהייתה  ּפֹוֶרת  הּכַ  – ומכסהו  הארון  והמסך,  רֹוֶכת  הּפָ המשכן:  עשיית  מתוארת  בפרשה 

זהב(, השולחן, המנורה, מזבח הקטורת, מזבח העֹוָלה, הכיור וחצר המשכן.
גם מצוות השבת מוזכרת בפתיחת הפרשה.

תמיד כשאימא שלי 
אומרת לי שאני 
נורא מוכשרת,

אמיר, אחי הגדול, אומר שככה 
תמיד אמהות אומרות, וזה לא 

אומר שזה נכון...

מה, לפי זה אימא של 
פיקאסו לא אמרה לו 

שהוא מוכשר?...
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איילת
Sticky Note
הפאנץ' ממש הפוך מההיגיון ונשמע טעות. הבעיה היא שאין לי רעיון לתיקון הפאנץ' - אולי להמציא משהו חדש?



מכתבים 
מחידקל

פקודי: אבות ובנים23
בפרשת פקודי הוקם המשכן, והוצבו בו הכלים המיוחדים. כדי להכשיר את הכלים לעבודת הקודש ציווה ה' את משה 
למשוח אותם בשמן הִמשְׁחָּה. אהרון ובניו, הכוהנים המיועדים לעבוד במשכן, צֻּוּו גם הם לעבור טקס מיוחד. וכך אומר 

הכתוב:

 וְִהקְַרבְָּת ֶאת ַאֲהֹרן וְֶאת ּבָנָיו ֶאל ּפֶַתח אֶֹהל מֹוֵעד, וְָרַחצְָּת אָֹתם ּבַָּמיִם.
 וְִהלְּבַׁשְָּת ֶאת ַאֲהֹרן ֵאת ּבִגְֵדי ַהּקֶֹדׁש, ּוָמׁשְַחָּת אֹתֹו וְקִַּדׁשְָּת אֹתֹו וְכִֵהן לִי.

 וְֶאת ּבָנָיו ַּתקְִריב, וְִהלְּבַׁשְָּת אָֹתם ּכֳֻּתנֹת.
 ּוָמׁשְַחָּת אָֹתם ּכֲַאׁשֶר ָמׁשְַחָּת ֶאת ֲאבִיֶהם וְכֲִהנּו לִי, 
 וְָהיְָתה לְִהיֹת לֶָהם ָמׁשְָחָתם לִכְֻהּנַת עֹולָם לְדֹֹרָתם.

)שמות, פרק מ' פסוקים י"ב-ט"ו(

שלום חברים,

מתאמנת  העליונה,  מהקומה  והדס  שאול  של  הבת  ליאורה,  הצהריים  אחרי  יום  כל 

ורוקדת במרפסת. היא רוצה להיות רקדנית כמו אימא שלה, והיא באמת רוקדת 

יפה — כל מי שעובר ברחוב עוצר להסתכל. בכלל, אני רואה שיש הרבה בנים ובנות 

שדומים להורים שלהם — גם בתכונות האופי וגם במראה. למשל, דליה והבת שלה 

נירה, שתיהן ג'ינג'יות ושתיהן סקרניות ואומרות תמיד כל מה שהן חושבות. אבל 

יש גם ילדים שאינם דומים להורים שלהם. רז, למשל, הילד שתמיד מסתובב בשכונה 

עם הח'ברה ולא שם על הלימודים, הוא הבן של שלמה, הפרופסור המפורסם! ועדי, 

הבת  היא  בבוץ,  מרוח  בפרצוף  עצים  על  שמטפסת  זו  מהכדורגל,  שלי  החברה 

כך  כל  שונים  האלה  שהילדים  מקרה  לא  זה  ואולי  והקפדנית.  הגנדרנית  נאווה  של 
מההורים שלהם? מה אתם חושבים?

זה מזכיר לי שנעמי סיפרה לי שכל הכוהנים במשכן מילאו תפקיד זהה לזה שההורים 

שלהם מילאו. מעניין אם כל בני הכוהנים אהבו לעשות בדיוק מה שההורים שלהם עשו. 

