
 ועדת היגוי ארצית 

 מנהל מינהל חברה ונוער  – חגי גרוס

 ממונה תכניות חינוכיות ופרויקטים, מינהל חברה ונוער  – בן אבי יצחק

 מנהלת אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער  – רות קנולר

 ברה ונוער , הכשרה והשתלמויות, מינהל חמפקחת ארצית אגף תכנים, תכניות – עמליה לואין

 חננאל מלכה  רכז ארצי:

 עריכה 

 מינהל חברה ונוער  ,אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות ,סגנית מנהלת בית הספר הארצי – שגית לוי

  תחום תנ"ך, תכניות חינוכיות ופרויקטים, מינהל חברה ונועררכז  – חננאל מלכה

 אפרת חבה   עריכה לשונית:

 ('ב-א')לפי סדר חברי הוועדה הארצית 

 חוקרת תרבות ישראל ומשוררת | גב' אסתר שקלים 

 | רינת גולן מדריכה ארצית, האגף לחינוך יהודי בתפוצות 

 | אתי עמרם מדריכה לספרות בחינוך הממלכתי 

 | רחלה דרור  תנ"ך בחינוך הממלכתימדריכה ל

 בן אבי  יצחק| הל חברה ונוער תכניות חינוכיות ופרויקטים, מינממונה 

 | תומר בוזמן   החינוךולשון, משרד מפמ"ר עברית 

 פרופ' מיכאל אביעוז |  המחלקה לתנ"ך, בר אילןנציג 

 תמר סלהוב נציגת מט"ח | גב' 

 סגנית מנהלת בית הספר הארצי להדרכה, סמינר שיין | שגית לוי

 | חננאל מלכה  חינוכיות ופרויקטים, מינהל חברה ונוער תחום תנ"ך, תכניותרכז 

 

 

 

   ר שושנהטודיו שחס עיצוב:

 יגאל גורן   איורים:

 גף הפרסומים, משרד החינוך   הוצאה לאור:

 



 תוכן עניינים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ברכת שר החינוך לספר היצירות הארצי 

 

 (98 – 97גוריון, עיונים בתנ"ך, עמ' ד' בן ) "התנ"ך הוא מקור נשמת האומה"

מקורה ושורשיה של  יומו של העם היהודי.הזיקה העזה בין העם היהודי לספר הספרים היא סוד ק

 היהדות, כאמונה וכעם, הם ספר התנ"ך. 

מערכת  שנה לכינונה של מדינת ישראל, אני שמח על האפשרות הניתנת לתלמידי 71במלאות 

נדבך חשוב בחיזוק  ד את פסוקיו, את רזיו ואת פרקיו. אני רואה בכךהחינוך לקרוא בתנ"ך, ללמו 

 חזרה למקורות ולמורשת ישראל. השורשים שלנו בארץ וב

הקשר של   תכנית "תורה נביאים וכותבים" נועדה ליצור למידה משמעותית של התנ"ך, לחיזוק

הרחבת העיסוק בתנ"ך  התלמידים לספר הספרים, למורשתם ולקשר של אלו לחיי היומיום שלהם.

סוגיות נוך ישלבו מוסדות החי לתנ"ך. לתחומי דעת שונים נועדה להעמיק את הקשר של התלמידים

למידה חווייתי, שיכלול תחרות, כתיבה, שירה,  חברתיות וערכיות בלימודי התנ"ך. הם יקיימו תהליך

בסיורים ובטיולים בארץ  לסיפורי התנ"ך. בנוסף, התהליך ילווה חידונים, הבנה והבעת עמדה ביחס

העמיק את הקשר  התנ"ך. המגמה היא לקרב את התלמידים לסיפורי התנ"ך ול ישראל בעקבות

 לעם ישראל, לארץ ישראל ולמורשת ישראל. שלהם

ישועות ונחמות. הם    התלמידים ילמדו סיפורי עלילה וגבורה, דברי שירה, חכמה ומוסר, צדק ומשפט,

ומופתים ועל מעמד הר סיני.  נסים אברהם העברי, על מנהיגות, עלילמדו על אימהות האומה, על 

יונחלו בחיי כל תלמיד. מגמתנו היא להעשיר את   , שירתו ומסריוהאהבה לתנ"ך, סיפוריו, לשונו

נערה ונער יכירו את התנ"ך ויאהבו אותו. שפסוקים יהיו שגורים  תודעת התנ"ך בקרב הנוער, שכל

 שו מקור ללמידה חווייתית.ישראל ישמ בפיהם, שאתרי ארץ

לנחלת אבות,    הקשר שלנו  אני מאמין שבדרך זו נחזק את מודעות התלמידים למורשת היהודית, את 

ברכותיי ואיחוליי לכל המשתתפים בתכנית:   נחלתו של כל יהודי ושל כל נערה ונער בארץ ישראל.

ה עלינו להגות בספר התורה, חובה מצוו  –יודעים את התורה    ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו

  (.שמות יג, ח)"והגדת לבנך ביום ההוא"  עלינו לספר, בבחינת

 

 הרב רפי פרץ



 ברכת מנכ"ל משרד החינוך לספר היצירות הארצי

,הצהיר בן גוריון: "התנ"ך הוא המנדט שלנו, התנ"ך שנכתב על ידינו, בשפתנו העברית   1937בשנת 

 (211ודרך ה', עמ'  חזון) ובארץ הזאת עצמה"

ם הזה שוב את  שבנו לארץ התנ"ך, לנופי הוד קדומים, למקום שבו התהלכו אבותינו. הקמנו במקו

אך לא רק בשורה לאומית   .נ"ךמדינתנו כמקדם, ובכך אנו סוגרים רצף של ריבונות שהחל בימי הת

ושל ערכינו כעם, כאומה יש כאן, כי אם בעיקר בשורה רוחנית. התנ"ך הוא יסוד היסודות של מורשתנו  

חוק וגם מוסר. ויש בו גם וכחברה. יש בו תרבות ויש בו היסטוריה. יש בו מליצה ויש בו חכמה. יש בו 

 בשורה.

ספר הספרים פרץ את גבולות האומה שלנו והעניק לתרבויות העולם ערכים שונים: אהבת אדם,  

ידשה היהדות את ערכיה ואת החינוך גם שמירה על כבוד האדם, חירות ושוויון. לאורך כל שנותיה, ק

החינוך שלנו ממשיכה  כת מער .יחד. היא קידשה את הלימוד ואת הנחלת הערכים האנושיים

בהתמדה את המסורת המקודשת של האומה ושל אבותיה. מסורת של למידה, של חקר, של העמקה  

יצוב פני החברה ושל רכישת ידע. מסורת של הנחלת ערכים לעיצוב זהותו של התלמיד וגם לע

בתחום   והמדינה. במהלך השנים האחרונות, הרחיבה מערכת החינוך בישראל והעמיקה את העיסוק

  .הערכים

ערכיות אשר מערכת   -התכנית "תורה נביאים וכותבים" היא חלק ממגוון רחב של פעילויות חינוכיות

ייתית המעוררת החינוך מקיימת. התכנית מפגישה את התלמיד עם דמויות המקרא בדרך חוו

ספר העבודות הארצי  .מעורבות וסקרנות. היא מעמיקה את הכרת הדמות ואת הזדהות עמה

אשר החל בראשית שנת הלימודים.   ,הסופי של התכנית ושל התהליך החינוכישלפניכם הוא התוצר 

. הוא משקף מגוון רחב ויצירתי של נושאים מרתקים ומאתגרים שבהם בחרו מורים ותלמידים לעסוק

המאמרים שבו עוסקים בדמויות המקרא ובתחומים אשר מעסיקים את החברה שלנו: מושג השלום, 

ושמרנות מול קדמה ועוד. ספר הספרים הוא אוקיינוס שלם של חכמה ודעת. לאורך כל  פמיניזם

אני בטוח שספר זה יעורר השראה ויעודד בתי ספר רבים  .הוא מושא לחקר וללמידההדורות וגם עתה  

מורים, מחנכים ותלמידים אשר השתתפתם   –ים להתעמק במקורות עמנו. אני מברך אתכם נוספ

ני בטוח שהלימוד יהיה עבורכם נכס תרבות וישרת אתכם בכל עת ובכל  הלב ואמעומק  – בתכנית

 .                                מקום. ראו ברכה בעמלכם והמשיכו לעסוק בלימוד התנ"ך 

 שמואל אבואב, ובהערכהרה קבהו 



 ברכת מנהל מינהל חברה ונוער לחוברת הארצית 

ָבִרים א   ל ַהד ְּ ָך ֵאת כ ָ ָתב לְּ ר""כ ְּ ל ֵספֶׁ יָך אֶׁ י ֵאלֶׁ ת ִ רְּ ב ַ ר ד ִ ֶׁ  (2)ירמיה, ל'  ש 

על פלגיו, גווניו ועדותיו. על התנ"ך מבוסס   –התנ"ך הוא התשתית התרבותית של עם ישראל כולו 

מעוגנת זכותנו על הארץ; הוא הקושר אותנו לעברנו, וממנו תקוותינו לעתיד.  יסוד קיומנו כעם, ובו

ו ספר בעל ערך לאומי, חברתי ותרבותי לעם היהודי. לפיכך, הוראת התנ"ך אינו ספר ככל הספרים, זה

 מערכות החינוך היהודי בארץ ובתפוצות. התנ"ך היא החובה הראשונה במעלה המוטלת על

ינים ומכירים בחשיבות יצירת הדיאלוג והשיח עם ספר הספרים, כחלק אנו במשרד החינוך  מאמ

תי במשרד הוא 'שבעים שנה למדינת ישראל'. לפני מלימוד התנ"ך בבית הספר. השנה הנושא השנ 

מכבר היה למאכולת אש   שבעים שנה התרחש מאורע היסטורי בעוצמתו ובחשיבותו. עם שזה

ל מאפר המשרפות, וחידש את חייו הלאומיים במולדתו בכבשנים באירופה קם שוב לתחיה כעוף החו

עתיקה, השפה העברית, ששימשה  הישנה, מולדת ממנה היה מנושל זה מאות בשנים. גם שפתו ה

 בעיקר לתפילה, שבה והייתה לשפת היום יום הרשמית.

פר התכנית "תורה נביאים ....וכותבים ", נותנת במה לשפה העברית המתחדשת בשילוב ייחודי עם ס

הספרים. מי בשיר ומי בסיפור,  על מגוון הדרכים החווייתיות יצירתיות שימצא לנכון, כנאמר "שבעים  

 לתורה". התנ"ך מזמין את כל הקורא בו לחשוב, להתלבט, לצחוק, ליצור, להתבונן ולכתוב. פנים 

ך, ללמוד  ספר זה הוא פרי  עבודתם הברוכה של תלמידים ומורים שביקשו להגביר את העיסוק בתנ"

אותו בדרכים מגוונות ולעודד לגילוי יצירתיות ולהכניס רלוונטיות בתכנים של אוצרנו הישן, עבודה 

שדרשה מהתלמידים לימוד מעמיק יותר בספר הספרים, לימוד שאנו מקווים שיהיה  עבורם נכס  

 לחיים.

בני הנוער ובלבנו  יהי רצון שהעיסוק בספר הספרים בכלל וחידון התנ"ך בפרט יצליחו לנטוע בלב 

 אהבה, אחווה ומסירות לעם ישראל ולארץ ישראל.

 

 גרוסחגי  בברכה,

 

 



 רות הארציוך הממלכתי לספר היציברכת מפמ"ר תנ"ך בחינ

 

 כותבים יקרים ,

כתיבתכם המרהיבה  והמיוחדת מאפשרת לנו שוב לחזות את הקולות ולשמוע את הכתובים, אלה    

 הניבטים מתוך דפים עתיקי יומין , שלא נס ליחם.

, תחת ידיכם אתם הופכים בדפים, מאפשרים לדמויות, אירועים, חוויות אנושיות מזמנים אחרים  

אותם לרלוונטיים לחיינו כאן ועכשיו, כמו התרחשו לעלות בינות המילים והפסוקים הנכתבים, ולהפוך  

 אלה ממש בזו העת.  

ַיןכתיבתכם, אתם מאפשרים לספר הנצח להיות בקרבנו כ " תבשפע   יִּם  ַמעְּ ֵאר מַּ ים ב ְּ נ ִּ ג ַּ

י ִּים  )שיה"ש ד', ט"ו(. ..…"חַּ

 

 

 בהערכה רבה,
 

 חננאל מלכה                                        ענת צידון                                            ן אבייצחק ב           

  רכז התוכנית                     מפמ"ר תנ"ך ממלכתי                      התכניתממונה        
 

 וער במחוזותהל חברה ונ ומנהלי מינ                                            
 

 עדי אורן                                              עינב יניב שורץ                                            אברהם בן שושן
 אביב  מחוז תל                                   מחוז חיפה                                          מחוז צפון      
  
 אפרת טובול                                               יפה צדקיהו                                                       ויקי ניצן     

 מחוז דרום                                     מחוז ירושלים                                         מחוז מרכז  
 
  
  

 

 

 

 



 

 שער מחוז צפון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת השיפוט 
 צפון מחוז  מנהל חברה ונוער  , אברהם בן שושן

 צפון  מנהלת מה"ד  ,גליה כובש

 , מינהל חברה ונוערמפקח רשותי בגמלאות   ,מוטי גנץ

 מנהלת מה"ד צפון  גניתס  ,רותם קורנבליט

 מדריכה לעברית בבתי הספר העל יסודיים   , בן עמרםע נט

 מחוז צפון מפקחת רשותית ,רכזת התוכנית: רויטל אסף



 תוכן עניינים  

 מצטיין ארצי   –מקום ראשון 

 .....................................................  מכתב לאחי / יולי בר חיים

 

 מצטיינות עבודות  

 ..............................דידה.....................נפלאתה אהבתך לי / מעיין פ

 ........................................דנה באסה/  מכתב מהנערה בכתונת הפסים

 .............................המכתב שלא נכתב / נועה גז – אהבתו של שמשון לדלילה 

 .................................................................פך-ליאל נירנברג  / כבודי

 ................................................. מלחמת אבשלום בדוד / לוטם בללי

 

 עבודות נבחרות  

 ..............................................כוחה של תפילה / אושרת ברום – חנה 

 ............................................... שקד אדריאל הנער הזה התפללתי /  

 ..........................................................מסעי מסדום / שחר שדה

 .......................................... מונולוג של התפכחות / צליל גבריאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ברכת מנהלת המחוז

 זוכים יקרים, 

יצירתית  "תורה,  הכתיבה האתכם על זכייתכם בתחרות אני גאה ושמחה מאוד לברך 

המבטאת נאמנה את אחד ממוקדי העשייה המרכזיים של מערכת   , נביאים וכותבים"

וחיזוק זיקתם למורשת   , החינוך: העמקת הקשר של תלמידינו לספר הספרים, התנ"ך

 ישראל.  

ודית והישראלית.  בסיס לגיבוש הזהות היהא ההוהתנ"ך הוא ספר היסוד של העם היהודי,  

ערכים מוסריים  על ההיסטוריה ועל ללמוד על המורשת הדתית, אפשר ותו באמצע

דילמות אנושיות, סוגיות חברתיות,  מציג  בו,  שוחברתיים יהודיים. הספר, על ריבוי הפנים  

נטיים  רלווההשקפות על התנהלות העולם, שאלות קיומיות על טוב ורע ועוד נושאים 

 לחיינו כאן ועכשיו. 

הבנה כי בחברה ב   השנה, שנת המעורבות החברתית, יצאנו בקריאה לחיזוק ערך המעורבות 

ָלאָכה  לאחריות גלות ל כולנו כאחדעל כל אחד ועל  תיקון העולם, ככתוב: "לֹא ָעֶליָך ַהמ ְּ

נ ָה" )אבות ב, טז(. ֵטל ִממ ֶ ה ֶבן חֹוִרין ִלב ָ  ִלגְּמֹור, וְּלֹא ַאת ָ

הצגתם את קולכם הפנימי והוכחתם השתרשותם של   ,בהבכישרון רב ובבקיאות ר ,םאת

, בקרב בני  תרבותי של העם והעל בסיס ההיסטורי  ,ערכים לאומיים, אנושיים וחברתיים

 .  הנוער

ככתוב בספר נחמיה: "ויקראו בספר   ,בטוחני כי בעתיד תמשיכו להשכיל, ליצור ולהתפתח 

 .)ח, ח( תורת ד' אלוקיהם"

  במחוז,  בן שושן, מנהל מינהל חברה ונוער הודות לאברהםאני מבקשת ל ,בהזדמנות זו

הפוטנציאל     לאפשר לכל תלמיד ותלמידה להגשים את   כדי   נחישות רבהב הפועל במסירות ו

 הגלום בהם.  

 מאחלת לכם המשך תנופה והתחדשות.  

 

 ד"ר אורנה שמחון 

 מנהלת המחוז  

 

 

 



 מצטיין ארצי    מקום ראשון

 

 מכתב לאחי 

 יוקנעם עלית  החדשה,יתה ז', החטיבה יולי בר חיים, כ

 בהנחיית חני אילוז 

י ן "ַוי ְַרא ָהָעם כ ִּ ת מִּ דֶׁ ה ָלרֶׁ ׁש מֹׁשֶׁ ל ָהָעם ַעל־ַאֲהרֹן"   בֹׁשֵׁ הֵׁ ק ָ  ( א )שמות כב,ָהָהר ַוי ִּ

 

 מעמד הר סיני  –ן וו' בסיו

 ביומני בתקופה הקרובה.משה היקר, החלטתי לכתוב לך מעט 

לקראת קבלת   ל ההר,מד הר סיני, מאז יצאת בדרכך אארוכות השעות שחלפו מאז תם מע 

 אני דואג לך מאוד, אבל בטוח שתנהג בבטיחות ובאחריות כלפי עמנו.  לוחות הברית. 

כעת, עליי רק לקוות   מצבנו טוב. –  לאחר סיבוב בין המחנות, אני יכול לומר, בזהירות

 הכול יהיה כשורה.שריא ושלם עם הלוחות ו שתחזור ב 

 יך. ממתין לך, אח

 

 הקמת עגל הזהב –ט"ז בתמוז 

מצבך מתחילים להתעורר. עדיין לא  בנוגע לאחי היקר, מחובתי להודות בפניך שחשדותיי 

  , חזרת אלינו, השמועות בארץ מספרות שאתה כבר בשמיים. זמן הגעתך המיוחל כבר חלף

  ולתחושתי העם כבר החל לאבד את אמונתו. השקט השורר פה במחנות הוא מן המפחידים 

  ביותר. הלחישות האלה מאחורי גבי מרמזות לי על תחילתה של התקוממות, מבשרות לי 

 שדבר נורא עומד לקרות. אני הוא האחראי לעצור את זה, אבל משום מה, אינני יכול.  

, אך דווקא עכשיו, כאשר ההזדמנות ניתנה לי, אני  אהיה המנהיגשכל חיי ציפיתי לרגע 

 ורה לי?!  ק  מה –  לוקח צעד לאחור. לא מבין

לו היית יודע על קנאתי העזה בך, לא היית מבין מדוע אינני רוצה לתפוס את המושכות. על  

טובים וגדולים   , זה כבר קרה לרבים מה לעזאזל אני מדבר, אתה שואל? קנאת אחים. 

  , יעקב ועשיו, אפילו יוסף ואחיו. ברוב המקרים, הקנאה איננה הדדית. תנו: קין והבלימא

יהיה צד אחד המתאפיין בצרות עין. ואז, מתוך תחושות נחיתות שלו, נמשך   , בדרך כלל

 ורוצה אותם לעצמו.    ועל הישגיו  אותו אדם להסתכל על תכונות האדם שלצידו

שאלך לי למנוחתי כעת, שמא  אני לא מרגיש כל כך בנוח לדבר על הנושא הזה. מוטב 

 אעמיק ואשקע בכך יותר ויותר. 

 

 ...מאוחר יותר באותו יום

כמה  י לעשות. ניגשו אליי בשעות האחרונות  יאני באמת עומד לקרוס. אינני יודע כלל מה על 

 נבחרים מהעם ודרשו ממני להחליפך במנהיג חדש.  



כל אנשי הארץ    להעמיד עגל מזהב:כמובן שדחיתי זאת בכל תוקף. לכן הצעתי, במקום זאת,  

. עשיתי זאת כדי לעכבם, שמא  דשח  "שליט"יביאו את תכשיטיהם, נתיך אותם וניצור מהם  

יעמידו להנהגת העם אדם אחר ובכך כבר יאשרו את מותך. אולם, כשאני חושב על כך, זהו  

 רעיון אווילי ונורא. 

הו ובוהו? מובילם לקראת  במה מתבטאת תרומתי כאחראי אם אני מנהיג את קבוצתי לתו

 חטאים ושקרים? לקראת בגידה באלוהים?

 הדרך.   וז לא אני מבין עכשיו ש 

דווקא בשעתנו הקשה, אנו צריכים להילחם ולא להישבר בקלות. אך לדאבוני, נראה שזה  

י: ניסיתי לדבר שוב עם אותם הנציגים, אך הם דחו את טענתי בכל תוקף.  י כבר מאוחר מד

דרלמוסיה הזאת, הצלחתי לתהות: כיצד את התסכול הנוראי הזה שאני  ואף בתוך כל האנ 

 ית כל יום?  חווה עכשיו אתה חוו

אותן אתה רוצה להביע, נבלעות בתוך מילים  שמי כמוך יודע כיצד זה מרגיש כאשר דעותיך,  

 של אחרים. 

אתה "זכית" במועקה הזאת דרך הגמגום, שאינו מאפשר לך להביע את קולך באופן ברור  

 צלול. אני צברתי אותה כחוסר ביטחון להתעמת מול אנשים. ו

 יננו: בכל זאת, יש הבדל משמעותי ב 

אתה אדם חזק, מאמין, עומד נטוע בקרקע, גם כאשר כולם בורחים למקום אחר. מנהיגי  

המרד בעם הם החלשים. האנשים הקטנים שמהווים רוב הם רק ההוכחה לכך שאתה מעל  

שלך, אתה מבצע את תפקידך כמנהיג    "מגבלה"מצליח להבין שדווקא עם הכולנו. לכן, אני  

 טובה ממני.  בצורה הטובה ביותר, בוודאי

 ובכל זאת, כיצד אתה הצלחת להתמודד? 

 זוהי תקופה של שאלות רבות, אך היכן אתה, להשיב לי על התשובות? 

 

 חגיגות עגל הזהב, חזרת משה מן ההר  –י"ז בתמוז 

 . איני יודע מה לומר

 בעיצומן של חגיגות העגל, שכמובן אני הייתי האחראי להן, אתה חזרת. 

לוחות הברית    , ת, נשמטה בשורת עמנווהמה. משתי ידיך הכאובו ירדת מן ההר, אל תוך הז

התנפצו בצער. עיניך בוכות, מאוכזבות, מסרבות להאמין למה שהן רואות, רואות רעות.  

רואות עגל מטופש, זהוב אך מזוהם. כמעט כרעל אשר התפשט כמגפה בעמנו. כיצד נתתי  

 לכך לקרות? 

 אני האחראי לשבירת לוחות הברית!!! 

לשמי הכוכבים, הצלחתי למצוא   ארוך, לא עומד להיגמר. בעודי שוכב מתחתהזה  הלילה

מדוע אתה הוא המוביל, הנביא של   – תשובה לשאלה אשר העסיקה אותי פעמים רבות 

ישראל? כאשר אני חושב על כך, אני מבין:  זהו רק אתה, כאור בעם בורים, עם של בני  

זה אתה  ת בערמת מטליות בלויות ושחוקות.  ואתה הטהור. כמו טלית שכולה תכל  ,בלייעל

ות חלק מחבורת  ימתנגד בכל תוקף להתלכלך בכתמי הדמים ששפכנו, מסרב להאשר 

חוטאים חלשים שכמותנו. אתה מעל כולנו, לא ראוי לנו. ואני, אחיך, יד ימינך, אכזבתי  

ובפעם    , אותך. לא הספקתי אפילו להתנצל בפניך. אני מבטיח לתקן את כל הנזקים שגרמתי



ו רק נותר לי לקוות שאלוהינו הטוב לא יעניש  הבאה שתרד מההר, אתה תהיה גאה. עכשי 

 אותך על הטעויות שלנו. 

 

 קבלת לוחות הברית השניים –י' בתשרי 

משה היקר, לא קיימות מילים שיתארו את שמחתי בזמן שירדת מההר עם לוחות הברית  

 השניים. 

אלוקים  ינתי: אני מרגיש כעת את תשובתו של בנוסף, קרה דבר אף יותר עוצמתי מבח

 כשראיתי אותו כתוב, הצלחתי להבין אותו.  ,הדיבר העשירי. פתאום - אלתי והיא  לש

ברור כשמש עד כמה הדיבר העוצמתי הזה מתקשר אליי. "לא תחמוד" פירושו אל תנסה  

כל אדם  להשיג דברים שאינם שלך. אל תקנא באחרים על עושרם ובכך תקטין את יושרך. ל

וטב לחיות עם כך בשלום מאשר לנסות להילחם  תפקידו. מאת רכושו ואת יש את מקומו, 

 בזה.

אני אוהב אותך אחי ומאחל לך שתישאר המנהיג החזק שאתה. אני מודה לך על המסע  

החשוב שגרמת לי לעבור ועל התובנות ממנו שילוו אותי בשארית ימי חיי. אני מצטער אם  

 געתי בך.זלזלתי, קינאתי או פ

 עם ישראל שנישאר טובים, בעלי אמונה וכבוד הדדי. ברצוני לאחל לנו ולכל  ,ביום חג זה

 

 

 

  



 מצטיינותעבודות 

 

 נפלאתה אהבתך לי

 מעיין פדידה, כיתה ט', חטיבת הביניים אורט רוז, עכו 

 בהנחיית ליז וקנין 

ים " ַאֲהַבת נָׁשִּ י מֵׁ ְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך לִּ  ו( )שמואל ב, א, כ " נִּ

סלע שהיה בקרבת מקום למחנה והנחתי את חרבי  הטחתי את גופי הדואב לכדי ישיבה על 

לרגליו. העברתי את ידי בשערי הכתמתם באנחה שקטה, ובראשי חלפו מחשבות על הקרב  

עם עמלק. שלחתי מבט חטוף אל השלל ולאחר מכן אל נעריי שחזרו ללא שריטה. עיניי  

כותו נזקף  אל השמיים, כמכריז על ביטחוני במי שלז נעצמו ונשאתי תפילת תודה חרישית 

המצב. ביחס לכמות השלל והשבויים שהושגו, לא היה היגיון במספר האבדות שספגנו.  

כולנו בריאים ושלמים בזכותו. הוא המטה את כף המאזניים, הנותן ולוקח חיים, לא הם  

 או אנחנו. 

זה אזור מלחמות צבאות שאול  בוהה באופק, לפתע, הבחנתי בגוף המתקרב ממרחק. היה 

התרוממתי מהאבן והתחמשתי מייד. כשהאדם התקרב, התבהרו אט אט  והפלישתים. 

הפרטים בתמונה השלמה. אדמה טינפה את ראשו ואת בגדיו הקרועים של הזר. חשש  

הזדחל פנימה תחת שריוני, ומנגד לו, במפרשיי נשבה רוח קרב. סימני אבלות על גופו וזה  

אך יכול להיות שלמעשה הוא   הכיצד לא אחשוש שנושא עימו בשורה רעה? מתקדם לעברי,

מחפש נקם על מות חבריו או בן משפחתו, ושלהב חרבו מחכה לרגע שבו יוכל להישלף  

ולשסף את עורי. לא הסרתי את עיניי החושדות ממנו ולו לרגע בודד. הנער, שכבר היה קרוב  

.  ליי. "מהיכן באת?" שאלתי ישירות את הזרדיו, ירד על ברכיו. מצחו הוצמד לאדמה לרג

"נמלטתי ממחנה ישראל. פליט אנוכי." השיב חרישית. אם נראה כך, סיבת בריחתו ככל  

וסיפור המוות או הנופל קשורים אליי בדרך כלשהי. "אמור לי נא,   – הנראה הייתה מוות 

ונה אל  מה קרה שנאלצת להימלט?" שמץ של רוך נשמע בקולי. הנער שאף נשימה אחר

 .ריאותיו

"כה רבים נלקחו שבויים, נפצעו ונפלו... ביניהם שאול ויהונתן   העם ברח," הוא הכריז."

בנו." עיניי נפערו לרווחה ואנקת הלם קטועה נפלטה מפי. "ומהיכן ביטחונך במות שאול  

ויהונתן?" התפרצתי לדבריו בפתאומיות. "ספר!" שילחתי לעברו בזעם. אומנם לא ענה רק  

חרי הנצח. הייתי כה חרד לנכונותה של  ם אחדים, אך אלו נדמו לרגעים המגיעים א רגעי

 האפשרות שאכן נספו השניים.  

ְלב ֹעַ " ַהר ַהג ִּ י ב ְ יתִּ ְקרֵׁ יד לֹו נְִּקרֹא נִּ ג ִּ ַ ר ַהנ ַַער ַהמ  כֶׁב  ַוי ֹאמֶׁ נ ֵׁה ָהרֶׁ יתֹו ְוהִּ ָען ַעל ֲחנִּ ׁשְ או ל נִּ נ ֵׁה ׁשָ  ְוהִּ

דְ  ים הִּ ָרׁשִּ י ַהפ ָ י. ַוי ֹאמֶׁ ו ַבֲעלֵׁ נ ֵׁנִּ ַלי ָואַֹמר הִּ ְקָרא אֵׁ י ַוי ִּ נִּ ְראֵׁ ן ַאֲחָריו ַוי ִּ פֶׁ ֻקהו .  ַוי ִּ ה  ב ִּ י ָאת ָ י מִּ ר לִּ

ַלי ֲעָמד נָא ָעַלי ו מֹתְ  ר אֵׁ י. ַוי ֹאמֶׁ י ָאנֹכִּ קִּ ָליו ֲעָמלֵׁ י  ויאמר אֵׁ י ָכל עֹוד נְַפׁשִּ ָבץ כ ִּ ָ י ַהׁש  י ֲאָחזַנִּ י כ ִּ נִּ תֵׁ



ֱעמֹד ָעָליו ַוֲאמֹתְ  י. ָואֶׁ ר ַעל ב ִּ ח ַהנ ֵׁזֶׁר ֲאׁשֶׁ ק ַ ְפלֹו ָואֶׁ י נִּ ְחיֶׁה ַאֲחרֵׁ י לֹא יִּ י כ ִּ י ָיַדְעת ִּ הו  כ ִּ רֹאׁשֹו תֵׁ

נ ָה י הֵׁ ל ֲאדֹנִּ ם אֶׁ יאֵׁ ר ַעל זְרֹעֹו ָוֲאבִּ ְצָעָדה ֲאׁשֶׁ  י(. -)שמואל ב, א, ו "  ְואֶׁ

הוא קירב אליי כתר וצמיד. חרבי נשמטה מזרועי המשותקת לקרקע. רעש נקישת המתכת  

ון הצלילים ששמעתי. גל דמעות חדל מלהמשיך במסלולו בעת שהגיע לעיניי  היה אחר

ברכיי. שפתיי נפסקו וקולי לא נשמע. הייתי כחייל הנותר לבדו בשדה   הריקות וצנחתי על

מה ונטבחה ונותרתי שם לבדי, הלום קרב ומפוחד. שניים  קרב מלא אויבים. פלוגתי הוער

וזקה וכל אפשרות של תנועה, שממילא לא הייתה  מחיילי האויב לפתו את ידיי ורגליי בח

את זרועו הארוכה והחסונה לצווארי  אפשרית עבורי, נחסמה בפניי כעת. היגון הושיט 

ללא רחם, יכולתי לחוש  ולפת אותו עד אשר לא הוספתי לנשום. ההלם שילח בי סכיניו 

יף ושלח  בלהבים היוצאים והנכנסים לגופי, מפלסים את דרכם בחזי שוב ושוב. הוס

הלומות לפניי, עיטר אותן בסימנים כחולים ואדומים המכריזים על מאבקי בו. רציתי  

 .מודעות למצבם ולמצבי תיעלם כלא הייתה מעולםשה

בו נרקמו יחסינו והתממשו בברית נאמנות  גל נוסף היכה בי: גל זיכרונות. נזכרתי ביום ש

וכל אדם בישראל ידע שיהונתן בן   – שנכרתה בינינו, כשכובדתי בקבלת קשת יהונתן ממנו 

נפשי והוסיף להפציר עד    שאול היה מגדולי הקשתים. זכרתי שהודיע לי על בקשת שאול את 

פקודות מלכו ופעל    יקיז לחינם. בכך חתר תחת   – שיחזור בו. הוא שכנע אותו שאם יקיז דמי  

ה כה רבה. בניגוד לרצון אביו. התעוזה שהפגין מרצונו להגן עליי הייתה ראויה להערכ

לם  ניסיתי נואשות לדלג מעל הזיכרונות האלו ואחרים, אך רגעי הפרדה שלנו גברו על כו 

 .והשתלטו על מחשבתי

יו  " ֹל ְלַאפ ָ פ  ל ַהנ ֶׁגֶׁב ַוי ִּ צֶׁ אֵׁ ד ָקם מֵׁ א ְוָדוִּ הו   ַהנ ַַער ב ָ עֵׁ ת רֵׁ יׁש אֶׁ קו  אִּ ְ ׁש  ים ַוי ִּ ְָעמִּ לֹׁש פ  חו  ׁשָ ת ַ ׁשְ ַאְרָצה ַוי ִּ

ְבכ ו  אִּ  לֹום אֲ ַוי ִּ ךְ ְלׁשָ ד לֵׁ ר יְהֹונָָתן ְלָדוִּ יל. ַוי ֹאמֶׁ גְד ִּ ד הִּ וִּ הו  ַעד ד ָ עֵׁ ת רֵׁ נֵׁינו  ֲאנְַחנו   יׁש אֶׁ ְענו  ׁשְ ב ַ ׁשְ ר נִּ ׁשֶׁ

ם  ׁשֵׁ אמֹר  ה'ב ְ ינֶָׁך  ה'לֵׁ י ו בֵׁ ינִּ ְהיֶׁה ב ֵׁ ין זְַרֲעָך ַעד עֹולםיִּ י ו בֵׁ ין זְַרעִּ  מב(-)שמואל א, כ, מא "ו בֵׁ

ון שיהונתן היה המום כששאלתי  בנו את רצונו במותי, כיושאול ידע שעליו להסתיר מ

לסיבת בקשת אביו את נפשי. יהונתן הציע שיבדוק את העניין בעודי מסתתר. לא אגיע  

אבי כדי לספק תירוץ הולם לחסרוני. רקמנו  לסעודת ראש חודש, והוא יגיד שנקראתי לבית  

את החיצים. אם יאמר לו:   תוכנית: יהונתן יתאמן בחץ וקשת. הוא יורה לנערו לאסוף 

  ",, משמע שאני בטוח; אך אם יאמר: "הנה החיצים ממך והלאה""הנה החיצים ממך והנה

. הנער חזר  משמע שעליי לברוח. ליבי נעצב למשמע קולו נשבר באומרו את המילה האחרונה

  – העירה לפקודתו ופרצתי החוצה ממחבואי. השתחוויתי בפניו שלוש פעמים רצופות 

חליף את דברי הכרת התודה שלי, שלעולם לא יספיקו. ברגע התרוממותי מן  המעשה ה

בשנייה. לרגע לא התנתקנו, ניסינו להאריך את משך הפרדה  הקרקע, שפתינו הוטחו האחת  

מלוח נחרת בזיכרוני. מפל  -תערבבו בנשיקה, וטעמה המרככל האפשר. דמעות שנינו ה

תי יפחות בכי אל שפתיו של יהונתן.  דמעות שבר את הסכר שמנע את זרימתו ואני פלט

קשה לעכל את דבר  ניתקנו והוצמד מצחי לשלו, "לך לשלום, דוד." יהונתן עדיין הת

 הזכיר, ספק למי... פרדתנו. כמוני, שנא להגיד שלום. "נשבענו, לא כך? באל נשבענו." 



פקחתי בבת אחת את עיניי המתחננות להימנע מהמראות המאושרים. כל פעם שפרצופו  

  הקורן הביט בי נדמתה לטיפת רעל המטפטפת עליהן או מחט החודרת דרכן. בקשותיהן 

הרבות לא נענו. התמונות היכו בי שורשיהן וסירבו להיעקר. שריריי נרפו. שבבי אמונה דהו  

רו מליבי, מצבי הלך והידרדר באובדן כל שבב. תקוותי לבלתי אפשרי, לביאת  אחד אחרי חב 

ם מתמיד, התפוגגה לאיטה. הידיעה חלחלה אט אט לראשי,  יהונתן ושאול מולי, חיי 

: בהימצאותי על ערש דווי, בעוד החיים  התגברה על כל מאבקיי בה כמים המחליקים אבן

ניי האדמה, הזמן בחיי שבו יהונתן לקח  מהבהבים מולי עד לרגע היעלמות נשמתי מעל פ

נתן שהיה עמוד התווך  חלק יהיה הכואב ביותר לצפייה. כעת, מולי היה יהונתן, יהו

מעלה    המרכזי שלי במסע שאליו יצאתי מיום מלחמתי בפלישתי, מתבוסס בדמו שלו ומביט

קרס.   בציפייה לזרועות המוות שיחבקוהו ויגאלו מייסוריו האיומים. עמוד התווך שלי

המבנה היה חסר אונים בלעדיו. לאחר יהונתן הופיע העמלקי, גוחן מעל שאול. לקחת  

ים את חייו היה קל עבורו כמו לקחת את עדיי מלכותו, והוא בורח מהאדמה  משליח אלוה

 ספוגת הדם. 

נשימתי שבה אליי בפתאומיות בלתי מוסברת. לעכשיו, היגון החליט להרפות מאחיזתו.  

ר אותה, הניסיון היה אבוד. קצב האוויר היוצא והנכנס אל ריאותיי היה  לא טרחתי להסדי 

כלולאה שלא נגמרת, מחשבה מלקה אחת חזרה על עצמה   כקצב הליכת צבא אל מלחמתו. 

שהלחץ המופעל על הנקודות שבהן אחזו  שוב ושוב. לפתתי את ראשי באצבעותיי, קיוויתי 

מנה. טלטלתי אותו בחוזקה, אף חזק  אצבעותיי יהיה מספיק על מנת להסיח את דעתי מ 

לא פסק ולו לרגע  יותר משהמחשבה טלטלה את תודעתי, אך זו סירבה להרפות. העינוי 

ת  בודד. חשתי כיצד אני מתעוות בניסיון להתנגד לה ולתת לידיעה ולהגיון הבריא לקח

שליטה כדי שאוכל להימנע ממסכת הייסורים הזו, אך המלחמה בה לא הניבה פרי. "זה 

לא... זה לא יכול להיות!" שברתי את הדממה בה הייתי שרוי בצעקה. "זה לא יכול  

ת, אגרופיי הלמו בקרקע הקשה. קרעתי את בד חולצתי לשניים בצווחת  להיות!" זעקתי שני

תי בבכי נורא וביבבות אין קץ. חשתי בחלק הנקרע  כאב מתמשכת ממעמקי גרוני, ופרצ 

 ממני עם בד החולצה. 

חננתי בפניו. "אעשה הכול, רק עשה שייפסק..." המשכתי בהפצרותיי, אך  "שייפסק," הת

שוא. נקודת השברון שלי נחצתה לפני זמן רב, ואני המשכתי  והוא קשה מנ  – רק כאב ידעתי  

הפסק זאת כל עוד ליבי פועם. דמעות הצער   בהליכה בשביל הצער בעל כורחי. אנא ממך,

יי התחפרו עמוקות באדמה הקפואה כשלג.  סללו שבילי מלח מרובים ביורדן, ואצבעות

הדשא בקצב אחיד.  הבחנתי בטיפות המוותרות לכוח המשיכה ומטפטפות ישירות על 

לסתותיי ננעלו על שפתי התחתונה כשל מחוסר הכרה. צמרמורת מרעידה טיפסה במעלה  

בי כשזיהיתי את הטעם המתכתי בפי, אך לא היה לי אכפת. הקרוב אליי מכול ומשיח  ג

קים, חיי שניהם נקטעו בברוטליות שאין הדעת סובלת. מדוע, אלוהיי? מדוע שיילקחו  אלו

 לו? אמור לי, מהי הסיבה למוות הנכתב להן בספרך? דווקא הנשמות הא

ירדה עלינו חשכה. לאחר מכן, הבטתי בנער העמלקי. נזכרתי כיצד הושיט לי את עדיי  

ו הדברים בראשי. הוא חשב  שאול, כאילו ציפה שאשמח שהגיע הרגע. כעת, הסתדר

ת פניי.  שאשתתף בשמחתו, שאשמח כי הגיע תורי למלוך. השנאה אחזה בלסתי והרימה א



נאלצתי להביט בשפתיה המרוחות באדום בוהק מתעקלות מעלה לכדי חיוך מושלם  

ורם מהאדמה הספוגה בדמי שלי ונצלב בשלה. היא פלטה גיחוך שהתגלגל  ומסופק. מבטי ה

ף, צחוק מרושע שהדהד באוזניי המתפללות להיכרות. זעם החל מזדחל  לכדי צחוק מטור

מו לאגרופים עצורים, ציפורניי התחפרו תחת עורי  אט אט בעורקיי. כפות ידיי הצטמצ 

נשחקו אחת בשנייה ונשיפות רועדות  ויצרו בו סהרורים שבטוחני שיותירו צלקת. שיניי 

בקצב גובר ובלעתי את רוקי בניסיון   וארוכות השתחררו מסורגיי הכלוב, ליבי הלם בחזי

 להחניק צווחת חרון. 

כמסמל לו לגשת הלום. הוא התקרב אליי.   הבחנתי בנערי המביט בי והטיתי את ראשי, 

"הכה בו." פקדתי והעברתי את אצבעי על צווארי בתנועה חדה. הוא הנהן בצייתנות, ניגש  

המתגבר בחלל האפל נקטע,  אל העמלקי הארור, וצפיתי בגופתו הצונחת ארצה. צחוקה 

ולצערי הרב   ונשמעו רק נשימותיי הנרגעות בחלוף הזמן. ביצעתי את חובתי, להרוג אותו, 

לא יכולתי להטביע אותו בנהר הדמעות שיצרתי. כך ציווה אלוקים לעמלקים, והיה ראוי  

גזר דין מוות. צחקוקים אחדים נשמעו לפתע והסתובבתי. זו הייתה היא, במלוא הדרה,  ל

יושבת שם בגב זקוף, רגלה האחת שעונה על השנייה וחיוכה לא נמוג. בישיבתה האלגנטית  

תרה כוונה כלשהי. אך איזו? היה ברור שחיכתה, אך לא הבנתי למה כבר  ובשתיקתה הסת

ספק אותה. השבתי לו כגמולו, הוא הכריז על עצמו כרוצח  יכלה לצפות. מותו היה אמור ל

 ן." ונעלמה כלא הייתה.של שאול. "אבל לא של יהונת

א הוא  "מספיק." מלמלתי חצי לעצמי, מתנער מהמחשבות חסרות התועלת. הנער טופל. ל

הכאב איכל את  המרכז, כי אם היה, הכול היה תם ונשלם. אך התחושה לא הרפתה ממני. 

ליבי מבפנים וכה התקשיתי להתנגד לרצוני לצעוק ולבכות, אך צעקתי דיי וגרוני חלש,  

בשות ולא נותרו בי דמעות לסחוט. חשתי דחף עז לחלוק לשניים כבוד אחרון בדרך  ועיניי י

זה המעט שיכולתי לעשות עבורם, רק לספק להם את המגיע להם.   הטובה ביותר שאוכל.

אולי חיציהם ימנעו את מפלתם של גיבורים    "מתחו קשתות, בני יהודה!" קראתי ונעמדתי. 