לפעמים אני שואל את עצמי אם אני דומה להורים שלי. אבל קשה לי לענות על השאלה, 

ומאז לא נפגשנו. בקושי הכרתי אותם. כשהייתי גור הם הועברו למקום רחוק לעבוד בנשיאת עצים, 

ואולי עם הזמן נעשיתי דומה לנעמי? אף על פי שאתם כבר יודעים שאנחנו לא דומים 

אנחנו  שרק  דומה,  הומור  חוש  לנו  יש  שני,  מצד  אבל  ובלגן...  סדר  בענייני  כך  כל 
מבינים...

שלכם,
חידקל
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לדעתכם, מה משמעות הטקס שעוברים הכוהנים? מה מלמד הטקס על  	●

הכוהנים, על מעמדם ועל תפקידם?

מה פירוש?
ֵרב וְִהְקַרבְּתָ — תְׁקָּ

ּוָמׁשְַחּתָ אֹתֹו — מרחת אותו בשמן מיוחד, בשמן המשחה
ֵרב ּתְַקִריב — תְׁקָּ

ָמׁשְָחתָם — משיחתם זו 
לִכְֻהּנַת עֹולָם לְדֹֹרתָם — הם יהיו כוהנים כל ימי חייהם 

 והכהונה תעבור בירושה לצאצאיהם אחריהם עד סוף
כל הדורות

איילת
Sticky Note
לא עדיף שאלה על הנושא? למשל - האם אתם מכירים גם בימינו תפקידים העוברים בירושה, מאב לבן? אילו?



מדרש - מפי חכמים
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 אם מבקש אדם להיות לוי או להיות כוהן,
אינו יכול מפני שלא היה אביו לא לוי ולא כוהן.

אבל מבקש להיות צדיק, אפילו היה גוי יכול להיות צדיק –
שאין הצדיקים באין )=באים( מבית אב )=ממשפחה( אלא מעצמן.

)מדרש תהלים, מזמור קמ"ו(

על פי המדרש — מה ההבדל   ●
בין "להיות כוהן" ל"להיות 

צדיק"?

בעל המדרש טוען שכל אדם   ●
יכול להיות צדיק, כלומר אדם 
שעושה מעשים טובים. האם 
אתם מסכימים עם טענה זו?

הפנים / נורית זרחי
ׁש ִלי ּיֵ ִנים ׁשֶ ֶאת ַהּפָ
י, ּלִ א ׁשֶ ְלִתי ֵמִאּמָ ִקּבָ

ָלה ֶניָה ִקּבְ ם ִהיא ֶאת ּפָ ּגַ
ּה, ּלָ א ׁשֶ ֵמִאּמָ

ּה, ְרּכָ ֶניָה ּדַ ָסָבִתי ִלי ָמְסָרה ֶאת ּפָ
ה! ֶרְך ֲאֻרּכָ ֵאיזֹו ּדֶ

ָכִדים,  ְך ִהיא ׁשֹוַלַחת אֹוָתם ַלּנְ ּכָ
יִנים. ַאַחר ַלּנִ

ּנֹוַלד י, ִמי ׁשֶ ּלִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ
ִנים. ָנה — ּפָ ל ַמּתָ ְמַקּבֵ

ים ְוׁשֹוִנים: ַעם ֵהם מֹוִפיִעים ֲחָדׁשִ ל ּפַ ּכָ
ֻחּלֹות הֹוְפכֹות ְיֻרּקֹות, ֵעיַנִים ּכְ

ִמְתָקְרבֹות ֶאל ָהַאף אֹו ִמְתַרֲחקֹות,
ִנים נּו, ַהּבָ ּלָ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ּמִ ִמיד, ּבַ ֲאָבל ּתָ

ָנָהר  ָהְלָאה ָהְלָאה, ּכְ
ִנים. ִאים ֶאת ַהּפָ נֹוׂשְ

בין השורות
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איזו תופעה מתאר השיר? 	●

האם אתם דומים למישהו  	●

 מבני המשפחה שלכם? 
ספרו על כך.