ר של המוות. בעת המלחמה הזו, נגד הפלישתים, לא  נוספים שאין הם ראויים לדינו האכז

נו היה נותר בין החיים ונשמת הקשת  היה כוחה של ישראל חזק דיו להודפם. אם היה, מלכ

יהודה תתעסקנה   המצטיין בתחומו לא הייתה שבה אל הבורא. כולי תקווה שידי בני

  פלו גיבורים?""איך נבאומנות הירייה בחץ וקשת, שדרכו של יהונתן תמשיך להיסלל. 

כמעט לא האמנתי למשמע קולי, אך זו הייתה שאלה שלא פסחה גם עליי. הידיעה נחקקה  

מוחי ונותרה שם, אך תודעתי לא הצליחה לתפוס בה את סופיות המוות. התשובה לשאלה  ב 

יתה ידועה לכול, אך אינה מספקת דיה. תפארת ישראל, גאוותה, נשחטה בידי להב  הי

"עצרו את הידיעה מלהתפשט  ולתהייה אין סוף.  – את סופם המר  אכזר, גיבוריה פגשו

פקדתי ברוחו של הנער   תפשט בקרב בנותיהן."בקרב הפלישתים, שכל דבר מלבד שמחה י 

העמלקי. אל תופץ הידיעה בקרב הפלישתים, אחרת יגיבו כמוהו, ללא רסן, ותתעצם  

 תחושת הניצחון השוררת בקרבם.

יהנו מטיפת מים בודדת ותיגדע צמיחת שדותיכם כחיי שאול  "הרי הגלבוע, מי ייתן ולא ת

נשאתי את איחוליי אליהם. ייחלתי   לעד."ויהונתן, שרק הנוזל האדום יחלחל בתוככם 

בכל ליבי לקללה שתשרור על המקום, שתקולל האדמה שבה נספג דם אהובינו, מנהיגינו  



לא בעליו תחווה סבל שלפחות  ולוחמינו. הלוואי והקרקע שבה מגן שאול נגעל בדמו ונותר ל

ן בבצורת  מתקרב לרמת הכאב שחשתי במותם. שתקולל הקרקע שעליה מוטלת גופת יהונת

שעליה, שדות תרומה לדל ולאלמנה לא יצמחו. אין היא ראויה לטוב. כפי ששאול   – קשה 

ונתן לא ילגמו טיפת מים נוספת בחייהם, כך גם היא. "יהונתן וקשתו לא נסוגו מקרב  או יה

מעודם, ושאול וחרבו חזרו זורחים מתהילה מקרבותיהם, יהיו באשר יהיו." דאגתי להלל  

ם גם כעת. כלי הנשק הנאמנים, הקשת והחרב הידועות, שירתו את  את שמם כלוחמי 

  "אהבת גיבורינו המאוחדים עוד שוררת ביניהם, עד לרגע זה ממש." בעליהן עד סופם המר.  

דדה אותי לדבר על השניים יחדיו. התפתחו סכסוכים  מודעותי למצב יחסיהם לאחרונה עו

י ואחד בחיי, אך אחדותם נותרה איתנה.  אחד רצה במות  – בין שאול ויהונתן, שעניינם אני  

ת שאול את יהונתן הייתה  יהונתן נותר בנו האהוב של שאול, יורשו, מקור גאוותו. אהב 

ווה לאירוניה בדבר  מתוק התל-התגלמותה המושלמת של אהבת אב את בנו. רגש מריר

 הדרך שבה נפלו, באותו המאבק, בלוחמם למען מטרה זהה.

ב ֹרִּ  יךְ נְָפלו  גִּ ְלָחמָ "אֵׁ תֹוךְ ַהמ ִּ י  ים ב ְ י יְהֹונָָתן נַָעְמת ָ ל ִּ יָך ָאחִּ י ָעלֶׁ יָך ָחָלל. ַצר לִּ מֹותֶׁ ה יְהֹונָָתן ַעל ב ָ

ים"  ַאֲהַבת נָׁשִּ י מֵׁ ְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך לִּ במרוצת השנים, בטוחני כי  כו(.  -ב, א, כה)שמואל    ְמאֹד נִּ

מעות נוספות שזלגו במורד  געגועיי העזים ליהונתן יהיו לחלק ממני. מיהרתי למחות ד

ת שמיים. המושג "אהבה" כלל לא ניתן לי כמתנ  – יהונתן    – לחיי. כשמו שלא ניתן לו לחינם  

חלו להתחפר  מכסה מחצית ממה שחלקנו בינינו. נקשרנו האחד לשני כששורשים עוד ה

באדמה בברית הנכרתה בינינו. עלעלים הופיעו בכל חוויה משותפת שצברנו, והם נתלו  

ול עבה ויציב. הוא עטה את קוציו בראוותנות, ואלו לא חסו על המנסים לפגוע בצמח.  מגבע

כרז כיציב, עלי כותרתו התווספו אחד אחר השני. כל תכשיט שהתווסף  כשבסיס הצמח הו

ציון חשובה בדרכו והיווה מקור לגאווה. בפרדתנו, נוסף עלה אדום אחרון  לורד היה נקודת  

כשיטים. בשיא הדרו ותפארתו, לפתע, נעקר הצמח הנדיר  לפרח, וזה נעל את ארון הת

הדמעות הזולגות במורד פניי. אהבתי   והמטופח משורשיו. היה זה הגנן. לא מחיתי את

ומותך מות גיבורים. איך גיבור כמוך פוגש   אליך, יהונתן, לאן תופנה? גיבור היית בחייך,

ב  את המוות? איך אבדת לי, יהונתן? יךְ נְָפלו  גִּ ים ַוי ֹאְבדו  כ ְ "אֵׁ ְלָחָמה" ֹורִּ י מִּ  )שם, כז(. לֵׁ

חשתי בגעגועים הנועצים בי עיניים מרחוק. הם הזדחלו אליי אט אט, מבטם לא ניתק ממני  

לשנייה. הבנתי כמה חסר תועלת ומיותר היה ניסיוני להודפם. נותר בינינו מרחק זעום  

ץ באבני נחישות וצער.  וסוף כל סוף הסכמתי להרים את מבטי אליהם, מבט שהיה משוב 

משכו אותי לתוך חיבוק חם ומנחם. הם לחשו לי "משתתפים  הם פרשו זרועותיהם לצדדים ו

בצערך" בעוד אחיזתם בי מתהדקת. עיניי נעצמו במעין רוגע משונה. לא חשתי שלווה, אך  

היה בדבר משהו שהזכיר אותה לכל הפחות. "נשבעת." לחש קול בראשי. "קיים את  

ליהונתן. זו לא תתפוגג   וסיף לפני שנעלם. אך כיצד? כמובן שנותרה בי אהבתישבועתך." ה

גם לאחר מותי שלי. כל חיי לא אחדל מהתאבל על מותו, דמותו תיוותר חקוקה בזיכרוני  

לעד. האם די בכך כדי לקיים את הבטחתי אליו? האם אספק מנוחה לנשמתו כשתצפה בי  

בראשי, חלפו בו גם הרגעים יקרי הערך שחלקנו.    מגן העדן? בעוד השאלות נותרות מרחפות 

ה בר חלוף הוא הזמן," נוספה לה המחשבה. אגל סורר חמק וזלג במורד לחיי. מאסתי  "כמ

במאבק בבכי. מבטה הדואג והאכפתי של הנפש הטהורה ביותר שהכרתי מעודי לא יביט בי  



עולם לא חסך בדבר בכל  עוד, ואין כואב מכך עבורי. הבנתי במה חזיתי בדמיוני. יהונתן מ 

נו. הייתכן וזו צוואתו אליי? להמשיך בדרכו, לנצור את  הנוגע למילוי חלקו בברית של 

בריתנו ולמלא בה את חלקו ואת חלקי? אם רצונו בחייו היה לשמור עליה, למה שלא תלווה  

אותו לחיים שלאחריי? ניצוץ של אור צהבהב הבהיק באופק. נעמדתי על שתי רגליי. גופי  

ה כה מובהקת של עילאיות בזמן  וידעתי שתחוש – יה חלש, אך רוח אלוהים רוממה נפשי ה

כזה נוצרה כדי לבשר את הבאות. ידעתי את המוטל על כתפיי. ידעתי כי עתיד להירקם  

 מארגי בנול השייך לבורא עולם, ובו יהונתן ישזור חוטי זהב ממקומו בגן העדן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נת הפסיםמכתב מהנערה בכתו

 כרמיאל דנה באסה, כיתה ט', אורט פסגות, 

 בהנחיית שרה פרדס 

יָה ָקָרָעה"  ר ָעלֶׁ ים ֲאׁשֶׁ ַס ִּ  ( שמואל ב, יג, יט) "ו ְכתֹנֶׁת ַהפ 

 אבשלום, 

נדמה שבלב שלי מתחוללת סערה, ואני יושבת ומחכה שהיא תחלוף. העיניים שלי כבויות  

בהן אני חיה באותו  שהאחרונות. שנתיים  י דמעות זלגו מתוכן בשנתיים  יואפורות, יותר מד

סיוט שממנו אני מתעוררת כל לילה, האם אתה שומע אותי זועקת לעזרה? אני מרגישה  

 שכולם מתעלמים מהכאב שלי, ואתה? 

הם ממשיכים לומר שיום אחד החיוך שלי יחזור, אולי גם האמון באנשים, אני אצחק,  

 לאה.  אתאהב ואמשיך ה

א אותה ילדה שנזרקה מחדרו של  מתוקה בכתונת הפסים היהם לא יודעים שהילדה ה

אמנון שבורה לרסיסים, מחפשת את מה שאבד, מנסה למצוא מישהו שיאמר לה שיהיה  

 בסדר.  

תונת  וקרעתי את הכ , ומהפחד מתמר של פעם .אז בלי להסס סגרתי את עצמי בפני העולם

ו רעל, ונשארתי באותו  אבל היא הייתה עמוק בתוכי כמונשבעתי להשאיר אותה מאחור, 

 ולל.  יום מק

עכשיו אני לבד, כל מה שקרה עובר לי בראש במהירות ואני נזכרת. אני נזכרת במגע של ידיו,  

בדברים שלחש, בניסיון להתנגד וברגע שהבנתי שאין לי סיכוי. כל המראות מלווים אותי  

 הולכת לישון.  מהרגע שאני קמה בבוקר ועד לרגע שאני 

פניי לפני שנכנסתי לחדרו באותו יום, כל כך מהר היא  שהייתה ב ימות אני נזכרת בתמ

חמקה מחיי. במקומה אני אוחזת בדמות שהייתי פעם ומסרבת לעזוב. תמר הישנה מהלכת  

אין שום דבר סביבי מלבד   , דק שמפריד בין מציאות לדמיון. כשאני צועדת עליוחבל על 

ושוב. "בואי  פשר לשמוע אותו קורא לי שוב  הפנים שלו מרחפות באוויר, ואערפל, ומדי פעם  

 שכבי עמי אחותי."  

למה אני לא עונה לו? האם אמשיך לשתוק כמו ששתקתי אז בחדרו? האם אני רוצה את זה?  

אולי בכלל אני קראתי לו לבוא? לשה מולו את בצק הלביבות בלי בושה, איך הוא יכול  

 לשלוט בעצמו?  

זה מה שכולם חושבים.  לו לא!!! אני לא אשמה, אבל    ני ביקשתי שיפסיק, אני אמרתילא, א 

כבר שנתיים שאני שמה לב למבטים המשפילים, לאבא ששתק אז וממשיך לשתוק עד היום.  

לא שכחתי איך הוא שלח אותי לשדה הקרב מבלי לדעת שלא יקבל את בתו בחזרה. תחנוניי  

אמרת    ,מכל האנשים  ,י פצועה והוא שתק. אפילו אתהחזרת   .והוא שתק  –   נשמעו למרחקים 

שעדיף לי לשתוק. אבל אני לא רוצה לשתוק יותר, אני רוצה לצרוח. לצרוח שאחי אנס  

אותי, לצרוח שנמאס לי לבכות, לצרוח שהסערה לא נגמרת, לצרוח שאני לא מצליחה  

 להמשיך הלאה. איך אפשר בכלל להמשיך?  

 שלך, תמר 



 

 המכתב שלא נכתב – שמשון לדלילהאהבתו של 

 קנעם עליתו יתה ז', החטיבה החדשה, יגז, כנועה 

 בהנחיית חני אילוז 

 בדרכי אלייך אכזבות היו שתיים 

 האחת גילתה את חידתי, 

 ובשנייה כמעט נלכדתי. 

 

 משראיתיך ליבי פעם בחוזקה,

 יד שאותך אני רוצה לאישה. יידעתי מ

 חשש גדול מילא אותי, 

 להתאכזב בשלישית לא חפצתי. 

 

 אהבתיך עד מאוד, 

 ם סודי.  בך ע בטחתי

 ברגע של אהבה,

 כשראשי על ברכייך  

 לקחת את כוחי.  

 

 בגדת בי, 

 הקרבת אותי תמורת בצע כסף,  

 אלף ומאה,

 האם זה שווה?

 ליבי שלך, גופי שלך, 



 , יללא מאור עיני

 את אהבת חיי. 

 

 ולו לרגע של מגע ידייך 

 שפתייך  ולו לרגע של רוך 

 שברי נפשי אתן לך, 

 רסיסי ליבי שלך. 

 

 שגזזת את שיער ראשי ל פי ואף ע 

 גזלת את נשמת אפי, 

 ל ברכיי, עאותי הורדת 

 י, יעדיין מתחנן לרוך ידייך על שערות

 ידעתי כי תמות נפשי עם פלישתים?! האם 

 

 אהבתך לקחה את ליבי

 וגרמה לו דום, 

 בעקבותיה קץ חיי הגיע. 

 שליחותי נגדעה 

 ונשמתי יצאה

 עזה כמוות האהבה

 האם? האם?  

 השאול   

 לה?! שווה 

 שמשון.  שבוי לעד בפיתוייך,



 

 כבודי

 אורט פסגות, כרמיאל , כיתה ט',  פך-ליאל נירנברג 

        בהנחיית שרה פרדס

 בהשראת אסתר פרק א'

 

 משתה אתה ערכת כל טוב ושמחה 

  עד שהגעת וביקשת בקשה

  גופי שכולו עירוםאת כבודי לא רצית, רק את  

 ל ויותר מכ  טובת מראה הייתי בעיניך, ולהתגאות רצית

 יופי ולראווה להייתי לך כחפץ טוהר  

 אך מעדיפה שתיקח את הכתר, כי את כבודי לעצמי אני משאירה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מלחמת אבשלום בדוד

 בן גוריון, עפולה אלון אורט כיתה י',  לוטם בללי, 

 בהנחיית כוכבה חזן 

י הִּ ְלָחָמה נפצות ַעל "ַות ְ ם ַהמ ִּ נֵׁי ָכל  ׁשָ ְ ץ    פ  בָהָארֶׁ ר    ַוי ֶׁרֶׁ ֲאׁשֶׁ ָעם מֵׁ ֱאכֹל ב ָ ַהי ַַער לֶׁ

י ֹום ַההו א" ב ב ַ רֶׁ  ( ח שמואל ב, יח, ) ָאְכָלה ַהחֶׁ

 

  פרולוג

למלוך  ו אמנון אנס את תמר, זאת פרצה נהדרת לאבשלום, כעת הוא יכול להרוג את אמנון 

במקום אביו. לאחר גלות קצרה בגשור, אבשלום ואחיתופל מתקדמים לעבר ירושלים,  

, העם מקבל את אבשלום  ללא קרב   לוכדים את תשומת ליבו של העםולעיר עם צבא    נכנסים

 נאלץ דוד לעזוב את ירושלים.  כתוצאה מכך, ורוצה שימלוך,

 

*** 

לירושלים ולך אל אבשלום, בטענה שאתה נאמן לכס  חזור "דוד ואנשיו דהרו לעבר הירדן,

את  אותו, קנה לנו זמן, הסב יעץ לו עצות אשר יכשילו " ביקש דוד מחושי. " ולא לאיש.

חושי קיבל על עצמו את  " .ומת ליבו אליך, רכוש את אמונו, ושחרר מעליו את אחיתופלתש

  מלאכת הריגול בגאווה.

 

 ".אני צריך את עזרתך"לאחיתופל,פונה אבשלום ", בוא"

לאחר שהרג את אמנון, תכנן אבשלום מהלכים שיעזרו לו לתפוס את מקום אביו, ולהסב  

כששמע את אבשלום מבקש את   חזהו של אחיתופל התנפח מגאווה בו של העם אליו. את לי

  שכב עם פילגשי אביך, ובכך תתפוס את מקומו, " הוא ראה באבשלום מלך נהדר,  עזרתו, 

אמר אחיתופל, אבשלום היסס, זאת הייתה עצה    ",קום בו ואז תחזיר לעצמך את גאוותךתנ

 ף הסכים.אכזרית ומרושעת, אך חכמה מאוד, ולבסו 

 

החיילים גררו את הנשים   אבשלום על חייליו להביא את נשות אביו,פקד כמו בנבואת נתן, 

התעלם מהיבבות ובעט  אבשלום    לגג הארמון, הנשים נאבקו והתחננו שלא יעשה זאת להן,

האישה השתעלה ודם ניתז על רצפת הגג, הוא החליט להתחיל   בפניה של אחת הנשים, 

   מול אלפי אנשי ירושלים. חת אחרי השנייה על גג ארמון,איתה וכך אנס אותן א

  

  . צרח אבשלום" ,למה דוד לא מגיב " . אבשלום בעט בכד חרס וניפץ אותו לרסיסים

תן לי לצאת  " :אמר  ,שנטמעה בו השנאה לדוד מאז שלקח דוד את נכדתו בת שבע  ,אחיתופל 

עה ובכך  לעשות מערך הפת  אך זה יאפשר לנו  הצבא אומנם קטן כעת,  ד,יולתפוס את דוד מי 

אבשלום ביטל את ההצעה  " .שאר כאן ותבסס את השלטוןיתיהיה לנו יתרון, ואתה 

  כה לעצמך! והריגת דוד! אתה רוצה את המל  אתה רוצה לגרום לי לוותר על" :בתקיפות



אפשר  פניו של אבשלום האדימו מכעס והיה " .בפעם הבאה שתציע דבר שכזה אתה תגורש

 אבשלום רוצה את האפשרות להרוג בעצמו את דוד.  מצחו,ב ולט להבחין בווריד ב 

 

הוא פילס לעצמו דרך למחנה   מוקדם יותר באותו היום, הגיע חושי אל מחנה אבשלום,

אבשלום הופתע לראות את חושי,    .ביקש מאחד השומרים שהוצבו בפתח לקרוא לאבשלוםו

ב את  כע ה בסבלנות,כח"אמר חושי," ,חכה עם ההתקפה"כיוון שעד כה היה עם אביו,

 ".ואז תתקוף  תמתין עד שיהיה לך צבא מאורגן, המלחמה,

אני מאמין  " : במוחו רעיוןחושי חשב לרגע ואז צץ    שאל אבשלום, " ?למה שאקשיב להצעתך"

ובנוסף, דוד החל לאבד את שפיותו, כולם רואים זאת, הוא   שאתה יכול להיות מלך נהדר,

ן לו לאבד את סבלנותו, חכה עם ההתקפה, השארתי  מאמין שאנשים מאיימים על חייו, ת

תיים נוכל לארגן צבא  ינוב  ,סביבוששים חייל נאמן בקרבת דוד שיגרום לו לפקפק באנ

צבא קטן  " :חושי הניח את ידו על כתפו של אבשלום והמשיך בדבריו" .יח לנו ניצחוןשיבט

בשלום יאמין לו, ארשת  חושי ירד על ברכיו והתחנן שא" ,יכול לסכן אותך מלכי, האמן לי

ופתעת הופיעה על פניו של אבשלום, הוא חשב על הצעת חושי והגיע להחלטה לבנות  פנים מ

  צבא מאורגן.

 

ד, במהלך  יאחיתופל נענה מי  ן את אחיתופל ופקד עליו להצטרף אליו להליכה,אבשלום זימ

שהוא מתכוון  אמר לו  ן רגע כאשר אבשלום  יההליכה אחיתופל נעלם במחשבותיו והתעורר ב 

  להשתמש בעצה של חושי.

אחיתופל צעד כפוף לעבר אוהלו, מבט עגמומי בעיניו. הוא לא הצליח להירדם באותו  

התהפכה והוא החל לבכות, מחשבותיו התרוצצו במוחו, הוא ידע כעת שגורלו  קיבתו   לילה.

ח ליד  הוא הושיט את ידו לנדן שנ  ולא רצה לקחת חלק באסון הנורא, אבשלום נקבע   של

והתאבד בידיעה שכעת הוא לא צריך להשתתף בגורל האכזר שנקבע    מיטתו, שלף את החרב 

 לאבשלום. 

  יו.כאות כבוד נקבר אחיתופל בקבר אב 

בלקיחת העצה שיצאה מפי האיש שנשלח על ידי  שלא מודע לאסון הגדול  אבשלום חיכה,

  האויב.

 

 פיזית ונפשית.  ומן, צבא דוד כעת מי לקרב,  ו מן אותיא  דוד ארגן את צבאו,

על כל גדוד בצבא האימתני מפקד   מחולק לשלושה גדודים, צבא ענק, עשרים אלף אנשים,

  –  במלחמה וידע באסטרטגיות, היה זה מחזה מדהים ומפחיד באותה העתבעל ניסיון רב 

ואלפי חיילים בעלי   מפקדים אשר מתכננים את האסטרטגיה המושלמת לקראת המלחמה

  ניצחון. –  ת חזקה, ולכולם אותה מטרהניסיון רב ומשמע 

ולחוצים  רובם ככולם פוחדים  מאות נערים חסרי ניסיון,גויסו לצבא במחנה אבשלום, 

  לקראת הקרב.

שרר מתח במחנה. חייל צעיר התקרב לאוהל אבשלום, הנער היה   ,בזמן הארוחה האחרונה

  זל על הרצפה, נ דם  בהם הוא שקע, שהפחדים מהמום, אבשלום גירד את רגלו מהלחץ ו 

אבשלום את שיניו ושאג על  חשף  על פניו,המבועת המבט ואת כשראה אבשלום את הנער 



בטוח שאבשלום איבד    הוא היה הנער ברח, זיעה קרה זלגה על מצחו, ".תסתלק" :הנער

  את שפיותו.

 

  זמן המלחמה הגיע.

ועלים נדדו באוויר,    רוח חזקה נשבה, ענפי העצים התנופפו בחוזקה  מזג האוויר היה סוער, 

אשר השפיע על מזג   נעים לצבע אפור, והעננים שינו את צבעם ה  ם, לא היו ציפורים בשמיי

המלחמה התקיימה    ההליכה.את  מקשה    האדמה הייתה בוצית,  .רוחם של חיילי אבשלום

 נדמה כי החיות היו מוכנות לתקוף. ו ביער אפרים, 

 

  לשמוע רק את צעדי ההליכה, אפשר יה שקט, ה הגדודים של כל אחד מהצדדים התקדמו, 

אם תמות, יהיה זה  " : דוד לא הצטרף לקרב, לא אפשרו לו  לניצחון. כל חייל מתפלל בליבו  

 . דוד הרגיש בבחילה שעומדת להתפרץ ".הישאר מחוץ לקרב  כמו אלף חיילים שנהרגו, 

 הוא אהב את אבשלום ודאג לו.  אמר דוד," ,הוא עדיין נער רחמו על בני, "

 

אחד החיילים   חייליו למלחמה.ספוג בשנאה כלפי אביו, הוביל את  טעון לקרב, לוםאבש

 ".אבשלום אתה חייב לעצור  אנחנו נמות,  זה טירוף,": נתקף חרדה

חרב מהנדן שתלוי על מותנו של החייל  האבשלום דהר על סוסו לכיוון החייל, שלף את 

הסתכלו על אבשלום והחלו   היה זה מחזה מחריד, כל הנערים את גרונו, ףהצעיר ושיס

 אך אף חייל לא העז להוציא מילה. ל מצחם, ד, זיעה קרה זלגה ע לרעו

 

 

שורות רבות של   צבא דוד ותיק ומנוסה.  נחושים,  שלושת גדודי דוד התקדמו במהירות, 

מזג   לא לעצור, " : כולם נעצרו בבת אחת כאשר היה ברק בשמיים, יואב נעצר וצעקו חיילים 

כל   קרא המפקד השני, " ,חייליםהיכונו " ".היום ה שימנע מאיתנו לנצחהאוויר הוא לא מ

 צבא דוד את רוב האזור. כיסה  גדוד התפרס על שטח נרחב מהיער ובכך 

 

נושמים בכבדות, לחוצים, בוהים בעיניים פתוחות  החיילים צבאו של אבשלום הגיע, 

רים חסרי הניסיון  נעה .ודואגים אף יותר בגלל מזג האוויר מנהיגם שאיבד את שפיותוב 

הגיע הזמן, אני רוצה את חייליו  " הרגישו את גופם רועד למראה הצבא האיתן של דוד.

 צעק אבשלום, קור הרוח חזר לנערים. " הילחמו והרגו! מתים, 

 

 הצבאות התקדמו עד שהמרחק ביניהם הצטמצם. 

חיילי   את של יואב סקרו עיניו  החיילים נדרכו," ,הקשב " :יואב צעק לעבר החיילים 

 ".לתקוף" : הוא חייך ואמר אבשלום,

שלף את החרבות וסידר את המגנים כחומה זמנית   צבאו של אבשלום כיוון את החניתות,

 על הקרקע. 

 . ויהרוג אותו ה שימצא את אביו יפייבצ  אבשלום רכב על סוסו בכיוון אחר,



  חלק  ם,אבשלו צבא פולשות לתוך חומת המגנים של השורות הראשונות מצבא דוד רצו,

נופלים אל הקרקע    חניתות, האחרונים שלפו את החרבות ונלחמו,ב נדקרו    מחיילי אבשלום

 גשם זלעפות שוטף את הדם מהגופות.  ,הבוצית

 ".שחרר"צעק אחד המפקדים," ,טען" צבאו של דוד כיוון קשתות,

  אבשלום התכופפו, צים, חיילי י הרוח מכוונת את הח מטר חצים עף לכיוון צבא אבשלום, 

רובם נשארו בחיים, ההרוגים היו אלה שרכבו על    מגנים על עצמם בעזרת מגני העץ שנותרו,

  להם הזמן להגן על עצמם.היה הסוסים, לא 

צבא אבשלום מסתער על צבא דוד. צבא דוד צפה את זה, צבא אבשלום לא איבד את קור  

יד  י, יואב החוויר ומחיילים רבים מעדוו   צבאו של דוד נעצר, ם.רוחו ומיהר לארגן שני מבני

 צעק.  ",עברו להתקפת החניתות ": התעשת

 ים. יהשמש נראתה, והגוון האפור עזב את השמ

 

שכבה פנימית מכוונת   גדודי דוד מסתדרים בשלושה מעגלים, בכל מעגל שתי שכבות, 

ומחזיקה חזק   שכבה חיצונית תוקעת את מגני הפלדה באדמה חניתות ארוכות כלפי חוץ,

ילי אבשלום המסתערים נהרגים תחת ההתקפה, הראשונים נדקרים  יח בצידי המגן.

 והשאר פורצים למעגל והורגים חלק ממחזיקי החנית.  חניתות, ב 

 מחזיקי המגן שלפו חרב במהירות ונלחמו בצבא אבשלום. 

 כעת לא ידוע מי ינצח בקרב.

 

ריגוש  טשטשת עקב היראייתו מ ביו,מתכנן כיצד יהרוג את א אבשלום דוהר בין העצים,

שיערו    אך הוא לא שם לב לעץ האלה,  ,הוא מאיץ בסוסו להתקדם מהר יותר   . בו  הוא נמצאש

 מלופף סביב הענף.  נתקע בעץ,

 כאבים איומים בקרקפת מציפים את גופו התלוי של אבשלום. 

 

הרגת  ". ראה את אבשלום תלוי על עץ האלה , הואאחד הפרשים דוהר לכיוונו של יואב 

יואב  " .זאת תהיה הפרת פקודה של המלך" , התנשף הפרש" ,לעולם לא"  שאל יואב, " אותו?

יואב אסף עשרה נערים    ".כל עוד אבשלום לא מת הקרב לא נגמר   איך העזת," :צרח על הפרש

 וביחד הם שעטו לכיוונו של אבשלום. 

 

" ,לכוון חניתות" תלוי משערותיו על הענף. נאבק ומזיע, את אבשלום  חייליו של יואב ראו 

 . יואב צרח  

ושלישית בליבו, אבשלום   שנייה בבטן,  שלוש חניתות פגעו בגופו של אבשלום, אחת בירך, 

 . נשאר תלוי על העץ

   אבשלום מת. 

הכריז יואב, תרועת שופר המעידה על ניצחון צבאו של דוד נשמעה בכל  " ,הקרב נגמר"

 היער.

 



 עבודות נבחרות 

 

 כוחה של תפילה  –חנה  

 עפולה ת חינוך מיוחד רימונים, אושרת ברום, כיתה ז', בי

 בהנחיית דורית עזרא 

ל ן   "אֶׁ ת ֵׁ י ַוי ִּ ְלת ִּ ַל ָ ְתפ  ת ה'ַהנ ַַער ַהז ֶׁה הִּ י אֶׁ וֹ   לִּ מ  עִּ י מֵׁ ַאְלת ִּ ר ׁשָ י ֲאׁשֶׁ ָלתִּ אֵׁ  " ׁשְ

 ( כז )שמואל א, א,

ד. היא כל הזמן הייתה בודדה ובכתה. היא רצתה  וחנה היו קשים מא אין ספק כי חייה של  

חה  יתה במצוקה. היא ראתה משפחות אחרות עם ילדים והיא רצתה משפילדים, היא הי

והיא הקניטה אותה והציקה לה, היא   , משלה. לאלקנה הייתה אישה נוספת בשם פנינה

ל פנינה על כך שפגעה בה, מרגישה רע עם זה ואחר כך בתפילתה גם מזכירה את העונש ש 

ים ב ַ לאומללה:  הייתה  מאישה רבת בנים היא   עִּ בֵׁ כ ָ "ש ְ ש ְ ם נִּ חֶׁ ל ו  ַעדל ֶׁ ים ָחדֵׁ בִּ ֲעָקָרה ָיְלָדה    רו  ו ְרעֵׁ

נִּים ֻאְמָלָלה ת ב ָ ְבָעה ְוַרב ַ    .(ה )שמואל א, ב, "ׁשִּ

וכשחנה התפללה התפילה שלה הייתה אישית, התפילה יצאה   , התפילה היא אישית

לב, היא נראתה ממלמלת עד כי חשבו אותה שיכורה, היא הייתה ממש בתוך הבקשה  מה

 .ה. זה היה חשוב לה. כל הגוף שלה דרש את זהשל

תפילה היא עזרה. אני מתפללת בדרך כלל כשאני צריכה או רוצה דברים. אני   –  בשבילי

עושה לי  ובשבילי התפילה  ,אומרת בתפילה שלי את הבקשות שלי. אני מאמינה במילים

ך הלב, מתוכי.  טוב. היא עוזרת לי להאמין שאני אצליח. אני מתפללת לבד וזה יוצא מתו

לי, כי זה עושה לי טוב.  אני לא מרגישה שאני צריכה ללכת לבית הכנסת ולא צריכה שיעזרו  

 .אני מרגישה שאני צריכה להתפלל בגלל שזה מרגיע אותי

ל כדי  ון עז שיהיו לה ילדים ושהיא תעשה הכשהיא אישה חזקה עם רצו  ,אני חושבת על חנה

 .בן שלהאפילו להקריב את ה  –  שזה יצליח לה

 

 

 

 

 

 



 אל הנער הזה התפללתי

 עפולה  ,, אורט אורן  'שקד אדרי, כיתה ח

 ת אילנית אלימלךי בהנחי

ן " ת ֵׁ י ַוי ִּ ְלת ִּ ַל ָ ְתפ  ל ַהנ ַַער ַהז ֶׁה הִּ ת ה'אֶׁ י אֶׁ ר   לִּ י ֲאשֶׁ ָלתִּ אֵׁ ּֽוֹ ׁשְ מ  עִּ י מֵׁ ַאְלת ִּ  " ׁשָ

 ( כזא,   ,)שמואל א

 דמעות זלגו מעיניה 

 בקשות פרצו מליבה,

 פניהחרדות נטו מ

 לדבר האל ציפתה.   

 מלמלה היא אל הקירות  

 מילותיה כשיכורה,  

 משפטים מתוך ליבה 

 מול האלוהים הגדול והנורא.  

 ביקשה היא ילד אחד 

 ילד קט מבעלה, 

 בן משלה  

 .בקשתה אל האלוהים עלתה

 לתה אה שאהתמל 

 התפוגגה צרתה,

 השתפרה תחושתה  

 כשאלוהים בן נתנה.   

 הביאה היא את ילדה

 ואכפתי,   זקן לאיש

 ובצעדה מלמלה:   

 "אל הנער הזה התפללתי" 



 מסעי מסדום

 עפולה  ,, אורט אורן'כיתה ט ,שחר שדה

 בהנחיית אלימלך אילנית

יָאם" י ְכהֹוצִּ ט ַעל ַויְהִּ לֵׁ מ ָ ר הִּ ָך ַאל אָֹתם ַהחו ָצה ַוי ֹאמֶׁ יָך ְוַאל נְַפׁשֶׁ יט ַאֲחרֶׁ ב ִּ   ת ַ

ָכל ֲעמֹד ב ְ מ ָ   ת ַ כ ָר ָהָהָרה הִּ ןַהכ ִּ ט פ ֶׁ פֶׁה"  לֵׁ ס ָ  ( יז )בראשית יט, ת ִּ

ציוץ הציפורים, ברקע   , זרם הנחלים , אני אוהבת לשמוע את רעש הטבע. רשרוש העלים

נותנת לשערי   , ת ומטיילת. אני מתיישבת מתחת לעציםואני חושב  ,הרוח מנגנת מנגינות

ור השבט  השחור לעוף ברוח ומדמיינת שאני נסיכה של עיר רחוקה או שאני מטיילת לי באז

י הכחולות ומדמיינת שהן חלק  יעינב השולט. לפעמים אני מסתכלת במאגר מים קטן 

יש לו   ,הוא נראה בן גילי ,מנהר, כל מה שחשוב זה שאני במקום רחוק. לפתע ראיתי ילד

לחיים סמוקות  ב י ישיער זהוב מסולסל שמסתיר את עיניו החומות ירוקות. הוא נעמד לפנ 

השבתי לו: "אני סתם יושבת פה ונותנת למחשבותיי לנדוד,    .כאןושאל אותי מה אני עושה  

 –   בו אני גרהש והאזור    .אני אוהבת את המשפחה שלי, למרות שלפעמים הם קצת מרושעים

הרבה עצים או טבע, העובדה  שם  אין    ,הוא יכול להיות קצת עמוס לפעמים, אני גרה בסדום

 תלונות"   שמצאתי את נווה המדבר הזה מפתיעה ממש. אבל ללא

עוד אנשים נחמדים. גם אני  בסדום מא אמרה לי שאין י "א ,"את מסדום?!" הילד הופתע

 הוא אמר.   ",, קוראים לי הרןמשם

"  ,אני מנסה להיות נחמדה למי שאני פוגשת  אנשים נחמדים אבל "טוב, אין פה ממש

 . השבתי לו

המשיך לתחקר, "מרים  " השבתי. "ומי ההורים שלך?" ," "גם אני13"בת כמה את? אני בן 

" אמר לי הילד. הרהרתי לעצמי: לוט,  ,"אבי הוא לוט ל".אמי ואבי הראל בן ישמעיא

י בשביל  יחד, הוא חשב שהוא רגיש וחלש מדשמעתי עליו... אבא שלי לא אוהב אותו במיו

סדום. הוא גם אמר שהוא אף פעם לא משתתף בטקסים. "שמעתי על אביך, אני חייבת כבר  

  , לי רצתה שאחזור לעזור לה. מחר באותו מקום בזריחה?" הילד הנהןש  מאיא , ללכת

  : "מהו שמך?" חייכתי כאשר אמרתי: וכאשר קמתי והתחלתי להתרחק עצר אותי ושאל

 " ולאחר מכן הלכתי לכיוון ביתי. ,"אני נריה

שמעתי דפיקה על דלתי. ברגע שפתחתי ראיתי את הרן עם תיק על גבו.  ושבע  שנים חלפו 

ון שראה.  ראה נסער, נכנס לביתנו כמוכה ברק, התפרץ לחדרי ולקח את התיק ראשהוא נ

תמהרי!" לא   ,חייבים לזוז ,"אין זמן להסברים ,צריך לארוז מהר. "למה?" שאלתי אותו

לנחש לאן הולכים.  יתי סי מה הוא רוצה. רגשות ומחשבות רצו בראשי ובדמיוני נ נתיב ה

לסמוך על אהובי.   יי. משהו בליבי אמר לי שעלילקחתי כמה דברים מהארון ושמתי בתיק

אבל הכוכבים האירו מספיק    ,ר אותי אל מחוץ לביתי.  בחוץ היה חשוךהרן לקח את ידי וגר

"  ,כדי שנראה לאן אנחנו הולכים. לפתע הבנתי שלא אמרתי דבר למשפחתי. "אין זמן, בואי



"  ,כל משפחתו. "שלום הוא האיץ בי. הגענו לכניסה הראשית של העיר, שם כבר הייתה

ומר מילה. אני לא יודעת מה הולך כאן.  אמרתי למשפחתו. כולם חייכו אליי בלחץ בלי ל

מה קורה כאן? אנחנו עוזבים? ומה יהיה עם משפחתי?   :מחשבות ממשיכות לרוץ בראשי

ואל תשכחו אסור, אסור להסתכל לאחור!" ציווה לוט על   ,אנחנו צריכים לעזוב  ,בואו"

ציתי  חזקים והחלו צרחות. ר רעשיםחיל ללכת ליציאה  מסדום. לפתע נשמעו כולנו והת

ואני הנהנתי    ," הוא אמר ,אבל הרן אחז בראשי ולא נתן לי להסתכל. "לא  ,להסתכל אחורה

מו של הרן הסתכלה לאחור וקפאה במקום. זה  יולפתע א ,מבוהלת. המשכנו ללכת כולנו

יו. קירבתי את ידי  הרן, ראיתי דמעות בעינ לאבן. כאשר הסתכלתי על הייתהנראה כאילו 

ואני החזקתי את ידו חזק   , מלמעלה במבט עצוב  י הוא הסתכל עלינו נגעו. ילשלו עד שיד

 וכך המשכנו בדרכנו.  ,והסתכלתי לתוך עיניו תוך כדי הליכה

כשראינו את המראה  הציפו אותי ורגשותיי  ,ו על העיר ממעלה ההרנ חרת הסתכלולמ

מחשבותיי היו  רב, העיר עולה בעשן, נראה שנפש חיה לא נשארה שם. חנ   לו הנורא. הכ

חיבק   ,שהיה על ידי ,נתונות למשפחה שלי שלא שרדה. לא הספקתי לומר להם כלום! הרן

"מה קרה?" "המשפחה שלי, לא הספקתי אפילו להגיד להם שלום או   : אותי ושאל

שך את  וקטנה על זרועו. הוא נ  ואני נתתי לו מכה חלשה  ," הוא המשיך לחבק אותי .להיפרד

אותי חיבוק ארוך, חיבוק שהרגיע אותי כאשר הרגשתי את חום  שפתו ורק המשיך לחבק 

והמשכנו ללכת בדרך. "גם אני כואב את מות אימי ואחי, לפחות אבי ואחיותיי כאן   , גופו

תי  וי יו" בליבי ק." אמר לי. "אבי אומר שה' יוביל אותנו למקום טוב ואין מה לדאוג,תנויא

"אני אהיה בסדר, אני   , ת מחשבותיישכך יהיה. "איך את מחזיקה?" הרן שאל וקטע א 

אבל אני שמחה שלקחתם אותי אתכם." השבתי לו וראיתי חיוך   ,מתגעגעת למשפחתי

הוא ענה. לפתע    ,מתפשט על פניו. "לא הייתי רוצה לדמיין את חיי  בלעדייך. את חשובה לי

ללכת. לפתע  י את שפתי. שמתי את ראשי על כתפו והמשכנו הרגשתי פרפרים בבטני ונשכת

נשמע רעש חזק ואבן נזרקה לעברנו מכיוון השיחים. הבחנתי בכמה אנשים שפניהם  

אבל לא   ,, ניסיתי לרוץ משםותרימכוסות במטפחות. הם התקרבו אלינו. ליבי דפק במה

שאר משפחתו  הם תפסו אותי. מסתבר שגם את הרן הם תפסו.  הייתי מספיק מהירה.

נו ולקחו כל דבר בעל ערך.  כל כך התעצבנתי, הרגשתי  יחמקו. האנשים החלו לחטט בתיק

את דמי מתחמם. התכופפתי והנחתי את ידי על כמה אבנים שהיו למרגלותיי ואז אזרתי  

תנו. לקחתי את  י מאברוח לאומץ והתחלתי להשליך אבנים על האנשים. הם נבהלו והחלו 

. התרחקנו מהשודדים וממולנו חבורת אנשים.  הנגדילרוץ לכיוון  ידו של הרן והתחלנו 

ל  וכמעט התנגשנו בהם, הם הסתובבו אלינו, פרצופיהם היו מכוסים ובהלה הכתה בי. הכ

נעשה שחור. לפתע התעוררתי בחדר חשוך. לא יכולתי לראות כלום, גיששתי במרחב  

דופק אבל  א קר.  ניסיתי לחפש  נחרדתי לגלות כי הו  , הרן. כאשר מצאתי אותווחיפשתי את  

לא מצאתי כלום. ברגע זה הבנתי כי אהובי מוטל מת. כאב חזק הכה בליבי. חיי קרסו ברגע.  

התמוטטתי על הרצפה, עצמתי את עיניי ונתתי למחשבותיי לרוץ.   נשארתי לבד בעולם.

יי נשארים מאחור, נסחפים רחוק. לא יכולתי  חלומותיי טובעים והדברים הטובים בח

אבל   , מאמינה כי יש בי עקרונות וערכים לחשוב או לזוז, אני לא האדם הכי טהור, אני 

בסופו של דבר חשבתי רק על עצמי. כעת אני צריכה להמשיך. אני מנסה, אבל אני כל כך  

י לא יודעת איך  והוא ממשיך להתקיל אותי. נפלתי ואנ , והעולם הזה כל כך גדול ,קטנה



ישושים באפלה  ות. פתחתי את עיניי וחיפשתי דרך יציאה. הגלקום. אני חייבת לפחות לנס

נראו כנצח. לבסוף מצאתי מעבר, נכנסתי לתוכו והתחלתי לזחול. המעבר הצטמצם ככל  

החלו צורבות. לפתע ראיתי קרן   ישהתקדמתי. הרגשתי כאב בכל מיני מקומות בגופי ועיני

 י הכי מהר שיכולתי לכיוון האור.  אור. התקדמת

דחפתי את עצמי קדימה במעט הכוח שנשאר בי. התגלגלתי על החול  ליציאה, כשהגעתי 

בחוץ, הרמתי את עיניי והסתכלתי לשמיים. קמתי על רגליי והתחלתי ללכת. אינני יודעת  

הרצון שלי  אבל אני יודעת שעם כוח    ,ו אתגרים חדשים ה' יפיל עלייללאן פניי מועדות או אי

 .  לוומעט תושייה אוכל להתגבר על הכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 מונולוג של התפכחות                                                     

 עלית   יוקנעם החטיבה החדשה, ,כיתה ח'  ,צליל גבריאל

 חני אילוז בהנחיית 

ם"  ם הֵׁ יֻרמ ִּ י עֵׁ ם ַוי ְֵׁדעו  כ ִּ נֵׁיהֶׁ ינֵׁי ׁשְ ַקְחנָה עֵׁ פ ָ  ז(  )בראשית ג,"ַות ִּ

 

 בת בחדרי,ערב סגרירי, בעודי יוש

 בי ימביטה אל עמקי ל

 ולירח שהציץ מן החלון בשמיים  

 ולכל הטוב שסביבי...   

 תוהה ותוהה

 וחושבת מדוע? ולמה?   

 למה לקום מחר ליום חדש?

 והאם אפגוש או ייקרה בפניי דבר חדש? ומה יש כבר לעולם לחדש לי?  

 הרי כולנו מושבתים לשגרה הזאת, לרגיל והידוע 

 שים או הפתעות. ידו י חימבלי יותר מד

 למה אנחנו עבדים של הזמן?

 רודפים אחריו בלי סוף, בלי הכרה, העיקר להספיק, לעשות.  

 וחווה. חזרתי אחורה, להתחלה, לבריאה, לאדם 

 ותאכל חווה מעץ הדעת האסור. 

 אני רואה את עץ הדעת כאסור מעצם היותו עץ הדעת 

 בל למה בעצם? י ידע גורם לנו דברים נוראיים, אילפעמים יותר מד

 . מא מתי ולמה נברא העולםיפעם שאלתי את א

 היא אמרה לי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשאל. 

 מוך עליו שהוא ברא את העולם, ושנס   ,הוא רוצה שנאמין בו, אמונה שלמה

 כך שיהיה הכי טוב לאדם וככה הוא גם רוצה שנסמוך על אנשים ועל עצמנו, 

 ואם לא נסמוך על אנשים שהם מה שה' ברא, ,כי אנחנו עצמנו, זה מה שברא ה'

 זה כאילו אנחנו לא נסמוך עליו באמונה שלמה. 

נ   מ ֶׁ יֹום ֲאָכְלכֶׁם מִּ י ב ְ ים כ ִּ ַע ֱאלֹהִּ י יֹדֵׁ י טֹוב ָוָרּֽע""כ ִּ ים יְֹדעֵׁ ם כ ֵּֽׁאלֹהִּ יתֶׁ ְהיִּ ּֽינֵׁיכם וִּ ְפְקחו  עֵׁ )שם,   ו  ְונִּ

 ה( 

   .ים יותרמהחיות זה שאנחנו חכמ ,מה שמבדיל אותנו, בני האדם

 אני לא חושבת שכך ה' ברא אותנו, 

 מהפרי,  האני חושבת שלולא חווה אכל

 אדישים,   פחות מודעים למה שקורה סביב, אפילו כנראה היינו פחות חכמים,

 בני האדם,  ,ואולי, אולי הקב"ה לא רצה שחווה שתאכל מהפרי, שלנו 

 לא תהיה את היכולת להיות חכמים יותר מבורא עולם. 

 מעמיד אותנו בכל מיני דברים ומבחנים,  בנתי שה' עם הזמן ה



רק כי הוא בטוח שלעמוד בהם אנחנו מסוגלים ואין דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בו,  

 דבר שאין לנו עליו שליטה מלבד הסוף, מלבד המוות, אין 

 אז אם אנחנו באמת מסוגלים לעמוד בכל דבר שיעמידו בפנינו, 

 קת, ואיתה גם אדם, למה חווה לא הייתה מספיק מאופ

 אולי כי עץ הדעת הוא גם זה שמפריד בין החיים והמוות, 

 אבל אם חווה ואדם לא היו אוכלים מהתפוח, 

 חיי נצח, כנראה שהיינו חיים  

 לא היה את הדבר הזה שנקרא סוף, 

 ואז גם לא היה משמעות לזמן. 

ם ם הֵׁ ּֽיֻרמ ִּ י עֵׁ ם ַוי ְֵׁדעו  כ ִּ נֵׁיהֶׁ ינֵׁי ׁשְ ַקְחנָה עֵׁ פ ָ ֹּֽת" "ַות ִּ ם ֲחגֹר נָה ַוי ֲַעש ו  ָלהֶׁ ה ְתאֵׁ ְרו  ֲעלֵׁ ְתפ   )שם, ז(  ַוּֽי ִּ

 אז חשבתי, חשבתי שוב, אם חווה לא הייתה אוכלת מהפרי הזה, האסור,  

 מה היה המשמעות של ערומים?  

 כי אז היו שתי משמעויות לערומים, ערומים מבגדים ומלאים בבושה,  

 או ערומים מהחסד, מפרים הבטחה.

שזאת   ,יות ערום מבגדים שזה נחשב בושה, או ערום ממסכות, נקיה יכול להוהיום, את

 נקראת גבורה. 

 אז אם חווה לא הייתה אוכלת מהפרי, אם היא לא הייתה מתפתה,

 ל היה טוב יותר, האנושות כולה, אנשים היו ערומים אבל לא מבגדים,  והכ

כל מיני תאוות ויצרים  אולי גם, אבל בעיקר ממסכות ומשקרים, מסכות שעשויות מ, טוב 

 שלא הצלחנו לכבוש.  

ת־קֹול  ְמעו  אֶׁ ׁשְ נֵׁי  'ה"ַוּֽי ִּ ְ פ  תֹו מִּ ׁשְ א ָהָּֽאָדם ְואִּ ְתַחב ֵׁ ג ָן ְלרו ַח ַהי ֹום ַוי ִּ ךְ ב ַ ְתַהל ֵׁ ים מִּ ים   ה'ֱאלֹהִּ ֱאלֹהִּ

ּֽן"  ץ ַהג ָ תֹוךְ עֵׁ  )שם, ח(  ב ְ

 כשאדם וחווה גילו כי הם ערומים, הם התחבאו, 

 מאלוהים, 

 הם סמכו עליו, האמינו בו,  ל היה בסדר,וכעד כה ה

 משהו אסור ולא בסדר, ברגע שהבינו שהם עשו 

 הם הסתתרו ופחדו. 

 הסיפור כל כך משליך על המציאות שלנו, היום, 

 אנחנו יודעים ומפחדים ממשהו,

 אבל איכשהו פחד הוא כמו סקרנות, 

 אנחנו באיזה מקום משתוקקים לו, 

 לגלות אותו, 

 להתמודד מולו, 

 ות של פחד היא לעשות אותו, ודדהתמ

 א יכול לעבור אותו, זה יראה לך שאין שום דבר שאתה ל

 התמודדות עם סקרנות, 

 זאת שליטה על היצרים, 

 ההבנה שההשתוקקות הסתמית הזאת, 

 מובילה למקומות אסורים.



 ולמרות כל ההשלכות של סיפור עץ הדעת טוב ורע, 

 .ציאות שלנו ליותר טובהכדי שנוכל להפוך את המ  אנחנו צריכים ללמוד

 מנע,  ילמקום הזה, אתה תכשהסקרנות מתעקשת לשאוב אותך 

 כי אתה יודע שלספק את הסקרנות לוקח בדיוק שנייה,

 שאחרי השנייה, אתה יכול להיות מלא כולך בחרטה 

 ואדם מאושר יודע שאושר אמיתי נשאר איתו למשך זמן,  

 ך ולא ידעת לאן.  אותה שנייה שאיבדת את עצמלפי הוא לא נמדד  

ה ַארְ " ה ָאמר ַהְרב ָ ָ ׁש  ּֽל־ָהאִּ ׁשו ָקתךְ ְוהו א  אֶׁ ךְ ת ְ יׁשֵׁ ל־אִּ ים ְואֶׁ י ָבנִּ ְּֽלדִּ ב ת ֵׁ צֶׁ עֶׁ ּֽרֹנֵׁךְ ב ְ צ ְבֹונֵׁךְ ְוהֵׁ ה עִּ ב ֶׁ

ּֽךְ" ל־ב ָ ְמׁשָ  )שם, טז(  יִּ

ּֽ ְחת ָ כ ִּ נ ָה ֻלק ָ מ ֶׁ י מִּ ל־ָהֲאָדָמה כ ִּ ם ַעד ׁשּֽו ְבָך אֶׁ חֶׁ ֹאַכל לֶׁ יָך ת  זֵַׁעת ַאפ ֶׁ ל־ָעָפר "ב ְ ה ְואֶׁ י־ָעָפר ַאת ָ

ׁשּֽו ב"  )שם, יט(  ת ָ

 איזשהו מקום אני שמחה שזה קרה, ב 

 אנשים היום יודעים שצריך לעבוד קשה בשביל להשיג מטרה, 

 אושר והצלחה לא הולכים ברגל, וסביב יש הרבה כישלונות, 

 עכשיו אני לא תוהה,  

 אני כבר יודעת 

 מובן מאליו, אנחנו אלו שבחרנו לקחת את החיים שלנו כ

 אנחנו אלו שתמיד מחפשים עוד ריגושים 

 נו צריכים לקום כל בוקר מחדש ולהוקיר תודה על מה שיש לנו, ואנח

 לחייך ולהיות מאושר כל עוד אני כאן, חי וקיים.  על מה שה' ברא עבורנו,

 לשאוב כוחות למצוא את הטוב כי הוא כאן  אנחנו צריכים לחיות עבורנו,

 ל בשרנו.ם מתוך מה שלמדנו עולהעביר אותו לאחרי 

 טוב יותר או טוב פחות, העולם, העולם הוא לא  

 הוא ככה, 

 ואנחנו אלו שנחליט איך אנחנו בוחרים אותו לראות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ה פמחוז חיספר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחוז חיפה חברי ועדת השיפוט 

 יפה חוז חעינב יניב שוורץ, מנהלת חברה ונוער מ

 בטי דנון, מנהלת מה"ד חיפה

 אנה ברזני, סגנית מנהלת מרכז הדרכה מחוז חיפה 

 מינהל חברה ונוער  זיוה ברוך, מדריכה 

 מדריכה ארצית לתנ"ך  , תמר פורת

        עבריתלמדריכה מחוזית  , יהודית שכטר

 , סגנית מה"ד חיפה  כנית במחוז: אנה ברזניורכזת הת
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 ברכת מנהל מחוז חיפה

 

יסטוריה, ספר מוסר, ספר רוח ותרבות.  הזה גם לקרוא ספר  תנ"ךלקרוא וללמוד 

מייחודו של   תהלשון העברית נובעשל היהודית והדת של של העם היהודי,  ם הישרדות

 התנ"ך.

,  "תורה נביאים וכותבים", כנית זוותעל אני מברך על כל עיסוק בספר התנ"ך ובמיוחד 

סיפורי  על יד ת של כל תלמיד ותלמ קוריפרשנות אישית ומחופש להמעניקה חופש יצירתי ו

השימוש  את ולת ההבעה ו שכלל את יכ ל תלמידים התוכנית מאפשרת ל , התנ"ך. בנוסף לכך

 היצירתיות. את יכולת החשיבה ואת בשפה, 

  והיא   מערכת החינוךהמתקיימות ב כנית זו היא חלק ממגוון פעילויות חינוכיות ערכיות  ות

כך להעמיק את הלמידה  ב ולחייהם  של התנ"ך    טיות מאפשרת לתלמידים למצוא את הרלוונ

 של ספר הספרים בדרך חווייתית ומשמעותית.  

זו מציגה את התוצרים של תלמידי מחוז חיפה אשר נענו לאתגר הלימודי   חוברת 

 יתי.  יוהחוו

קיימנו תהליך ארוך ומשמעותי עד אשר בחרנו את העבודות הזוכות. ועדה   ,במחוז חיפה

בחנה את תוצרי הכתיבה של כלל התלמידים    ,נהל חברה ונוערימ  נהלתבהובלת מ  ,מחוזית

למנהלי בתי הספר  לוועדה,  עות בחוברת זו. תודתי היצירות המופי אתמתוכם בחרה ו

לכם תלמידים ותלמידות יקרים אשר בחרתם   –  צוותי ההוראה ואחרונים חביביםלו

 כים. מאחל איחולי הצלחה לתלמידים הזו  . אני כנית זוולהשתתף בת

                                     

 בברכה,

 ד"ר סער הראל 

 ה מנהל מחוז חיפ

 

 

 

 

 



  תארצינת  מצטייעבודה 

 

 מישהו קצת אחר

 כיתה י', המשותף חוף כרמל  ,רוני חבויניק

 בהנחיית הגר אלון 

קין שלי הוא רגיש ושקט, אבל השקט שלו זה הרעש הכי חזק בעולם. יש לו מין שקט פנימי  

  : מביע. הוא לא קין רגיל, לא כמו שכולם מדמיינים אותו וא לא מדבר, הוא לאה, הכז

קין שאני מכירה הוא אחר. קין לא הכי טוב בדברים שכולם   .הרוצח הראשון בהיסטוריה

לא הילד עם הכי הרבה חברים, לא התלמיד הכי טוב  הוא  2019עושים, בואו נגיד שקין של 

שהוא  לא מתאימה לו. אבל כוהמסגרת הזאת פשוט  , כזבלימודים. הוא לא מצליח להתר

 ל דבר שהוא ניסה בחיים הוא הצליח. כב רוצה משהו הוא משיג אותו, 

קין שלי כחול. שקט ועוצמתי כמו הים. אבל מצד שני הוא גם צהוב, הוא שמח, הוא אוהב,  

ם  מושלאבל הכול פשוט    –   הורים תומכים, אחים אוהבים   –   הוא מתחשב. הוא בא מבית טוב 

ש או הצהוב  קין הכחול הרגי  תעצבן, הוא כבר לא קין שאני מכירה, לא לו מדי. וכשהוא מ 

 השמח, בשנייה הוא נהיה שחור. והשנייה הזו היא השנייה הכי נוראה שיש.  

הבל שלי הוא חדור מטרה. שואף להיות הכי טוב בכל דבר. פרפקציוניסט. כשהוא לא  

ייאש ולא מוותר לעולם!  סה שוב ושוב, לא מתומנ מצליח הוא עצוב, אבל הוא לומד מזה

גם די טוב בזה. לפעמים יש לו ימים שהוא כועס, מאוכזב  אוהב ללמוד, הוא    2019ההבל של  

או מפוחד, ובימים האלה כשעולים לו כל הרגשות השליליים, הוא לא מוציא את זה  

ורק שלו, הוא    ם אךהחוצה. הוא לא כמו שאר האנשים. את רגשותיו הוא שומר לעצמו כי ה

, הוא לא אומר מילה,  לא יודע כיצד להתמודד עם הרגשות שמציפים אותו אז הוא שותק

והשקט הזה כל כך חזק, כמו השקט של קין. אבל יש משהו אחר בשקט של הבל שהוא שונה  

החולשות. לעומת  את העצב ו את לגמרי מהשקט של קין. השקט של הבל מסמל את הכעס, 

 האהבה. את השלווה הפנימית ואת סמל את הרוגע, ין מזאת, השקט של ק 

יודע להביע אהבה. הוא יכול להיות רגוע ולנוע ברוח כמו   ההבל שלי הוא ירוק. הוא לא 

הדשא. גם כשהוא מתעצבן, הוא נשאר ירוק. הוא עוקצני ומגרד, אבל השקט שלו מרגיע  

 חזרה, כמו מגנט.   אתכםולמרות העוקצנות הזו לא תעזבו אותו, משהו בו ימשוך  , אתכם

, הוא  מאוד ועות היו קטנות , התנמאוד אם הייתי בונה ריקוד על קין, הריקוד היה שקט 

לא היה מושך את העין, אבל אז בשנייה אחת פתאום הכול היה מתפרץ. קפיצות, נפילות,  

סיבובים, ריצות, תנועות ענקיות מאיימות וחסרות שליטה. הקהל היה מרגיש מאוים  

 , אך למרות הכול ירותק ולא יוכל להוריד מהרקדן את העיניים. כךל כ ומפוחד 

ה ריקוד על הבל, הריקוד היה גם שקט, אבל שקט אחר. התנועות לא היו  אם הייתי בונ

אבל השקט היה מצמרר כאילו יש שד שרוצה לפרוץ החוצה אך משהו עוצר    , גדולות במיוחד



אך הכול יהיה בשליטה, רק שלא  ות, אותו. יהיו סיבובים קטנים, אולי מדי פעם קפיצ

 יחשוף את נקודות התורפה שלו. 

ניק, ויש בי גם את הקין שלי וגם את ההבל שלי. כשאני אכעס, לא יוכלו  אני רוני חבוי

, זה יישאר עמוק בפנים אצלי בלב, רק שלא יראו את נקודות התורפה  ילראות את זה עלי

האנשים  ו חיבה, אך בכל זאת, בה אשלא מראה הרבה אה ישלי. ויש גם את הקין שבי

 תן לאף אחד לפגוע בהם.  החשובים לי יודעים כמה אני אוהבת אותם ולא א

, כי בלי כל זה אני לא יודעת איך הייתי יכולה  הכול  כמה טוב שאפשר לצייר, לרקוד ולהביע

  להביע רגשות היא   לעבור תקופות קשות, או אפילו את הדבר הכי קטן בעולם. כי הדרך שלי 

מנות  ואמרבית האנשים. אני מביעה רגשות דרך האצל  ות לא כמו  כמו אצל כולם, או לפח לא  

 אותי למי שאני.   שעושה  והריקוד, וזה מה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות מצטיינות  

 

 מגורשת! מגורשת! מגורשת!

 כיתה י', תיכון חוגים, חיפה  ,נעם אלקסלסי

 גוזנר בהנחיית אביתר

ק ַ " פ ִּ ַות ִּ ה  ַוי ֹאַכלרְ ח מִּ מ ָ ה  עִּ יׁשָ ן ג ַם ְלאִּ ת ֵׁ ֹאַכל ַות ִּ  ( ו  בראשית ג,) "יֹו ַות 

שמי חווה, ולמי שאינו   :שלום לכם קוראים נכבדים, שוכני העולם! ראשית אציג את עצמי

מכיר או זוכר, אז כן, אני היא האישה הראשונה שנבראה מצלעו של אדם.  אתם בטח  

 דווקא בעת הזו.  וע דמיכם ותוהים מדוע אני כותבת אל

השמחות,  את וה איתכם את הקשיים ובמרומים, צופה עליכם, חו  ,אני נמצאת שם למעלה

חייבת לכל אחד ואחת מכם הסברים.   ההצלחות, ומרגישה שאני את הכישלונות ו את 

במיוחד לאותם אנשים שסובלים רעב ומחסור, לאותם אנשים שעובדים קשה אל תוך  

בקושי מצליחים "לגמור את החודש" בשל  שאת משפחתם ו ות ים לראלא מספיקשהלילה, 

חשות כאבים  ש הנשים ההרות, שסובלות מצירי לידה עזים במיוחד ו , לכן וגם  . השכר הדל

ים במהלך ההיריון ובלידה. לכולכם אני חייבת התנצלות, זה לא באשמתכם, זו אני  וייסור 

ל התחיל, איך  פה הכור, מאיאבקש סליחה ואספר לכם את הסיפו , האשמה! ברשותכם

 והתוצאה.   קרה, ולבסוף אתם אלו שתשפטו לנוכח הסיפורהכול 

ן היה מופלא, עשיר בכל  ראשית, אתאר את גן עדן, מקום מגורינו הראשון של אדם ושלי. הג

טוב. בכל מקום גדלו עצים מגוונים ונאים, פרחים ריחניים עיטרו את הגן והפיצו בושם  

עופפו, ומזג האוויר היה נהדר. בגן עבר נהר גדול  רים התם ופרפמשכר חושים, ציפורי

ומימיו הזורמים השמיעו קולות ערבים לאוזן, שהשתלבו   ,עה ראשיםשהתפצל לארב 

משק כנפי הפרפרים. עכשיו אתם בטח שואלים  עם  ושלמת עם ציוץ הציפורים ובהרמוניה מ

 . יד תבינויאת עצמכם איך ולמה עוזבים מקום מושלם שכזה? מ 

בתמורה לכל    –   אדם נברא לפניי, ואחרי בריאתו הוצב בגן עדן. אלוהים   , ם יודעיםשאת  כמו  

ה. התפקיד הראשון היה  הטיל עליו שני תפקידים, מעין שכר דיר –  הטוב שסיפק לו בגן

יכול לאכול מכל פירות הגן מלבד  היה לעבוד את הגן והשני לשמור עליו. בתמורה, אדם 

בצורה   גן, לצד  עץ החיים. אלוהים הזהיר את אדם מרכז הנטוע ב מפירות עץ הדעת שהיה 

שנבראתי קצת אחרי אדם, זוכרת   ,שאם יאכל מהם מות יומת. אני ת מעי וחד מש הברור

פחד,  של מבט של תקיפות ווב רים הראשונים שאדם אמר לי, בצורה מפורשת שאחד הדב 

 היה איסור האכילה מהפרי.

ים, לא מודאגים, כל מה שהיינו צריכים סופק  חושב   דן, לא רומים בגן עיוכך הסתובבנו לנו ע

ר את האמת, חוץ מהיכולת לתקשר בינינו בדיבור, היינו כשאר בעלי  לנו בשפע, ואם לומ



ובלי יכולת להבחין בין טוב לרע. עד שיום בהיר אחד, כבכל    לי שכל, בלי מחשבהב   –   החיים

בעץ  בגן. לפתע, נתקלתי  לתומי  יילתי  אדם לנוח תחת אחד העצים, ואני טשכב לו  הריים,  וצ

פה, ועל ענפיו היו תלויים פירות עסיסיים.  שמשך את תשומת ליבי. העץ היה גדול וי

יד נזכרתי בדברי  ילקטוף את אחד הפירות ולאכול אותו, אך מתחילה, הושטתי את ידי 

ת  אדם שאמר שה' הנחה אותו מפורשות שמכל עצי הגן האכילה מותרת, ורק פרי עץ הדע 

דברי ה',   דעת, ידעתי שאסור לעבור עלב . למרות שעדיין לא בורכתי בשכל ולמאכל אסור 

   אחרת נענש במוות.  

שרוש מהשיחים. הסטתי את מבטי לכיוון הרחש  בעודני עומדת מול העץ, נשמע קול ר

נה הנחש הזדוני עומד מולי. היו לו שתי רגליים, עיניים שמשדרות ערמומיות, לשון  יוה

היה חלק ועליו נקודות קטנות. הנחש פנה אליי בקולו החלקלק:   ר גופו עה ועודקה ושסו

ירה, מה שלא  "שלום לחווה היפה!" כמובן שמטעמי נימוס השבתי לו באמירת שלום קר 

מנע ממנו לפתוח עימי בשיחה. הנחש שאל אותי: "מדוע את עומדת ליד עץ נחמד זה ולא  

שהרצון לטעום מפירותיו  על אף יי. מחשבותטועמת מפירותיו הנפלאים?" כאילו קרא את 

רי אדם: "ה' אמר שמכל עצי הגן האכילה מותרת, אך רק  של עץ זה היה עז, עניתי לנחש כדב 

אסור למאכל." הוספתי ואמרתי שגם יש איסור לגעת בפירותיו של העץ.  פרי עץ הדעת 

תאכלי  ום אם  הנחש צחקק למשמע דבריי ואמר שזה עץ כמו שאר העצים בגן, "לא יקרה כל

ענפי העץ התנועעו   " עוד לא סיים את דבריו וכבר דחף אותי לכיוון העץ..מפירותיו

נחש הגיש לי את הפרי ואמר: "אל תחששי,  והתגלגל לעבר רגליי. הממנו  בחוזקה, ופרי נפל  

" והוסיף: "ה' אסר על אכילתו, כי יודע הוא שאם תאכלו  ,אכלי פרי זה, לא יאונה לך מאום

 לא תרצי להיות חכמה כמו ה'?"  . ום כמוהו חכמי ממנו תהי

תאוותי לאכול מפרי זה. מצד אחד, הבנתי  את רנותי ודברי הנחש רק הגבירו את סק 

אוכל מפרי עץ הדעת ואצא   יוזמה,אגלה סוף, ף זדמנות יוצאת דופן, סושעומדת בפניי ה

  אחרון, מאזור הנוחות שלי. זה התחבר לי עם הרגשת השעמום שפקדה אותי בזמן ה

נציה שרק עושה  י שנמאס לי כבר להיות כמו בובה על חוטים, חסרת דעת ואינטליגהרגשת

ענש, חיים כואבים בעלי דעת  מה שאומרים לה. הייתה בי תחושה שלמרות הסיכון להי

וסקרנות ללמידה ולהעצמה אישית עדיפים על חיים משעממים ללא דעת בגן עדן המופלא  

ם ה' לא רצה שנטעם מהפרי, מדוע ברא אותו  צמי, אבתי לעוהמלא כל טוב. חוץ מזה, חש

ראה מגרה, ונטע אותו במרכז הגן, במקום הבולט ביותר?! אולי מראש  מלכתחילה, נתן לו מ

, בעצם  אחרקבלת עצמאות? מצד ל תכנן שכאשר נתבגר קצת, נהיה בשלים לרכישת דעת ו

ה, וכך גם לא  ל המעשעונש עאכילת הפרי נטלתי סיכון עצום. ה' היה יכול להרוג אותי כ

ך חשקתי בה. בנוסף, זה לא שהיה לי  דעת שכל כהייתי חיה בגן עדן וגם לא מקבלת את ה

 הוא היה מושלם.   רע בגן עדן, כפי שציינתי כבר,

עצמאות גברו עליי והיו הקלף המנצח בהתלבטות.  ל דעת ולבסופו של דבר, הרצון לריגוש, 

. ברגע זה כבר  על אף הפחד והסיכון ותיומתנ ל את קב וללרצות לאכול מהפרי הם גרמו לי 

ם העתידיים לבוא ופשוט נגסתי בפרי. הוא היה מתוק ועסיסי,  הפסקתי לחשוב על העונשי

 הנחש הסתכל עליי וצחק כהרגלו את צחוקו הזדוני.  נפלא! 



לאחר ההתרגשות ותחושת העונג שהציפו אותי, התפכחתי. עם ההתפכחות החלו לעלות  

ת האם להישאר לבד בסיפור הזה או לתת לאדם ליהנות גם הוא  התלבטושבה והאצלי המח

איענש לבד,   רי. אני יודעת שהדעה הרווחת היא שנתתי לאדם לאכול מהפרי כדי שלאמהפ

שה' יעניש את שנינו יחד, אך ההתלבטות שלי הייתה שונה. מצד אחד, אני נותנת לאדם  כדי  

מוות את שנינו זה יוביל לסוף האנושות.   שיש עונה' יענ  אםלטעום מהפרי ומסתכנת בכך ש

להיות עצמאית,    יות ולהוביל את האנושות גם בדורות הבאים, אחרלגלות  , רציתי  אחרמצד  

בעלת דעת, סקרנות ואינטליגנציה, ודבר זה היה אפשרי רק על ידי כך שאתן גם   מפותחת,

חלטתי  דבר, הפו של לאדם לטעום מהפרי ובשותפות שוויונית נצעד לעבר המטרה. בסו

הפרי. ואם תחשבו על  אתן לאדם לטעום מששבמקרה זה המטרה מקדשת את האמצעים ו

הובלתי את אדם לדבר עבירה,  ההחלטה, תסכימו איתי שלמרות שמאשימים אותי ש

ההיפך הוא הנכון. נתתי לאדם לטעום מהפרי ובכך הוכחתי שהאדם הוא יצור שיתופי ולא  

 .  האישיתבודד שחושב רק על טובתו 

. בלי הרבה כאשר הגעתי אל אדם כשידי מחזיקה את הפרי האסור, אדם הפתיע אותי 

לפתוח במסכת השכנועים שהכינותי  פשוט נגס מהפרי. לא הייתי צריכה הוא התלבטויות, 

הרבה יותר חכמה, מעין גרסה  הייתי כבר  –  מראש. כנראה ששם לב לשינוי שחוויתי

לחוות את השינוי ושהוא יכול לעשות זאת רק  כן   םגרוצה והבין שהוא  –  משופרת של עצמי

 .  על ידי אכילה מהפרי

כך שאנו עירומים, לא נתנו  לב לשנינו  לאחר שגם אדם נהנה מטעם הפרי וממתנותיו, שמנו  

יד מצאנו פתרון יצירתי. קטפנו עלים מעץ התאנה, תפרנו לנו  ילמבוכה להשתלט עלינו ומ

 לחגורות. אותם 

  – ע ויודע הכול. לא עבר זמן מה, והתחילה סופה גדולה בגן מאה, שוה', רואבל ה', כמו  

יהם נפלו מהם אל  קים ברקו, רעמים רעמו וכל העצים בגן התנענעו ופירותיהם וענפבר

הקרקע. אדם ואני ידענו שזו לא סתם סופה ושתגובתו של אלוהים לחטא שחטאנו לא  

 עת שרכשנו חשבנו שנצליח. רות הדזר שלמחרה להגיע. מיהרנו להתחבא בין עצי הגן, מויא

קרא לאדם. לדעתי, כששאל "איפה אתה אדם?"  מובן שה' ידע איפה אנחנו מסתתרים ו

הוא  זדמנות להודות על החטא, אך אדם, שפתאום נפל לו האסימון ובעצם רצה לתת לנו ה

על  הפנים את גודל המעשה, הוסיף חטא על פשע ושיקר שהוא מסתתר בגלל שהוא עירום. 

היה מודע   ומר "על ראש הגנב בוער הכובע", הרי אם לא היה אוכל מהפרי לאנהוג לזה 

שהפיל את כל  מכך  מאדם,  מאוד  תי  רומו, כמובן שאלוהים הוכיח אותו על כך. התאכזב ילע

האחריות עליי ואמר לה' שאני אשמה בכך שפיתיתי אותו לאכול מהפרי. ואז הגיע תורי,  

ת. באותו רגע פחדתי מאוד מגודל המעמד, זו  יתי זאדוע עש ה' פנה אליי ושאל אותי מ

לו  ה שאלוהים פונה אליי, ועוד בהקשר של חטא. לכן, במקום לענות  הייתה הפעם הראשונ

שאכלתי מהפרי מבחירה, כי רציתי לקבל דעת ועצמאות, להיות יצור מפותח שיוצא מאזור  

לק שדיבר אל  ש החלקעל הנחיוזמה והובלה, הפלתי את כל האשמה ושמגלה הנוחות שלו 

 פיתה אותי בערמומיות. שליבי ו



  –  האחריות, הגיע שלב העונשיםקבלת ואי  זה על זהשהטלנו  אחרי מסכת ההאשמות

חלט הגיעו לנו. אלוהים בחר להתחיל מן הקל אל הכבד ופתח בעונשו של הנחש. ה'  שבה

יה מתח  מיד יהעפר ות הטיל עליו שיהיה חיה מושפלת מכל חיה אחרת, יזחל כל חייו על ה

דו ינסה להכיש את עקבו  ינחש מצבינו לבין בני האדם, האדם ירמוס את ראשו של הנחש, וה

, ה' החליט להעניש אותי על מעשיי. שנים תהיתי לעצמי  של האדם. אני הייתי הבאה בתור

תיות למעשיי, האם  י מה היה קורה אם במעמד התשאול הייתי אומרת לו את הסיבות האמ

רה  שהיה רואה בי אישה חזקה הראויה להערכה, כזו שעב   ניש אותי אוחר להעהיה בועדיין  

ן שלא הצלחתי להתחמק  מחשבות לחוד ומעשים לחוד, וכמוב  ?את המבחן שהציב לנו בגן 

: אנחנו, הנשים,  אלו מעונש. עליי ועל כל הנשים שנולדו אחריי, הטיל  אלוהים עונשים

צאה מהמעמסה הפיזית, וגם במהלך  ם, כתוהמתקד נסבול כאבים עזים גם בזמן ההיריון

ייסורים. לא זאת בלבד, אלא שאחרי שאלוהים הבין  ב ושתהייה מלווה בכאבים  ,הלידה

י את אדם לאכול מהפרי, כנראה שלא סמך על שיקול דעתי והטיל עליי ועליכן  שאני פיתית 

י  יו ראש נו ויהוהם ישלטו ב  ,אנחנו תמיד נהיה כרוכות אחר הבעלים שלנו : עונש נוסף

עשה שעשיתי לא רק אני  ביגון ובצער רב כי הבנתי שעל המאת עונשיי המשפחה. קיבלתי 

מכן הסליחה. לבסוף, אחרון חביב,  יהן, וע משלמת את המחיר, אלא כל הנשים לדורותי

ה' את אדם. הוא אמר לו שהוא יצטרך לעבוד את האדמה עבודה קשה מאוד תמורת  העניש  

מה חבל שהתפתה לאכול מעץ הדעת, שהרי אם לא היה  יום כ  יש בכל יבול דל, כדי שירג

מאמץ.  הייתה ממשיכה להיות מבורכת ולשאת פרי בלי שיצטרך להשקיע בה  אוכל, האדמה  

עובדים   :ם עובדים עבודת אדמה, אך אתם עדיין נושאים בעונשכנכון שהיום רובכם אינ

תואם את  תמיד  שכר לא שעות מרובות, כמעט ולא מתראים עם המשפחות שלכם, וה

אכל  אחרי ששהרי אם חשב ש  נחות מאלוהים,ההשקעה. בנוסף, כדי להזכיר לאדם שהוא 

תו כל האנושות, עונש נוסף. את חייו יסיים  יויחד א , מעץ הדעת יעלה לדרגתו, קיבל אדם

 שוב אליו.  בעפר, כי נוצר מעפר וכשימות י

תו והשאיר אותנו  ת הבטחקיים א היינו בשוק גדול, מצד אחד אלוהים חס עלינו, לא 

בדים. בתוך כל הבלגן, אדם מצא את  העונשים שהוטלו עלינו היו כאחר בחיים, מצד 

ה. אני,  וההזדמנות הראשונה להמחיש לי את ריבונותו עליי והעניק לי את השם חו 

ואפילו באהבה, מעתה אני   ,ם, קיבלתי על עצמי את השםשהחלטתי שזה לא זמן לוויכוחי

 ות, תפקיד לא פשוט בכלל. אדם להמשכיות האנוש  אית עם י, אחר אם כל ח

, אלוהים החליט שלא די בעונשים ושאנחנו לא ראויים יותר למותרות של  זה לא היה הסוף

ם, כך או  תייי סמך עלינו שאנחנו כבר בשלים להתחיל בחיים האמאולי הוא גן עדן, או 

מלאכים בפתח הגן   ם הציב אלוהי .אליו אחרת, גורשנו מגן עדן הנפלא ללא יכולת לשוב 

 תי, כן, זה שאתם חיים בו היום.  יאמאשר שומרים עליו, ואנחנו הגענו אל העולם ה

 מאז ועד היום, על גן עדן אפשר רק לחלום! 

השאלות  את ת, נו, אז אחרי שהבנתם את הסיפור מתחילתו עד סופו, את ההתלבטויו

                      ?                     ם אחרתנוהגי הבחירות, מה אתם חושבים? האם הייתםאת הקשות ו



לבקש מכם שוב סליחה. עם זאת, אני ממליצה לכם בחום להסתכל על   זה הזמן והמקום  

החברה היום   –  , תראו לאיפה הגעתם שקיבלתיחצי הכוס המלאה. בזכות ההחלטה 

מר  פשר לורה, ואחת ומתפתחת, אתם אנשים סקרניים, בעלי שיקול דעת ויכולת בחי מפות

 פלא! שמרו עליו! בו אתם חיים הוא עולם מוששלמרות הקשיים והאתגרים, העולם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מכתב של הגר לאברהם

 , זכרון יעקב ב, תיכון המושבה"כיתה י ,איתי דוידוביץ

 בהנחיית דלית פרנקל 

 אברהם,

ת ואחר  מאשפתורוממת  זו אני, הגר, זוכר אותי? אני השפחה שלקחת לך לאישה, שהרמת ו

 כך השלכת ככלי אין חפץ בו...  

אודותיך מלוות אותי תדיר,   על  והמחשבות  , בלתי נפרד מישותילחלק היית אברהם, אתה 

את התקווה  אני זוכרת היטב  אינן מרפות ממני ופוצעות שוב ושוב את נשמתי המיוסרת... 

ני זוכה להגיע  לי, שא קורה    שעוררת בקרבי ביום שבו היינו יחד לראשונה. לא האמנתי שזה

הערכה  ייתי רק השפחה בבית, חשתי ? כשה לכך! אני, השפחה מוכת הגורל! אני איתך??

בי גם לאש היוקדת בעיניך כשהיית מדבר על אלוהיך ועל הייעוד  יעצומה כלפיך, שמתי ל

 הערצתי אותך על כך שהוא בחר בך מכולם. שהוא הועיד לך ו

בתי בך עד כלות. בעיניים  ו מתקרבים והתאהתי שאנות, חש מאז הייתי נכנסת לאוהלך בליל

י סיפורים מרתקים על האלוהים הגדול הדובר אליך. שיתפת אותי  בורקות היית מספר ל

ארץ הזאת. סגדתי  בנוגע לבתקוות ובחלומות המפעמים בתוכך ובגורל המובטח לצאצאיך 

שלנו, של   העתיד היה זה תיד המפואר שלך, כה רציתי שילך. כה רציתי להיות חלק מן הע

 לבית חם.    . קיוויתי שתחזיר לי אהבה, אברהם, ושתדאג לישנינו

ואז הריתי לך, בנך הבכור צמח ברחמי, ואני הייתי בעננים. נהגת ללטף רכות את בטני  

ך  התופחת. כה ענוג היה מגע ידיך על בטני, וזה מילא אותי אושר עצום! שרה, אשת

ממנה שהרי אני יכולה   אני בעלת ערך רב גשתי שלך. הרהראשונה, לא הצליחה להרות 

א. האם יש להתפלא על כך שלא הסכמתי למלא את מטלות הבית  להביא לך ילדים והיא ל 

קשה ממני? האם יש להתפלא על כך שהעמדתי אותה במקומה? מקומטת ובלה ישהיא ב 

 היא! ממנה! הרגשתי שאני היא שראויה לך ולאשכמותה! הרי אני צעירה וענוגה 

רשה לה  ואז החלה מסכת העינויים: שרה החלה להעביד אותי בפרך וסיפרה שאתה מ

לעשות בי ככל העולה על רוחה! לא האמנתי לה ובאתי אליך כדי לברר זאת. אתה זוכר איך  

שרה   כששאלתי אותך אם דבריה של יהשפלת את מבטך בלי יכולת להישיר מבט לעיני 

לאה אותי.  יכואבת של בגידה הציפה ומ תחושה ע זה: נכונים? לעולם לא אוכל לשכוח רג

ולא שתהיה אדיש לגורלי! לא הייתי מסוגלת לסבול יותר את  י מפניה יציפיתי שתגן על 

ההשפלה הנוראית וברחתי מביתכם. ברחתי אל המדבר כדי להיות לבד, עם עצמי. הרגשתי  

ך  בל מלאולם. אגד בי, לא אוכל לבטוח באף אדם שוב לעשאם אתה, מושא אהבתי, בו

אומנם  וולד לי, שחי בתוכי.  י וסיפר לי על העתיד הגדול שצפוי לבן שייי אלוהים התגלה אל

אני שפחה, כפופה לאחרים, נשלטת, אולם בני יגשים את חלומי ויהיה חופשי כחמור הבר  

בנה מה שחסר לה! התעודדתי  שאין מי שמצליח לשעבד אותו. הרי כל אם רוצה שיהיה ל



את בני בתנאים מינימליים. חזרתי  ולו רק כדי שאוכל לגדל  חזרתי,מעתי ומהדברים שש

 ילו...  בשב 

חשבתי להדחיק את אהבתי אליך, שהרי שרה ניצחה אותי ואתה כשבוי בידה ומעריך רק  

את  , בטניאותה. אולם לא הצלחתי. לא יכולתי למחוק מזיכרוני את ידך המלטפת את 

אל, בננו  ריתי לך. גם אהבתך לישמע, עת ה באוהל לחישותיך באוזני כשהיינו רק שנינו

וחשובה לי. טוויתי חלומות שהגלגל   יבעינימאוד ית המשותף, הייתה תמיד משמעות

יתהפך בעתיד ושיום אחד תתעורר ותבין שאני האישה המתאימה לך ביותר. כה רציתי  

 שרגעי העבר הענוגים ישובו.  

נו, ואתה שמעת בקולה!  עאל של את ישמוב התבדיתי. שרה אמרה לך לגרש אותי ואבל ש

אישה שכה  הך ובשרך! והרי אני אם בנך, ו ך הסכמת??? הרי ישמעאל הוא בנך, עצמאי

אוהבת אותך! שילחת אותנו בבוקר הבלתי נשכח והמקולל ההוא, שילחת אותנו ושוב לא  

שבהם אתה בוגד בי ומציית לה, לאישה   מבט. תמיד אתה עושה זאת ברגעים יהישרת אלי

 .  ת ההיאהנוראי

תך אל הגדולה, והיום  י א אאברהם, אתה היית כל עולמי ואכזבת אותי קשות. רציתי להינש

בני ואני נודדים בדרכי המדבר, ללא אמצעים וללא אב משפחה שידאג לנו בעולם האכזר.  

זה רצונך ושאינך רוצה שנסבול.  אנו אומללים מאוד, אברהם. עמוק בתוכי אני יודעת שאין  

 בך לא השלכת אותנו.  ר בנו לפעמים ושלפחות מלתה נזכווה שאאני מק

ערות סביבנו עכשיו, כנפשי המיטלטלת אנה ואנה ואינה מוצאת מנוח.  רוחות המדבר סו

בי  יהרוחות מייללות בחוזקה, אברהם, ואני מדמה את קולותיהן ליללות הכאב של ל

בדן: "הוי,  של או רסיסיםעבר ומתנפצות אל אוויר העולם לאלפי  הזועק, המתפזרות לכל 

 ם!..." שימני כחותם! שימני כחותם, אברהםםםםהוי, אברהם! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מנקודת מבט של מלח בספינה

 , קריית ביאליק כיתה ח', אורט דפנה ,אבירן כהן

 בהנחיית יפית בן ברוך 

בו התחלתי להאמין בה'  שאודות היום  על  וברצוני לספר לכם  ,שלום! שמי המלח ישמעאל

 רים. הי העב אלו

להפלגה עם חבריי  ים, התכוננתי לצאת י בוקר אחד, ביום שטוף שמש וללא אף ענן בשמ

סחר בתרשיש. בעודנו עסוקים בחוף, ניגש אלינו אדם   הייתההמלחים. מטרת ההפלגה 

(. יונה ביקש  יונה א, אאמיתי" )  הוא "יונה בןוטען כי שמו    ,לבוש בגדים לבנים  ,גבוה ורזה

אך לא ציין מה   ,(שם, ג ,באה תרשיש" אנייהתרשיש )"וימצא ל להפלגהלהצטרף  תנוימא

( ויצאנו  , שם, שםפלגה שלו. הוא שילם לנו עשרה דינרי זהב )"ויתן שכרה"מטרת הה

מה  יה בתמימות וללא ידיעה ילהפלגה. חבריי המלחים ואני העלינו את יונה לאונ

חילה סערה  , הת עינינונעלם מוברגע שקו החוף    ,להתרחש. התחלנו להתרחק מהחוף עומד

ם  ילשמיהיו בהירים הכחולים והים יאיך תוך זמן כה קצר השממאוד אדירה. התפלאתי 

 והאנייהיה תישבר מרוב עוצמת הסופות והברקים )"יאפורים וסוערים. חשבתי שהאונ

לחיי ולחיי חבריי המלחים. התחלתי להילחץ ולא  מאוד  (. חששתי  , שם, ד"שברלהיִחשבה  

באל    האמין  תנו ימאכל אחד    – י פניתי לאל שלי וחבריי פנו לאל שלהם  ות. אנ מה לעש ידעתי  

(. כשראינו שאין שינוי במצב למרות קריאותינו  , שם, האחר )"ויזעקו איש אל אלוהיו"

ה כבדה מידי וזה  יה כי חשבנו שאולי האוניימהאוני  לאלים שלנו, התחלנו להשליך חפצים

,  אל הים להקל מעליהם" באנייהכלים אשר ו את ה"ויטילמה שגורם לה להיטלטל כל כך )

עם חבריי, נזכרתי ביונה, הנוסע שהצטרף אלינו להפלגה. חיפשתי  (. בעודי נאבק שם, שם

אותו בירכתיים כשהוא   אותו על הסיפון אך לא מצאתי אותו. לאחר חיפוש נוסף, מצאתי 

איך הוא יכול   פלאתי (. התם, שם, ש"ויירדם ישן! )"ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב 

חר בירכתיים כי זה מקום מובחר לשינה  עם כל מה שקורה ואז הבנתי שהוא בכוונה ב לישון  

נה  פניתי אל רב החובל של הספינה ואמרתי לו שיו  . ולא יכולים להעיר אותו גם אם יש רעש  

  שפר את ישן. רב החובל העיר את יונה וביקש ממנו לפנות לאלוהיו כי אולי הוא יעזור ל 

(. חשבתי  ו , שם, )"קום קרא אל אלוהיך אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נאבד"המצב 

פנה לאל שלו וזה לא הועיל ואולי האל של יונה כן יושיע אותנו   תנוימאלעצמי שכל אחד 

נו בפתאומיות. המצב כבר החל להרגיז אותי יותר מאשר  מהסופה הגדולה שנחתה עלי 

החלטנו להטיל גורלות כדי לדעת באשמת מי  לחים וריי המלהפחיד אותי. דיברתי עם חב 

ומי יצא? יונה כמובן! התחלתי להצטער שהסכמנו שיצטרף אלינו  אליו נקלענו. שהמצב 

על  יותר פרטים  להפלגה, למרות ששילם כסף. חשבתי לעצמי שחבל שלא ביקשנו ממנו 

להפליג  רוצה  ושהוא  מי הוא בכלל. כל מה שידענו היה ששמו יונהעל מטרת ההפלגה שלו ו 

"מה מלאכתך ומאין תבוא   : תלחים שאלו את יונה כל מיני שאלולתרשיש. רב החובל והמ

ים  י(. יונה השיב כי הוא עברי ומאמין בה' אלוהי השמשם, חמה ארצך ואי מזה עם אתה" )

(. יונה סיפר כי הוא בורח מאלוהיו ולכן החליט  שם, טעשה את הים ואת היבשה" )"אשר 



  גע )הרי זרקנו כל מהו את יונה מה נוכל לעשות כדי שהסערה תיר. שאלנלספינהלעלות 

כי עלינו להשליך אותו מהסיפון ואז   הייתהשהיה כבד וזה לא הועיל(. התשובה של יונה 

השליך אדם לים בסופה הזו זה כמו להרוג אותו!  הסערה תירגע. הייתי המום! הרי ל

על פתרון אחר וחשבנו לעצמנו   לחשוב  ניסינו חששתי מאוד לעשות זאת וכך גם חבריי. 