פירושים 
ומפרשים

"זה היה סרט מעניין על שעטנז", אמר תומר 
לטליה בדרך לחדר מחשבים, "האמת, בכלל לא 
ידעתי שעל פי התורה אסור לשלב צמר ופשתן 

בבגד אחד".
"אתה רואה", צחקה טליה, "תמיד אפשר ללמוד 

דברים חדשים, אפילו בבית הספר..." 
השיעור התחיל והכניסה לאתר לוותה כרגיל 
בערפל ובריח בושם עדין. כשהתפזר הערפל 

מצאו השניים את עצמם בחדר גדול. בפינה עמד 
שולחן ועליו מחשב, ולידו ישבה אישה וכתבה 
במרץ — בפנקס דווקא... עוד לפני שהספיקו 

טליה ותומר להתלבט כיצד לפתוח את השיחה, 
קידמה אותם האישה בחיוך רחב: "נעים מאוד, 

שמי ד"ר פנינה גלפז–פלר, אני חוקרת מקרא ואני 
כותבת עכשיו פירוש לספר שמות, אני מבינה 

שאתם תומר וטליה". תומר וטליה חייכו במבוכה, 
והאישה הגישה להם תמונה. "תראו איזה יופי!" 

אמרה. בתמונה נראתה אפודה צבעונית, והאישה 
הסבירה: "זהו דגם של האפוד של הכוהן הגדול, 

ואתם יודעים מה מעניין בו מלבד הצבעוניות 
המקסימה שלו? הוא עשוי שעטנז!"

"מה?!" נזדעקו השניים, וטליה אמרה: "בדיוק היום 
למדנו שאסור לתפור בגד משעטנז! מה, מי שיצר 

את הדגם לא הכיר את האיסור הזה?" האישה 
חייכה בסבלנות, "אל תדאגו, הוא בהחלט הכיר, 
אבל צריך לדעת שכבר בתורה, כשמתואר איך 

יש לייצר את בגדי השרד של הכוהן הגדול, כתוב 
בפירוש: 'ּוִמן ַהְּתכֵלֶת וְָהַאְרּגָָמן וְתֹולַעַת ַהּׁשָנִי עָׂשּו 

בִגְֵדי ׂשְָרד לְׁשֵָרת ּבַּקֶֹדש... וַּיַעַׂש ֶאת ָהֵאפֹד, זָָהב 
ּתְכֵלֶת וְַאְרּגָָמן וְתֹולַַעת ׁשָנִי וְׁשֵׁש ָמׁשְזָר" )שמות, 

 פרק ל"ט פסוקים א'-ב'(. תכלת, ארגמן ותולעת שני —

הם סוגים של צמר, ואילו שש הוא סוג של 
פשתן. אגב גם החגורות של הכוהנים הרגילים 

היו עשויות מאותם החומרים".
"אני לא מבין", אמר תומר, "אם משהו אסור, איך 
ייתכן שדווקא בבגדי הקודש של הכוהנים במקדש 

זה מותר? זה כמו שיגידו שרק בתוך המקדש 
מותר לאכול חזיר!" "נכון", הסכימה טליה ושניהם 

נעצו מבטים כמעט מאשימים באישה שמולם. 
האישה חייכה, כאילו בדיוק לשאלה הזאת ציפתה. 

"אתם צודקים לגמרי", אמרה, "זו בדיוק השאלה 
שאני מנסה לענות עליה. אני חושבת שחלק 

מהתשובה טמון בשאלה: למה שעטנז אסור? 
 האם זה מזיק או לא בריא? או..." 

ָרד  בגדי שְׂ
ומה אומרת על כך החוקרת ד"ר פנינה גלפז–פלר

"או, אולי", קטע אותה תומר, "אולי זהו הרכב 
מיוחד שנשמר רק למקרים מיוחדים, זה כמו 

שנותנים לנו גלידה עם קצפת רק לעתים 
רחוקות, לא כי זה לא בריא, אלא כדי להשאיר 

מאכלים מיוחדים לאירועים מיוחדים".
"יפה מאוד", חייכה האישה בעיניים נוצצות. 