חזקה   הייתההסופה  – ניסינו בכל הכוח אך ללא הועיל שאולי נחתור יחד לכיוון החוף. 

וראה    ,ו את יונה ליםואכזרית והים היה כה סוער. לבסוף, כשהבנו שאין לנו ברירה, השלכנ

, מה גדול  ר! אכןפה פעוב (. נותרתי , שם טוהסערה שככה! )"ויעמוד הים מזעפו" – זה פלא 

! התהפוכות של היום הזה נשגבו כוחו של האל של יונה העברי! הוא שולט במזג האוויר

ם כחולים ללא ענן לסופה נוראית וקשה ושוב לים רגוע. התחלתי להאמין  ימבינתי! משמי

של יונה העברי כי הבנתי כמה כוח יש לו וכמה הוא יכול לעשות. הבנתי שתפילותיי   באל

ל של יונה  לו וכך גם תפילותיהם של חבריי המלחים. אז ידענו כולנו כי האא הועי שלי ל  לאל

ובעל היכולות ולכן החלטנו לזבוח לו זבח ולנדור )"ויזבחו זבח   תי יהאמ העברי הוא האל 

(. אני מקווה שיונה למד את הלקח שלו והבין שהוא לא יכול  טז  , שם לה' וידרו נדרים"

 לברוח מפני ה'.

הסיפור לא עזב אותי. הייתי נרגש ממה שהתרחש בספינה   ,לחוף מבטחיםחזרתי לאחר ש

ל התערבב לי בראש. איך אל  והכ  – שפע רגשות הציפו אותי: פחד, פליאה, התרגשות, הלם  ו

שהו יכול לברוח מהאל ולחשוב שהוא לא ישיג אותו?  יכול לשנות את מזג האוויר? איך מי

מנתי בכל ליבי כי האל של יונה העברי  תו? הא לקדמו איך ברגע אחד מזג האוויר נרגע ושב 

המטלטלת )תרתי משמע(    החוויהול. אני בטוח שלא אשכח את  והכל יכ  תייהאמהוא האל  

 ! שחוויתי היום

  



 עבודות נבחרות 

 

 נהפכתוה ועוד ארבעים יום ונינ

 , קריית ביאליק  , כיתה ח', חטיבת הביניים אורט דפנהדרור הילמן

 ח בהנחיית קרן נ

                                                      

י במרכז העיר )נינווה(, אנחנו חבורה די  י, יצאתי לשחק עם כמה מחברהרי יום אחד ובצ

קטנה של ארבעה חברים. שיחקנו תופסת או מחבואים, אני לא זוכר בדיוק מה שיחקנו  

י. הגעתי לכיכר  רים שלחד החב אבל זה לא משנה, מה שכן משנה זה שאני זוכר שברחתי מא

עד אותו רגע.   בכיכר המרכזית צא לי להיות המרכזית של נינווה, אני לא זוכר אם אי פעם י

הכיכר המרכזית היא בעיקר אזור של שוק סוחרים אזורי ולפעמים מגיעים אליה גם  

  סוחרים מאזורים רחוקים, אלפי אנשים נמצאים בכיכר הזו מדי יום, חלקם טובים וחלקם 

ו, מה שכן  י לא לקחו אותי לשם, אבל זה לא חשוב עכשייזה אני חושב שהור ובגלל  פחות, 

מיהרתי לחזור לשחק, אבל פתאום   .ם, האדם המסתורי שהגיע לכיכר חשוב זה אותו אד 

ד: "ויקרא ויאמר", כשיונה נכנס אל העיר הוא קרא  , גיונה אותו אדם התחיל לקרוא )

"עוד   שם:) "ים יום ונינווה נהפכת! עוד ארבעיום,  ארבעיםעוד ארבעים יום, עוד " :ואמר(

ם העיר נינווה תיחרב כעונש על החטאים  וה נהפכת", בעוד ארבעים יו ארבעים יום ונינו

שנראו לא מקומיים לא התייחסו  ו חלק מהאנשים שהיו בכיכר .שאנשיה חטאו בהם(

רי אמת,  אלו דב לנו ש   לדברים שאותו אדם אמר, אבל אנחנו המקומיים האמנו, משהו אמר 

והים", "ויאמינו אנשי נינווה באל  ה:,  ידענו שאנחנו לא האנשים הכי טובים שיש בעולם )ג

הגיעו ושמעו את   יראיתי שגם חברי .אנשי נינווה האמינו לנבואה שנאמרה להם בשם ה'(

החלטתי לעזוב את המשחק ולחזור הביתה.    .אותו אדם, מאוחר יותר נאמר לנו ששמו יונה

וה  שמעו את הדברים מאחד השכנים שלנו. התקבלה החלטה בקרב אנשי נינובר י כיורה

  .אנשי נינווה הכריזו על יום צום כדי לחזור בתשובה לפני ה'( ,ם"ה: "ויקראו צו , לצום )ג

זה לא כל כך נח אבל זה סימן לאבל ואנחנו עומדים להימחק אז   ,החלטנו גם ללבוש שקים 

ו: "ויגע הדבר אל  , ם מסתורי הגיעו עד למלך )גותו אדו של אלמה לא. יש שמועות שדברי

העיר הגיע אל מלך נינווה( ועכשיו גם הוא   דבר הנבואה שיונה התנבא על ,מלך נינווה"

שזהו דבר   ,באבל. אני אישית מבין אותו ולפי דעתי הוא פועל נכון כי הוא מראה לנו, העם 

מלך נינווה קם מכיסא מלכותו    ,יסאו"יקם מכ ו: "ו  ,צריך להתייחס אליו כראוי )גשרציני ו

את בגדי מלכותו. "ויכס שק"    ו מעליו" מלך נינווה הוריד כדי לשבת על הארץ. "ויעבר אדרת

 מלך נינווה התכסה בלבוש של שק במקום בגדיו המפוארים שהיה לובש בדרך כלל(. 

י  גם לבנכולם, וכשאני אומר לכולם אני מתכוון ל –  ועכשיו השליחים שלו קוראים לכולם

את הפרות בשק כי זה   לשים שקים ולצום, זה קצת מצחיק לראות גם –  האדם וגם לבהמה



אבל עכשיו אנחנו מבינים שחטאנו ואנחנו מתפללים לאלוהים   ,הו שרגילים לראות לא מש

  , זה עוזר .תושבי העיר מתפללים לה'( ,ח: "ויקראו אל אלוהים בחזקה" ,שירחם עלינו )ג

באמת נהיתה תחושה של ביטחון בעיר   , בטוח ללכת ברחובות , יותרת בעיריש פחות גנבו 

כל אחד מתושבי העיר יחזור בתשובה מהחטאים שבהם   ,: "וישבו איש מדרכו הרעה"ח ,)ג

הוא חטא. "ומן החמס אשר בכפיהם" ובמיוחד יחזרו בתשובה תושבי העיר מחטא הגזל  

י העיר נינווה חטאו  שתושב  למרות  שהוא החטא שעליו נגזר הדין של נינווה להיחרב.

טא הגזל(.  או ושעליו נגזר דינם היה ח חטאים רבים, הרי שהחטא העיקרי שבו הם חט 

אנחנו מתקרבים לסופם של ארבעים הימים להפכה ואני רואה את השינוי האדיר שתושבי  

הוא יחליט לסלוח  שהעיר נינווה עברו ואני מקווה שגם אלוהים רואה את השינוי הזה ו 

האנשים   יגיע רחוק ולאותם ,אנשי נינווהשל יפור שלנו, של העיר ו ה שהסי מקוונו. אנל

 וי במעשיהם. שצריכים לעשות שינ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סערה בלב ים

 , קריית ביאליק אורט דפנה , כיתה ח'  ,עמית נאדם

 בהנחיית אוריאנה צביאלי 

 

 יומני היקר,  

ביבי ברגעים אלו, עיניי  תרחש סלמה שמ אני כותבת לך עכשיו ועדיין מסרבת להאמין 

 . ימראות הנגלים לפניאך אני מסרבת להאמין ל , מנםו ת ארואו

ואני לא מפסיקה   , והספינה מתנדנדת כעלה נידף ברוח ,הים גועש וקוצף, הרוחות חזקות

תכן שזאת הפעם האחרונה שאפליג בסירה? שאעשה את הדבר האהוב עלי  יהאם י :לחשוב 

שמע את רעש  הפעם האחרונה שארגיש את הרוח הנושבת וא  זו  ם? האםלהפליג בי –  ביותר

בה אני משתפת  שנייה? והאם זוהי הפעם האחרונה ועומדת על סיפון הא הגלים כשאני 

 ובתחושות שלי? הייתכן?   יבחוויות העוברות עלי ,יומני היקר  , אותך

תי  יד ידעים, תמיומני היקר, לאורך השנים ובחיים בכלל תמיד הייתי אשת מעש  ,אתה יודע

  , עות רבות בים על אונייהמן הנכון. כמי שנמצאת ש מתי לומר ולעשות נכון בזו מה לומר 

  , לגלים הגבוהים , לרוחות , לשינויים שהים מביא איתו, לסערותתמיד עליי להיות מוכנה 

ועל הצוות שלי   יועליי לקבל החלטות מהירות ונכונות. תמיד ידעתי להחליט איך עלי 

 לפעול. 

י כלום.  כאילו עשיתי הכול אך לא עשיתאיני יודעת מה לעשות, אני מרגישה    אנים,  הפעאך  

בה עליי להחליט על גורלו של אדם?  שנקלעתי לסיטואציה הזויה    ,מלחית פשוטה  ,כיצד אני

למה זה קורה? אני מתחננת ומתפללת לאלוהים שישמור על אנשי הצוות שלי ובעיקר  

 שישמור על יונה. 

ליציאה לים. נתיב ההפלגה  , אני והצוות שלי ,תארגנו כרגילבוקר היום. ב הכול התחיל ה

ו היה מנמל יפו לכיוון תרשיש. הכול היה נראה כרגיל, מזג האוויר האיר לנו פנים,  שלנ

הגיע לאונייה אדם   , והים נראה רגוע ושליו. ממש לפני שהתחלנו לשוט ,השמש חייכה

עליו להגיע כמה שיותר מהר לעיר  שמאחר שהציג עצמו בשם יונה וביקש לשוט איתנו 

שכן תמיד טוב שיש אדם נוסף  מייד  ואני הסכמתי    ,יםיונה סיפר לנו שהוא מנוסה ב   תרשיש. 

 הרמנו מפרשים, הכנו את התורן ויצאנו לים. מנוסה כשיוצאים להפלגה ארוכה.

וש,  הכול. המים החלו לגעהשתנה בתחילה הכול היה כרגיל, אך כאשר התקרבנו ללב ים 

בלי   , ה פתאוםככ , וחפצים עפו מצד לצד. כן האונייה התנדנדה מצד לצדתחזקו, וחות ההר

היינו  ! (יונה א, ד –  שום התראה מוקדמת )"ויהי סער גדול בים והאנייה חישבה להישבר"

 המומים, לא הבנו מה קרה ואיך מזג האוויר הנפלא שהיה לנו התהפך לו כך פתאום. 



יר  ותם מזג אוד הבנו שלא מדובר בסים שלו( ומי באלוהיל אחד כולנו אנשים מאמינים )כ 

אלא מדובר בהתערבות מלמעלה. התחלנו כולנו להתפלל ולזעוק לאלוהים    , קיצוני פתאומי

 אך דבר לא עזר, דבר לא השתנה.  , יעזור לנוששירחם עלינו ו 

  דיש ה אהי , יונה, האיש שהסכמנו לקחת איתנו :בין פעולה לפעולה, שמתי לב לדבר מוזר

ייה ונשכב לישון  הוא ירד לירכתי האונ  נו, יטואציה ולא עשה דבר. בזמן שאנחנו נלחמלס

 (.שם, ה – )"ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב ויירדם" 

חייב לנסות   "קום יונה, תראה מה קורה פה, אתה  :הייתי המומה. ניגשתי אליו ואמרתי לו

 . (שם ו –  )"קום קרא אל אלהיך" "תנואו  ציל לה לעזור לנו, תתפלל לאלוהיך אולי זה יכול 

לגלות מי אשם באסון הנורא. בגורל עלה שמו   כדי פור  חזרתי לצוות שלי והחלטתי שנפיל

יד שאלתי אותו מי הוא ומיהם אלוהיו. יונה ענה לי שהוא  י, ממאוד  של יונה. זה היה מוזר 

נייה  ומהא ותו ך אשלי לה שהסערה תפסיק עלינו  כדי עברי שעובד את אלוהי העבריים וכי 

 . (שם, יב )

אדם יכול לחטוא כל כך שמגיע לו  איך  הבנו    היינו המומים וממש לא רצינו לעשות זאת. לא

להציל את יונה ממוות. ניסינו לחתור אל    כדילמות. החלטנו לנסות לעשות כל מה שאפשר  

  חה.הצללא אך ל – בגלים וברוח החזקה שנשבה  ,היבשה ובמשך שעות נלחמנו בגבורה בים

 ם נעשה סוער עוד יותר והאונייה ממש כמעט והתהפכה. הי

להציל את  שכדי הבנתי שאין לי דרך אחרת ושאונים עם דמעות בעיניים מאחר  היינו חסרי 

צריכה   ,המלחית הפשוטה , להקריב אדם אחד, את יונה. אני יאנשים( עלי 12הצוות שלי )

אחרים. האם זה הגיוני?    12  ציל לה  כדיתו  לקבל החלטות קשות כל כך, להשליך אדם אל מו

 ? ולהיות אחראית לגורלו של אדםכך כל מדוע אני צריכה לעמוד במבחן קשה  

אז אני מבקשת ממך אלוהים, אלוהי העבריים, רחם על יונה, הצל אותו והבטח לי שלא  

 יקרה לו שום דבר רע. אל תיתן לי להיות אחראית למותו של אדם. 

 כעת את יונה אל הים.כה שליי מאנ זהו, עכשיו זה קורה,

 תוב לך בקרוב. אכ שנגיע לחוף מבטחים ושמקווה שהים יירגע ו

 שלך, עמית 

 

 

 

 

 



 הצורך באדם

 כיתה י', תיכון חוגים, חיפה  ,אופיר מזרחי

 בהנחיית אביתר גוזנר

ת" ים אֶׁ ר יְהָוה ֱאלֹהִּ יצֶׁ ן ַוי ִּ ַח ָהָאָדם ָעָפר מִּ פ  מַ   ָהֲאָדָמה ַוי ִּ ׁשְ יו נִּ ַאפ ָ י  ים וַ ת ַחי ִּ ב ְ יְהִּ

ׁש ַחי ָה" הָ   ( ז )בראשית ב, ָאָדם ְלנֶׁפֶׁ

 

מה צריך להיות בו ומה עוד  ם אני חושב כיצד אני צריך לבנות את העולם שלי,  כבר כמה ימי 

חסר בו, האם צריך עוד משהו מלבד השמיים והארץ? האם זה מספיק בשביל העולם שאני  

שעדיין הייתי בשלבים  כ ,ת הדרךהמשפטים שאמרתי לעצמי בתחילרוצה לברוא? אלו 

תוצאות  שעשיתי, התחלתי לראות ה הקשה הראשונים ביצירת העולם. לאחר העבוד

בשטח. העולם היה נראה מדהים, השמיים הכחולים, הארץ הגדולה, השטחים הנרחבים  

חסר, הרגשתי  אך עדיין הרגשתי שמשהו  , והנוף המרהיב שלא היה אפשר להתעלם ממנו

 אותו לשימושי.  שיעשה   הוסיף עוד משהוולם ולאת הע שאני צריך לשפר 

ייהנה  שו אתישישתמש בעולם שבר ,ליצור את האדם :הוא פשוטואז הגיע הרעיון שלי ו

חיים וכך  אקח פסל ואפיח בו נשמת  אברא את האדם מתוך פסל.מהטוב שיש בעולם הזה. 

ע בעולם.  גרשיש כהארץ משמיים והכאן. האדם ייהנה מייווצר האדם שאני רוצה שיהיה 

ן שעכשיו יש אדם שיוכל  חשבתי לעצמי שעכשיו אוכל ליצור את האדמה כיוו ,לאחר מכן

לטפל ולדאוג לאדמה ואם באמת האדם יעבוד את האדמה, הוא גם ייהנה מהצומח  

ישקיע   ,מהרק אם האדם יעבוד את האדיהיו בעולם ומהשדות שיהיו לו.  הצומח והיבול 

שברגע שהאדם יראה שההצלחה   . התכנון שלי היהרק בו ה תלויבה ויטפח אותה, זה יהי

וכך רציתי   ,ויהיה אדם טוב ומשופר יותר  הוא ירגיש אחריות  ,אך ורק בולויה של היבול ת

שהאדם יהיה בעולם שלי, רציתי שמי שינהל אותו יהיה האדם. בעקבות האחריות שהאדם  

יפגע בעולם שבראתי,  א לא והשבל ולהעריך את מה שהוא קיי שהוא ידע אני קיווית ,קיבל

ירה שלי מסוגלת להבין זאת ולא לזלזל בעולם  ועל זה הסתמך האמון שלי בו, האמנתי שהיצ 

 בשלב זה לפחות.   ,שבראתי, ולכן הרגשתי שאני יכול לסמוך על האדם 

עדיין הרגשתי שמשהו   האדם נברא והוא השתמש בעולם וניסה אותו, אפשר להגיד, אבל

לבדוק את האמון של האדם בי, לבדוק   אני צריך בדרך כלשהיסקנה שעתי למ חסר, ואז הג

הוא סומך עליי ואם הוא יוכל לפעול לפי ההוראות שאני אתן לו במידת הצורך, לכן  כמה 

 כסוג של מבחן לאדם.  , נטעתי בעולם את גן העדן

אכל,  וגם למ עצים מרהיבים למראה    , שיהיו בווהרעיון שלי היה שהגן יהיה גן מדהים ביופי

צים מיוחדים, יוצאי  שני עבגן לבדיקת הנאמנות של האדם. בנוסף, אני אצור ן שישמש ג

העץ   רותיו יוכל לחיות חיי נצח.יומי שיאכל מפ , דופן. העץ הראשון ייקרא בשם עץ החיים

הבחין בין טוב ורע. זהו  רותיו יעניקו חוכמה ויכולת ליהשני ייקרא בשם עץ הדעת, עץ שפ

שמשני העצים האדם יוכל לקבל יכולות   י נתתי לאדם,  כיווןחן שאנ שי במב בעצם הקו



היות ולא אנושיות, יכולות שלא מתאימות לאדם ולא יכולות להתקיים אצלו, מה  אלו

 רות של העצים.ישיכול לפתות את האדם לאכול מהפ

אילו  רותיהם וב יותר לו לגעת ולאכול מפאני הצבתי לו חוקים והסברתי לו באילו עצים מ 

תצטרך    ,בגן העדן"כדי להיות    הגעתי אל האדם ואמרתי לו:   , לאחר שיצרתי את גן העדןא.  ל

לעבוד לפי התנאי שלי, והוא שמותר לך לאכול מכל עץ בגן מלבד עץ הדעת, עץ טוב ורע,  

 ".וביום שבו תחליט לאכול ממנו, מותך יבוא 

ז  א לא מרוכלב שהושמתי   הגבולות שאני מציב לו,את חוקים ובזמן שהסברתי לאדם את ה

  ב על גן העדן ועל העצים המיוחדים י, יכול להיות שהוא כבר חשיקשיב לדברמולא לגמרי 

  ל יד הבנתי שיכול להיות שהוא לא יכוייכול להיות שבאותו רגע זה פשוט לא עניין אותו, ומ ו

וף  הג עות תנולפי שלי, וכבר לפי תווי הפנים שלו וציית לחוקים שהוא לא י לעמוד בפיתוי ו

הוא  לי האדם הזה  אולי הוא יאכל מעץ הדעת, ואו  .התחלתי לחשוש ממה שהוא אולי יעשה

אך למרות החששות הייתי צריך לתת לו את הסיכוי להוכיח    ,לעולםלא היצירה שאני רציתי  

 ציית לגבולות ולחוקים שלי.כן י הוא שלי שאני טועה ו 

א יצירת  לי בעולם, שהיצירה שאת הי אפשר להגיד, שבה אני מנסה  , ניסיון  תקופלאחר ת 

ן שבאותה תקופה הוא היה היחיד בעולם, הוא  האדם, שמתי לב שהאדם הרגיש בודד, כיוו

, כי לא טוב  היה הראשון שניסה את העולם שבראתי. אם לומר את האמת, הבנתי אותו

הוא   לא משנה איפה  ,לא היה רוצה להתקיים לבדהיות האדם לבדו, אני מניח שאף יצור חי  

לעולם, והייתה    לכן הבנתי שיכול להיות שעשיתי טעות בכך שלא הבאתי עוד יצורים   . מצאנ

אך עדיין נתתי לו את הזמן   ,לי תחושה שהאדם ירגיש זאת בקרוב בצורה משמעותית יותר

יוכל להסתדר במצב  שלו ורציתי לראות אם הוא באמת יפנה אליי ויבקש עזרה או שהוא 

 זה.

ושה שלי הייתה נכונה, האדם בא אליי ואמר לי: "אני  שהתחיתי יל ג ,לאחר כמה ימים 

ואני מרגיש שאני צריך בעולם   ,כיוון שאני לבד פה, אין כאן אף אחד מלבדימרגיש בודד 

 ".הזה עוד יצורים חיים שיהיו כאן איתי וינסו את העולם שבראת

לא ירגיש  י ש כד   ילובשב מה אני יכול לעשות  ת לקראתו ולחשוב  אמרתי לאדם שאני מוכן ללכ

הציג  ים לפתור את הבעיה שולחשבתי על כמה פתרונות שיכ   , בודד. לאחר שאדם דיבר איתי

יצירת החיות בעולם. החלטתי לברוא את   : לאחר כמה ימים הגעתי לרעיון, והוא י.יבפנ

 לאדם.    החיות, הם יהיו היצורים החיים החדשים בעולם, בנוסף

השמיים, כלומר גם חיות על האדמה וגם  ת פועווכל החלטתי שאברא את כל חיות השדה 

לו   טחון ואחריות, החלטתי לתת יב  ת לתת לאדם תחוש כאלה שנמצאות בשמיים. כדי

יה שיצרתי, וכך היה, האדם בחר כל מיני שמות שהוא מצא  לבחור איזה שמות שירצה לכל ח

 כך.     לחיות לנכון לקרוא 

בעולם, הוא התחיל להרגיש  חיים  יצוריםשמתי לב שברגע שהאדם ראה שיש איתו עוד 

ם, הרגיש שמונחת עליו אחריות רבה, קיבל יותר  חות בודד, הוא חי איתם תקופה בעול פ

האדם  שוב הגיע אליי אחרי תקופה מסוימת,  .תו לגמריאך עדיין זה לא סיפק או ,ביטחון



ין  אך עדיעולם, ואמר לי: "ה', אני מבין שניסית לעזור לי בכך שהבאת עוד יצורים חיים ל

אני   .בר איתם בצורה רגילהאני מרגיש בודד, כי החיות הם לא בשר מבשרי, איני יכול לד

 " .עדיין לא מצאתי את החברה שאני צריךמרגיש ש

הבנתי שאולי הניסיון הראשון שלי למצוא לו יצורים   , הדברים שהסביר לי האדםלאחר 

אמור לפתור לו את הבעיה    ה שהיהשאני זחיים שיהיו איתו לא צלח. הרגשתי קצת רע כיוון  

דע לפתור לו את  אלכן הגיוני שאני  ואדם שאני בראתי  הזה  כיוון שבכל זאת זה העולם שלי ו

היו  ילכן הבנתי שהוא צריך שעצוב, תו וראיתי כמה שהוא הבעיות. הרגשתי שאכזבתי או

ו דפוס  אותאת  הם  ה להם יבינו אותו, שיהישאיתו יצורים כמותו, כאלה שהוא יבין אותם ו

, אך הפעם זה לא יהיה אותו  ואז הבנתי שאני בעצם צריך ליצור עוד אדם התנהגות כמוהו. 

   . עשיתי זאת אלא אצור אדם בצורת אישה. ,דבר

סביב    אברא את האישה.  צלע הזאתמהלקחת חלק מצלעו בתקווה ש   כדי י את האדם  הרדמת

בעקבת הטענה   עלה ביה יון הזהצלע הזאת אצור את בשר האדם, הבשר של האישה. הרע

בשרו, ולכן החלטתי לקחת צלע מהאדם  של האדם שהוא רוצה לידו יצור חי שיהיה בשר מ

יותר וכך  עם האישה הוא לא ירגיש בודד  אולי ו , כדי שהאישה תיווצר מגופו, חלק ממנו

 אוכל למלא את רצונו. 

ם  אם האדלראות רציתי לתת תקופת ניסיון לניסוי שלי ו  ,לאחר שבראתי את האישה

ר, לכן נתתי קצת זמן  כבר לא ירגיש בודד כמו שהרגיש בעב  והאישה יתחברו ואם האדם

יתי שמילאתי את רצונו של  לשמחתי גיל  לאדם ולאישה להתחבר ולנסות לחיות יחד בעולם. 

האדם, וזאת הייתה התקופה המאושרת ביותר שלו בעולם, האדם סוף סוף מצא לו את  

  , ש בודד בעולם, יצור חי שהוא כמוהו, מדבר ומתנהג כמוהורגילה  לא  גורם לושהיצור החי  

 אל החיות.  חיבור שלוהיה לו קל יותר להתחבר אל האישה מאשר ה לכן גם 

 

 

 

 

  



 עובר על קיןמה 

 כיתה י', המשותף חוף הכרמל  , אור חורש

 בהנחיית הגר אלון 

 לא התכוננתי להרוג אותו 

 רק טיפה לפגוע. 

 ב גיש כארציתי לגרום לו להר

 כמו שאני הרגשתי. 

 עשיתי את זה לטובתו  

 אותך  כי מה שלא הורג אותך מחשל

 קצת דם לא הרג אף אחד 

 אולי כן, אבל עוד לא ראיתי. 

 חקלאי, עובד אדמה אני 

 התעסקתי עם הרבה קוצים

 קרה שנחתכתי, ירד קצת דם

 אבל לא נהרגתי. 

 כנראה שזה כן הורג 

 אולי זה לא אני הרגתי 

 ה אולי זו הקנא

 הוא לא שעה, י שאליבכך 

 אולי זה הכאב 

 שאוכל מבפנים 

 אולי זה אחי   

 לי בפנים… שצחק 

 

 אבל בסופו של הבל, ניצבתי אני 



 מאחורי מי להסתתראין לי 

 חוץ מעצמי 

 לא משנה כמה עמוק בתוכי אחפור  

 עדיין אראה שם את דמו של אחי 

 הופך מאדום לשחור. 

 אני מבולבל, נע בין הקצוות

 עבדהשמח שהנקמה 

 וב על שנותרתי לבד.צע

 ההורים לא מדברים איתי 

 הרי הרגתי את בנם 

 הים, ואלו

 זה שמלכתחילה דחק אותי לקצה

 שזה מה שיקרה?אולי הוא רצה  

 הבל, אחי, אתה כל כך חסר

 קראתי בשמך עשרות פעמים

 השתיקה הנצחית שלך כמו זו של אלוהים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יוסף ואחיו

 עוספיה  ,שראקרט אלא קיף אוורד אבו ראיד, כיתה י' , מ 

 בהנחיית נג'מה חלבי עזאם 

 

 יוסף לבור נזרק 

 נשבר בו של אביו יו לועלי

 בדמעות של ילד קטן לאחיו התחנן 

 אבל הם עזבו אותו ואמרו לאביהם שהוא איבד בן

 

 יוסף למצרים נמכר 

 וגלגל הזמן הסתובב וחזר 

  בגלל הבצורת האחים מצרימה הלכו

 אבל השליט מיהו לא ידעו 

  יוסף כלל לא זיהוחיהם  ואת א

 אחים בגסות דיבר להשליט יוסף  

 

 ער געגוע שובראבל בליבו ס

 כשהשליט ידע שבנימין ואביו עדיין חיים ו

 בו עף וזהרו בו פרחים יל

  יוסף על הדמעות שלו התגבר

 ואת הדמות הגסה מול אחיו השאיר 

 אחרי כל הקשיים שעבר הוא נעשה גבר אחר 

 

 חזק יותר  א נעשהשלו הומהעין ועם כל דמעה שנזלה 

 ר יוסף חי נשא –  ובעזרת ה', הגעגועים והתקווה



 באף אחד את מעמדו צבר ובלי צורך 

 בסוף הסיפור המשפחה שוב נאספה

 והשמחה והאושר חזרו כשבארץ גושן המשפחה התיישבה.

 

 

 

  



 אבא אם הייתי...

 כיתה י', תיכון חוגים, חיפה  ,חיים גולדנברג

 וזנרבהנחיית אביתר ג

 

ים" ָרא ֱאלֹהִּ ית ב ָ אׁשִּ רֵׁ  ( , א)בראשית א "ב ְ

 ראשית הבריאה, ב 

 ם וארץ ייצר שמי  הוא

 והפריד לו בין היום לחשכה.

 

 ביום שני הוא אף לא נח, 

 וגרם לכל המים 

 להיבדל אל הרקיע ולים. 

                                                                                     

 שהר, היב ום לאחי

 התייצבה מתוך המים 

 פירות.  ,ונזרעה ונדשאה עשבים

                                                                                    

 אם הייתי יכול רק,  ,אבא

 ות על הביצוע. להוד

 הזכות לחוות את העולם מקרוב 

 הרי "וירא אלוהים כי טוב".

 רק, אבא אם הייתי יכול 

 יח שזה לא תוהו ובוהו.וכלה

 העולם לי נתת הוא פרח, 

 הנהנה מהעולם מנצח 

 ברביעי ברא ה',

 יע,המאורות שברק

 כוכבים. את השמש, הירח,

                                                           

 למוחרת כל החיות, 

 ע ובמים,השורצות ברקי

 נבראו והתברכו לרבייה.

                                                       

 ת,בשישי נוצרו הבהמו 

 והאדם הזכרים הנקבות,

 ת למלא הארץ.הצטוו להתרבו

                                                        

 אבא, אם הייתי... 

     

 יום שבת...

 .יום שבת, קדוש

 מנוחה קדושה.

 יום שבת, קדוש.

 נוחה קדושה.מ



 רגעים אחרונים

 כרון יעקב יז ,כיתה י"א, תיכון המושבה ,יעל שרי

 בהנחיית גילה תמיר 

ָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים.   ֵאל ֶה ָהרְּ

ֵעינֶיָך,  ין ָיֶדיָך וְֶּאת ַהכ ַַעס ב ְּ ין ב ֵ כ ִ  ֲאִני רֹוֶאה ֶאת ַהס ַ

ַמת ַעל אַ  ֶדה ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת צְָּעֶדיָך, דְּ ָ  ַהש  

ִהיִרים, ב ַ  ֶרךְּ ֵאַלי.  כ ְֵּבִדים, מְּ  ד ֶ

 

ה ַקִין, ָאִחי,   ָאִחי ַאת ָ

ֹוִבים?   ת ָ ֶאת ַהי ִָמים ַהט  ַכחְּ  ׁשָ

ִהיבֹות,   רְּ ִקיעֹות ַהמ ַ ְּ ִריחֹות ַהי ָפֹות, ֶאת ַהׁש   ֶאת ַהז ְּ

יַד הַ  א לְּ נו  ִעם ַאב ָ רְּ ַ ׁש  יִרים ׁשֶ דו  ׁשִ  ָרה  מ ְּ

 

ָך?   ְּ נֶיָך? ַמד ו ַע ָחָרה ַאפ  ָ ה נָפְּלו  פ   ָלמ ָ

ב ֵ  י, ד ַ ר ִאת ִ ב ֵ ה, ד ַ י ָאִחי, ֲאִני פ ֹ  ר ִאת ִ

ם!  ה' יב לְּכו ל ָ ׁשִ יב ג ַם לְָּך, ה' ַמקְּ ׁשִ  ִהקְּ

 ֲעצֹור!  

ַַחד...  ׁשו ַתק ִמפ   ֲאִני מְּ

 ָמה ֲאִני ָאמו ר ַלֲעש ֹות?  

י, ִמ  ג ַע ב ִ פְּ ה ת ִ  י?  ן ָעלַ י ָיגֵ ִאם ַאת ָ

ה?  ֹמר ָעַלי ִאם לֹא ַאת ָ  ִמי ִיׁשְּ

 

ׁשִ  ה ַממְּ ה,  וְַּאת ָ ה פ ֹ ם ֵאַלי, ִהנ ֵה ַאת ָ ַקד ֵ  יךְּ לְִּהתְּ

ָמעֹות,  ֵלאֹות ד ְּ  ֵעינַי מְּ

אֹות,  י ִלרְּ נ ִ ָיֶדיָך מֹונֵַע ִממ ֶ ב ְּ ין ׁשֶ כ ִ  ב ַֹהק ַהס ַ



ֹוף.   יַע ַהס   ֲאִני יֹוֵדַע, ִהג ִ

נַ   ח. ֶאצְּנַ ִיים עֹוד ֶרגַע, עֹוד ׁשְּ

 

ה ַאת ָ  כ ֹר. ַקִין ָאִחי, ֶאת ָהֶרגַע ַהז ֶ זְּ  ה ת ִ

דו ָרהָאדָ  יַד ַהמ ְּ חו  ָהֶעֶרב לְּ מְּ  ם וְָּחָוה לֹא ִיש ְּ

י וְּאו ַלי לֹא עו  ָמה ִאת ִ  או ַלי ֵידְּ

ם ַקִין,   ֶיה ׁשָ הְּ ה ת ִ  וְַּאת ָ

ר   ם לְַּספ ֵ ֶיה ׁשָ הְּ ה ת ִ  ַרק ַאת ָ

נֵי ַאִחים   ַעל ׁשְּ

ַרק ֶאָחד  ַאר. ִנׁשְּ  ֵמֶהם  ׁשֶ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 וחווהבנם של אדם  ורו של קין,סיפ

 כיתה י', עירוני ג', חיפה  , מילי סומוביק                                   

 בהנחיית אודיל וינטרמן                                              

  , זקן לבן , בעלבוגר איש מ הביתה לאשתו.ומותש מעבודתו הקשה  ערב אחד חוזר קין עייף

מה יושב על ליבך? שנים רבות    :בו ושאלה  הביטה  , התיישבה לידו אשתו  פניו ועיניו עייפות. 

אתה רק שותק   ,אם קרה משהו יך תמיד עצובות. כשאני שואלת אנחנו חיים יחד, אך עינ

 ואינך אומר מילה. האם אני יכולה לעזור לך אדוני היקר? 

 וך. ר ארסיפוה ז  : אשתו ואמרקין הביט ב 

 כול. ספר לי התהגיע הזמן שתוריד את האבן מליבך ו : תוענתה לו אש 

עולם  מאותו זה סיפור קשה, לא סיפרתי  : אז התיישב קין מולה הסתכל בעיניה ואמר

  האם את מסוגלת לשמוע ולא לשפוט? רק להקשיב ולתמוך? לאיש,

 כן, אמרה אשתו, אני פה בשבילך.

 הרבה שנים.  זה קרה לפני 

חטאה,    ,המי, חווי. אהאדמהנשים הראשונים שה' ברא על פני  דם וחווה, האם של אאני בנ

מחוץ לגן, היו צריכים    הוריי מגן עדן. גורשו  הקשיבה לנחש ואכלה מעץ הדעת. בעקבות כך  

וה אשתו, והיא  ו נוסף ידע אדם את חוב להתמודד עם כל הקשיים והטרדות של העולם, 

 רים. ני צאצאים זכהביאה לעולם ש 

ה את איש ה',  לו קנת, כאימאוד קין כי הרגישה גאהמי יאקראה י ול  , י הייתי הבכורנא

 הבל. הלאחי הקטן קרא . אותי בעזרת ה' ובחסדוכאילו הביאה 

 קין, זה אומר שיש לך אח? שאלה אשתו. אף פעם לא דיברת עליו?! 

 אמר לה קין.  , עוד רגע תדעי הכול

  , ר לו במקצוע חדשחוהבל ב  , אדמההיה גם איש ש ,אביי ללכת בדרך כאח בכור, רציתאני, 

וג של תחרות.  אני והבל נכנסנו לס  לה'.מנחה  יינו צריכים להביא  הימים ה באחד רועה צאן. 

פירות מזרעים שזרעתי    מהר  אספתירצתי לשדה ו לנצח.   ,כבן הבכור  ,אני הרגשתי שמחובתי

   שלו. ביותר מהצאן  ואילו אחי הבל הביא את הבשר הטוב  ,באדמה

 המנחה של הבל! ואת שלי הוא לא לקח! וה' לקח את 

 קרה?   איך זה :לא האמנתי



מתוסכל,   י נפלו. הייתינעלבתי, פני  .בצורה קשה מאודקיבלתי את העדפתו של הבל על פניי  

י, איך הוא יכול  ימאוכזב, הרגשתי רע, וליבי התמלא כעס אדיר. ראיתי רק חושך בעינ

 להבל(.זה? )הכוונה לעשות לי את 

י )היום  יפנה אל אז האלוהים י.ימחשבות שונות, ויצר הרע התחיל להתגבר עלבראשי היו 

למה אתה כועס? למה אתה    : ה' אמר לי  . אני מבין, שהרי עינו פקוחה על דרכי כל בני האדם(

  עצוב?

הרע נמצא  תחושותיי הרעות, שהרי למרות שיצר על ה' הודיע לי כי בכוחי לגבור על מצבי ו 

ם אני  הוא הוסיף ואמר לי שא חופשית להביס אותו ולמשול בו.ח בחירה בי כו בי, ישבלי

הוא יסלח לי על כך שחשבתי אותה, אבל אם לא, יקרה אסון   , אשנה את המחשבה שלי

באותו זמן  לא עוררו אותי לצערי הרב, דברים אלו  אך גדול, שאני אתחרט עליו כל חיי.

  לכה עד שהחלטתי לעשות מעשה.רה והב גוהיא טינה בליבי, והמשכתי להסתובב עם 

על זה שאתה תמיד יותר טוב ממני,    :בהבל ואמרתי לו  בטתיה  ,הלכתי לשדה  ,קמתי בבוקר

כעס הפנימי שלי בא לידי ביטוי במעשה, וכך הרגתי  העל זה תיענש.  ,תמיד גורם לי לסבול

 את אחי. 

 . מה עשית? צעקה אשתו אוי לא, קין,

  .יותרב  ר נוראעשיתי דב קת,  את צוד

 אתה רצחת את אחיך!? אמרה שוב. 

 לשפוט?  שאת מסוגלת לשמוע ולא אמרת 

    כן, אני פה בשבילך, אמרה אשתו ושוב המשיכה להקשיב.

  אמר קין, את מבינה את זה? , זה לא מה שהתכוונתי לעשות

     וקין המשיך.  ,ראשהב ה אשתו דהני , כן, כן

 רה עכשיו? מה יק מאוד:   אני פחדתי

 איפה הבל אחיך?  :וקר ה' שאל אותיב ב חרת ולמ

שלא  ו לא יודע  אני  מעשיי, לכן עניתי שעל  ומץ להתוודות  חשבתי מה לענות לו, לא היה בי א

 אני שומר עליו. 

ועכשיו אתה תהיה  ליי מהאדמה! אמה עשית??? הקול של הדם של אחיך צועק  :וה' אמר

אתה תעבוד את   :ףוהוסיה' המשיך  ל.ו של הב י מקולל מהאדמה ששם לקחת את חי

למקום בארץ ולא יהיה לך מקום  תנוע ממקום  .והיא לא תיתן לך פירות וירקות ,האדמה

 קבוע.



לאחר ששמעתי את גזר דיני, התכווצתי כולי, הרגשתי צמרמורת בכל גופי. אני זוכר את זה  

מפי.  להוציא הגה  כאילו זה היה אתמול. תחושת חנק תפסה את גרוני ולכן בקושי יכולתי

י מהאדמה  כשגירשת אות , החטא שלי גדול, אי אפשר לסלוח לי. עכשיו :לתי את ה'אש

 איפה אתחבא, שהרי הנדודים יחשפו אותי לסכנת נפשות.  , וממך

כל מי שירצה לפגוע בי ייענש פי  ש  ואמר  ,ילי עגן  יאך ה' נתן לי את הבטחת השמירה. אות ש 

 .השבע

בהמשך פגשתי אותך ונולד לנו בנינו   .ן דן עג  מתד ארץ נוד קלאחר השיחה עם ה' הלכתי ל

  הבכור חנוך. 

אות שעל מצחו. הסתכלה  הה, ענתה אשתו. היא ליטפה את ראשו ואת סיפורך באמת קש

 חשוב שסיפרת לי, זה מסביר עכשיו הרבה דברים. :עליו והוסיפה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ושתי המלכה

 ים ריית ק כיתה י', תיכון רבין, ,מיתר בוסיאן

 אספוב   סיוןיית נחבה

 

 ,ד מיוחדת וושתי נערה מא

 ,פייה וכובשתהנערה יפ

 .יד כסף הייתה מסתובבתיל  לא תמיד

 

 ,בשכונת עוני בשולי שושן הבירה גדלה

 ,את הבגדים הקטנים על אחיותיה לבשה

 .ה עם זה בעיהתיושתי היו אוכל לא קיבלה, אבל לא נראה של

 

 ,הייתה בה שמחת חיים מדבקת

 ,וקדתור  צוחקת  היום שרה,כל 

 .מה אפשר להגיד, הילדה פשוט כוכבת

 

 ,רוויח קצת כסףבערב יצאה לרחובות לה

 ,היא רקדה כמו מלאך או פיה מרחפת

 .את הקהל סביבה הפנטה וכך גם את פמליית המלך

 

 ,והמלך התאהב בה בשנייה

 .הוא רצה שתרקוד עבורו כל יום, כל שעה

 .רהעשילהיות  מהעוני ו צאת וושתי חשבה על ההזדמנות ל 

 

 אך ושתי נערה טהורה ותמה, 



 ,"״אם בי חשקת, אז חתונה 

 .עם זאת לא הייתה בעיה ולמלך 

 

 ,עליהם היא חלמהשושתי חייתה את ימי הזוהר 

 ,בגדי פאר הלבישו אותה ותכשיטים יקרים עיטרו את גופה

 .למלכההייתה מנערה ענייה 

 

 ,הגיע יום המשתה

 ,לקצה מקצה  שולחן אל נסו  אורחים נכבדים התכ

 ,ולאחשוורוש הייתה בקשה אחת

 .והיא שאשתו תרקוד מול כל חבריו

 

 ,שתכרהכעבור זמן מה המלך 

 ושתי לרקוד  והוא ביקש מ

 .כדי להשוויץ לאורחיו המכובדים שאשתו היא היפה ביותר

 

 ,ושתי הרגישה מושפלת

 ,כאילו היא לא רצויה וחסרת תועלת

 .חפץב בעלה משתמש בה כ

 

 ,ירבהחות וסזרה כו אהיא 

 ,את אחשוורוש זה הכעיס נורא

 .זה תיק וברחה מהארמוןושתי ביקשה הפסקה לכמה דקות, אר

 

 ,עכשיו אחשוורוש מלכה חדשה בוחר



 ,וושתי כמלכה הוחלפה מהר

 לשמור על כבודה. שתי רצתה זה  ואבל איך זה ייתכן? הרי כל מה שו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 איעל וסיסר –האוהל 

 ים ריית  י', תיכון רבין, קיתה ביץ, כעמית פיטלו

 בהנחיית סיון אספוב 

 

יצאתי החוצה   .לעוד שנייה אחת לא יכולתי להישאר שם ולו ,לי מחניק האוהל היה נראה

ל השמיים, לקבל טיפה כיוון בחיים. נמאס לי שבעלי  אאל האוויר הפתוח להסתכל 

 . וללכת ו את גחמותיו ככלום מלבד אבק, מקום להשאיר ב י ימתייחס אל 

את  לקבל את מקומי ו   שזהו מקומי בעולם, אני יודעת שעליי  ,ואני מבינה, אני באמת מבינה

תפקידי בעולם, אך איני יכולה. מוחי אינו נותן לי לעשות זאת. וזאת ההזדמנות  

צאתי החוצה, אולי אקבל  ירחים. לכן י  ארבעה עודב המושלמת, בעלי יצא ולא יחזור אלא 

 . לעשות מיים מה עליימסר מהש

ליהם תמיד  השמיים היו מלאי כוכבים, הכוכבים כאילו לעגו לי שהם שם למעלה, ע 

אם אצטרך  תוהה  מסתכלים בכל לילה, בהם לא מזלזלים, אותם לא משפילים. לפעמים אני  

 .נו לי כבוד והערכהבשביל שישימו לב אליי, בשביל שית , לעשות מעשה קיצון, משהו הזוי

שבטי   סיסרא, המצביא של ממלכת חצור, אויב  ר מאשרלא אח ק קצר, הופיעלפתע, במרח 

גלו לעברי, בגדיו קרועים, גופו היה מלא לכלוך. עמדתי לברוח חזרה  ישראל. הוא צלע בר

  מבואס, אבוד, מיואש.  ששמתי לב שאין עליו שום נשק, הוא נראה...כ לאוהלי 

כם: ״יעל אל  ם לעצמאומרי  דעת, אתם בטחאני יו  ,כן  –   ן להרוג את סיסראהרעיובי  כך עלה  

  ״.נך יכולה להביס אותו בקרב תהיי טיפשה. גם אם אין לו נשק הוא אינו קטן, אי

לא התכוונתי להביס אותו בכוח. התקרבתי אליו לאט, מוודאת שאינו נושא עליו נשק  

י, מה  אדונ , ״אוי מפתות פניתי אליו: עיניים ב אינו חושב שאני אויבת. בחיוך מקסים ושו

אם  ה ,חד ונרתע ממני, לרגע דאגתי שתוכניתי לא תצליח. ״אדוניו מפנראה  ?" הואקרה לך

אתה מפחד ממני? מהאישה הקטנה העומדת מולך? הרי איך אוכל לפגוע בך? אני קטנת  

 ".קומה וחלשה לגמרי

הוא נראה כאילו   .לאוהלי תה לי בחילה מהדברים שנאלצתי להגיד כדי להביא אותו יהי

ילבתי את ידי בידו המלוכלכת והובלתי אותו לאוהלי בעודי  בתי וש, התקרימדברינרגע 

אני אטפל בך." אמרתי בדיבור   ,, רעב וצמא... אל תדאגכל כך ה בטח עייף: ״אתתמדבר

 .איטי ובטוח

כאילו הייתי מלאך שירד  בי  סיסרא את עיניו לרווחה והסתכל  פתח    ",צמא"למשמע המילה  

נכנסו לאוהלי   מאשר מלאכית תמימה.מוות    ר מלאךידע שאני יותמהשמיים. רק שהוא לא  

 אני רוצה מים!" הוא אמר בגסות. והושבתי אותו "אישה! מים! 



בתור  בחיי! הוא יגרום לי להרוג אותו כאן ועכשיו! אתם רואים איזה יחס אני מקבלת 

מה  ": אישה? הוא אפילו לא טרח לשאול לשמי. לבשתי חיוך מזויף והסתובבתי לכיוונו

" לא נתתי לו אפשרות  .צריך חלב, חלב ישפר את הרגשתך, תקשיב ליתה מים, אפתאום 

 .התווכחל

חלב. כשהגשתי לו את החלב התיישבתי  אליה  הלכתי לעבר כד החלב וחיפשתי קערה לשפוך  

 ״מי את?"  נינו ושאל: יב שי, הוא הסתכל על הקרבה ירוב מד אולי ק, קרוב אליו

ות. אין טעם למלא אותך במידע לא  ר משמעשמי חסשמי. ״אני?  לא יכולתי להגיד לו את 

  יותר.״אתה תרגיש טוב   ,חשוב, תשתה

ולאחר מכן נשכב לאחור ועצם את עיניו.   הוא בלע את קערת החלב כאילו מעולם לא שתה

קמתי והסתובבתי באוהל כאילו אני   ות שיירדם לגמרי ואז אוכל להרגו.זהו. עכשיו רק לחכ

ל כדי שאם הוא עוד ער לא יהיה צל של ספק  ו פתי הכי, החלשטפתי, הזזת מסדרת אותו. 

  ת כל כוונה רעה.בהיותי תמימה וחסר 

נחירותיו להישמע בכל האוהל, התחלתי לחפש חפץ  החלו אחרי זמן רב, שהרגיש כנצח, 

חיפשתי בכל מקום, אך לא מצאתי. התחלתי להילחץ. מה אם    .כל להרוג אותושבעזרתו או

הוא יתעורר ויביס אותי. זה חייב להיות    , לא יצליח  לא, זהאותו?  אאלץ לחנוק    לא אמצא?

ק חזק בשביל להרוג אותו אבל שלא יעשה רעש. יצאתי החוצה לבקש עזרה  משהו מספי 

קתו של  ו ים יתד ופטיש שאני שומרת לתחזלפתע שמתי לב שמחוץ לאוהל נמצאומאלוהים 

זהו זה! זה    .והל רתי לאים וחז הרמתי את הכלהאוהל. מושלם. זה בדיוק מה שאני צריכה!  

פטיש  ב לרקתו ובמכה אחת נתתי מכה  קירבתי את היתד  , בו התקרבתי אל סיסראשהרגע 

הספיק  ביתד. זה אומנם לא היה יפה, אבל זה עשה את העבודה. סיסרא אפילו לא 

אני   מה אני אעשה עכשיו? חשבתי לעצמי,  הוא נראה כישן. ועכשיו, ישן לנצח.  , להתעורר

  ישהו.ספר למחייבת ל 

לראות בעצמו שסיסרא  ברק בן אבינועם אל שבטי, הוא רצה הגיע  , כמה שעות לאחר מכן

יצאתי החוצה לברכו. "שלום   ,כאשר התקרב לאוהלי .אכן מת ומי האישה שהרגה אותו

" הוא אמר בחיוך. הוא ידע את שמי, לא הייתי סתם אישה, אני הייתי אני. "שלום  ,יעל

עשייך. אשרייך, עשית דבר שאף לא אחד מחיילי  י על מ "שמעת . אמרתי בחיוך" ,ברק

   .אמר  רק" ב ,ח לעשותיצלה

" אמרתי בעודי מחייכת חיוך שיכול להחזיק  ,כנראה שהיו כמה דרכים שלא חשבת עליהם"

 לא אכפת לי כבר. –  תקראו לי מכשפה ,לי פסיכופתית, תקראו לי משוגעת תקראו .שנים

ם להגיד שאני חוטאת ושזה היה רק מזל, שאף  יכולי  ת. אתםי צריכה לעשועשיתי מה שהיית

עליי בזלזול חסר בושה. אבל אל   . אתם יכולים להסתכל הרוג בן אדםאישה אינה יכולה ל

אני לא יעל אשת חבר   ,מיצה, אני אישה חזקהאני יודעת את האמת. אני אישה א , תדאגו

 הקיני.

 .אני זאת אני. יעל



 חליומן חייה של ר

 ה י', בית הספר המשותף חוף הכרמל יתכ ,זוןנויה אלתר

 בהנחיית לימור פאר רזניק 

   

הלכתי לבאר להשקות את צאני לפי בקשת אבי, לבן,   ,ום, היום השביעי בחודש אלולהי

בשם יעקב, גלל את האבן   ,ואז בחור נאה, בעל שיער בצבע חום עם גווני שמש וחיוך רחב 

שהצליח לגלול את האבן  וו כוח רב  שיש ל מופתעתר לי, הייתי הגדולה מפי הבאר כדי לעזו

 הכבדה בכוחות עצמו. 

, הוא היה נרגש  אחותושפגשתי את יעקב בן סיפרתי לאבי לבן  ,בתי הביתהלאחר שש

התייפייפתי,   התארגנתי,  והזמין את יעקב אלינו הביתה בשמחה רבה, התרגשתי מאוד. 

ת שערי הארוך  ספתי אוטה. אשמלה לבנה פשולבשתי הצאן שלי רועת הורדתי את בגדי 

ערי  העגולות וש ימאוד לצורת פני אך מחמיאה ,והמלוכלך לתסרוקת פשוטה ולא מיוחדת

ואז הוא דפק בדלת... הלב שלי נעתק ממקומו,    הבהיר, שמתי מעט צבע על הלחיים,

 ממש קפץ על יעקב בחיבוקים. ו עמדתי ליד אחותי הגדולה לאה כשאבי פתח את הדלת 

אהבתי ליעקב עלתה על   לשאת אותי לאישה.בסופן ובע שנים בוד ש עקב לעאבי הציע לי

לשאת אותי  ן לעבוד אצל אבי שבע שנים בשביל בכמה רמות כשהבנתי שהוא מוכ גדותיה

 , בתקווה שלאה תמצא שידוך ראוי לפני תום שבע השנים. לאישה

. אני  ותה כךוכאב לי לרא  כעוסה, יכולתי להבין אותהלאה נראתה  , כשיעקב חזר לביתו

משפחה, זוהי סיטואציה  קצת חוששת כיוון שאבינו לא ייתן לי להינשא לפניה, זו בושה ל

אך אני חייבת למצוא ללאה שידוך ראוי   ,כיוון שאהבתי ליעקב היא גדולה מאוד מורכבת 

   בשבע השנים הקרובות.

תי  לא ראיבמבט מוזר ש  היא נראתה כעוסה, אפילו דמעותיה היו של קנאה, היא הביטה בי

בחדרה ולא   פניה מעולם, ניגשתי אליה וניסיתי לשוחח עימה, אך היא הסתגרהעל 

 לשוחח עם אף אחד מבני המשפחה במהלך כל היום. הסכימה 

  

  

 מיומנה של רחל:, בחלוף שבע שנים

לאחר שבע    .היום הגדול הגיע, מחר בשעות הבוקר אני הולכת להינשא לאהובי יעקב   ,נהיה

ע הגדול הגיע, היום בערב אלך לישון עם אהובי בפעם ה, הרגל צפיינים ארוכות שש

חרת יחזור שוב לטקס החתונה, שבע השנים  ויעקב ולמ  אבי ייקח אותי לבית הראשונה, 

האלה עברו בחלקן מהר ובחלקן לאט, היו ימים שלא יכולתי כבר לחכות להינשא ליעקב,  



יו, אך יש בעיה, לאה  בתי אל את אה  ל כך רק חיזקמחלון חדרי עובד ומתאמץ כ  המראה שלו 

ת מה לחשוב, אבי לא יבטל  על זה אז איני יודעעדיין לא התחתנה, אף אחד בבית לא מדבר 

 הרי זאת בושה למשפחה.שאת חתונתי יום קודם ואני בספק אם ייתן לי להתחתן לפני לאה  

ה  הלכתי למקוו השחר מרוב התרגשות והתחלתי להתארגן, בעלות בכל מקרה, קמתי 

ל  ר המאוחרות לאחר שלקחתי את צאן אבי לבאר, כשחזרתי מהמקווה את הבוקבשעו

התחלתי להתארגן, סידרתי את השיער   י ובשעות הצהריים המאוחרותביתי, אכלתי ונחת

והאדמתי את לחיי בדיוק כמו ביום שיעקב הגיע לראשונה לביתנו, לבשתי שמלה חדשה  

ק שק שדודתי רבקה, אם יעקב, תפרה  ים בתיהחשוב  יחפצי שתפרתי במו ידיי, ארזתי את

  יובכל זאת רציתי להשאיר בבית הורי י ולא קטן מדי י ילי לבת המצווה, הוא לא גדול מד

 כמה חפצים ובגדים. 

אך   .מצויןלאה ואני הסתדרנו במהלך שבע השנים, בימים שלא הזכרתי רבות את יעקב, 

ני שבע שנים, היא  תנו לפקר בבייום שיעקב ביהיום היא מתנהגת בדיוק כמו שהתנהגה ב 

  מסתגרת בחדרה.

 

 של רחל: מיומנה , ר מכןבאותו יום, שלוש שעות לאח

אני אפילו לא יודעת היכן להתחיל... האם לכעוס על לאה, על אבי או על יעקב, או אולי  

ת  על כולם יחד... הכיצד ייתכן שאבי הפר את ההסכם עם יעקב, הכיצד לקח את לאה לבי

 ?תיי, ללא התראה מוקדמת או רגישות מינימלית כלפייברגשו להתחשב יעקב מבלי 

למעוך אותו לחתיכות קטנות מבלי להתריע   ,של הבת שלך ר לקחת את הלב הכיצד אפש

 ... מראש

  ידע על כך מבעוד מועד  אם? האם הוא היה שותף לכל המהלךלכעוס על יעקב? ה יהאם עלי 

לבושה  לו בדלת ביתו במקומי יעה מואה הופפני שעה, כשלבדיוק כמוני, ל זאתאו שגילה 

 ? ותשמלה שאני תפרתי שעות על גבי שעב 

האם עליי לכעוס על לאה? הרי היא לא באמת תמכה בקשר שלי עם יעקב... כל היום היא  

הסתגרה בחדרה בגלל רגשות האשמה או שהיא גילתה זאת בהפתעה מוחלטת כשאבי ביקש  

 ? ש ימיםני תפרתי חודבוש את השמלה שאממנה לל

תוכנן, הוא ידע שלא  ל היה כבר מ ואני יודעת על מי אני אכעס הכי הרבה, על אבי, הרי הכ

יט לשנות את התוכנית  אתחתן לפני לאה וגם ידע שלאה או אני לא נפצה את פינו כשיחל

 לא בדיוק לטעמנו.  יאגם אם ה המקורית... 

לטובתנו, ולא    שמחויב היחיד  אבינו, האדם  את זה, הוא הרי  איך הוא יכול היה לעשות לנו  

  , היחסים ביני ובין אחותי לאהאת  , הוא הרס גםתנוי ארק שהוא הרס את היחסים שלו 

 ?  הוא לא חשב על כך מבעוד מועד האם באמת



לא  אך יכלה להתנגד וידעה אם לא אדע כיצד היא מרגישה או  לעולם לא אדע כנראה... 

   ... עשתה זאת

לבד בבית וכל עשר דקות פורצת בבכי,  תובבת קת, מסמו פצצה מתקתני מרגישה ממש כא

 רגשותיי. ב ום רצון לשתף את אחותי או את אבי במחשבותיי או כואב וקשה לי, ואין בי ש 

לא הפך את חיינו לפני שעה קלה,  ממש ל רגיל, כאילו ו אבי חזר הביתה והתנהג כאילו הכ

 לעולם...   חאסללא  ברל לאבא שלי כבמקרה הצורך, אב אני מסתגרת בחדרי ויוצאת רק 

  

 מיומנה של רחל: , כעבור שבעת ימי המשתה

ימים שלא החלפנו מילה, אני עדיין פגועה וכועסת, בשעות הבוקר  לאחר שבעה 

י בבקשה ללכת עימו לבית יעקב, הלב יאבי אל פנה  שחזרתי מהבאר עם הצאן,  כ  ,המאוחרות

ה שהוא מרגיש  י בטוחיו, אנאני כועסת עלידעתי איך להגיב, הרי שלי קפץ מהמקום, לא 

 זאת. 

דבר עם  אך אבי רצה ל ,סתכל לה בעינייםהלכנו לבית יעקב, לאה פתחה, לא יכולתי לה

מהרגע שאני   .ישבו במטבחהגברים ואני יצאנו לחצר, לאה  יעקב שיחה של ארבע עיניים.

ר  היה אפשוסה, זוכרת את הקשר של לאה ושלי, לא היה לנו רגע כזה, רגע של שתיקה כע

שך שבעה במלאחר ש מספריים, לא הצלחתי להסתכל לה בעיניים  ב את המתח באוויר    רלגזו

ימים היא ישנה עם הגבר שלי, הגבר שלי, כשהיא לובשת את השמלה שאני תפרתי, חיה  

צדק, הקנאה  י אמורה לחיות בו, כן אפשר לקרוא לזה קנאה וב בבית יעקב, הבית שאנ

  מסובך, ניסינו ליצור קשר עין, שלא כל פחות ה קצת עם יעקב הי . אוכלת אותי, וגם הכעס

כמו שתי זרות, היה מורכב ביותר, זאת אחותי, האדם הכי קרוב  ישבנו וחיכינו  . כך צלח

 ת המצב המביך. י, או שכבר לא ??? זילפה הגיעה וקצת הצילה א יאל

תי  , וכשראי חויך מהיה יעקב ואבא מהמטבח לעבר החצר, יעקב באו לאחר דקות ארוכות, 

ת ההסכם החדש.  אבי הציג בפנינו א   .חייכתי בעצמי, התגעגעתי אליו, אל החיוך שלו  זהאת  

כיוון שאני הולכת להיות אשתו השנייה של יעקב בתנאי   ,הוא יביא את שפחתי, בלהה

  י במבט כובש. יפלו, ויעקב הסתכל עלה של לאה ניפנ עקב יעבוד אצל אבי עוד שבע שנים.  שי

ם בלהה ועם חפציה של לאה, הרי לפני כשבוע לקחה  שעה ע ר לאחראת הבית וחז  אבי עזב 

 את חפציי. 

נשואות לאותו    זו עם זו  אחיות שלא מדברות ווירה בבית הייתה מוזרה ולא ברורה, שתי  הא

 את זה, אני בטוחה. כל בני הבית הרגישו  אדם, ושתי שפחות... 

  

 מיומנה של רחל: , כעבור ארבע שנים



לקחתי את יעקב    .אך את רחמי אתה לא פותח  ,ביםי מאוהקב ואנמה חטאתי, יעאלוהים,  

הוא התעצבן,   ?א לי בנים למה אתה לא מבי :עליו המון עצבים, שאלתילשיחה, הוצאתי 

בין בנותיו, מצב  שלאה ואני עדיין לא בקשר, אני תוהה אם לאבינו אכפת מהמצב הרעוע 

הולכים ומתחזקים    של לאהיעקב וי היחסים של  בכל מקרה, אני חשה כ  . שגרם לו במו ידיו

ראובן,   :כבר ארבעה בניםהביאה לו לאה  ילעומת .עקב זה שאיני מצליחה להביא לו בנים

החלטתי לתת את שפחתי לטובת קידום יחסינו, של יעקב ושלי, וכך   .שמעון, לוי ויהודה

  . ידן ונפתל : מייצאו מרח לא ניי, הרי נולדו בניי הראשונים, אם אפשר לקרוא להם ב 

לנפתלי בשמו  רגשותיי ללאה היו עזים ולא במובן טוב של המילה, קראתי  , נולד פתלי כשנ

קושי התמודדות עם כך,  את כדי להראות את ההתמודדות הקשה שלי עם היותי עקרה ו

  שאחותי, אשת אישי, אינה עקרה.כ בייחוד 

  

לילות  לכמה    ה אמש בתמורהמצא במהלך עבודתו בשדלאה הביאה לי דודאים שבנה ראובן  

אך איך להסתכל על    ,יםעם יעקב, הסכמתי להצעה, הרי אני חייבת להרות וללדת ליעקב בנ

לטמיון,  ירדו הרי לאה ידעה שאם תשמור את הדודאים לעצמה, יחסי עם יעקב  ?מקרה זה

  ק שנתנה, היא נתנה את היא יכלה לשמור את זה בסוד ממני ולא לתת לי אפילו קצת, ולא ר

לא אשקר, זה חימם את ליבי והזכיר לי את הימים הטובים שלנו,    .מצא ן בנה  כל מה שראוב 

  . דיברה על היופי שלי בפני רבים  ,היא תמיד החמיאה ליושרצנו בשדה בתור ילדות, כ

בבת  ושעות לתפור לה שמלה,  תשע  ה יום קודם, וישבתי  תשמלנקרעה  שבבת המצווה שלה,  כ

הייתי חולה, או לפחות  ים שהפעמל כ .החמיא לה אחד שלא לא היה ה שלה המצוו

לא לקחת את הצאן, ולמרות שהיא ידעה   התנהגתי ככה אך היית בריאה לגמרי, בשביל 

במילים  כאילו אמרה שאני מעמידה פני חולה, היא פתחה את דלת חדרי, קרצה לי, 

 ן במקומי. "אני יודעת שאת לא באמת חולה", ולקחה את הצא :אחרות 

  ייא ביקשה תמורה, אך זה ברור, גם אני הייתרתי שהל, נזכהזיכרונות הקלאחר התקף 

 י בספק אם הייתי נותנת לה את הדודאים. מבקשת תמורה, ואנ 

 

 מיומנה של רחל: , כעבור תשעה חודשים

יוסף שלי, ילד קטן ויפה שלי, אף אחד לא יודע כמה אביך אהב אותך, היית ילדו הקטן  

קה אחרונה עם אבי ועזב אותנו, ליבי  ס ע סגר  יעקב  ,ן נולדאחרי שבני הקט .לווהאהוב מכ

לעמוד על הרגליים... חציו הלך עם יעקב, כשאת אהבתי   נקרע לשניים, כבר לא יכול היה

ליעקב לא ניתן לתאר ולהסביר במילים, מה שעברתי, עם אבי, אחותי, שפחתי וילדי אחותי  

עקב  אותך יאהבתי כוחות רבים, ו אני נמצאת היום שאב ממני ב שבשביל להגיע למקום 

לאהוב   י ועדיין המשכתיותר ממה שאהבתי את עצמי, הקשר ביני לבין אחותי התנפץ, 

אותך, לא הבאת לי בנים, ועדיין אהבתי אותך, עשית עסקים עם אבי ולעולם לא ויתרתי  

ברתי בגללך, כולל ניתוק  עליך, אני אוהבת אותך בכל ליבי למרות כל הסבל והכאב שע



שלאה ואני חזרנו ליחסים טובים ובריאים, עזבת, בדיוק  כעת, כבי... סים שלי עם אהיח

  ל הסתדר? כנראה שלעולם לא אדע. וסתדר, או אולי בגלל שעזבת הכל הושהכ

אני זוכרת איך נפגשנו לראשונה בבאר, איך במהלך שבע השנים ראשונות הצצתי מחלוני  

ם שבאת לבקר,  בכל פעל היה מהר ככל שיכוך עובד בשדה, איך ליבי פעם בציפייה לראות

 דבר.   שלפו  כיצד תפרתי לעצמי את שמלתי שלאה לבשה בסו

 יעקב שלי, כל ילדייך גדלים יחד כעת, מקווה שזה היה חזיונך... 

  אהבתי, אוהבת ואוהב לנצח,

  .שלך, רחל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שיר אדם וחווה

 ן יעקב כרו יכיתה י"א, תיכון המושבה, ז ,נועה ולפר

 תמיר  הלית גיבהנחי

 

 ציוו עלינו לא לאכול מעץ הדעת

 למה?

 למה שלא נדע ונחכים? 

 מה שלא נרחיב אופקים? ל

 למה שלא נטעם מהחיים? 

 למה שלא נגלה עוד רבדים?

 מנם הנחש את חווה פיתהוא

 אבל בסופו של דבר זו הייתה החלטתה 

 

 באופן חמור ועל כך נענשה 

 למה לא ברור אבל לי עדיין 

  הם פיתתאז היא את אדו 

 של מי הייתה ההחלטה?  –  אבל שוב נשאל

 חווה האשימה את הנחש 

 אשים את חווה ונס אדם ה

 איננו יכולים במעשינו אחר להאשים 

  כי היום כולנו חכמים 

  כולנו יודעים מה מותר ומה אסור

 וכמה מעשינו יכולים לפגוע באופן חמור 



 כשאכלו מעץ הדעת עיניהם נפקחו 

 ושלכו , מגן העדן האבל כעונש

 עונש אלא שיעור לחיים   לאאולי זה 

 ינו נהיים קשים נכון, כשאנו פוקחים את עינינו חי

  אך רק אז אנו חכמים, רק אז חיים חיים שלמים

 היא ליצור את גן העדן  משימתנו אולי  

  לא לחזור

 ליצור 

  לראות, לנסות, לפקוח עיניים

 . אחריות על חיינו בשתי הידייםקבל ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 רהג

 אלי בית בירם, חיפהיא, הר" כיתה י ,גלפןרון 

 ון בהנחיית מיטל בלומנטל גורד

 

 הבט בי אהובי, תראה הרבה מן הנסתר,  

 אמץ אותי אליך, עשני אשתך, זה מותר. 

 כי התעניתי למולך, כשפחת הרוע חייתי, 

 למענך, תקוות בליבי בניתי. בניתי  כי ה

 הבט בי אהובי אל תעמוד מנגד, 

 תי מהו רגש. קך למדי ובחי י בחיקך אהבתכ

 ואכן קלה בעיני התמסרותך העיקשת,  

 ררה הפכתי, אם שושלת.  מאחר ובעלת ש

 לא אתכופף יותר ולא אתנגד לליבי, 

 רק אתפלל שתבוא איתי, תקבל אותי,  

י אהובי.    היה ַעמ ִ

 

 בי, ראה איך נקשר גורלם, הבט בבניך אהו

 פראים שניהם נלחמים עד עולם.  

 שמעני, לוהים כיי ואירדתי על בר כי

 לא יתכופפו צאצאיי, אם שושלת בני עשני. 

 ובי, עד היום הם נלחמים הבט בבניך אה



 ל, באחיהם שוכנים.  וידיהם בכ

 שנאת חינם ואש יוקדת ממלאת את הארץ הקדושה

 שבי חבויה,   אולי כי התעלמת אהובי מהעוצמה

 איך לא הבנת שאין חזק מאישה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עולמיבריאת 

 אלי בית בירם, חיפה י א, הר"כיתה י ,הראל לובוביץ

 נטל גורדון בהנחיית מיטל בלומ

 

 בראשית היום השמיים והארץ  

 אלוהים ברא את עולמי  

 האדם   –  וברא אותי

 נזר הבריאה

 

 ביום השביעי נח 

 מבריאת עולמי  

 האדם   –   בריאתו למעני הקדיש את 

 עולם שמכיר אותי 

 לי אושר  עולם שמעניק

 י מענם לעול

 

 אך

   יהעולם לא מקל עלי

 אני מרגיש כמו אבן קטנה בנחל  

 ם הזרם ומנסהשמתקדמת ע

 להסתגל ולהתמודד 

 

 אלוהים יצר אותי  

 לך לך  –  וציווה 

 אז התחלתי ללכת  



 מנסה בראשית חיי  ובינתיים 

 בפרשת לך לך שלי  ייעודי למצוא את 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הבל הבלים

 ריאלי בית בירם, חיפה ה  א, "ה י כית ,מי גורירו

 בהנחיית מיטל בלומנטל גורדון 

 

 מר קהלת הבל הבלים א

 למרות שכולם אומרים אחרת 

 לא מבינה למה יש כל כך הרבה הבל

 במקום שאמור להיות כמו גן עדן 

 אך כה אמר קהלת 

 אלוהים אומר אחרת 

 וגם אני חושבת  

 שיש משמעות נוספת 

 לתאך הבל הבלים אמר קה

 ת  ואני נשאר 

 ת  לבלמבו

 

 

 

 

 

 



 ספר מחוז תל אביב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברי ועדת השיפוט 

 ביב אל עדי אורן, מנהל מינהל חברה ונוער מחוז ת

 ביב אל אפי שדיב, מנהלת מרכז ההדרכה מחוז ת

 נהלחת לשעבר במי ומפק ל אביב חנה עופר, דוקטורנטית לספרות באוניברסיטת ת

 ומסאי, לשעבר יו"ר אגודת הסופרים ר חקק, משורר פובל

 אסתר שקלים, משוררתרכזת התוכנית: 



 תוכן עניינים  

 מצטיין ארצי   –מקום ראשון 

 ........................................................מכתב לבת שבע / שחר ברוורמן

 

 מצטיינות עבודות  

 ..............................................................חביב   לי- חיי שמשון / היא

 ............................................יומנו האישי של שלמה המלך / תומר לנדמן 

 ................................................................ מכתב לאחי / מיכל ברקוב 

 ..................................................נוביץ׳נר נוסי/ אב  תובנותיה של גבורה

 

 עבודות נבחרות  

 .............................................................רות המואבייה / יונתן טל 

 ...............................................................שתיקה / מיקה ישראלי
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 ברכת מנהלת המחוז

 והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי"   "בארץ ישראל קם העם היהודי...
 ות( )מתוך מגילת העצמא

 

 אנשי חינוך ותלמידים יקרים,  , מורים מנהלים,

 

  , המתקיימת זו השנה החמישית ,"תורה נביאים וכותבים"תחרות הכתיבה הארצית 

התשתית   –  מהדקת את הקשר של התלמידים לתנ"ך, מחברת בין דור העתיד לבין המקרא 

העברית  ומחזקת את השפה  –  התרבותית והערכית שלנו כיהודים וכישראלים  , הלאומית

של התלמידים בדרך חווייתית ויצירתית, המאפשרת דיאלוג אקטואלי  הבעה ולת הכיאת ו

 עם ספר הספרים.    ורלוונטי

שפעלו לטיפוח הקשר   ,אני מבקשת להודות לכל העוסקים במלאכה: למנהלי בתי הספר

למורים המנחים   ;לתורת ישראל, לעם ולארץ באמצעות ההירתמות לפרויקט חשוב זה

ם לתוצרים מרתקים, הבאים לידי ביטוי במיוחד  תלמידיעם ה  וטרחו והגיעו שעמלו 

תלמידים הזוכים  ל ולתלמידים היצירתיים ו ; בחוברת זוהמפורסמת בנבחרת העבודות 

 שעלו לגמר במחוז ובתחרות הארצית. עלו והצליחו! 

הלת  מנ ,אפי שדיב  ;מנהל חברה ונוער במחוז  ,תודה מיוחדת למלווי הפרויקט: עדי אורן

 רכזת התחרות.    ,תר שקליםאסו  ;רכהמרכז ההד

                                                                    
 בברכה חמה,

 
 חיה שיטאי 

 
 ביב אל מנהלת מחוז ת

 

 

 

 

 

 

 

  



 מקום ראשון מצטיין ארצי

 

 מכתב לבת שבע 

 , פתח תקווה חטיבת בן גוריון, כיתה ט' ,שחר ברוורמן

 שרית כץת בהנחיי 

בעזרת שני דפים? שני הדפים אשר קציני הצבא הבכירים  לי כיצד נפרדים  ספריבע, ש בת

חילקו לחיילי החזית מונחים כעת על שולחני ריקים כפי שהיו אתמול. ביממה האחרונה  

דפים.  שני למלא למענך  : אני מסתובב חסר מעש באוהל המפקדים עם משימה בראשי

תרוקן ממחשבות,  תי דבר, ראשי ה תי בחכא העלילך ואיך... לחשבתי רבות על מה אכתוב 

הרודפת   ,חוץ מתמונה אחת אשר מופיעה במוחי בכל פעם שאני עוצם את עיניי. בתמונה

את ימיי ואת לילותיי, מופיעה נערה צעירה, בעלת עיני שקד טובות ויפות, שיער גולש כגלי  

יניים  יה, העי בעינ י, בוחנת אותבתמונה מביטה אלישלבושה שמלה ורודה. הנערה  ,הים

היו העיניים שאביט בהן בחתונתנו, ברגעים טובים וקשים, כשארצה נחמה  שלימים י

ואת היית   ,הייתי שואל  "אצטרך לקבל ביקורת. "הינך יודעת מי זו הנערה, אהובתי?כשו

  שלך. אם רק הייתי יכול לשמוע את קולך לוחש והבוחנות מביטה בי בעיני השקד הגדולות 

ערה, האין זו אני, אהובי?" הייתי האיש המאושר  ני יודעת מי הנובן שא ת: "כמבאוזני ברכו

אני לא יכול לומר לך שתמונתך מיום פגישתנו היא   , באדם, אך איני  יכול לשמוע את קולך

בטח  אם הייתי חוזר לרגע המדויק שבו נפגשנו,  , זו שרודפת אותי בחיי. אם הייתי יכול

פונה לסמטאות העיר   משנה את דרכי? הייתי ה, האם מה הייתי עושהיית שואלת אותי 

אענה שלא משנה מה   ,כמובן ,ומקווה לא לראותך שוב או האם לא הייתי משנה דבר? אני

ל... איני יודע... היכן  ולא אשנה דבר מיום פגישתנו לראשונה, אך אחרי הכ  –   יקרה בחיינו

 .. לו את יודעת.ל החל להתפרק, אהובתי? איני בטוח אם אפיוהכ

א, אשר נלחם למען חבריו, למען ארצו, למען משפחתו ולמען  דעתי שאהיה איש צב ד יתמי

אשר לנצח הייתי נשאר נאמן לו לולא כל האירועים האחרונים. אני ידעתי שזו   –  מלכו

אפשרות, שהמלחמה האישית שלי על שמירת הדברים הללו, הדברים שבאמת חשובים לי,  

ודעים שזה לא היה אמור להיות המצב שלי,  אנו יאבל    . לווש ממני הכתהיה המלחמה שתדר 

אבל זה פשוט   , ממנישהדבר היה נדרש ברגע לכך אני לא חייל חזית, לא שלא הייתי מוכן 

או לפחות לא היה. הוא זה ששם אותי כאן, אני יודע, האדם שראה אותך פעם   ,לא המצב 

אותך ממני לעיני  ל  גזשו  דגש, שנאף, שב אחת והחליט שאת שייכת לו. האיש שחמד אשת אי

 ל.  וכ

 

לא שמת לב לדבר, נכון? הוא הביט בך, שתה במבטו כל תזוזה שלך, כל עיקול בגופך, כל  

כמה זמן    ,אהובתי? אמרי לי  ,ולי לא השאיר דבר. כמה זמן חיכה  , נמש. הוא שתה את כולך



לאף  דבר    הנ, אשר לא שיחיכה עד שקרא לך לחדרי חדרים והשתמש בך כדי לספק צורך רגעי

 חד חוץ מאשר לך ו...לי? א

אהובתי? האם נהנית מתשומת הלב, מהמלבושים שנתן  לך רק כדי לפשוט    , האם נהנית מכך

אותם ממך, מהמגע איתו, מהתחושה שהרגשת כשהיית עם האדם שכולן רוצות להיות  

בו ניצל  ש תו, האם נהנית להיות עם מלך? האם התאהבת בלילה הזה? הלילה היצרייא

טהור שכולו טוב, הוא הרס אותו, הרס לנו. ואולי סבלת אהובתי? אולי   ר דברך עבותוא

אהובתי?    ,בכית, רצית לחזור לביתנו ולחדרנו, אולי רצית לומר לא ולהתנגד, אך איך יכולת

ואנחנו אנשים פשוטים. ארצה להאמין שזה המקרה, זה יהפוך את תמונתך מן   , הוא מלך

ני ער והופך אותן לסיוט על פני האדמות לדבר  בהן אעות ששהת שנתי ואת הדבר שרודף א 

 מה להילחם ולחיות בשבילו.... לשיש שמזכיר לי טוב שמזכיר לי את הבית ו 

האם ידעת על כך כשהחזירני הביתה,   ?איך הרגשת כשגילית על הילד  , אהובתי , אמרי לי

האם  יותר?  חשוב ב מלך, האדם ה  האם ידעת שבבטנך יש את היורש המלכותי, בן של  ? אלייך

זה היה פרי מוחך? האם את זו שהציעה להביא אותי לביתי כדי לשקר ולכסות על טעות של  

ריון ואמרת את  ימלך? או שאולי לא ידעת על כך. אולי רק חשבת על האפשרות שאת בה

 פרי מוחו היצרי והחולני.  לוחששך לאדם הלא הנכון, אולי זה הכ

לא  דבר  הייתי גאה כמו שלא הייתי מעולם.  עצמו,  ודו וב מנת המלך בכב אני חזרתי לעיר בהז

היה חשוב לי חוץ מלראות את פנייך, את עיני השקד שלך שוב, הגדולות והעגולות. אך לא  

ולכן   הייתי מסוגל. אני מפקד, אהובה, ומפקד נשאר עם חייליו בטוב וברע בזמן מלחמה,

וא לביתנו  צה שאב יסה, רהוא התעקש, נאני מבין ש לא באתי לראותך. במבט לאחור 

נתייחד שוב. אף שיכר וסימם אותי. ניסה לשאול לשלומך ולהזכירך בכל  שהמשותף ו 

האם ידעת על   ,אהובתי ,אהובתי? איך לא הבנתי זאת? אמרי לי ,הזדמנות. איך לא ראיתי

   כך? 

ד  בטוב ולא עוב שאין מה לנסות. הרי ככה זה במוחו, אם זה לא עובד  לאחר יממה כבר הבין  

ל, ואין אף  ול מכווד ביותר רע, הרי במוחו אין שום אפשרות אחרת. מגיע לו הכזה יעב ברע 

 אדם שיגיד אחרת. 

לחזית להקריב את חיינו למען אחרים, למען הארץ, למען   ,אני וחיילי ,שלחי נאמר לנו שנ

  תנו הנה, הואך לא, זו לא האמת, נכון? אני יודע את הסיבה לשליח משפחותינו ולמענו, א

פיל את חטאיו עליי ולכן "יטהר" עצמו בהקרבתנו. יהפוך אותך לאשתו  ליח להלא הצ

כל הרע יצא טוב, אך אני לא חלק מהתוכנית שלו,  מ החוקית, המלכה שלו. יגרום לכך ש

 חשד.   בלי לעורר ,ולכן יפנה אותי מהשטח, יעשה זאת בחוכמה

זית כדי לשלוח  ילי החקו לחיהבכירים חיל  וכך חזרנו לכאן, לשני הדפים אשר קציני הצבא

למשפחותיהם ולנשותיהם, אך מרגע שליחת המכתב אינך אשתי, הינך שייכת לו ולרצונו  

ולהרמונו. אני דורש הסברים ותשובות לשאלות הנשאלות במכתבי, אני דורש בקשת  

ים  אהובתי, אך אלה הם הדבר ,יות, אני דורש אותך חזרהמחילה וסליחה, אני דורש לח

 ולם.  קבל לעשכבר לא א



 מצטיינותעבודות 

 

 חיי שמשון 

 רמת גן , ערמונים, ' זכיתה  ,לי חביב -היא

 אלירן רגב בהנחיית 

ן ו מֹוָרה לֹא נ ָךְ ָהָרה ְויַֹלְדת ְ ב ֵׁ י הִּ ה ַעל "כ ִּ י רֹאׁשוֹ  יֲַעלֶׁ ים כ ִּ יר ֱאלֹהִּ ְהיֶׁה ַהנ ַַער"   נְזִּ יִּ
 (ה )שופטים יג, 

 שלום, הנני, 

 דן כותב אני,ממרומי גן הע

 יר את מעשיי,להסב  לנסות 

 בל תסיקו כי לשווא יצאתי מכליי 

 ואיבדתי את דעתי, 

 לכשהפקדתי בידי דלילה את רז כוחי. 

 

 הבינו, בני ישראל, בני עמי,

 לא קל היה להיות אני! 

 גורלי, טרם לידתי נקבע, 

 עבורכם שופט, מושיע, מציל, כך סתם ללא סיבה.להיות 

 ר, חפצתי בחיי, גבר צעי 

 פות, לטייל בחוצות העיר. ם יוב נשי לנוח, לאה

 

 כשניסתה דלילה אותי בלי די להפיל בפח, 

 הסקתי כי לעולם אהיה הגבר שלא נח, 

 נלחם בלי די באויבים, 

 פלישתים, כאלה או אחרים,

 שלנצח אצטרך להסיט לאחור מבטי, 

 להשכים להרוג את הקם להורגי.  כדי

 

 י, יעייפתי מכך ידיד 



 חיי, עייפתי וקצי ב 

 משכבי בשלום,  נוח עלרציתי ל

 מעלה, מן המרום. מללהביט עליהם מן השמיים, 

 בל תחשבו כי טיפש אנוכי, כי הופתעתי מבגידתה של דלילה,

 מפני שהייתה היא שלי זאת הבחירה!

 

  



 יומנו האישי של שלמה המלך

 רמת השרון  ,חטיבת ביניים קלמן , כיתה ח' , תומר לנדמן

 אסתי חנסון בהנחיית 

 -לפנה"ס 1002-

 , היקר יומני 

אני מרגיש שאירועים שעומדים להתרחש בקרוב יגרמו לי להרגיש שאני צריך חבר מסתורי  

, לפרוק ולשפוך בפניו את כל  אותו , לשתף לו  )או פסיכולוג טוב(, כזה שאוכל לספר 

המחשבות והרגשות שעולים וצפים אצלי, ואתה יומני הוא החבר שבחרתי. בזכותך ארגיש  

ת האירועים שמתרחשים סביבי. ייתכן שאבין יותר  א ר כאן כשאתא ה )בעזרת השם(הקל

יהיו לי תשובות לשאלות אינספור שעולות ומעסיקות אותי. לחלק מהשאלות  שאת המצב ו 

  ל אבי הוא דוד המלך ו כי אחרי הכ ,עם התוצאות ואצטרך לחיות  ,אולי לא תהיה תשובה

 הלירית שלי. וירתית בה היצתשפר את הכתי  הכתיבה ביומן ,)הוד רוממותו(. ללא ספק 

 יומני,  

אאלץ בקרוב  ש ונראה לי שימיו ספורים ו , אבי הולך ומזדקן ,י יד. לנגד עינו עצוב לי מא

מלך דוד זקן בא בימים  להיפרד ממנו. אני שומע סביבי שכולם מתלחשים ואומרים "וה

עים  והאמצ  קר לו כל הזמן הגוף שלו נחלש,  .  (כים א, א, א)מל   ויכסהו בבגדים ולא יחם לו"

דואגים לו  , ילים לחימום אינם עוזרים לו כבר. מנחמת אותי העובדה שעבדיו מסורים גהר

ד ורוכשים לו כבוד. הם מתייחסים אליו כאל מלך למרות שאינו מתפקד. הם עדיין  ומא

כנים אותו "אדוני המלך". הם אפילו מצאו לו "כרית חשמלית אנושית" ויש אומרים "פוך  מ

 (. שם, דשג "והנערה יפה עד מאד" ) ילה אב  קוראים  ,נושי"א

 שאלת מיליון הדולר היא: מי ימלוך אחרי אבי?  