"ההסבר עם הגלידה בהחלט מוצא חן בעיניי..." 
אמרה וכתבה במהירות כמה מילים בפנקס 

שבידה. "תודה לכם", אמרה, "ועכשיו, אם תסלחו 
לי, אני חייבת להמשיך". ושוב התערפל הכול 

והשניים מצאו את עצמם שוב בכיתת מחשבים. 
על המסך הופיע הפירוש הזה: 

"חבל", אמר תומר. "מה חבל?" שאלה טליה. 
"בסוף היא לא השתמשה בהסבר שלי עם 

הגלידה", תומר קרץ וחייך חיוך גדול...

במילון שלי
בגדי שרד -

בגדי שרת, בגדים מיוחדים שלבשו   .1
הכוהנים לשם עבודת הקודש.

מדים רשמיים.  .2
)מילון אבן־שושן המחודש(

ד"ר פנינה גלפז־פלר

בגדי הכוהנים נקראים "ּבִגְֵדי ַהְּׂשָרד". כינוי זה הוא 

ככל הנראה שם כולל המכיל שני פרטים — בגדי 

הקודש המיוחדים של הכוהן הגדול, ובגדי בניו. 

הכוהן הגדול לבש בגדים חיצוניים עשויים שעטנז, 

סימן מובהק של תחום הקדושה ]...[

לעומת זה, קדושתם של כוהני ההדיוטות 

)=הכוהנים הפשוטים( מתאפיינת רק באבנט 

)=בחגורה( שלהם העשוי שעטנז ]...[ כך נוצרות 

דרגות שונות של קדושה.

 )על פי פנינה גלפז־פלר, קולם של בגדים,

כרמל, ירושלים 2008, עמ' 148(
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מהם "בגדי שרד"  	●

במקרא ובימינו?

מדוע דווקא בגדי הכוהן  	●

הגדול עשויים שעטנז? 
מה השעטנז מסמל?
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רואים עולם

מה בפרשה?
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להיות הבן או הבת של...
ילדים רבים רוצים להיות בדיוק כמו ההורים שלהם כשהם 

יגדלו ולעבוד באותו תחום שאבא או אימא עובדים בו. 
במדינת ישראל )כמו בכל העולם( יש דוגמאות רבות 

לבנים ובנות שהלכו בעקבות ההורים שלהם והתפרסמו 
בתחומים דומים. 

למשל, חברת הכנסת ציפי לִבני, המכהנת בתפקידים 
שונים בממשלות ישראל משנת 2001, היא בתו של איתן 
לִבני ז"ל שהיה גם הוא חבר כנסת )בשנים 1984-1973(. 
דוגמה נוספת היא משפחת בנאי, משפחה שבה זמרים, 
שחקנים ובדרנים רבים. המּוּכָ�רים שבהם הם האחים יוסי 

בנאי, שהיה זמר ושחקן אהוב, וגברי בנאי, שהוא בדרן 
ידוע. גם הדור השני במשפחה שופע זמרים ושחקנים 
ידועים, כמו אהוד בנאי, יובל בנאי, אורנה בנאי, אביתר 

בנאי ועוד — כולם, כמובן, אחים או בני דודים... 

בתחום הספורט מוכר הכדורגלן תמיר כהן ההולך 
בעקבות אביו, אבי כהן, שהיה כדורגלן מוכר ומצליח. ויש 

עוד דוגמאות רבות. 
"להיות הבן או הבת של..." זה יתרון, אך לעתים גם חיסרון: 
מצד אחד, הבן או הבת יכולים להתקדם ביתר קלות מכיוון 

שהם מכירים את המקצוע ואת האנשים העוסקים בו. 
ייתכן גם שהם יקבלו יותר הזדמנויות להוכיח את עצמם 

במקצוע, משום שהעומדים מולם יניחו שאם ההורה הצליח 
בתחום מסוים, טובים הסיכויים שגם בנו או בתו יצליחו 

בו. מצד שני, רבים תולים בילדיהם של אנשים מפורסמים 
צפיות גבוהות ועורכים השוואות בינם לבין הוריהם — וזה 

עלול להקשות על הבת או הבן לבטא את יכולתם.
אז מה אתכם? האם כשתגדלו גם אתם תהיו כמו אבא 

ואימא, או לא?