ממש משתחצן. הוא "מתנשא    , בנה של חגית  , י שמועות שאדוניה )אחי החורג(י זנוהגיעו לא

ך! ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. ולא עצבו אביו מימיו  ור: אני אמל ולאמ

(. כנראה שבאמת כוונתו של דוד אבי להמליך את  ו-שם, ה' )עשית?  ר 'מדוע ככהומלא

  רכב ופרשים?  אתה מבין מה זה לעשות  .מפגין ביטחון שזה מה שיהיה אדוניה, כי אדוניה

ואבי   , וגם מכריז שהוא המלך הבא כשאבינו עוד בחיים. הוא נותן לעצמו כבוד של מלכים

באמת יהיה המלך הבא. ושזה    ה שהואחיד לז יות? ההסבר הילא עוצר אותו! איך זה יכול לה

לא   , שהוא מודל למלך , מקובל על אבי. אני לא מבין כי זו לא התנהגות ראויה למלך! אבי

לו מצא לעצמו תומכים בחצר המלוכה ויצר לעצמו ממש מפלגה. בין  אפי אדוניה היה כזה! 

" ןתר הכהעם אביאב בן צרויה ו"ויהיו דבריו עם יו ,דותומכיו נמצאים כמה מוכרים מא 

ויקרא   צאן ובקר ומריא... אדוניהו"ויזבח  ,אפילו הזמין את תומכיו לזבח , הוא(שם, ז)

- שם, טואת שלמה אחיו לא קרא" )  המלך...את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה עבדי  



למלך!?   (. אותי?! מה עשיתי לו שלי הוא לא קרא? הרי יש מצב שהזבח הוא לשם הכתרתוי

ים אותי? יש סיבה שעומדת מאחורי ההתעלמות הזו ממני? ממה הוא  רמה להחן אז לואם כ

ולי הוא יודע  חושש? האם אני מאיים על המלוכה שלו? הרי אני לא הבא בתור למלוכה, וא 

י עוד כמה ילדים  ימשהו שאני איני יודע? אני כן?! אבל אני לא הבא בתור למלוכה יש לפנ 

 של אבי. 

 ות הרבות שהעליתי. ל ות לשאי תשוב ווה שתהיינה לאני מק
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 יומני,  יהי

הייתי חייב לשתף מישהו, זאת אומרת אותך. נתן הגיע אלינו הביתה מתנשף כולו והוא  

מי הצידה, כאילו  י יד לקח את איים נפלו עליו. הוא מינראה מוטרד או לחוץ כאילו השמ

ל. נתן בא  ונתי הכב עתי והאבל שמ ו שלא שמעתי,  הרחק ממני כזה, והם הסתודדו. הם חשב 

המליך את עצמו למלך. את העובדה הזו כבר ידענו. ואני כבר חשבתי    שאדוניהומי  ילספר לא 

נא   איעצך"ועתה לכי  :מסעירות. אבל אז הוא הוסיף ואמר להשהוא בא עם איזה חדשות 

ה  ו שבועמי איזי בפני איב(. נתן הזכיר שם, עצה, ומלטי את נפשך ואת נפש בנך שלמה" ) 

ר 'כי שלמה  ו שאבי נתן לה לגביי "ואמרת אליו 'הלא אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמ

(. מזה עולה שאבי לא  שם, יג?'" )אדוניהו', ומדוע מלך  ך אחרי והוא ישב על כסאיובנך ימל

  : המליך את עצמו. אבי ממש כבר לא בעניינים. ושאלה נוספת שעולה שאדוניהו יודע כלל 

ו? אני יכול למצוא את עצמי מלך על ישראל? בגילי הצעיר?!  טחה כזאבי הב נתן האם באמת 

הנה עודך מדברת שם עם המלך, ואני  נתן הזה משהו, ויש לו רעיונות, וואי וואי. הרעיון "

מי תגיד את מה  יהוא יגיע בתיאום, אחרי שא  –   ( שם, ידאבוא אחרייך ומלאתי את דבריך" )

שבועה לגביי או   הייתהלאבי. אז  תאמרשהיא  את מה  , ויגבה ויחזק שהוא אמר לה להגיד

   מי חושבת על זה? ילא? מי יודע בוודאות? מה א

על ראשה ומתכוננת לצאת מהבית. כנראה היא באמת הולכת  מי שמה את הצעיף יא ,נהיה

לאבי כפי שנתן הורה לה. הייתי מת להיות זבוב על הקיר שם ולראות איך השיחה מתפתחת  

כנראה נתן החליט   נראה לי שנרקם משהו מאחורי גבי. .מיושמתל נתן ואיך מזימתו ש 

ד  ווא בטח חושש לחייו מא. האדוניהשהגיעה השעה לפעול אחרי שנודע לו על הזבח שערך 

 מי ונתן יצליחו להניע את דוד לבחור בי?י ולכן רוצה לדחוף אותי קדימה. האם א

לך. מלא שאלות  מו של הה בחדרר ותספר מה קרמי תחזויאין לי סבלנות לחכות עד שא

האם אני רוצה בכלל להיות מלך? למה אני    :מתרוצצות לי בראש. ראשית השאלה העיקרית

 אחי? אפשר יהיה לסמוך עליו?  לאדוניהואחריות הזו? ואיך אתייחס עכשיו צריך את כל ה
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 יומני חברי היקר, 

שות. אני מבולבל ושמח,  התרג וזקה מבי פועם בחילמאיפה להתחיל? אני נרגש כולי!! 

אני מלך    מרוצה ומפוחד, כאילו אני בחלום. אני מפחד אפילו להוציא את המילים מפי ש...

ישראל! עכשיו הוכתרתי בצורה רשמית וחוקית על ידי אבי למלוך אחריו על ישראל. עכשיו  

ום מן  שלי בידי שהעוקבים  אני חוזר מטקס ההכתרה שלי. אספר לך את כל הפרטים כאן )כ

הימים יקראו על הכתרתי(. צדוק הכהן, נתן הנביא ובניהו והקלעים מצבא דוד באו, לקחו  

פרדת המלך דוד, זו שמיועדת לשימושו הבלעדי של המלך, לגיחון.  אותי והרכיבו אותי על 

יש  ומכאן כבר הבנתי ש   , אבל התעשתי והאסימון נפל לי  , בהתחלה לא הבנתי מה הם עושים

החליט   ,שחשבתי שכבר לא מתפקד ,מלך הבא של ישראל. אביהיות העומד למצב שאני 

ח צדוק הכהן את קרן השמן מן  וקבע זאת. הוא אמר להם לקחת את הפרדה שלו. ואז "ויק 

(.  שם, לטהאהל וימשח את שלמה, ויתקעו בשופר ויאמרו כל העם: יחי המלך שלמה!" )

כזו שמחה שאי אפשר   הייתה". י המלךצועק לי "יח אתה מבין איזו עוצמה זאת? כל העם

"והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה, ותבקע הארץ בקולם"   ,לתאר במילים

ואנשיו כנראה   שאדוניההוא אפילו אבי נתן לי את ברכתו. והשיא בכל הסיפור (. שם, מ)

איש לדרכו.   "ויחרדו ויקמו כל הקראים אשר לאדניהו, וילכו  ,שמעו את קולות השמחה 

קש  י(. ואדניהו ב נ-שם, מטמפני שלמה, ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח" )ו ירא ואדניה

(. ואני יצאתי בצורה יפה שם, נאעבדו בחרב" ) "ישבע לי כיום המלך שלמה אם ימית את

מהמצב, שלחתי לאדניהו מסר לאמור "אם יהיה לבן חיל לא יפול משערתו ארצה, ואם  

להורידו מהמזבח ואמרתי לו בהתרגשות שתי  י חתז של ( ואשם, נב ) ראה תמצא בו ומת"

 מילים פשוטות וכנות "לך לביתך".  

קיבל  שראשית אני שמח שאבי חזר להיות מלך חזק ו  , כל כך הרבה מחשבות מתרוצצות אצלי

על החלטה כזו שבאה   ,נו האחים. בנוסףיהחלטה עוד בחייו. זה חסך מריבות קשות בינ

מלך.  הלהוכיח לעם שאני ראוי למעמד הזה ולתפקיד  י  ל   נותרשיו  ערער. עכ ממנו אי אפשר ל

בימיי בית המקדש  שאני מקווה שאוכל לרצות את העם ושאהיה מלך חכם ואינטליגנטי ו

פרו  וייבנה ושאעשה צדק בבעיות שהעם יביא לפניי, כך שהסיפורים על משפטי שלמה יס

 שנים.   מיליוני לאורך 

  



 מכתב לאחי

 הרצליה  ,אבת ז טיב, ח' כיתה ט  ,מיכל ברקוב

 בהנחיית מקס רוזנפלד

 

איך להתחיל? אני יושב כאן כבר למעלה משעתיים ואיני מסוגל לחשוב על שום דבר,  

וידעתי  , מה אכתוב, איך להתנסח –  את המכתב הזה תכננתי מוחי ריק. שנים 

אשי.  רשכשהרגע יגיע, אני אשב בחדרי ואתחיל לכתוב, אך כרגע כל המחשבות פרחו מ

הזמן הנכון. הגיע הזמן לכתוב את המכתב, לספר את הסיפור שאף  ת זה דע שכעאני יו

אחד לא מכיר. שמרתי את הסוד הזה איתי במשך חמישים שנה, אך לא עוד. אני  

מרגיש שזמני עוד מעט תם, ואיני יכול למות מבלי להוציא את האמת לאור, מבלי  

ם האחרונות  השני חמישיםכיוון שאת  יבשבילמאוד לספר את הסיפור. דבר זה קשה 

אך אני חייב לספר את האמת, אני  , של מה שעשיתי ,ביליתי בהסתרה של העבר שלי

הקורא, מי שמצא את המכתב הזה, יבין כי   ה,חייב זאת לאחי. אני מקווה שאת

והסיבה שאני מספר את    ,עשהיהמעשה שעשיתי הוא מעשה בלתי יתואר, מעשה שלא י

 מכך. למוד וכלו ל כדי שאתם ת אהסיפור הזה הי

כל אחד מאיתנו הניח  ול התחיל ביום שמשי ונעים. יצאתי החוצה עם הבל אחי והכ

הבאתי כמה מהפירות שגידלתי בשנה   ,שהייתי עובד אדמה , מנחה לה'. אני

האחרונה. הבל הביא את הצאן שהוא מגדל, וכל אחד מאיתנו הכין את המנחה על  

אך הסברתי לו שהוא   ,ת מנחתוא  בלא יקה' למא שאוד מהמזבח וחיכינו. הבל דאג 

אין שום סיבה שה' לא יקבל את  ש הצאן שלו משובח ו של יהיה בסדר ווהכשעוד צעיר ו

י בהערצה. דבר זה הסב לי  יהגדולות והסתכל על עיניונשא אליי את מנחתו. הבל 

כי הסיבה   אני מבין   , שאהבתי יותר מלעזור לאחי הקטן. במבט לאחור  גאווה. אין דבר 

ו כל כך היא שאהבתי להיות נערץ. אהבתי שיש מישהו שצריך את  עזור להבתי לשא

ינו שה' לקח את המנחה של  מה ואז רא   עבר זמן   , עזרתי. איזה יהיר הייתי. בכל מקרה

אך לא הבנתי למה ה' עוד לא   ,הבל. שמחתי מאוד בשבילו. זה היה רגע מכונן בשבילו

נחה שלי כלל, אך הסרתי  את המ  א ייקחדאגה שהוא ל   לקח את המנחה שלי. קיננה בי

ל יסתדר, כיוון שזה לא ייתכן שה' ייקח את המנחה של  ודאגתי מליבי כי ידעתי שהכ

א ייקח את שלי, נכון? עברו דקות, שעות, וה' לא לקח את מנחתי. בסופו  אחי הקטן ול

אמר לי שאני  ה' נגלה אליי ואמר שהוא לא מתכוון לקחת את מנחתי. הוא  ,של דבר

יום אחד הוא עוד ייקח את מנחתי, אבל לא הקשבתי. גופי  שתפר וול להשעוד יכ

ואז ראיתי אותו. את אחי    עצם אחר עצם, ולא ידעתי למי להפנות אותו,   , התמלא זעם

חיוך גדול מאוזן לאוזן, ואז עלתה לי מחשבה אחת לראש.  ומחייך  הקטן, עומד בשדה  

לא ה' או עתידי. חשבתי    לא הוריי,   לכות, דבר. לא ההש  באותו רגע לא עניין אותי שום 

הזעם שלי ועל הדרך שלי לתעל אותו. ברגע אחד קמתי והרגתי   על  –  רק על דבר אחד

חי. עמדתי שם באמצע השדה וראיתי אותו על העשב הגבוה שוכב ללא ניע.  את הבל א

י את הדם  אחרי שרצחתי אותו הרגשתי טוב, הרגשתי כי הגשמתי את מטרתי. הרגשת



אך פתאום הזעם חלף כלא היה. ואז, אז הבנתי מה   , וח שעולה וגוברקיי וכ ם בעורזור

אך   ,הסיוט הנורא הזה יעבורשעשיתי. הרגשתי חרטה נוראית. קיוויתי שאני חולם ו

בי   חלחלהוא לא עבר. נשארתי בשדה דקות ארוכות. הדקות הכי ארוכות בחיי, ואז, 

ז החבאתי אותו בבושה אחי, א שיתי להו יגלה מה ע הפחד. הבנתי מה יקרה אם מיש

גדולה והלכתי לדרכי. לפתע ה' שוב נגלה אליי. ליבי החסיר פעימה, לא ידעתי מה  

אותי לגבי הבל אחי. פתאום עלה בי דחף חזק להתוודות על המעשה   לעשות. הוא שאל

אירוע.  ההוא שעשיתי, אך הפחד הגדול שלי גבר על רצון זה ולכן הכחשתי כל קשר ל 

ה' ידע. הוא ידע בדיוק מה עשיתי. ידעתי עכשיו מהו גורלי, ידעת כי   ,זאת למרות 

עונשי.  את והים שיקל בעבור כך שהרגתי את הבל נגזר עליי למות. התחננתי לאל

באותה תקופה לא היה דבר שפחדתי ממנו יותר ממוות, למרות שעכשיו אני כבר  

ה ה' לא הרג  שבגלל הסיבה איני יודע מה משתוקק שאותו מוות יגיע אליי. עד היום 

סמן  יאות ש ואותי באותו היום. אחרי שהוא הגלה אותי ונתן לי את "אות קין", אות 

ה השפל שעשיתי לעולמי עד, הבטחתי כי אני הולך לשנות  את הבושה שלי ואת המעש

את דרכיי. לבדי הקמתי קהילה, הקמתי בית ושושלת ועבדתי כל חיי בפרך כדי לשלם  

   מה שעשיתי.   על

.. אחרי שנים שניסיתי להכחיש את המעשה הנורא שעשיתי, שנים של  סוף.סוף 

בתי שהמעשה הזה . בשלב מסוים כבר חש, אוכל לספר על כךהסתתרות והכחשה

אך הצלחתי לכתוב מכתב זה ועכשיו שחור על גבי לבן כתבתי את המעשה   ,ייקבר איתי

מה אעשה,   א משנהניי. לחד לא עשה לפהנורא ביותר שעשיתי בחיי. המעשה שאף א

כמה חרטה תהיה בעיניי, תמיד אסומן כרוצח הראשון בהיסטוריה, ועם מחשבה זו  

ילדיי ונכדיי יבינו ויכירו   ,שנותר לי לקוות הוא שבנייועכשיו כל מה  , שמתי קץ לחיי

 בטעותי ולעולם, לעולם לא יחזרו על מעשיי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תובנותיה של גבורה

 גוריון, פתח תקווה - יכון בן״א, תכיתה יוסינוביץ׳, אבנר נ 

 בהנחיית עופרה פלדמן

 

 ברחתי כי למה?! כלפיי. והאשמות בנזיפות מלא ענק, פה ידי על בים נבלעתי הרגע

 יוצא אני איך עכשיו כך. אותי בלע הוא לכן מספיק. אמיץ הייתי שלא מפני שלי, מהתפקיד

  מפה?!

 ״.ייעודך את ותמלא תה,שא מה עם יםתשל אתה, מי שתבין כך ידי על מפה ״תצא -

 הם מה יודע אתה מהם. מפחד אני גיבור, לא אני איך?! זה, את לעשות אמור אני איך אבל -

 יחשבו אם מה ולדבריי? לי יאמינו לא הם אם מה שם? לי לקרות יכול מה לי? לעשות יכולים

  י?כלפי אלימים בצעדים לנקוט ויתחילו יתרגזו הם אם מה למשוגע? אותי

 משימה כל מפני לפחד יקתפס שבך. בגבורה שתשתמש בכך ותתחיל 'אם? מה' עם ״תפסיק -

 הגורל גורלו.ב שולט לא אחד אף אבל הזה, הגורל את ביקשת לא אולי עליך. נופלת אשר

 את ממך להוציא הזדמנות זה בתפקיד תראה יך.יבפנ ומופיע בא פשוט הוא שואל, לא

  ״.שבך הגיבור

 לפגוע, אפשר אי בו גיבור, לא אני מה?! מכאן? אותי יוציא שהוא כדי תלעשו ליכו אני מה -

  כן. בי אבל

 ״.פעם מהם פחדתי אני ״גם -

 שם? זה מי  -

 כדי פה אני אותך. מכיר אני אבל ,אותי מכיר לא אתה כלומר עידו, אני, זה תפחד, ״אל  -

  ״.שבך הגיבור את להוציא לך לעזור

 מהעתיד? כך כל וחושש מפחד כשאני אותו הוציאל אמור אני איך אבל -

 הספר לבית פעם כל הולך שהיה מפוחד, ילד הייתי במקומך, הייתי פעם לי, ״הקשב  -

 לדרוך להם נתתי תמיד איתם, התעמתי לא פעם אף ויעליבו. ירביצו שם, לו שיציקו בידיעה

 ליותר וירא ניא ותר.י כך יתנהגו לא שאליי החלטתי שבו היום עד חיי התנהלו כך עליי.

 עליי שיעשו אותי, שיכו פחדתי כמוך. בדיוק פחדתי אני מכך. ליותר ראוי אדם כל מכך,

 כבר לי נמאס כי איתם והתעמתי הלכתי זאת בכל אבל השכבה. כל את נגדי שיקוממו חרם,

 תובנתי .בעבר שהתנהגו כפי אליי להתנהג יותר מעזים לא הם היום ככה. אליי שמתייחסים

  תצליח!״ גם ובסוף שלך על תעמוד תתעמת, תנסה, פוחד, אתה כמה משנה שלא היא יךאל

 ייעודי? את למלא עליי מדוע אליי? נוגע לא העניין אם מה אבל כן, -



 האישה הטוב. חברי לכאורה היה אשר האיש את שהרגה האישה אני יעל. ,אני ״זאת  -

 את שהרגה האישה יאנ ו.אות וגלהר החליטה לעשות, אמורה יתהישה מה לכל שבניגוד

 עם נגד בקרב שהוכנע לאחר לאוהלי אותו הכנסתי מכיר. ודאי אתה ורהסיפ את סיסרא.

 שואל אתה אם האוהל. יתד את בראשו ותקעתי שיירדם כדי חלב אותו השקיתי ישראל,

 עשות,ל יכולה שאני ידעתי יודעת. לא אני כזה... מעשה לעשות האומץ בי היה מאיפה

 אוכל אשר התובנה גדול. דקלצ להביא רציתי ,הגדול הפחד מרותל יע.להכר ,לשנות

 הגבורה את למצוא הדרך זוהי הכלל. על חשוב עצמך, על רק תחשוב אל היא: לך להעניק

  הנכון!״ ובמקום הנכון בזמן הנכון המעשה את ולעשות

 בין שם, יל ורבתא סכנה כאשר זאת לעשות אמור אני איך אבל יך!יכדבר לעשות רוצה אני -

 עליי. שישמור אחד אף יהיה ולא בדל שם אהיה אני הללו? האנשים

 רק ממש. אלה בימים מלחמה פה מתחוללת בישראל. גר ואני 18 בן אני ירין, אני ״שלום,  -

 כמוך. בדיוק פחדתי, ,למלחמה להיערך שצריך כששמעתי לצבא. אותי גייסו חודשיים לפני

 כיוון לפחד, הסיב לי שאין הבנתי אותי. לאבד יםמפחד הם שגם אוהב, שאני משפחה לי יש

 הרצון את לי נותן ובעצם הזה הזמן כל עליי שמגן מי אפילו. ייםנש עליי, ששומר מי שיש

 ושומר למעלה שיושב אחד, עוד יש ישראל. עם וכל שלי המשפחה הם לחיות וגם להילחם

 על פה זה אם בין יך,על ורשישמ ימ תמיד יהיה לפחד, מה אין ה׳. וזה למטה פה עליי

  למעלה!״ שם או רוחני, או פיזי ןבאופ הקרקע,

 בה? להצליח סיכוי לי שאין יודע אני כאשר שלי המשימה עם להתמודד אמור אני איך אבל -

  אני? ואני הם, הם כאשר איתם, להתמודד אמור אני איך

 בעדו היו לא יכוייםהס שרכא זק,והח הענק יתגולי את שהביס זה דוד. המלך דוד, אני ״זה -

 אנסה, לא שאם ידעתי כי רצה לא אחר אחד כשאף מולו להתעמת לנסות יתירצ וכלל. כלל

 הוא שלי, הפחד היה גוליית מנסה. הייתי אילולא קורה היה מה לעולם לדעת אוכל לא

 רוםולג להפחיד בא רק שהוא ידעתי מאוד. ומפחיד מאתגר מייאש, אפשרי, בלתי גדול, היה

 צריך כזה, מאיים בדבר נתקלים כאשר לברוח ךצרי לא לא! אבל עשית. שאתה כמו ,לסגת לי

 לחזק אותך הופכת המכשול עם להתמודד מנסה שאתה העובדה עצם כי תו,יא להתמודד

 הגלויות ולעובדות לחיצוניות תיתן שאל היא, אליך תובנתי תנצח. אתה ובסוף יותר

 והוא תךיא תמיד ה׳ תשכח, ואל מהם. יותר חזק התהי ידתמ תנסה, אם כי אותך, להקטין

  צרה!״ בכל לך יעזור

 לא... עדיין ואני זה, את עשה ירין זה, את עשתה יעל זה, את עשה עידו זה, את עשית אתה -

 ענק פה ידי על נבלעתי הרגע גיבור. לא אני אבל גיבורים. של תובנות הן האלה התובנות כל

 גבורה של ניצוץש עד לעולם, ייפתח שלא סגור, שערכ פה לא. נישא דבר על תבתובנו מלא

 בבטנו. יופיע

  הגבורה? של תובנותיה את למדת אכן האם אך שתלמד, כדי ניתנו תובנות  -



 עבודות נבחרות 

 יהירות המואב

 הרצליה, חט"ב בן גוריון,  כיתה ט', יונתן טל

 נועה דותן בהנחיית 

 של בעז ורות  ונתם  חם, חתדולה בבית למאמר בעיתון: שמחה ג

לאישה   להינשאנהג נכון כאשר בחר בעז השמחה, רבים מעלים את השאלה האם  לצד 

ורק   כי על גברי ישראל להתחתן אך אלוהינויה. האם אין הוא עובר על מצוות יכרונ

   .טהורה יהודייהעם אישה 

עדי  איון בלילר ים ואף הצלחנו להגיעיצאנו לרחובות לשמוע מה אומרים האנש

 א הוא בעז.והל ,וחד עם החתן, הנדיב הידוע ואיש החיל ימו

בחרנו להתחיל את המסע ברחובות בית לחם. עברנו בין העוברים והשבים ושאלנו את  

דעתם על החתונה. היו שאמרו כי איש גדול הוא בעז אשר לקח את אשת קרוב משפחתו  

ה בבית  על שד עקב, ב שוחחנו עם ילהקים שם המת על נחלתו. הענייה, הצילה ודאג 

לחם: "אין גדול כמו אדם אשר דואג לקיים את מצוות הייבום והחליצה. רק אדם גדול  

הוא  בנישואים לאישה נוכרייה כמו בעז יעשה מעשה אצילי שכזה, כי הרי ידוע ש

 ".עקרה תכן שלא יהיו לו צאצאים מרות שככל הנראה היא י מסתכן כלכלית, וי

גדול   ,תכן שאדםידו לרעיון וטענו כי לא יהתנג  דווקא ות בעיר אשרהיו קול ,לעומתם

  ת . "זוהי סכנה אמיתי נוכרייהלו אישה  וייקח ככל שיהיה, יפר את מצוות אלוהינו 

היו לא מעט שביקרו את   ,גם הוא מבית לחם. בנוסף ," אמר יהושע,לדת היהודית

מה  צעאת חמותה ולצאת לעבודה ולפרנס את  לעצמההעובדה שרות לוקחת חירות 

 בושה. א כל לל

פגשנו אותו    .נוכרייהבחרנו לפגוש את בעז עצמו ולשמוע ממנו מדוע בחר לקחת אישה  

 עם הקוצרים את ארוחת הבוקר שלו.  אוכל   ,בשדה

 שלום לך בעז, אנו מודים לך על הסכמתך לשוחח עימנו. 

 בעז: הכבוד כולו שלי. 

חוסר האנוכיות שלך,    על  ך,ם על נדיבותל מדברי ובכל בית לחם, הכמראיין: שמך ידוע  

אהבתך את הזולת. האם אין אתה מסתכן בקלקול שמך כאשר אתה  על טוב ליבך ועל 

 ?נוכרייהלוקח לך לאישה אישה 

  , וכאשר הוא נפטר , בעז: רות היא אישה מיוחדת ביותר. היא נישאה לקרוב משפחתי

יותר  הקלים ה על החיים מולדתה, אך היא ויתרלה ויכולה לבחור לחזור לעמהייתה 



ובחרה לחזור עם חמותה שנותרה לבדה, ללא בעל וילדים. היא בחרה לעזוב את עמה  

לדבוק בחמותה האלמנה והשכולה. רק אנשים טובי לב ויראי אלוהים יעשו  ודתה  את  ו

לקרובת  דאגתה על מעשה אצילי שכזה. אינני יכול שלא להודות לה על מעשיה ו

 משפחתי. 

ובעזרת   ,דם בעל נכסים, מצבך הכלכלי טוב הרי א, אתה מה לך כל זהמראיין: אבל ל 

 השם יהיו לך ילדים, ואילו מרות סביר להניח שלא יהיו לך ילדים. 

בעז: אדם שעושה טוב לאחרים, ה' יעזור לו. אני מאמין ובוטח בה' שידאג למצבי  

 פתח.  ייהכלכלי ולכך שרחמה של רות  

 ן עוד בנים? מי אי שר לנעוהחליצה כא יין: מדוע בחרת במצוות הייבום מרא

בימינו, מצוות הייבום והחליצה הורחבה ואין היא עוד רק לאחים,   ,בעז: כידוע לך

אלא במקרה כמו של נעמי, אם אין בנים נוספים במשפחה, נלקחים בחשבון קרובי  

ם אחר, על אחת כמה וכמה  משפחה נוספים רחוקים יותר. אין לי כל כוונה לקחת מאד

 יבום.  ות ליאת הזכבן משפחתי, שהוא 

נאמנות. היא חרוצה מאין  למסירות נפש ולדוגמה ומופת לאצילות, בעיניי רות היא 

שראיתי כמה עבדה קשה בשדה ללקט לחמותה ולה, יכול להעריך   ,כמוה, רק אני

   חריצות זאת. 

 בחרנו לראיין גם את רות. 

 טוב.   מראיין: שלום לך, מזל

 רות: תודה רבה לך. 

דתך ולעבור לגור בבית לחם עם  את מולדתך ואת ת עמך, נוח אחרת לזיין: כיצד ב מרא

 חמותך? 

דתי  את  בו בחרתי להתחתן עם בחיר ליבי, מחלון, בחרתי לעזוב את עמי ו שרות: ביום  

בחיר ליבי. כאשר נפל עלינו האסון הגדול עם מותו של אהובי, היה ברור לי  ב ק ולדב ו

כאשר   ,של בחיר ליבי. לכןם ועם העעל עצמי תי שקיבלשאני ממשיכה בדת החדשה 

חמותי היקרה בחרה לחזור לבית לחם, לא היה לי ספק שאני חוזרת איתה לעמי  

 דתי החדשים. לו

 מצוות הייבום?מראיין: חששת כאשר בעז ביקש לקיים את  

נגעו לליבי וידעתי שזה   שבו  ואהבת האדם של בעז רות: חששתי מאוד, כי נדיבותו 

 י.יהשם, אב ילד  תושיהיה לימים, בעזר  איתו י את חי  רוצה לחיות  האדם שאני 



אנו רוצים לאחל מזל טוב לזוג הטרי ומקווים שאלוהים יסכים לקבל את בחירתו של  

ילדים רבים, מי ייתן ואחד מילדיהם של הזוג הנדיב, ב טובה ובעז ויברך אותם בפרנסה  

 . אוהב האדם והחרוץ, יהיה לימים מנהיגם של עם ישראל

  



 שתיקה

 הרצליה, חט"ב שמואל הנגיד,  'כיתה ח, ראליקה ישימ

 מזרחי דנה בהנחיית 

 

 וילכו שתי דמויות בצל אדוניי                   

 ידעו לאן ייעודם לא 

 שלושת ימים ושלושת לילות  

 ושתיקה רודפת אותם. 

 

 במסע הנורא נשלחו רגליהם

 בו תחזור מאכלת  בדם 

 ויצחק לא יצחק לו לרגע אחד

 תם. דפת או כי שתיקה רו

 

 האמונה העיוורת, תשוקה המסנוורת 

 מנם וחרטה וייאוש הא

 וימשיכו ללכת אין אף עין נפגשת 

 כי שתיקה רודפת אותם. 

  



 יחסי אחים

 ש"י עגנון, נתניה, חטיבת  כיתה ט', ניקול חצביץ'

דליה אביהו בהנחיית   

ךְ ָחָרנָה" ַבע ַוי ֵׁלֶׁ ר ׁשָ אֵׁ ב ְ  י(  כח,  אשית)בר "ַוי ֵׁצֵׁא יֲַעקֹב מִּ

רישית את דלת ביתו והתגנב החוצה. הוא עלה על גמלו והתחיל את מסעו לעבר  פתח חיעקב  

ארץ זרה לו, חרן, כשכל מה שנותר ממנו בבית הוא מכתב יחיד ובודד שכתב בחיפזון לאחיו,  

 רגע לפני שיצא מהבית.

 מאוחר יותר...מספר  שנים  

א ספר לי ממי  א, אנם? אב וקבותיו כל י "אבא מהו המכתב הזה? למה אתה פורץ בבכי בע

ספר לי   ,אנא , המכתב הזה... האם זה קרוב משפחה נשכח, או שאולי זה ילד אבוד, אבא

זאת ותן לי להקל מעט על העול הכבד שעל כתפיך". אלו הן מילים שאני רוצה לשאול את  

ל  עשאני רומז  אבי בכל פעם י בעינשאבי כל יום אך אינני מסוגל, אינני מסוגל לצפות בכאב 

תב. המבט בעיניו ברגעים אלו שובר את ליבי, וצרחה אילמת נשמעת מעמקי  א המכנוש

נשמתו. שלא תבינו אותי לא נכון, אבי הוא לא אדם חלש, הוא אדם חזק שגידל אותי  

והתגבר על קשיים רבים, אבל ברגע שהוא מתקרב אל המכתב, כל התדמית הזאת מתנפצת  

 ר מוחלט. לרסיסים, ואבי הופך לז

להיענות לבקשתי. אני עדיין  אבי  , הסכים  17ורק בהגיעי לגיל    ,שנים רבות  נמשך  ב הזהצהמ

בו הושיב אותי לידו, לקח את המכתב בידיו והתחיל לספר את  שזוכר את היום ההוא 

ישבתי שם בהלם ופשוט בהיתי בו. במשך   , מאחורי כותב המכתב. כאשר סייםשהסיפור 

שהיו באותו זמן בכאוס   , מחשבותייאת וותיי ת רגשאאיך להביע  דקות ארוכות לא ידעתי

מוחלט. כשנרגעתי, שאלתי אותו חרישית, "אתה יודע מה המצב של אחיך עכשיו?" והוא  

מקום הימצאו?" וגם לשאלה זאת התשובה הייתה שלילית. לבסוף  את  ענה לי שלא. "אולי  

לתי  את שא ששמע  כיים בכלל?"  שאלתי את השאלה החשובה ביותר, "אתה יודע אם הוא בח

 פניו, הוא הביט לתוך עיניי והשיב לי בטון כבד מאוד "לא". קדרו 

שקט, והשקט הזה הזכיר לי את השקט שלפני הסערה.  נהיה לאחר השיחה עם אבי, הבית 

המועקה והחששות תפסו חלק גדול בתוכי בעקבות מילותיו של אבי. רציתי לדעת יותר על  

מן הבית לספק מים ומזון לאנשיו.  אבי יצא  חושב, אחיו. בעודי עברו ועל היחסים עם 

נשארתי לגמרי לבדי. לא עבר זמן רב ונכנעתי לסקרנות שגברה בי. התגנבתי בחשאיות  

של חיפוש מצאתי את המכתב ופתחתי אותו... המכתב לא היה  מספר  לחדרו, ולאחר דקות  

  המכתב ב את תכי הכותב כ והכתב היה מרושל, נראה , ארוך, אורכו פחות מעמוד אחד

      בחיפזון. המכתב היה חתום בשם "יעקב".  התחלתי לקרוא את המכתב באיטיות.

 



 אחי היקר, 

מחילה, אין לי שום זכות לבקש את סליחתך  ממך  אני יודע שאין לי כל זכות לבקש  

הבנתך בנושא. ולמרות זאת, אני עדיין רוצה להתנצל בפניך, על מעשיי ועל  את ו

ערצתי אותך ושאפתי להיות דומה לך, דמות  ה יד, תמ הקטןם. כאח השלכותיה

נערצת, אח ובן שניתן להסתמך עליו בשעת מצוקה. אך לא כך היה הדבר. בעוד  

ובעקבות זאת התחלתי   ,אימנו אהבה אותי, אבינו תמיד העדיף אותך על פניי

בל צייתי לכללי הבית ולכל בקשות אבי, א  , להרגיש מעט מוזנח. במשך השנים

לנערים.  והיינו . שנים אחדות לאחר מכן, שנינו התבגרנו תומדר מע לא סהוא 

אימנו דחקה בי לעשות משהו בהקשר לנושא הבכורה. תחילה  , באותו זמן

ושבוע לאחר מכן    ,תוכניתהאך לבסוף נכנעתי לה. היא סיפרה על  ,סירבתי

  י את מכרת ל בושהוצאנו אותה לפועל. אתה כנראה עדיין זוכר את היום ההוא, 

יום וראית שעל השולחן מונח נזיד   חזרת עייף ותשוש מהשדה באותו  ך.רתבכו

עדשים. דרשתי ממך את הבכורה בתמורה לאותו נזיד. אתה ענית לי: "ִהנ ֵה ָאֹנִכי  

ה ָלמ ָ ה ִלי ב ְֹּכָרה" הֹוֵלךְּ ָלמו ת וְּ . כשאמרתי שלא אמכור לך את  )בראשית כה, לב( ז ֶ

את הבכורה. אני אתוודה בפניך ואומר    לית  ומכרבעת  שבע, נשיהנזיד כל עוד לא ת

שלאורך תקופה מסוימת לא הרגשתי כל רגשות חרטה או אשמה על עשיית מעשה 

 אבל כשהתבגרתי יותר הבנתי את חומרת מעשיי.  זה,

ואני לך אח   , היחסים בינינו מחדש. אתה היית לי אח גדולהתאזנו  , כשהתבגרנו

היום הגורלי הגיע, אבינו, שבאותה . לנצחכים לא נמש קטן. אבל דברים טובים 

תקופה איבד את ראייתו, הודיע שהוא הולך להעניק לך את ברכת הבכורה. 

מקבל  ה"מכרת לי את הבכורה ובכל זאת את קינאתי וגם כעסתי. חשבתי בליבי:

את הברכה, לא כך הדברים הולכים להימשך אחי...". אני מתחרט מעומק ליבי 

רבי, אני יודע שזה לא תירוץ, אבל באותם רגעים  בקו  שעל  ניות ות הזדועל המחשב 

הרגשתי כאילו השטן בא ורדף אותי, לא שלטתי בעצמי, התאווה להשיג את  

ברכת הבכורה גברה על השפיות ועל החשיבה הרציונלית שלי. סיפרתי על כך  

על   מנו מאחר שפחדתי להתייצב מול אבינו בכוחות עצמי, והיא סיפרה לי ילא

ה. ומכאן אתה כבר יודע מה קרה. הברכה הועברה אליי  הבכור להשגת ניתהתוכ

 ואתה... 

 , אוהב ומתגעגע

 אחיך יעקב"

 

 

דמעות זלגו מעיניי וטפטפו על המכתב השברירי, קיפלתי אותו בידיים רועדות ובעיניים  

נוראית?    ד באחיו בצורה כהובגיחשבתי, איך זה אפשרי שאח    , דומעות. כיצד זה יכול לקרות



ולא הבנתי כיצד יכול אבי לסלוח לאדם כזה, שנעץ סכין בגבו ושיחק  ולבל יתי מב הי

 ברגשותיו.  

 טראח! 

זינקתי ממקומי ומצאתי את אבי עומד מאחוריי וידיו שלובות על חזהו. על פניו היה מבט  

  ך ללא הועיל. הוא א  ,זועף. הוא לא היה מרוצה. ניסיתי בחוסר אונים להסתיר את המכתב 

בדתי  יהתפרץ וא שניסיתי לאגור במאמץ רב, . באותו רגע הכעס,טר ליידי וסחטף אותו מ 

אדם   כיצד הוא יכול לסלוח לאדם שכזה? , שאלתי שליטה על עצמי. צעקתי על אבא שלי

ניצל אותו לטובתו האישית. אבי בתגובה שתק, עיניו שידרו עצב  ש שבגד בו ו  חסר עקרונות,

מבט חטוף בעיניו סיפק את   זעם. לוש שלראה ניצוץ קמתחת לפני השטח נו ,וחרטה

 אבל לא שכח.   ,התשובה לשאלתי. הוא סלח

מנם הוא  ואבי אמר בלחש: "יעקב הוא אחי, וזאת עובדה שלעולם לא תוכל להשתנות. א

אבל אם אני אי פעם אפגע בו, לא אוכל לסלוח לעצמי על כך לעולם.   ,בגד בי ורימה אותי

והכעס והאיבה שלי היו הגורמים   ,אחי אוד עלחלה כעסתי מאודה בפניך, בהת אני

הבנתי כי מעשיי היו שגויים גם   , שנה לאחר יום בריחתו 20-העיקריים לבריחתו. היום, כ 

הבנתי שלמשפחה אין תחליף ושהברכה ש"פספסתי" אינה חשובה כמו חיי    , כן. כאדם בוגר

יבות  את חשהבנתי  תו יום שבו  אומאחי, שאינם ניתנים להחלפה. המשאלה היחידה בליבי  

כדי להתנצל בפניו ולהסיר את האבנים   ,תו, ולו רק ליום אחדילהתאחד אהיא אחי 

יו המזוקנות והעייפות של אבי. כעסי  הכבדות האלו מעל ליבי". הדמעות זלגו אט אט על פנ 

 התחלף בחמלה.  

  תי שם כחייל התגייסתי לגדודו של אבי כחייל מן המניין ושיר  , כעבור חודשים אחדים

, אבל פרט זה לא שינה לי יותר מדי. ידעתי כי בחלוף הזמן אעלה בדרגות,  זוטר במעמד

לדרגה בכירה יותר.   קודמתי מספר אכן כך היה. לאחר חודשים ו ואתמנה לתפקיד בכיר, 

במחנה מהומה רבה. יצאתי מאוהל המפקדה כדי לגלות  התחוללה  ,שבוע לאחר המינוי

מחנה בנשקים שלופים, מוכנים לכל  ברי הקיפו חאת השליח ה שלמחנה נכנס שליח זר.

גם לגרוע ביותר. הבחנתי שלצד השליח היו מונחות מתנות רבות. מתנות? ממי   , תרחיש

פילסתי את דרכי בין המון האנשים שהתגודד שם עד שהגעתי אל   נשלחו? ומה מטרתן? 

אתה?   י אותו: "מיהשליח המסתורי. הרמתי את ידי להשתיק את קולות ההמון ושאלת

כי רק שליח חסר  ובאת? ומהי מטרתך בבואך לכאן?" השליח ענה בתשובה: "אדוני, אנ  מניין

רץ ושמה חרן. אדוני יעקב, ציווה  משמעות ושמי אינו רלוונטי עבורך. באתי לכאן ארצה מא

 " .עליי להעביר מנחות אלו לאדם המכונה עשו ולהגיד שפנינו לשלום ושאדוני חפץ לפגשו

טעה בי ההבנה. הלוא יעקב הוא דודי,  י מוכר כל כך, ופתאום נע לי זה נשמקב... השם היע

זיזות ורצתי  אחיו של אבי. ציוויתי על השליח להישאר במקומו ועל החיילים לא להתנהג בפ

במהירות לעבר אוהל מגורי אבי. סיפרתי לו בחיפזון על כל מה ששמעתי רגעים ספורים לפני  

תו במשך שעות רבות.  יאת ההמון ודיבר א  פיזר השליח,וא מיהר אל ועיניו אורו. ה כן,

ציווה   , אביכל אחד לדרכו. שבועיים לאחר מכןוהלכו כשהחשיך, יצאו שניהם מהמאהל 

את חפצינו ולנוע לעבר יעד לא ידוע. הלכנו זמן כה רב עד אשר איבדתי את   עלינו לארוז



עצר    ,להחשיךשעמד  ורק כ  משכנו ללכת,תחושת הזמן, שניות נדמו כדקות ודקות כשעות. ה

. הסתכלתי אל האופק וראיתי שם שיירה ארוכה של אנשים. היו שם נשים  אבי אותנו 

ם בוגרים, גמלים וצאן. בראש השיירה עמד  צעירות ונשים מבוגרות, ילדים קטנים וזכרי 

ו  אדם שהיה ככול הנראה בגיל העמידה, כמעט זהה לגמרי לגיל אבי. פניו של האדם הי

ובכל זאת הזכירו לי אותו עד מאוד. פניתי להסתכל על אבי ומצאתי אותו    , י אבישונות מפנ 

ואמרתי לאבי   מביט על האדם ההוא בהתרגשות, ואז הבנתי מיהו האדם ההוא. התרגשתי 

ָראתֹו ַויְַּחב ְֵּקהו  ַוי ִ   ," עוד לא הספקתי לסיים את דבריי,"לך אליו  בעדינות:  ו ִלקְּ ל  "ַוי ָָרץ ֵעש ָ פ ֹ

ֵקהו  ו וַ אָר ו ָ צַ  ַעל ָ ׁש  בְּכ ו " י ִ  .  ד(  )בראשית לג, ַוי ִ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 יומן מסע –מלכת שבא 

 עגנון, נתניהש"י , חטיבת  כיתה ח', יהלי כאהן

 דליה אביהו בהנחיית 

 -לפנה"ס 962-

 יומני היקר,  

כה של  ללפני כשלושה חודשים יצאתי עם משלחת חיילים. מטרת הנסיעה מפגש עם מ 

לא היה פשוט כלל וכלל. נתקלנו בשודדים שארבו לשיירות כדי לגזול    המסע  שלמה.  ממלכת 

א הקל עלינו. בלילה קר וביום חום  רכושן, נקלענו גם לסופות גשמים וחול. גם מזג אוויר ל

אימים. לא פעם עלו בי הרהורי חרטה על הנסיעה, אולם המחשבה על מטרת הביקור עזרה  

מה לעבר היעד. אני מצפה בכיליון עיניים  קדי  להסתכל ורי החרטה והלי להיפטר מהר

לפגוש את שלמה המלך. שמועות סיפרו שאין חכם כמוהו וגם לא היה. יש גם שמועות  

. אני מצפה לקבלת פנים מכובדת מצד  מאוד  אומרות כי ממלכת שלמה היא ממלכה עשירהה

 בקשתי.   ממלכת שלמה. אולם הכי הכי אני מצפה שהמלך יקבל את

הריים. סוף סוף נכנסים אנו לתחומי בירת הממלכה. העיר  ו בצ 12:00 מעטה כהשע

מרחבי הממלכה, אני לא  ירושלים. רוצה לומר לך, יומן יקר, כי מרגע שדרכה כף רגלי ב 

מפסיקה להתפעל מיופייה של המדינה. הפרחים מסודרים לפי צבעים, שדות ענק של  

מבני הארץ הם   , בנוסף לכך וד...אנה ועיטה, גפן, תח כגון תפוחים,  ,גידולים ומטעים

 מהיפים ביותר. 

הוביל   ,שלמה המלך בכבודו ובעצמו לקבלנו. התנהג בצורה מכבדתהגיע  , כאשר הגענו

ליווה אותנו אל חדר האוכל המפואר.  ר כך  אותנו לבית הרחצה כדי שנתרענן מהמסע, ואח 

אשר   האוכלמכמות יו. נדהמתי רמשלחתי ואני התיישבנו בשולחן המלך עם שלמה וש

לרגע חשבתי שאני עומדת לאבד את  שהייתי כל כך מופתעת מהשפע נמצאת על השולחן! 

ם כל כך הרבה מטעמים. חלקם היו זרים לי, ואת האחרים  על השולחן היו מונחי  .ההכרה..

הכרתי, אך הטעם שלהם בארץ פשוט אחר ומופלא. התאהבתי במטבח ממלכת ישראל,  

כדבש, את בשר הבקר אשר בושל במידה כה  ופלא טעמם מהתאנים אשר  אהבתי את 

חיטה  הזכירה לי לחם שכיכר הסולת  וחדש לי ז ה מופלאה וטעימה. אחד הדברים אשר הי

טעם מתקתק ונפלא. המאכלים היו בכלי זהב וכסף עדינים. הכלים הונחו על מפה  ב רק 

גם  ן והזמיעציו ויל למשרתיו ו מאוד צחורה כמו הלבנה בליל ירח מלא. שלמה היה נחמד 

יועציו לשבת ולאכול יחד  את ו ו לליבי הזמנת שלמה את חיילי התנו. נגעיאותם לשבת א

כבד את נתיניו. וזכות היא לאנשיו להיות כפופים למלך אדיר  תנו. כל הכבוד למנהיג שמיא

 זה.

הוא   ם לבחון את חוכמת שלמה ולראות א הגעתי:  בשבילו שעשיתי את מה  , לאחר הסעודה

  . כהרף עין   אותן  שלמה פתר , והתחלתי בשאלות יחסית פשוטות  רים. ם מספו שכולחכם כמ

את דרגת קושי השאלות. גם עליהן ענה המלך באופן ברור ומדויק. כאשר   העליתיאט אט 

הגעתי לשאלה האחרונה, הייתי בטוחה שניצחתי את שלמה כיוון שלא הצליח לענות על  



עם תשובה נכונה. כששאלתי את  אליי ה חזר דרו כחצי שעחשאלה זו, אולם לאחר שחשב ב 

ם. הבנתי.  יוהפנה מבטו לכיוון השמי  י שלמה מהיכן הגיעה חוכמתו הרבה, הוא חייך אלי

הוא האחראי לכל מה שצפיתי בו במהלך   , האל הגדול של הממלכה, האלוהים של המלך

סא  ך על כחפץ בך לתת רברוך אש  אלוהיך"יהי ה'  : הביקור. גם אני חייכתי וברכתי אותו

 ט(.   , י, אכים  )מל  ראל באהבת ה' את ישראל לעולם וישימך למלך לעשות משפט וצדקה"יש

רגע מבורך זה היה האות לכך שאני צריכה לממש את מטרת הגעתי למלך שלמה. סימנתי  

לאנשיי להביא את המתנות אשר הבאנו. היו אלה המתנות הטובות ביותר שאפשר למצוא:  

נים יקרות ערך, מתכות יקרות ערך אשר עבדיי כרו  ם, אב מדהימים בניחוחות יבשמים יקר

בשבילי. את כל התשורות האלה הבאתי לשלמה כדי שיבין כי  יומם וליל כדי למצוא אותן 

לשלום מטרת הגעתי. וגם כדי שהמלך ישכיל להבין את החשש שלי מהסכם הסחר שכרת  

פרו לי אנשיי על  ים. סה לחירין המלך שלמב עם חירם מלך צור. יודעת אני על הקשר החם 

גם  ה רב  של מתנותיי יהיהמתנות הנפלאות שהעניק מלך צור לשלמה. מקווה מאוד שערכם  

בין מדינת שלמה לצור. אני  שהמלך, ואולי אצליח בעזרתן לסכל את ההסכם  יבעינ ואה

 רווחת כלכלת מדינתי. למען חייבת זאת  

יתי לו על האירוח הנפלא,  שהוד  . לאחרחדר הישיבותלהוד מלכותו, שלמה המלך, הובילני  

י, חיוך זה העניק  יה. שלמה חייך אלביקשתי מכבודו שיקשיב לבקשתי והלוואי שגם יענה ל

פתחתי דבריי ואמרתי לו כי אני יודעת על ההסכם שנרקם  ,  לי ביטחון ותקווה. לא היססתי

ר.  לא דיב רחוק. שלמה הבין ממלכתו לממלכת צור. הסכם בדבר נתיב ים חדש למזרח 

הרי  אני המשכתי ואמרתי כי הסכם זה עלול לפגוע פגיעה קשה בממלכתי. ותכל עליי, הס

ידוע לכולם כי כלכלת מדינתי מבוססת על הובלת סחורות בדרך היבשה ועל גבי גמלים.  

ביקשתי משלמה שיבטל את ההסכם הימי. אני יודעת שמלך גדול ומוסרי כמוהו לא ייתן  

אלוהיו, להתמוטט כלכלית. כולנו יודעים מהי  את ו  שלמה ת המלךריץ כל כך אעלעמי, שמ 

למדינה ולאנשיה. שלמה המשיך בשתיקתו. הוא הביט בי  המשמעות של קריסה כלכלית 

" התחננתי אליו,  ,והנהן בראשו. גם אני הסתכלתי אליו במבט של תחינה. "בבקשה

ך כלל  סע שלע: "המאיחרה להגי אשהמסע הארוך שעשיתי לא יהיה לשווא". תשובתו ל "

שם,  ) אלה""והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר ש   : ואכן ".לא היה לחינם

יג(.  אנחת רווחה יצאה ממני. קדתי קידה עמוקה לפניו והודיתי לו. עכשיו אני רגועה  

לכת שלמה. ביקשתי שיסביר לי על ארצו  מונינוחה ומוכנה להמשיך ולהתפעל ממ

ם אני לא  אר הם חוגגים פה. המלך שאל אותי בחיוך ים אשו והחגהמנהגים של ,המופלאה

  ועל חגיו  לממלכתי, כי ייקח לפחות יום שלם כדי להסביר על מנהגי עמוממהרת לחזור 

ולהראות לי את יופייה של עירו. צחקתי ואמרתי שמוכנה אני להיות כאן לפרק זמן ממושך  

שלמה התחיל בהסבר על  ולם. ה על כמה שהוא משריולו רק כדי לספוג את האווירה המדה

כאשר    ל לעצמאות עמו. הסביר לי על חג הפסח.אותו הוא כינה חג החירות. חג שהובישהחג  

שישחררו את    כדיעם ישראל היה בעבדות במצרים, ה' אלוהיו הטיל עשר מכות על המצרים  

ל  האיא  ב החרר אותם,  ש לא היה מוכן ל  עדיין   מלך מצרים , כשבני ישראל. לאחר תשע מכות

אל למרוח  את המכה העשירית, מכת בכורות. שלמה הסביר שניתנה הוראה לבני ישר

היה  סיפר שלמה,  ,שהאל יפסח על בתי ישראל. רק לאחר מכה זו  כדי משקופיהם בדם צאן



לא רצה עוד סבל. שלמה סיפר לי  הוא פרעה מוכן לשחרר את עם ישראל כיוון שגם בנו מת ו 

לך כל מכה ומכה כדי שפרעה לא ישחררם ואז  ה במהלב פרעאל הקשה את השיש אמונה ש

שניתנו. שלמה המשיך וסיפר לי על נדודי עמו במדבר בדרך לארץ   ייענש באמצעות המכות 

המובטחת ועל הניסים שעשה האל למען העם. שוב נדהמתי מעליונותו של אל ממלכת  

   .)שם, ט( וך"רשלמה. הנפתי ידיי למעלה ואמרתי "יהי ה' אלוהיך ב 

שיש להם שלושה  עניין אשר שלמה סיפר לי עליו הוא הקרבת הקורבן. שלמה סיפר ג ממנה

חגים שבהם כל עם ישראל עולה לבית המקדש ומקריב קורבן לאלוהים. החגים נקראים  

תכן שכל עם ישראל מגיע לבית  י שלושת הרגלים, כך שלמה סיפר. שאלתי את שלמה כיצד י

כי העם יודע כיצד להתנהג ויודע להמתין  ענה  . שלמהבעיות ארגוןוהמקדש ואין עומס 

יש לא מעט אנשים שתפקידם להשליט   , רבנות. ובנוסף לכךורבת הקבסדר מופתי בעת הק

 סדר וארגון בבית המקדש. 

הוא ערך לי סיור בארמונו הגדול ובבית המקדש המהודר.    ,לאחר ההסברים על מנהגי העם

לם לא ראיתי ארמון שגדול יותר  ונו. מעאת ארמו למה שהראה לי  ,בתחילת הסיור

שיטות עיצוב אשר בחיים לא ראיתי. שלמה  ב זהב טהור  ה  מצופמארמוני, הארמון היו רובו  

גם הראה לי את כלי הנגינה של אביו, המלך דוד, את הנבל. כאשר החזיק בנבל, אני מוכנה  

 יו. את אב מעריץ ספק, המלך   ןלהישבע, ידיו רעדו ואולי גם דמעה נראתה בעיניו... אי

טות העיצוב אשר היו בארמון  החלטתי לאמץ כמה משי   ,לאחר שסיימנו את סיורנו בארמון

ביקשתי משלמה שיסביר לי על שיטות העיצוב והוא הסביר   בארמוני, מאוד שיהיו רציתי ו

  לי על השיטות שלו. אחת השיטות שהכי מצאה חן בעיניי היא הקירות. הקירות היו מלאי 

וד מלכותו הסביר לי שכאשר הוא רוצה קיר עם פרטים קטנים,  ות. הותמונ פרטים קטנים

 .  כל דבר הוא משרטט את הקיר הזה בנפרד ואז מסביר לאדריכל היכן הוא רוצה למקם 

שנראה מפואר מאוד. כאשר נכנסנו פנימה הפה שלי נפער.   ,המשכנו לעבר בית המקדש

זהב טהור וכלי קדושה אשר  רות מבו מנוהמקדש. היו    הייתי כל כך מופתעת מיופיו של בית 

כלים חשובים ודברים מימי קדם. שלמה הראה לי את   נראו יוצאים מן הכלל. במקדש היו 

חפצים ששימשו עדות לניסים של האלוהים בעת הנדודים    צנצנת המן וכן את נחש הנחושת, 

 במדבר.

שזה  וודא  כדי ל  מספרפעמים    ו הם מדדש שלמה הסביר לי שכל דבר נמצא במקומו המדויק ו 

מסוים, קוראים לכוהנים אשר יודעים  במקום הנכון. שלמה אמר שכאשר צריך להזיז דבר 

   חוקי האל. לפי להניח את הכלים במקום הקדוש לפי הנהלים ו   דכיצ

על מבני בית המקדש. סיפר שיש מקום שרק הכהן הגדול יכול להיכנס  גם המלך הסביר לי 

שם "דביר". הוא הוסיף ואמר שכאשר הכהן  זה ב  ה מקוםית. הוא כינרושם נמצא ארון הב 

, קושרים לו חבל סביב הרגל כדי שאם יקרה לו משהו יוכלו למשוך אותו  הגדול נכנס 

   החוצה.

.  לארציוהחלטתי לאמץ אותו  אהבתי את מנהג עליית העם לבית המקדש בחגים מסוימים 

ואר ואציב בו את  ין מפנה בניע הביתה, אב יהחלטתי שברגע שאג , כיוון שאין לי בית מקדש



בשנה. החלטתי שהעם  מספר  אה לעמי לעלות פעמים  פסלו של מלך שבא הראשון. אתן הור

 שלי יצטרך לעלות למקום הזה, עוד לא הייתי בטוחה כמה פעמים ומתי. 

  הסיורים הקסומים ברחבי העיר נמשכו יומיים נוספים. הגיעה העת לחזור הביתה. עכשיו, 

אוכל להמשיך את ההתנהלות  שו רופה הכלכליתהקטסטלצתי מי יודעת שנחנכשא

של מדינתי, המסע הביתה יהיה רגוע. אני חוזרת לממלכתי עם ההבטחה של המסחרית 

 המלך שלמה וגם עם לא מעט מתנות שקיבלתי ממנו.  

"והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה מלבד אשר נתן לה כיד המלך  

 . יג(שם, ) יה"ועבד צה היאפן ותלך לאר תשלמה ו 

  



 מיומנה של חנה

 , פתח תקווה חטיבת בן גוריון, כיתה ט' , הילה קרסין

 שרית כץבהנחיית 

 יום חדש... 

 עלינו היום לשילה לזבוח לשם, 

 י עוד טרם הגענו. יליבי היה כבד על

 ההתאספות הזו של כולנו יחד קשה לי. 

 ידעתי בדיוק מה מצפה לי שם. 

 יה שמחים ומאושרים כולם יחד ם ילדנינה עכשאראה את פשידעתי 

 ואני לבדי,  

   ידות הזו תקרע אותי מבפנים.הבד

 הפעם לא הצלחתי להתאפק,

 י. יהבכי השתלט על

 ל סגור אצלי, ולא הצלחתי לאכול וגם לא לשתות, הכ

 כמו הרחם שלי, רציתי לברוח רחוק... 

 אהבה.  תאלקנה שלי ניסה לעודד אותי ולחזק אותי במילו 

 , הוא מפגין את זה כל הזמן ליד כולם,  מאוד אוהב אותישהוא יודעת אני 

 ברור לי שזה גם יעלה לי ביוקר, פנינה עוד תתעלל בי נפשית בגלל זה.

 וחוץ מזה שהניחומים שלו לפעמים מפחידים אותי, 

 לפעמים נדמה לי שאולי הוא כבר ויתר, 

 י ככה. יהג אלכן והוא מתנלאולי הוא מאמין שלא יהיו לו ילדים ממני ו

   מא.ידרש לזכות להיות אי נת לוותר, אעשה כל מה שיאני לא מתכוו 

 יום חדש... 

ל  והיה לי כל כך קשה להתעורר הבוקר, מן כבדות כזו בגוף שגרמה לי לעשות היום הכ

 לאט וכל כך מעט. 

כמובן שפנינה לא חסכה בעקיצות שלה. שאני יכולה להרשות לעצמי לא לעשות  

 חוץ מעצמי. י אף אחד ת כלפאחריו  , כי אין ליםכלו

 והוסיפה שביום שאני לא אהיה מרוכזת רק בעצמי אולי אז אזכה לילדים. 

 לומר דברים כאלה.   יזה אכזרי בעיני

 במידה מסוימת היא צודקת, אני באמת מרוכזת בזמן האחרון 

 בכאב שלי, במה שחסר לי, במה שאין. 

לי לצאת  לא עוזרות שלה צניות הערות העוקהואבל זה גדול ממני, והנוכחות שלה 

 מזה,

 להפך, הם מזכירות לי מה אין לי. 



 הלוואי והיא תניח לי לנפשי... 

 יום חדש... 

 בלתי את המחזור החודשי....ילמרות כל אהבתו של אלקנה שלי... גם החודש ק

 דייייי... עד מתי? 

 יום חדש... 

 כבר הרבה זמן שלא כתבתי.

 גדל. גדל ושגדל ודש, רק כאב חאצלי לצערי אין שום  

 אנחנו עולים לשילה לזבוח לשם, מחר 

 זדמנות שלי לומר לו את שעל ליבי.הזאת תהיה ה

 יום חדש... 

 אלי, אלי שבמרומים, שמע את קולי, קול תחנונים, 

 נודרת אני לפנייך ה' צבאות  

 שאם לא תשאיר אותי בודדה,

 שאם תזכור להעניק לי, לאמתך, זרע בר קיימא... 

 משאלה... ל, להגשים כל ו כעשות התה שמסוגל לא

 

 לך אלי, אעניק את ילדי הראשון. 

 האחרונה תקוותי אתה הוא  

 שום מרפאה ושום משקה ושום צמח לא עזר לרחם שלי להצליח  

 לשמור על העובר.

 ברור לי שנדרש לי נס שהוא מעל הטבע,

 זה אתה אלי  – ומעל לטבע 

 

 חנוני אמתך תאנא אלי שבמרומים, שמע קולי, קול  

 אשר לו אני מחכה יותר מכל דבר בעולם,  שאת הילד  לפניך נודרת 

 אעניק לך, 

 לכל ימיי חייו. 

 יום חדש... 

 הלב שלי מלא תקווה. 

 מעולם לא הייתי אופטימית כמו היום... 



 ,שחשב אותי לשיכורה שממלמלת תפילה ,עלי

 פייס אותי כשהסברתי לו שאני מתפללת ומתחננת בפני השם... 

 ישראל, ייתן לי את אשר ביקשתי ממנו. לוהי ול, א שם הגדאת מילתו שה ונתן 

 אני מרגישה שהגוף שלי מתמלא אהבה.

 היכן אלקנה שלי? 

 יום חדש... 

 המחזור כבר היה אמור להגיע לפני שבוע, 

 אני אף פעם לא מתבלבלת בספירה...

 אני מתהלכת מהבוקר עם חיוך, 

 הפעם אני מרגישה שזה שונה 

 נו.  לי, קורה ל  ההפעם זה קור

 ם חדש... וי

 כבר חודש שלא קיבלתי מחזור 

 ואני מרגישה כל כך רע. 

 כל בוקר יש לי בחילה נוראית 

 ובכלל, שמתי לב שפעם לא הפריע לי  

 ריח הצאן והיום זה גורם לי להקיא. 

 אני משתדלת שפנינה לא תשים לב שאני לא מרגישה טוב,  

 כי היא תתחיל להציק ולחקור אותי. 

 ש... דיום ח

 ועם במהירות שיא, חה, ליבי פכך שמ  אני כל 

 היום בדקה אותי המיילדת. 

 אלקנה חיכה מחוץ לאוהל.

 היא בישרה לנו שאני בהריון! 

 מזמן לא ראיתי את אלקנה שמח כל כך! 

 הוא צעק כל כך חזק שזה גרם לי להתפרץ מצחוק  

 של שמחה והתרגשות. 

 האמת שבתוך תוכי כבר ידעתי, 

 נה. י מרגישה שונ כבר הרבה זמן שא

 אבל פתאום   ,מרגישה טוב פיזית נם לא י אומאנ

 ל סביב נראה לי ורוד. והכ

 אפילו פנינה הייתה נחמדה אלי היום. 



 יום חדש... 

 הימים עוברים, אני כבר בחודש חמישי 

 ואני חייבת לספר לאלקנה שלי על הנדר שנדרתי. 

 אני בעצמי צריכה זמן להכיל את זה... 

 מחר אדבר איתו.  

 חייבת.  יאנ

 . ש..חד יום

 סוף סוף דיברתי עם אלקנה.היום 

 סיפרתי לו על הנדר שנדרתי. בהתחלה היה לו קשה,

 אבל בסופו של דבר הוא הבין אותי. 

 הבטחתי לו שאביא לו עוד הרבה ילדים... 

 יום חדש... 

 אין מאושרת ממני!!! 

 נולד לי בן. 

 אלי שלי, בחרתי לקרוא לבני בכורי,  

 , לשמוא ,ראשית אוני

 לתיו. כי ממך שא

 סלח לי שאני לא מצטרפת לאלקנה שלי לזבוח לך,אנא 

 שמואל שלנו עוד קטן ואני עדיין מניקה אותו. 

 

 את הנדר שלי אני לא שוכחת! 

 , אביא אותו אליך לעולם! ייגמלביום ששמואל 

  



 גניבה בתיבה

 קריית אונו ,  בן צבי, חטיבת 'כיתה ט , תמר דעדוש

 שובע  נועה נסטל וקרןבהנחיית 

 

י את צעקותיו של יפת, בן הזקונים שלי, מהדהדות ברחבי הקומה  שמעת אבא!" "אבא!

שהיה לידי   , " מלמל שם,השלישית של התיבה. "הוא בטח שוב חשב שהוא רואה אדמה

בקומת החיות וגרם לגיחוך של חם בעקבות דבריו. "תמשיכו לחלק עלים ועשבים לפרות!  

ת שרץ לכיווני וקרא בנשיפות  י ביפבוננתתי בפניהם והתעוד לא התחלנו עם הזברות!" רטנ

אתה סתם מדמ.."   ,כבדות: "אבא... אתה... לא תאמין!" חם גלגל את עיניו ואמר "יפת 

 "כלוב האריות היה פתוח! והמנעול נעלם!"   , אך יפת נכנס בדבריו

ה?!  משרר בקומה, מלבד רעש הגלים שנשמע מבחוץ. "מוחלט  ושקט    ,עיניי נפקחו בתדהמה

מא ואני באנו להאכיל אותם והכלוב היה פתוח!  י" מלמל שם. "זה נכון! א,יוניגזה לא ה

" אמר יפת בכעס, "לפחות הטורפים לא  ,אבל עשינו ספירה ואף אריה או לביאה לא יצאו

"תסיימו לחלק את האוכל ותרדו למטה!" אמרתי   ." חם מלמל במעין הקלה,תוקפניים

"מי עשה זאת? מי   : חושב עליו הואשאני יחיד השהדבר כון, לבקור רוח והלכתי לכיוון הח

פתח את המנעול ולקח אותו?! הרי יש סיבה שלכל חיה יש מקום משלה! האריות היו  

למשל, או שהם היו פותחים כלובים   , יכולים להיפצע אם הם היו יורדים לקומת הפסולת

 של חיות אחרות והיה נגרם בלגן גדול!" 

התבוננתי באופק דרך סורגי העץ של  ת??" עשה זאר האחריות ש ס "מי ח : חשבתי לעצמי

- תכלת :היו שני צבעים ,כבר כמעט שנהכל שאני מבחין בו החלון. כל מה שהבחנתי בו, 

עמוק של הים הגדול. שניהם נראו אינסופיים ושוב  -בהיר של השמיים הרעננים וכחול כהה

סילק את כל  ו  העורב   לידי ידידי  תפתע נח העלו בי את המחשבה על קרקע יציבה ובטוחה. ל

" מלמלתי בחיוך יבש, קצת קשה להיות סגור בתיבה  ,חבר ,מחשבותיי הרחק. "שלום שוב 

עם עוד שבעה אנשים בודדים אז התחלתי לדבר עם החיות ולצפות בהן. "אולי אתה יודע  

כיף  במקרה מי לקח את המנעול?" שאלתי את העורב בלי לצפות לתשובה. לפעמים זה 

ר תשובה, בלי להתקיף אותך בבעיות שלו, פשוט מישהו  להחזיב בלי שהו רק מקשיישמ

ומסיבה כלשהי הרגשתי    ,שיהיה שם להקשיב. מישהו שאפשר לשפוך בפניו את הבעיות שלך 

" שמעתי את קולה הרך של אשתי, הסתובבתי אליה כבר מכין את  ,שהעורב מבין אותי. "נח

ושנינו    , " היא אמרה בנעימות,שביקשתלמעלה כמו    ם . "כולעצמי לעוד בעיה או קושי חדש

 שם כולם ישבו וחיכו לי.   –  קומת הלינה של בני האדם  –  עלינו לקומה השלישית

המנעול של כלוב האריות נעלם, עכשיו השאלה היא מי לקח   ,"טוב, כפי שאתם יודעים 

זה מחכים   לו זה ע אותו?" שאלתי ברצינות. שקט. אף אחד לא פצה את פיו. כולם הסתכל

ה בחטאו ויחזיר את המנעול. "אני מבין. לא רק שמישהו עשה טעות, הוא  ם יודאחד מהש

  –  " אמרתי בכעס מאופק, "חבל, כי כשאני אגלה מי זה בדרכים עקיפות ,גם לא מודה בה

עונשו יהיה גדול כפליים!" איימתי בניסיון כושל לגרום לאדם להודות. לאחר זמן מה  



אתעסק בזה מחר  שפל בחיות הלילה ולך לטדאי שאבמעשיו ושכ הלא יודהבנתי שהוא 

 בבוקר. 

" אמרתי  ,ידידי , קריאותיו של חברי העורב העירו אותי, כנראה נרדמתי קצת. "בוקר טוב 

בפיהוק וישר נעמדתי והתחלתי ללכת לכיוון כלוב האריות. "נח, אתה לא רוצה לאכול?"  

כמה שיותר  גנבה מקרה הל לחקור את י ה להתחשאלה אשתי כאשר חלפתי על פניה במטר

" אמרתי בחיוך בעודי מעיף מבט על האוכל הנפלא ומריח  ,מהר. "לא תודה, יבורכו ידייך

  ,את ריחו הטוב של התבשיל שהכינה. ירדתי לקומת המגורים של בעלי החיים עם העורב 

בחנתי  ואריות  תיבה בפעם הראשונה. הלכתי לכלוב הלשמלווה אותי לכל מקום מאז עלינו  

קרוב  מ אך לא  –  אך לא מצאתי דבר, בחנתי את הסורגים מקרוב  , סביבומה ש  ואת כלאותו 

למבצע הפשע, אפילו  משהו  בחנתי את הרצפה, אולי נפל    – י, בכל זאת זה כלוב האריות  ימד

לקיחת המנעול! "מה אתה  לבחנתי את כל המניעים האפשריים לפתיחת כלוב האריות ו

שהוא לא יחזיר לי תשובה. התנשפתי   ע אני ת שיודהעורב, למרו  לתי את ידיד?" שא ,חושב 

רמז קטן, שום דבר.   .קצה חוט.. .לו דבר אחד..ו בייאוש, כמעט חלף לו היום ולא מצאתי 

"למה שהאיש שלקח את המנעול לא יחזירו?" המשכתי   ," מלמלתי לעורב ,"אינני מבין

ר  י במעב מלמלת  ",מת הפסולתולשאול בבלבול. נאנחתי. "כדאי שאקח את כל הפסולת לק 

חד, עדיין יש לי הרבה חובות. ירדתי לקומה התחתונה, אינני יכול לתאר במילים את הריח  

שעברתי ומהטיפול   כאן, כל הפסולת של כולם נמצאת כאן, זה נורא! תשוש מכל היום

ל והחל להשתלט  ובחיות המשכתי לרדת ולהריח את הפסולת מסביב עד שכעסי היה כה גד

הגנב? מי השקרן?" זעקתי לחלל החדר. לפתע הריח נעלם  , מי י סימן : "ה', תן ליעלי

 ותחושה טהורה אפפה אותי.   

                                                       שמעתי קול שמימי.                                          ","משה

 "אלוהים? האם זה אתה?" שאלתי בתקווה.  

נשמע   כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא" גליך,מעל ר , של נעלייךה"מש

 קולו. 

 "מה? מה קדוש בקומת הזבל?" שאלתי בבלבול.

 הוא מלמל.  ","אה. אוי סליחה, טעות בטקסט

 "רגע, מי זה משה?" שאלתי בחשדנות. 

 הוא אמר במבוכה. ",מישהו שיהיה . "סתם..

 . "יהיה?" שאלתי מופתע

 ר. ו מהאת עצמהוא תיקן  "!"היה! היה 

" גיחכתי, "רגע. מה זאת אומרת התבלבלת בטקסט? יש לך טקסטים  ,"מה שתגיד, שיהיה

 מוכנים מראש?" שאלתי מופתע ומבולבל. 



 הוא שאל.  ממני לזכור בעל פה כל נושא שאני מדבר עליו עם כל אחד?""אתה מצפה 

 י בזלזול, ת "לא יודע.. אתה אלוהים, זה לא כלול בתפקיד שלך?" שאל

 עזרתי?"את  "אתה לא צריך   :הוא רטן והוסיף בשאלה ניינך!"ה לא עטוב, ז"

 בתקווה. "כן! יש לי בקשה! תוכל להגיד לי מי לקח את המנעול של האריות?" שאלתי 

 הוא אמר.  ","מצטער, אסור לי, זה נגד החוקים

 !צבנים האלה?ענכון?" שאלתי בגיחוך קל, מהיכן הוא הביא את החוקים המ  ,"אתה צוחק

הוא אמר במין יהירות, ואני התמלאתי בושה   ",לם משתי השאלות ששאלתאתע "אני

"אך כיוון שאתה מצאת חן   .מהאווילות שלי. הרי הוא יודע מה קורה בליבו של אדם..

  ,הוא אמר ומילותיו הדהדו ברחבי הקומה  "מאוד,  נח, אתן לך רמז, זה מישהו קרוב  ,בעיניי

מננו תם. טוב,  וכך הבנתי שז – תרתי משמע  –  ה שוב נעשתה מסריח ולאט לאט האווירה 

כדאי שאחזור לטפל בחיות, שלא ימותו או יחלו, חשבתי לעצמי ועליתי לקומת בעלי  

החיים. "נח! נח!" שמעתי את אשתי קוראת בשמי, הסתובבתי לכיוונה והופתעתי לראות  

החן   ת אבני לקח את שרשר  "מה קרה רעייתי?" שאלתי. "מישהו  .את עיניה מלאות עצב 

, "אל דאגה, השרשרת עדיין בתיבה ואנו נמצא אותה, נקווה גם  " היא אמרה בדכדוך ,שלי

 שעם המנעול והגנב!" אמרתי בכעס. 

*** 

מאז אותה שיחה עברו ארבעה ימים ולא מצאתי את המנעול וגם לא את השרשרת של אשתי,  

ם  חמישיה מאה בתיבה שאורכ אך איך אוכל למצוא לבדי מנעול קטן ושרשרת עדינה

וחמישה מטרים וגובהה חמישה עשר מטרים?! זה כמו לחפש מחט  רוחבה עשרים  , מטרים

  בייאוש " אמרתי ,הצמיד של אשת חם נעלם גם הוא! "ידידי –  בערמת שחת! ואיך שכחתי

"מי הוא?? מי הוא רודף הבצע הזה?! הגנב!  , בעודי מסתכל על האופק הכחלחל עם העורב 

,  מישהו מקשיב שלא מספיק רק  רב שתק, ובפעמים כאלה  והעו  עצות,  צעקתי אובד  "הנוכל!

" אמרתי לעורב ופתחתי  ,חבר  ,בוא ננסה שוב   ,גם מישהו שמדבר, חשבתי לעצמי. "טוב צריך  

והעורב עף אל על, כל כך חופשי,    ," קראתי לעברו,עבורו את סורגי החלון. "חפש לנו קרקע

" מלמלתי  ,נותן בו תקוותי. "עכשיו ני וא  , יולה הוטלה עלוחסר כל דאגות, אך אחריות גד 

"  ,לעצמי בזמן שסגרתי את החלון והתבוננתי בכל החיות התמימות, "נחזור לחקירה

אולי זה שם? חם?  "המשכתי את דברי. "מה זאת אומרת מישהו קרוב?" שאלתי את עצמי, 

והים  אל   איךה?  שזאת רק הצג  יפת?? הרי אשתי זאת לא, כיוון שגם לה נגנב חפץ יקר ערך, או 

העלה אותנו לתיבה אם אחד מאיתנו הוא גנב?! הלוואי והיינו מסתדרים כמו החיות  

רגוע! למה טבענו לא השתנה? או שאולי  ונהיה אפילו טבעם של הטורפים השתנה  –  בתיבה

.. וכנראה שתפקידנו היחיד הוא לטפל בחיות. הרי גם  .אנחנו פשוט לא יכולים להשתנות

לא יעזור לעולם שלנו אם בתיבה יש גנב. לטבע הטהור   ,המבול ,תרביוון הקיצוני רהפת

חטאינו   .בני אדם ובנות חווה –  איתנו מ ולחיות התמימות לא מגיע כל הסבל והרוע שבא 

 אנחנו רק עול לעולמנו ואין לנו גאולה. , בלתי נסלחים וטבענו בלתי ניתן לשינוי



*** 

קרה, השאלות מתרוצצות בראשי,   מה ביןי מא חזר, איננ לעברו שבועיים, וידידי העורב 

. אגב נוצות! צריך לנקות את קיני הציפורים! הלכתי  .הרי אין ממנו זכר! אפילו לא נוצה.

לחלקת העופות והתבוננתי בנקבת העורב הבודדה, כל הציפורים זוגות זוגות ורק היא לבד,  

"נקה בבקשה ,  ברילע  ורץ!" הוא צעק  אאב   ,בחושך ובקור. "שם!" צעקתי בקולי קולות. "כן

"ואתה חושב   ..." הוא נאנח.אבא, אני עייף ," ביקשתי ממנו, "אבל,את קיני הציפורים

" הוא מלמל והלך. "כבד  ,שאני לא?!" גערתי בו בכעס. "אין עוד הרבה קינים, אתה תסתדר

 את אביך ואת אמך!" צעקתי עליו.                                   

 שמיימי. קול  נשמע  ",שמתי לעצמיר"

.." מלמלתי בעייפות. נאנחתי בייאוש כשבליבי רק להבת  .אני משתגע כאן , "מה?? אוי

 אט אט.   דועכתתקווה קטנה שגם היא 

ני  י" מלמלתי בעייפות בעודי ממשיך לאסוף פסולת מק,"נשארו קצת קינים הוא אומר לי

לבדי! והוא  תיבה את ה י ם שנים בניתיהציפורים זה חמש שעות רצופות, "במשך מאה עשר 

לא מוכן לעזור לנקות את קיני הציפורים!!" המשכתי בכעס, נשימותיי נעשו כבדות מרגע  

י בשביל זה. למזלי נשאר לי עוד קן אחד לנקות,  ילרגע, אני תשוש ומורעב וכבר מבוגר מד

  ה ת את הקן ומוהעורב. מתחתי את גבי במאמץ והתרוממתי כדי לנק   –   הקן של ידידי האבוד

 גרם לליבי להחסיר פעימה!                                                                    תי בושראי

המנעול. השרשרת. הצמיד. ועד פריטים יקרי ערך היו בקן. העורב! ידידי הטוב ביותר! בגד  

מעו  ש יקות ליבי נפבי! הרגשתי כאילו אני עומד בלוע הר געש, החום רק המשיך לעלות, ד

וברגע אחד קט עולמי התהפך! לקחתי את הקן והטחתי אותו בקיר. "הוא   ,םמרחקי ל

פגוע. נקבת העורב וגוזליה עפו   –  לואך מעל הכ ,שולל!" צעקתי כועס, מופתעאותי הוליך 

דרך החלון שהשארתי פתוח. "כל הזמן הזה זה היה הוא!" צעקתי לחלל החדר. "מישהו  

טולת רגש, עמומה, כמו אבן אפורה וקודרת.  כה לניי הפנעצב והבעת פב " גיחכתי ,קרוב 

משחור, בדיוק כמו נוצותיו! הוא גנב, רמאי, רודף בצע ונוכל   ה נשמתו של העורב שחור

שקוע   ,מתוחכם! איך הייתי כה עיוור? שאלתי את עצמי בייאוש. כך שהיתי זמן רב 

ציפור  ברי  ה  לעתע עפפקטן וחלש. ל  לניצוץהייתה  במחשבותיי, ולהבת התקווה שבערה בי  

והחזירה אותי למציאות, הייתה זו היונה. התבוננתי בה, זאת היונה היפה ביותר שראיתי,  

נוצותיה לבנות כמו העננים, תנועותיה רכות ונעימות כמו של רוח אביב נעימה, אפופה היא 

דול  גהחיוך החל לוהילה טהורה כמו של מלאך שומר. חיוך קטן עלה על פניי כשצפיתי בה,  

לאש עוצמתית. לקחתי את היונה אל מול החלון ושחררתי   יהוץ התקווה בליבי שהם ניצע

כחול  האותה, בליבי ידעתי שהיא יודעת מה משימתה, וכשהיונה הצחורה עפה אל האופק 

 "שלום".   : הייתה בפי רק מילה אחת , והאינסופי

*** 



הזית בפיה,  עלהעם נה היוחזרה אז מ אנחנו יורדים כעת מהתיבה, חלף רק שבוע קצר 

מסמלת אדמה. אך חלפה לה שנה ארוכה מאז עלינו לתיבה, וסוף סוף אנו עומדים על  

 אדמה יציבה.  

" מלמלתי לעצמי ולה' בלב מלא תקווה. "כולם יכולים לכפר על חטאיהם  ,"הבנתי עכשיו

ם  האדני  לשמור שב   וכולם יכולים לזכות בגאולה! ואני מבטיח שאעשה כל שביכולתי בשביל 

רו! אך אני רוצה שתבטיח לי אתה שלא יהיה עוד מבול, לא עוד הרס! ושאם תרצה  שתפי

מנו  ילנו סימן ואנחנו נשתפר! אל תשמיד את כל מה שבנית! כרות ע  תיתן  , לתקן את העולם

 ברית!" שפכתי את ליבי והתבוננתי אל השמיים, מחכה לסימן.                       

ק גוונים כחולים באופק הרחב, כמו נס! הופיעו שבעה  י ראיתשר רב  ר זמן כהחולפתע! לא

פסים צבעוניים ברקיע, היה זה הדבר היפה ביותר שראיתי! הסימן! הברית של בני האדם  

"עכשיו? עכשיו הסיפור רק  : אבא?" שאל חם ואני עניתי לו שבע רצון וה'! "מה עכשיו, 

 " .מתחיל

  



 תידחזרה לע – רתאס :מלכה מנקודה עכשווית

 קריית אונו חטיבת בן צבי,  , כיתה ט', צרפתי עהנו

 נועה נסטל וקרן שובע בהנחיית 

 

, ללא כל שמץ של מושג איך ולמה  2019אסתר מוצאת את עצמה בתקופה העכשווית, בשנת 

 לעצמה: ת למלמ מ היא , לכאןהיא הגיעה 

 "מארמון מלא שפחות אין סוף 

 מאושר ועושר שאין לו סוף

 מגנים לך עוטפים וממדוד ו

 איך הגעתי לכאן? 

 " .זאת יגידו ימים

 נקלעה, חשה געגועים למלכה,  ואלישאסתר, אשר עדיין לא מבינה את המקום 

 ולביתה הכה מוכר:  לדודה

 "בניינים כל כך גבוהים, אחד מהם מעלה בזיכרוני את הזיכרון 

 המתוק של ארמוני המלא באנשיי האהובים, 

 מצפה  כמעט  בעודי י ללא שליטהיאת עינ הדמעות המציפות 

 לראות שומר המזמן אותי אל מלכי הקורא לי,   

 "  .האם דודי מחפש אותי? מה גדולה השפעת היעלמותי מכל אהוביי

אלו    ןמראה לא שגרתי, כאשר תהיותיה הורואה  אסתר המבולבלת ניצבת במקום לא מוכר  

 שהשתלטו על מחשבותיה: 

 זריאלי, ע"הולכת ברחובות תל אביב, מגיעה ל

 עזריאלי, אולי הוא מלך, אבל למה   – וזרמ שם

 כל הרחובות כאן חסומים, למה יש כאן המוני 

 אנשים צועקים, למה הם כה כועסים?  

 ומדוע נשמעות קריאות האומרות כי לא מתייחסים 

 אליהם כאל אזרחים יהודים שווים? 



 ום המדהים? האם זה קשור לצבע עורם, השח

 עזריאלי?"  רגע, האם אינם מממלכת

על פני אנשים    ת לפומפוחדת לאחר החדשות הקשות שהרגע שמעה, בעודה ח גישה  תר מר סא

דבריהם את תשומת ליבה, הם דיברו על הרוגים,  משכו  מדרכה הצרה, שקועה במחשבות,  ב 

את את  שנאת חינם, אסתר המסוחררת לא יודעת איך להתמודד עם המצב, היא מוצ על 

 ם:  ויר העולו א ל עצמה משחררת את מחשבותיה א

 פחד כזה לא הרגשתי  ,קרה ובפי אין מיליםה "ז

 ".מאז רצון המן לתלות את מרדכי, דודי, שהיה לי כאבי

אליהם היא  ש א נמצאת, אך הדברים יבו השאסתר מתבוננת ולומדת את המקום המוזר 

מתייחסת מובילים אותה לגילוי הצדדים הפחות טובים שברחובות, ומחשבותיה שברו את  

 בראשה: שיקה תהש

 ורים, לאן נעלמו כל הצבעיםות אפ"מקומ

 למה יש פה לבנים, ובשביל מה הבניינים 

 עשן של רכבת חוצה והמוני אנשים המתנהגים

 מעניין מה דודי היה  , כאילו להם כלל לא אכפת

 " .מר אם היה מודע למצב הזהאו

כונות,  מהמרכבות התחלפו ב שאסתר המומה לגלות שעל הכבישים אין עוד סוסים, 

שובים על ספסלים. משם האוטובוס, כך היא  יבהם אנשים מחכים ישרות ות אפומסגר

בינה לבין עצמה, אסתר מבינה    .שמעה, אוסף אותם, ועוזר להם להגיע אל המקום המבוקש

שמחה אם היו פה כמה מרכבות רתומות לסוסים, הרעיון שלהם באמת   שעל אף שהייתה

 יותר מועיל: 

זרה, אישה על ידי דוחקת בי להתקדם ולשלם, מומכונה נתקלת ב אני ,"בעודי רק נכנסת

כאשר היא מסמנת בראשה לכיוון המכונה, אני מנסה להכניס את מטבעות הזהב למכונה  

כונה מוזרה, ניגשתי אל קדמת האוטובוס במטרה  המוזרה, אך המטבעות לא נכנסו, איזו מ

   מכונה.המוזרה של ה לדבר עם האחראי, שאלתי אותו מהי הסיבה להתנהגות

אדם זר שנמצא עומד    ,קו? עוד לפני שהספקתי לפצות את פי-קו. מהו רב-הוא ביקש ממני רב

י התג  על ידי הוציא כרטיס מלבני ומרוט למראה ומסר אותו לאחראי, שהתברר כנהג לפ

ענד על חולצתו, ופנה אליו בבקשה להעביר עליי את הכרטיס, אילולא הייתי כה המומה  ש

אותו   ,תר חריפות, אך לפני שהצלחתי להוציא מילה מפיה ביוי מגיבלהניח שהיית סביר

מאחורי  ,איש כבר נעלם באחורי האוטובוס, בלית בררה התיישבתי במקום היחיד הנותר

בה נעתי כאשר הייתי על אותה המכונה הארוכה  ש, אך המהירות  בעודי פולטת אנחה   ,הנהג



נשים המכונסים  של האהגותם האמרה והתנ רוהבוהקת שנעה על גלגלים, הלבוש חס

אלו היו הדברים אשר באמת טרדו את מנוחתי לכל אורך הנסיעה, ועדיין, משהו   – בעצמם

במקום הזה מסקרן אותי, ומדוע, עם כל כך הרבה דילמות אשר אותם אנשים במקום הזה  

 מתמודדים, אני מוצאת את עצמי מוצאת פה כל כך הרבה תשובות." 