פרשת	פקודי:	אבות	ובנים	

המשכן  למלאכת  ששימשו  החומרים  בה  מפורטים  המשכן.  בניית  מסתיימת  פקודי  בפרשת 
ומתוארת עשיית בגדי הכוהנים. בסופה של המלאכה הובאו כל כלי המשכן אל משה. משה אישר 

שהמלאכה אכן נעשתה כפי שציווה ה' ובירך את העושים בה.
המשכן הוקם באחד לחודש הראשון )א' בניסן(, בשנה השנייה לצאת בני ישראל ממצרים. לאחר 
לבני  הסימן  היה  וזה  במשכן.  ה'  שכינת  את  וסימל  מועד  אוהל  את  הענן  כיסה  המשכן  שהוקם 
הענן  עלה  וכאשר  במקומם,  ישראל  בני  חנו   — ביום  המשכן  על  הענן  עמוד  עמד  כאשר  ישראל: 

כֹל ַמְסֵעיֶהם" )שמות, פרק מ' פסוק ל"ו(. ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ מעל המשכן — "ִיְסעּו ּבְ
פקודי היא הפרשה אחרונה בספר שמות.

כשאני חושב על הענן שכיסה 
את המשכן אני תמיד תוהה...

איך משה הצליח לראות 
לאן הוא הולך?...

ומה היה קורה אם הוא לא היה 
מוצא את הפתח של המשכן? 

או נתקע בקיר?....
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Highlight
זה זמני מדי, אולי בכנסת הבאה היא לא תהיה או שתהיה ראש ממשלה? אולי לכתוב בלשון עבר: ששירתה בתפקידים שונים...  ואז זה תמיד יהיה נכון



קרן תל"י עשתה כל שביכולתה לאתר את בעלי הזכויות על התמונות, השירים וקטעי הפרוזה המופיעים בספר 

בין אדם לחברו בפרשת השבוע ולקבל את הסכמתם להכללת היצירות בספר זה.

בעלי הזכויות הבודדים שלא עלה בידינו לאתרם מוזמנים לפנות אלנו כדי להסדיר את השימוש ביצירותיהם.

הזכויות על השירים וקטעי הפרוזה בספר זה שייכות למחבריהם ולאקו"ם, אלא אם כן צוין אחרת.

כל הזכויות על השיר להיות לבד מאת ריבה דותן שמורות למחברת.

כל הזכויות על השיר על שלושה דברים מאת לאה גולדברג שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד.

כל הזכויות על השיר שלחנו לעניים... מאת אורי אורבך שמורות לספריית בית אל ולמחבר.

כל הזכויות על הסיפור אבא עוזר להכין שיעורים מאת גדי טאוב שמורות להוצאת כתר ולמחבר.

www.1000sipurim.net  הסיפור באר המים עובד על פי סיפור מתוך האתר "1000 סיפורים" של חמדה גלעד

www.1000sipurim.net  הסיפור כישרונות עובד על פי סיפור מתוך האתר "1000 סיפורים" של חמדה גלעד

התמונות בעמודים 29, 37, 41 ו־81 באדיבות אוסף התצלומים הלאומי.

Bruce Coleman Inc./ Alamy / asap creative התמונה בעמוד 49 באדיבות

Dinodia Images / Alamy / asap creative התמונה בעמוד 53 באדיבות

Bob Gevinski / WireImage.com / asap creative התמונה בעמוד 57 באדיבות

AKG-Images / asap creative התמונה בעמוד 65 באדיבות
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