ר מחשבותיה מתנסח  ל בית הכנסת כאשר סידו גיעה א היא מ  .לה ברחובות אסתר הולכת 

 צורה המפשטת לה את מסעה: ב בראשה 

"אנשים מדברים, העצים שותקים, המצב הזה תמיד היה וכך נשאר, ועדיין אי אפשר  

משך את  אליה נקלעתי, שאך בעודי הולכת ברחובות העיר הלא מוכרת  להתעלם מהעצים.

כל כך הרבה שמות,  כך היה כתוב,  ,ת כנסת", "ביהעצים ולט יותר מן ב ,מבנה לבןעיניי, 

נחוצים, המקום היה מוזר ולא ברור, אנשים ישבו עם  הם ועדיין איני מבינה לשם מה 

ספרים עבי כרס, ממלמלים לעצמם, כנראה מן הספר, אחד מן האנשים הזכיר את דודי,  

ודאי שהיה לו  שוב, דודי  לה לראות אתוזקנו היה לבן ועיניו היו טובות, אם רק הייתי יכ

 ".הפתרון

 אסתר נתקלת בספר קודש, אך להפתעה שבאה איתו היא לא ציפתה:

 "ספר מוזר משך את עיניי, דפיו היו כה מוחשיים ועבים,

 תנ"ך, אך זהו כלא כלום    – שמו היה מוזר לא פחות

 לעומת המידע שהסתתר בפנים,

 ים.והאל – ת ות אותה דמוכל בזוכל כך הרבה שמות וניסים, והכ

 הדפים. יונה, נביאים, כתובים.דפדפתי בין 

 כשפתאום נתקלתי בשמי, התחלתי לקרוא את סיפורי

 שהיה מחולק לפי פרקים.  

 אך הסובב את אותה ישות לא ברורה,

 מהי הסיבה לכך שגם אני מופיעה,

 האם גם בגלות, כשהנס אירע, אותה ישות נכחה?" 

פר את המצב, אך מה חבל  נה לעזור ולשבכוו  יוצאת  הגמל, אסתר  ב היה זה הקש ששבר את ג

שהמצב הזה הוא יותר מסתם מצב, כשאסתר רוצה לשפר ולשנות את העולם עצמו, ושוב,  

היא מוצאת את עצמה מספרת את הסיפור בדרך    ,בה היא שרויהשכתוצאה מסערת הרגשות  

 היא עצמה: –  הכי ברורה לבן אדם היחיד שיכול להבין

לאה במחשבות ובתהיות, רעשי רקע משכו את תשומת ליבי  ועש מחוב הרתי לתומי ברכ"הל

הביאו לכך שארים את ראשי, ברגע אחד כל מחשבותיי השתתקו, התדהמה שחוויתי  ו



באותו רגע אינה דבר שיש ביכולתי לתאר, כל כך הרבה אפור, הטבע ההרוס, ואפילו זה לא 

 ,ם זר לי דיברם, אדה צבעיבוהקת, המלאוחה שטו הנראה נורא בהתחשב במצב, קופס

  אזעקות? נפגעים? למה? למה יש כל כך הרבה בעיות במקום זה?  – והמילים שהיו כתובות 

 שמלכי ימצא אותי?"כ ומה יהיה  ,אני חייבת לעזור, ולא אמצע את עצמי באותו מקום

עצמה    את  תוכל לעשות את השינוי, אך מוצאת  ןבהשאסתר מתחבטת עם עצמה על הדרכים  

בו תוכל להוציא את אחת מדרכיה לפועל, לפתע היא מבינה כי לא  ש מהרגע מתחמקת

היא נואשת לעזרה דווקא   –  אך יותר מזה , העריכה את המצב כמו שצריך, היא מבולבלת

מהאנשים שהורחקו ממנה ומהתקופה שנאלצה לעזוב, ולראשונה אסתר מבינה מה מרה  

 עונש כזה: הייא עלה שהב ימעשב  רה מבדידותה ומתחילה לחשוב מה היה כ

"מה אוכל לעשות, הינני לבדי, במקום לא מוכר, איך עלה בדעתי להבטיח לעצמי הבטחה  

ל, או אפילו אל  וכה ריקה מתוכן? געגועים עזים תוקפים אותי אל דודי, עכשיו יותר מכ

  עשה מישהו מביתי, מהמעמד הכי פשוט, אני חשה באובדן של תחושת ביתי, מה היה המ

 ?"ל נורא שכזה רליי גושהביא עהמר 

לבסוף היא   .אסתר חצויה, אך היא מבינה כי אינה יכולה להסתתר, בעיקר לא מעצמה

ניצבת בפני השאלה אם עליה לסכן את עצמה בשביל אנשים ותקופה הזרים לה או שמא  

 .עליה להתרכז בדרך לחזור הביתה

ינו, י להבקשה אנר שעדיין מתזהמקום ה"נפשי מתחבטת בשאלה האם עליי להעז, לטובת 

יחשב לבגידה באמון של מלכי שיחשוב  י עליי למצוא את דרכי לביתי, אך דבר זה לא    אאו שמ

 ".כי איני נותנת בו את אמוני כי ימצאני ויצילני? היכן דודי, עכשיו מכל הרגעים

  א , היא להייתה מנותקת מסביבתה ,בו כף רגלה דרכה בתקופה הזרה הזושאסתר, מהרגע  

סתה להבינם, ועדיין מצבם שהיה כה קשה מנקודת מבטה עורר  לא ני נשים ו תקשרה עם א

, היא  הייתהבה שועכשיו, כשלפתע היא מרימה את ראשה ומתנתקת מהבועה  .בה משהו

 . מגלה שלעולם הזה יש גם צדדים טובים

אנשים "הולכת ברחובות, סופרת צעדים, ראשי מורם, לשם שינוי, אך ליבי נפול, ה

ים לי על אף התקופה הממושכת של שהותי במקום זה, האם  כה זריי הם ולפים על פנחש

הפיתוחים והשוני   .זו אני שהייתי הזרה  אנכון לטעון כי מקום זה עודנו כזר לי? או שמ

של האנשים שלהם הייתי כזרה מתוך  פניהם בתקופה הזו, החיוכים המתנוססים על ש

בראשי, צבע השמיים  וכתב ורא ששר הסיפור הנשאחר מא בחירה עיוורת, מספרים סיפור

השוני אינו כה מורגש, כך    .השקפתיבשפתי,  באך האם אני נשארתי כהרגלי,    ,עודנו כתכלת

 אני חוזרת בראשי, אך איני יכולה לעצור את החיוך שחותך את פניי ומותח את שפתיי." 

 ומה קורה עם אסתר? את הסוף נשאיר לכם לדמיין. 

  



 והבלקין 

 קריית אונו ,  ת בן צבייבחט,  ט'כיתה  , בשט ןטל ב

     קרן שובע ונועה נסטלבהנחיית 

 

יום שישי, קר בחוץ, השעה כבר מאוחרת, אני נמצאת בבית החולים ממתינה ללדת, כבר  

אנחנו   י. ישתים עשרה שעות מחכה כאן עם בעלי, שלא מעז להתעסק ברגשות יותר מד

נחנו לא מהססים.  דה, אדר הליף נכנסים לחוסוף ס או...  ראשונים!מתרגשים, תאומים 

 יודעים שלראשון נקרא קין ולשני הבל. 

שאפילו מילים לא יכולות לתאר את אהבתי    , לאחר כמה שעות אני יולדת שני בנים חמודים

בעוד שלושה ימים נחזור לביתנו, הבית   אולי הם יהיו התיקון שלנו.  :אליהם. כולי תקווה

ן והבל, ושם  יתחילו להם חיים  ו, קיילדינ גם לביתם של יהיהשלי ושל אישי שעכשיו 

 חדשים של שמחה ואהבה אינסופית. 

       כעבור עשרים שנה...                                                                                                 

ו יום  המבר, זחודש דצ  יח. לאני מוצא עצמי מנקה רחובות ואחי הבל מנהל חברת הייטק מצ

שאותו כמובן    ,קרה. הבל  –   והדבר שלא רציתי שיקרה דווקא ביום זה  , הולדתנו, יום משמח

 עשה אקזיט ומכר את החברה שהקים ברווח גדול. ,ההורים מעריכים ומעריצים

בראשי. מדוע דווקא ביום הזה זה  רצות ר, אינספור מחשבות אני מרגיש שאני לא יכול יות

אני אהיה המצליח מבין  שהוב? כל חיי אמרתי לעצמי ולא אנחות  ד מתי ארגיש עקורה? 

ל מנקה רחובות, ודווקא הוא,  וההורים יהיו גאים בי, אבל זה לא קרה.  אני סך הכוששנינו  

הרוצות את קרבתו, נכסים רבים,  הבל, אחי התאום, מצליח ומשגשג, יש לו נשים רבות 

 וב, שגוי, פגום.                                לא ט  שהו בימרגיש כי מ י כסף רב. לכן אנ –  ואיך אפשר שלא

לרגע עלתה מחשבה  אני כבר לא יודע מה לעשות, אני כבול, ים של דילמות מציף את מוחי. 

ך למות?  מחשבה זו רדפה אותי ובכל  בראשי, אולי הבל לא צריך לחיות? אולי בעצם הוא צרי

שלוש יריות גלויות מטווח קצר מול    ,ח שכזהר תקדים לרצב רגע הדהדה בראשי. הרי היה כ

  , אומה שלמה, אך אני אעשה זאת בסתר. עוד אני מתלבט האם זה נכון? האם זה הפתרון

פית: אני  ההחלטה הסובליבי  להרוג את הבל? או אולי בעצם כל זה טעות אחת גדולה? נפלה  

                              רוצה במותו, אני רוצה להורגו.                      

 כעבור יום...  

מצאתי עצמי יושב וחושב, באחת ממחשבותיי אמרתי לעצמי: "זהו יום גדול היום, עבדת  

"סוף סוף אהיה   : " חשבתי.קשה ועכשיו החלטת, אתה בטוח, עשה זאת, בכל מחיר שהוא

שתי יותר  ג" וככל שהדקות עברו הר.חידי במשפחה, אותי יעריצו, אותי יעריכו הבן הי

 עשיי.     וח במותר בטוי



אבל בסוף לא   ,קראתי לו, להבל, לחצר הבניין שבו הוא עובד, חיפשתי תירוץ לריב איתו

שכוונו למרכז    שלוש יריותי הסברים, רק אמרתי לו שיבוא. שם זה קרה. י נתתי לו יותר מד

השארתי   הגוף שינו אותי ואת חיי. הכחשתי כל קשר לנעשה, לא אמרתי לאף אחד ולא

 חד. ימן או לא ס אפיל

 כעבור שלושה ימים...                                                                                           

אחד מן העובדים של אחי הבל. העובד אמר    הבית. זה בדלת  לפתע, אני שומע שלוש נקישות  

אג למצבו. הייתי  ש ודוצת חושימים, אני ק  כבר שלושה לעבודה  בטון מודאג: "הבל לא הגיע  

                                                                  רוצה לדעת מה איתו, לא מתאים לו להיעדר מהעבודה, אתה יודע היכן הוא? ומה מצבו?"                                                 

היכן אחי, ואני בטח לא שומר   יודע  " איני. עניתי לו:שאך כמו שכבר החלטתי, אני מכחי

"  ניסיתי להישמע  .הראש שלו, אז אני מבקש שתעזוב אותי בשקט, הוא לא גר כאן יותר

תו עובד תמים שבא לשאול  בחלוף כעבור כמה שניות, או .שאפשרבטוח בעצמי עד כמה 

מנסה  שהוא    היה נדמה לי  לשלום אחי יצא בהצהרה כי הבל נרצח וכי אני זה שרצחתי אותו.

. חשבתי, איך הוא יודע? ומה עוד הוא  . באותו רגע היססתי..  לבחון את מידת הביטחון שלי

 יודע?                                                  

ל סף דלתי עוד המשכתי להכחיש ולהגיד כי זהו שקר. אך הדקות עברו  בעודנו עומדים יחד ע 

הרצח, אותם רק אני עצמי ידעתי ולא סיפרתי  ם על  ד פרטילי עוד ועו  ר והנה אותו עובד מספ

 אותם לאף אחד אחר.  

אני מפוחד,   באותן דקות, ראיתי את כל חיי עוברים מולי. " אמרתי בלחישה.,"אני מודה

ופתאום אני חושב לעצמי, מה   ם גם אותי יהרגו? האם אכנס לכלא? מה יקרה עכשיו? הא

                                                      עשיתי???             

 כעבור כמה שנים... 

חנוך, אני כל כך אוהב  לו קראתי ואני, כבר לא אותו קין, רק אתמול נולד לי בני הבכור 

תי, אני מבין כי הרגתי, רצחתי. ועוד את מי?! אחי, דם  אותו ופתאום אני מבין מה עשי 

 מדמי, בשר מבשרי. 

 אני מתחרט. 

  



 הקערת הבכור

 י"א, תיכון בן גוריון, פתח תקווה כיתה , צור שניר

 בהנחיית עופרה פלדמן

י ָעַלי ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכּֽה"   אתִּ בֵׁ ַע ְוהֵׁ ְמַתְעת ֵׁ ינָיו כ ִּ י ְבעֵׁ יתִּ י ְוָהיִּ י ָאבִּ נִּ ֵׁ "או ַלי יְֻמׁש 
 ( יב )בראשית כז,

 

 מא רצתה עבורי את הבכורהיא

 ואני הסכמתי. 

 מא היה רעיון ילא

 . ימצתיעצמי אאת מזימתה לו

 מא הפיגה את כל חששותיי יא

 תאוותיי.ועזרה לי בהגשמת 

 את פרוות החיות הניחה על גופי 

 למישושו ולברכתו של אבי.

 המזימה צלחה ועתה לי הבכורה.

 

 תמה אני אם כעת אנוכי טמא

 וכתם לכל חיי נושא. 

 האם נכון היה בעורמה להשיג את הבכורה? 

 נע. סור לי להיכא מבין ויודע שעכשיו 

 לתבל מחדש את הנזיד בתיבול קסמים,   ייעל

 ל פיה את הקערה אשר יהפוך ע

 ויסב את מעשה התרמית למעשה גבורה. 

 

 

 

 

 

 



 כתבות בלעדיות!-חדשות הממלכה

 ליאם פיינסקי, כיתה ח', חטיבת ביניים קלמן, רמת השרון 

 יוסף -בהנחיית נטע בן

 ! חד יתון א סקופים בעוה כל החדשות החמות על הממלכה, הסנסציות 
 

 מן הכותרות 

 שלמה נמשח בשמן.  – דוד המליך את שלמה 

 שלמה הוא המלך החדש! 

 

 כותרת משנית 

אדוניה חשב שהוא יקבל את הכתר לאחר מות אבשלום, אך קיבל את המכה הגדולה   

 מכול. דיווחים קשים: אדוניה מתחנן על חייו. 

 

 כתבה  

 ך     מלמכה לאדוניה: שלמה אחיו הקטן מונה ל

 הרביעי של דוד המלך מאימו חגית, התפאר וטען כי הוא יורש הכתר. נו , ב ניהאדו

קורא לכל אנשי יהודה )שבטו(, אך לאנשים שלא היו איתו  אדוניה זובח בעין רוגל ו

 ולשלמה אחיו לא קרא. 

יונתן מודיע לאדוניה שאחיו הקטן שלמה הומלך ולא הוא, כל אלו שתמכו באדוניה  

 ותו. א פחדו ונטשו 

שמעסיקה את המערכת הפוליטית והציבורית היא מה יעשה אדוניה    להדוה הגהשאל

הומלך, האם הוא ימרוד באחיו? פרטים עסיסיים נגלה  בהמשך, אחרי שאחיו 

 בהמשך.

 

 המדור הפוליטי 

 היעד של דוד המלך: סיום השימוע על כס הממלכה

 מלכנו האהוב והיקר 

מלך לכהן כמלכנו עד  ד השיך דוהכתר, ימ שלבתרחיש של בחירת שלמה כיורש העצר 

זכה לראות את בנו  מותו. בכך עשוי לראות דוד המלך כמה יתרונות: ראשית, הוא י

אם יעמוד באתגרים השונים שעומדים    – מתמודד עם כל הלחצים של הממלכה, ושנית  

 לפניו.  

לאחר   רקבעניין בנו אדוניה, גם אם חתר להיות היורש לכתר, הוא יעדיף לעשות כן 

 יך ולאחר מכן ייתן לבנו שלמה להתמודד ולקבל החלטה בעניין.  ההלצה את שימ

 

 

 

 

 



 קטלנית שליחות 

נתן הנביא פוחד על חייו של שלמה ומשכנע את אימא של שלמה, בת שבע, לדבר עם  

 מלכנו. 

נתן הנביא הגיע לארמון מלכנו וחיזר אחרי אימו של שלמה, בת שבע, והבטיח לה  

 קר דוד שיכתיר את שלמה למלך. היאהוב ומלכנו ה את לעזור לשכנע

תן פנה לדוד על רקע ממלכתי יוקרתי  בת שבע פנתה למלך על רקע אישי ורגשי, בעוד נ

 וכבוד. 

לכתבנו נודע ממקורות חשאיים כי מלכנו האהוב והיקר דוד קרא לבת שבע ונשבע  

 בפניה כי ימליך את שלמה תחתיו ללא דיחוי. 

 

 ! כתבה בלעדית

כרטיס אדום לפופוליזם ותעודת עניות לחוסר כבוד לחברה  ואוניה הנביא: אדן הנת 

 כולה.

תי עם נתן הנביא לפני טקס משיחת שלמה, הסביר את מאמציו לשכנוע  בריאיון שערכ 

מלכנו האהוב והיקר להמלכת שלמה. טען ששלמה יביא לאחדות בעמנו: "יש רגעים  

 תיב המרכבה."נ   שוב אל שמתקשה ל כת  שבהם הנביא נדרש להתערב ולכוון את המער

קר ימות, ושלמה  כמה זמן יעמוד לרשותו של שלמה? ומה יקרה אם מלכנו האהוב והי

 לא יתמודד עם הממלכה? לוח הזמנים הפוליטי לחודשים הקרובים יפורסם בקרוב.

 

 מדור תרבות 

הצגה חדשה המבוססת על אירועי הארמון. סצנות מבוימות המשקפות נאמנה את  

כל השערוריות מגולמות ומוצגות בדרך אמינה.  . המלוכהבארמון  רחש המת

: נתן הנביא. בסצנה הבלתי נשכחת, שבה השחקנית הראשית: בת שבע; הבמאי

את השבועה שנשבע,   – שלקה באלצהיימר  – שניהם מזכירים לדוד המלך הזקן 

לדבריהם: להמליך את שלמה תחתיו כיורש. ההצגה הכי חמה בעיר. תפאורה  

 ר.  ות עות בישות מושקלבוות

 מחיר כרטיס: תרי זוזי.  

 

 מדור כלכלה

בקי הכוח על ירושת כיסא המלוכה בין  האם כלכלת ממלכת ישראל תושפע ממא

 אדוניה לשלמה?  

 הכלכלנים של חצר המלוכה מוטרדים מירידות השערים במניות האבנים.

 משרתי המלך דוד דאגו עבורו לנערה צעירה, יפת מראה ובתולה! 

עולם, להינשא לאדם אחד בלבד זה משעמם ומיושן. כזה הוא ב   סוימיםאנשים מ  בורע

 וא יכול לגוון בכמה נשים שרק יחפוץ. מלכנו דוד האהוב, ה

למערכת נודע על אבישג השונמית, שהייתה למשרתת המלך שדואגת לחמם אותו  

 בלילות הקרים. 

  נחשבת יא עדיין וה אבישג השונמית, נערה צעירה ויפה מאוד, מלכנו זקן מאוד, 

שידוך ההולם והמדויק ביותר למלכנו. המלך דוד מאפשר לה לגור עימו בארמון  ל



דואג לכל חפצה: אבני חן, כרכרות, שמלות יוקרתיות ואופנתיות מכיכר הממלכה.  ו

בקיצור, הבחורה מסודרת. מקורות יודעי דבר מוסרים שאבישג מרגישה שהגשימה  

 ה"."חלום חייה של כל  נערה ואיש

 . דשה וחמה חמה כתפוח אדמה לוהט על המזבחחלוהטת  רכילות 

 

 ביקור מפתיע

הלילה בארמון מלכנו, סיבת ביקורו של הנביא אינה ידועה, האם  הנביא נתן נצפה 

 יש קשר להמלכת שלמה? 

כתבנו בשטח ראה אותו מוקדם יותר אוכל עם הטבח המהולל והידוע מכולם, יובל  

 אצלנו בממלכה?  מתבשלעוד  המסמואל.  רט בן נריה, שמטבחו נקרא הרב 

 

 רכילות חמה ועדכנית: עכשיו זה סופי 

דוד בחר בשלמה למלך: מנהיגנו ומלכנו בחר בבנו שלמה למלך, מה שיביא לסיומה  

 הכתר, למרות החשש מירידה באמון הציבור שכרוך בכך.הרשמי של המלחמה על 

 

 ? מי ירד על ברכיו והתחנן על חייו –נצפה לאחרונה 

ות רשמיים שאדוניה ירד על ברכיו. אדוניה פעל בלי גבול. הכול  ור דע ממקכתבנו נול

 , להסתחבק. הוא שבר מגבלות, כעת חייו בסכנה? רבשביל לעקוף, לאלת

הבין את הטעות שלו. אדוניה  יודע שמה שעשה מתפרש  אחרי המלכת שלמה, אדוניה  

וחז  ואבורח  . אדוניה ייוכמרד, אין לו בררה, הוא עושה הכול כדי להציל את ח

בקרנות המזבח. אדוניה מבקש ששלמה יבטיח לו שלא יפגע בו, ושלמה מבטיח שלא  

 יפגע בו כל זמן שאדוניה לא ינסה לפגוע במלכותו. 

 

 לכל מי שלא יודע 

זהו מנהג מוכר המאפשר לאדם להציל את עצמו ממוות   – בקרנות המזבח אחיזה 

 משום שאסור לרצוח במקום קדוש.  

 

 ותסומפר

ביום התפילה לאל לכבוד המאורע   – לרגל המלכת מלכנו החדש שלמה  ד מיוח אירוע 

 יקבל זבח במתנה.  המשמח, כל מי שיגיע לטקס התפילה

 

 מנקים את הגוף והנפש 

באוהל "ללכת אחרי הרוח   – אצל תמר בת עמיקם ורחל סילוק רוחות ושדים 

 "הצפונית

 ף ולנפש.  גורגטי ל טיהור אנעה תמר שלנו מצי –  מרגישים לחוצים ועצבניים?

 

 מדור דרושים

 דרושים גובי מיסים למלכנו האהוב.



רצוי שריריים ובעלי מבטים מאיימים   – דרישות התפקיד: חזקים, גבוהים וגדולים 

 יודעים לעשות את העבודה.ואסרטיביים ש

 אוכל ותגמול כספי כיד המלך. 

 

 דרוש אוהלן )תופר אוהלים(

פנות לאוהלן יעקב בן נחמיה. בקש ל עי, מתבאופן מקצו  םמי שיודע לתפור אוהלי

 למתאימים לתפקיד מובטחים מגורים באוהל מפואר ומזון איכותי. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות מחוז מרכז 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת השיפוט 

 ויקי ניצן, מנהלת חברה ונוער, מחוז מרכז 

 ת לעברית ארצי  , מנחהעליזה עמיר ד"ר

 אביחי בן לאה, מדריך מפמ"ר ארצי, תחום דעת מקרא

 רכזת התוכנית במחוז: אתי ליבוביץ 



 וכן עניינים  ת

 ת ארצי נתמצטיי  –מקום ראשון 

 ....................................... היש תכלית לחיים / ליאל ימהרן – חומות של שאלות 

 

 עבודות מצטיינות 

 ....................................... ויאולטה ליפשיץ /  גיבור ו של סיפור  – ורי שמשון סיפ

 ............................. ..................................סיפורה של חנה / ירדן ענתבי

 ...................................... סיפורה של שפחה והמלך הראשון שאול / גילי ימין

 ................................. דברי חז"ל / אור אל סרוסילפי ק  יצח ר עקדת ניתוח סיפו

 ........................... .................................שנים עשר השבטים / טלי ימרה

 ............................................................תסריט / עומרי ליבוביץ –  רות

 

 ת רונבח  עבודות

 ר.............................................. נעמי ברזנ /   סיפור דוד ובת שבע  –  אהבת חיי

 .................................................................... יונה הנביא / מיקה הררי

 ......... ........................סיפור יוסף ואחיו מנקודת מבטו של יוסף / יובל בן יעיש

 ........................................... ליה קולומנקיןאחיות או אויבות /   – רחל ולאה 

 

 

 

 

 

 

 



 ברכת מנהלת המחוז

ה" ר יֲַעש ֶׁ ב ֹול ְוכֹל ֲאׁשֶׁ הו  לֹא יִּ ֹו ְוָעלֵׁ ת  עִּ ן ב ְ ת ֵׁ ְריֹו יִּ ר פ ִּ ם ֲאׁשֶׁ ְַלגֵׁי ָמיִּ תו ל ַעל פ  ץ ׁשָ יחַ  ְוָהָיה כ ְעֵׁ   "יְַצלִּ

 ( ם א, ג)תהלי

 זוכים יקרים,  

אנו גאים ושמחים לברככם לרגל זכייתכם בתחרות "תורה נביאים וכותבים", אשר מבטאת  

את אחד ממפעלי העשייה המרכזיים של מערכת החינוך: העמקת הקשר של תלמידנו לספר  

 הספרים, התנ"ך.  

, כתיבהדרך ה בקיאות רבה.כתיבה יצירתית בהקשר לסיפורי התנ"ך דורשת כישרון רב ו

י את הקשר של סיפורי התנ"ך לערכים אנושיים. ערכים אלו הם נכסי  הבאתם לידי ביטו 

צאן ברזל, ואנו מאמינים שהם צריכים להוביל בני אדם באשר הם להתנהגות הוגנת  

ומוסרית. אנו מקווים כי עבודה זו הנחילה לכם את הלהט להדביק את הסובבים אתכם  

 ובטים ממנו.  סר הנכי המו הספרים ובערבאהבה לספר 

  

  

 יישר כוח,                                                                                  

 עמליה חיימוביץ'                                                                      

 מרכז   מנהלת מחוז                                              

 

 

 

 

 

 

 



 ארצימצטיין מקום ראשון 

 

 היש תכלית לחיים –חומות של שאלות 

 ראשון לציון  ,כיתה י', תיכון יצחק נבון  ,ליאל ימהרן 

 בהנחיית אורטל גוטרמן 

 

ל" ת ַהכ ֹל ָהבֶׁ לֶׁ ים ָאַמר קֹהֶׁ ל ֲהָבלִּ  )קהלת יב, ח(  "ֲהבֵׁ

  שמיים למה ה ם מצייצות?, אי פעם קמתם בבוקר ושאלתם את עצמכם למה הציפורי

 כחולים?, למה אנשים מפחדים מהמוות? כנראה שלא.  

עיסוק אינסופי בשאלה "למה" יכול לטלטל את חייהם של רבים, ולמרות זאת לא יגרום  

 לכך שימצאו תשובה שתספק אותי. 

 לכולנו יש שגרה שאנו חיים בה.

לשרת  לת,  ות תועת לימוד חסרשנו   12זה להודות על כך שקמנו גם הבוקר, ללמוד    ,כללבדרך  

בעיות לתקופה ארוכה,  הטיול גדול ולשכוח מלצאת לצבא מתוך חובה ולא מתוך רצון, ב 

ברוב   , רוויחלהו  הלעבוד ת לכלברחנו, מהן לכל הצרות שור לארץ המובטחת וחז לאחר כך 

עוד כמה שנים כדי לקבל דף שיעניק כבוד אצל  ד ולמל משכורת מינימום,  ,המקרים

למשך כל שארית  יהיה עימנו כיר אדם ש להשיותר כסף,  מהכ  וויחלהר ות נס ל, מעסיקיםה

  נו ל וגרמ יבין הרגליים ו  וסתובב יכמה ילדים שולהביא איתו תו משפחה יא להקים  , חיינו

על חיים )בהנחה  ב  ץ אמללרצות לעשות הכול בשבילם, אולי  ןזמב לאבד את העשתונות ובו 

 המוות.  –  כולנוסוף של יע ללהג ולסיום  ,שאתה מתחבר לבעלי חיים(

לקום בבוקר, להסתכל מהחלון ולדעת ששום דבר לא השתנה זה חסר  . אצלי  אצלי זה אחרת

  ", הם שגרה" רגיע לדעת שיש את השטות הזו שנקראת מתועלת ומשעמם. את רוב האנשים  

 אותי מפחידה העובדה שיש מסלול שלפיו אני צריכה לחיות.  .אפילו יפחדו לחיות בלעדיה

 נית המקובעת הזו שנקראת שגרה? עולם? האם לחיות לפי התב כול ב בסך ה  התכלית שלי  מה

איך נוצרנו? מה התועלת שאנחנו מספקים שגרמה לנו להיווצר? חלק מהאנשים מעדיפים  

בצד ולהמשיך לחיות... אבל איך  אותן לא להתעסק בשאלות המסובכות האלה, להניח 

 ? חיים אנחנו ה לשאלה למהאפשר לחיות בלי שבאמת תהיה לנו התשוב 

מסלולים מוכנים מראש בלי לדעת למה, אך  ב ם. הם הולכים בני אדם מצחיקים לפעמי

הם יתפלאו שבכלל הוצאתי את זה מהפה, יענו לי בתשובה יבשה   ,כשאני אשאל "למה"



למה להתעסק בדברים חסרי תועלת? תחיי את  "שתמציתה תהיה לרוב שאלה נוספת: 

 . "פעם אחת החיים שלך, חיים רק

רים בזמן שהם עסוקים בעצמם, בכסף, בסגידה  לא להתעסק בדברים מיות  רים ליהם אומ

 לאלכוהול ולבסוף שוב בעצמם. ולמותגים  

  . נטל של אחרים על הכתפייםלשאת  לא שזה דבר רע. לפעמים זה טוב להתעסק בעצמך, לא  

 אבל לפעמים זו אנוכיות לשמה.

זו  אחרי מילה נעלה ורודפים כדבר אותה  מה, מגדירים אנחנו, בני האדם, סוגדים גם לחוכ

 לא באמת מספרת לי מי אנחנו... , על אף שהיא כבר מיום היוולדנו

אין הבדל בין טיפש, חכם, עני או עשיר כי לבסוף הם יגיעו לאותו מקום שכולם מפחדים  

כנס  תוחיים: אתה הלפי מסלול שמתקיים  שהוא, לגופו, טקס אחד גדול  .המוות –  ממנו

ו את הבגדים )בזבוז מוחלט, דרך אגב, של  ליך, יתאבלו עליך, יקרעיבכו עאנשים , אדמהל

משך שנה! נוראי, נכון? הרי מה זה  מהנאה ב כל הכסף שלמענו עמלו( ואפילו ימנעו עצמם 

 משנה אם יבכו עליי ואז יצאו לרקוד? אני מתה! 

כך   לכ כשיש משיך לחיות מה הטעם לה  .העולם ממשיך להסתובב, אנשים חיים את חייהם

 הרבה שאלות? 

ושואלת את עצמי כל כך הרבה שאלות   , על הכרית , ראשי אותי שוכבת בבית אנשים שיראו 

האם אני באמת המשוגעת כאן? הם חיים ללא שום הסבר    . משוגעתככל הנראה,    ,יקראו לי

 . לשם מה הגיוני, הם ממשיכים להתקיים בלי אף רצון לדעת 

 לא?  , ה לחפש הסבר לכל דברמעותה משכמחו והחוכמה, הם הרי מעריצים את 

פסיכיאטרים יכולים לקרוא לזה אובדנות, אני חושבת שזו כמיהה לחיים. אם אני אדע  

למה אנחנו באמת   –  מה בסך הכול שאלתי .אוכל להבין מה תפקידי למה אני כאן, אולי

 חיים?  

פקת  סמובה שתנראית לי  אנחנו רוצחים, מזהמים, שוברים, פוגעים... להמציא רוע לא

? אולי שבכל רוע יש  חיינולשאלה למה אנחנו באמת חיים... אז מה באמת מסתתר מאחורי  

 גם טוב? או שזו בכלל שאלה אחרת לגמרי. 

 למבוי סתום, כי הרי הכול אקראי.   אגיע כנראה   , אנסה לחקור מה בעצם קורה כאן אם

בין  ו ,שגרהלו וראים שאנחנו ק ,רבין הסד המתוח  העולם שלנו מתקיים על חבל דק מאוד 

  טענה שהוא שמתבסס על לי אמסלול בנב עונה לשאלה למה כולנו הולכים  הבנה זו .אבדון

 ושר. פותר את התעלומה של איך להיות מא 

 אולי זו בכלל שנאה עצמית שגורמת לכם לא להיות מאושרים באמת? 



תהיו  ע שלא שרים כי ברג לא להיות מאומ או אולי שנאה עצמית היא זו שגורמת לכם לפחד 

 ? אתם עלולים לשנוא את עצמכם מאושרים

 עצמית שמדברת מתוכי? השנאה האולי זו בכלל 

שכנראה לעולם לא אמצא לה תשובה? זה כמו  הרי למה לי להעסיק את עצמי בשאלה 

 פחד לברוח. , ללהישאר עם בן זוג מתעלל 

קת  משות  אותי    ערת ומעמידהשאלה זו גורמת לי חוסר נוחות, היא גורמת לי להרגיש מעור 

במקומי, גורמת לי להישאר חסרת מילים, ובכל זאת אני לא יכולה לברוח ממנה. אולי אני  

ול ייגמר, או שאני משתוקקת לתסבוכות שנקלעתי אליהן  הכשפוחדת שלא אשיג תשובה ו

מפחיד אותי יותר להישאר ללא   , אךבראשי... מפחיד אותי לשאול את השאלה הזו

 תשובות. 

ת " י אֶׁ ט ַעל כ ָלמַ  כ ָל  כ ִּ פ ָ ׁשְ א ְבמִּ ים ָיבִּ ה ָהֱאלֹהִּ ם נְֶׁעָלם ֲעש ֶׁ ם אִּ  )קהלת יב, יד(  ָרע" טֹוב ְואִּ

ל החיים ומבזבזים את שנותינו הצעירות על טעויות. אנחנו  מעגבשגרת אנחנו מתקיימים 

 גמר. ייהכול  שיום אחד  כל החיים,  יהיה  שאננים ולא מבינים שבסופו של דבר הטוב הזה לא  

להיות עבדים של מסגרות ונשיג את כל המטרות שהצבנו לעצמנו במעגל   ם שנסיילאחר 

  ולא נביןלא נהנה משום הישג. נהיה מבוגרים מדי  ,הרדיפה האכזרי הזה אחרי האושר

. נבכה על ההישגים שהישגנו ועל האושר שלא באמת היה שם  כל כך מה עבדנו קשהבשביל 

 בוז הזמן. מעולם, נכעס על עצמנו על בז

אפשר להחזיר את  לא יהיה כשסוף סוף נבין את זה? הכול יהיה מבוזבז, יקרה  אבל מה  

   הגלגל אחור.

מבינים שהרדיפה הזו היא טעות. זה מצחיק כי הרי אנחנו רוצים להיות   כשמתבגרים

  במסלול זה, אנחנו , וכשאנחנו הולכים מאושרים, ולשם כך אנחנו רודפים אחרי הצלחות

 ה.לחהצאת התנו י עים מאמונ בעצם

השמש לא תזרח יותר לעולם.   ,זקנה היא סבל. כשהעננים יכסו את השמיים של צעירותנו

לבסוף  וים כמו מנורה במשך כל שנותינו היפות, ולבסוף נסדקים לאט לאט אנחנו מאיר 

 נה מגיע גם הסוף שלנו. ימתנפצים, וה

 הכול, כולנו נגיע אל המוות. אחרי הכול חסר משמעות,  

מרדפי שווא למציאת אושר ולא הבנו שהמרדפים הם אלה  ב יפות ינו הל שנותבזבזנו את כ

וכשסוף כל סוף נבין את זה,    .ושר נמצא מעבר לפינהשגורמים לנו לא להיות מאושרים. הא

 יהיה מאוחר מדי. 

 מן המוות.  הכי אין דרך חזר

 



 מצטיינותעבודות 

 

 סיפורו של גיבור –סיפורי שמשון 

ון  ראשמקיף י"ג ע"ש יצחק נבון,   ,ט'  כיתה ,יפשיץויאולטה ל

 בהנחיית אורטל גוטרמן  יוןלצ

 

ל ַהנ ַַער ַויְָבְרכֵׁהו   " ְגד ַ ל רו ַח   ה'ַוי ִּ חֶׁ ין    ה'ַות ָ ין ָצְרָעה ו בֵׁ ַמֲחנֵׁה ָדן ב ֵׁ ְלַפֲעמֹו ב ְ

אֹל ת ָ ׁשְ  (כה-, כדיג שופטים)"  אֶׁ

ותם  גבר באכוחם  לבדי! ישתיםבפל קודמיי. נלחמתיכל מ האחרון, שונההשופט  ,אני

שלחתי שליחים לשבטים לבוא ולהצטרף למלחמה ולא   צבא, לאארגנתי  ימים. לא

  לבדי. אנילבדי ומתתי  חייתי הייתי.בודד  זאב להילחם.הוכחתי את השבטים שלא באו 

, הייתה  פורסם בתנ"ךשמה לא מי, שיאבי היה מנוח וא של  דן, שמו לשבט  שמשון, בן

 .עקרה

כי   לה  התגלה אליה ובישר מלאך ועקרה, מי הייתה י ת. איסיות נ קשורה בהתגל לידתי 

נא ואל   אלה: "השמריכי עליה לשמור חוקים  לה מי אמריהתגלה לאש בן. המלאךתלד 

  ראשו. כי לא יעלה על  בן ומורה כי הנך הרה וילדת  תאכלי כל טמא  ושכר ואל תשתי יין 

)שופטים   " פלישתיםד ראל מי הושיע את ישיחל ל הבטן והואלהים יהיה הנער מן נזיר א

 . ה(-יג, ד

להים אשר שלחת  "בי אדוני איש הא ביקש: הואו ,מי מסרה דברים אלה לאבי מנוחיא

מי נאמר כי  י בדברי המלאך לא .)שם, ח( "ויורנו מה נעשה לנער היולדיבוא נא עוד אלינו 

ביקש  זה, ועל כן ן מה מחייב מעמד הבי לא להים", אך אבי מנוח היה "נזיר אא אנכי

זר על  כה להתגלות זו, אך המלאך חז   להים. אביוהסבר מה דינו של נזיר א נוספת  תגלות  ה

אשר יצא מגפן היין לא   מכל . תשמר האישה"מכל אשר אמרתי אל  :לכן  נאמר קודם ה

 .יד(- )שם, יג " צויתיה תשמרכל אשר  וכל טמאה אל תאכל  ושכר אל תשת  תאכל יין 

שם מנוח את גדי   המלאך סירב. על כן אך  , מויע מלאך לאכול מין את המנוח רצה להז

המלאך עולה בלהבת אש  מי את יאבי ואראו  ,רבן לה'. לאחר מכןוקהעזים על הצור, 

 ימה.יהשמ

למלא תפקיד   הייתי, הנשלח. כמו שליח הייתהפלאית  שמשון, הופעה ,הופעתי שלי

.  תינולדם טרבות נזיר נבחרתי להי ."יחל להושיע את ישראל והוא "מראש: מוגדר 

 י. מיטרם הרתה אב תפקידי נקבע לי 



שתי  א ,ה הייתהישר כה אותה. ראיתי לתמנה ושם  נפלאה. ירדתי הייתה זו תקופה 

כי   יאמרתי להורי , ברגע ששבתי מתמנה . פלישתיתהייתה היא , אך הראשונה מתמנה

.  יד, ב( " )שופטיםשהילאועתה קחו אותה לי  פלישתים ה מבנות בתמנ ראיתי  אישה"

עניתי    .פלישתיתמלקחת אישה    ניסו להניא אותי  הםיפה.  זאת בעין    ראו י לא  יור ה  ,יערלצ

  פלישתית באישה    ,שמשון   י,בחירתי של  ." )שם, ג(אותה קח לי כי היא ישרה בעיני"  :לאבי

כי  ואנ  אך  .תם למטרת מלחמהילחדור למחנה הפלישתי ולהתערב אהייתה מאת ה', כדי  

 זהו סוד שלעולם לא אגלה... ,? ובכןי יודע זאתנ איכן המ תאוותי.מ ומרצוני בחרתי בה 

ניתנה  י אשת לצערי, למשתה החתונה. שבאו בין הבחורים ומריבה ביני  פרצה ,בחתונה

,  פלישתיםההבערתי את שדות בכעסי  יכולתי לעמוד בכך. לא  לאדם אחר בלא ידיעתי. 

אותה   רפוישה וש ו במשפחת האנקמ , הייתי אני, בראותם כי הגורם לאסון והפלישתים

 ואת אביה באש.

ואביה נשרפו, שדות התבואה של   היא נורא: שתי הראשונה הסתיים באסון סיפור א

 מכה גדולה. הפלישתים תי את י הכ ך,כ, ונוסף על נשרפו פלישתים 

ירדתי לעזה ושם החל   , בהמכן באה תקופה מדהימה . לאחרבזהסיפורי לא הסתיים 

  ואני באתי אליה. היא הייתה, ופלישתית ונה אישה ז איתי אותה.ר הסיפור השני שלי.

 שבה את ליבי. ליבה   אשתי השנייה.הייתה זו  

  כשאני הצלחתי לסיים את ביקורי בעיר  ,תחילת נפילתי בעזה. בפעם הזאת זו הייתה גם 

שמו אותי   , עוקר את דלתות העיר ואת המזוזות ומעלה אותן עד ראש ההר. מאוחר יותר 

 העגומה ביותר.  ה פרשת חיישתרחם ההר שבעזה, שבבית הסו

אשתי   זו  שורק, הייתהבנחל  פלישתית י, והפעם  מצאתי אישה יהמשכתי בנדוד

אהבתי. אך דלילה אהבה את עמה יותר משאהבה אותי,   דלילה, אותה ,השלישית

  הסגרתי את סודי, לא )שופטים טז, ו(. חך גדול" ואותי "במה כ    ובשליחות אויביי שאלה

שלוש תשובות נתתי, ובכל פעם ניסתה דלילה לבצע את הדבר שיסיר   כוחי.זירותי היא נ

יכולתי לשתוק ונפלתי  א לאת כוחי. הבחנתי כי דלילה ניסתה לשבור את מקור כוחי, אך  

לגילוי סודי. בפעם הראשונה והשנייה השבתי תשובות סתמיות.   במלכודת. התקרבתי

אך לא גיליתי לדלילה  וחי. מקור כערות ראשי, בשלישית כבר קשרתי את התשובה עם ש

 .. יצלה זאת.נ  הייתי באהבתי, ודלילהשבוי   כה .לגזוז את שערות ראשי יש כי 

אליה ירדתי לבקר את הזונה  שהעיר    –   מה ישר ומה לא, נוקרו. בעזהעבורי  שקבעו    ,עיניי

בבית הסוהר  בעיר זו נכלאתי  –  כי נושא על גבי את שערי העירו עזבתי כאשר אנשאותה ו

 עבודות הבזויות של האסירים: טחנתי בבית האסורים. את ה ועשיתי

נזיר   ות כיצד לגדל אותי כנזיר. הורא  י טרם לידתי מסר מלאך להורי סתירות הייתי.   מלא

בעקבות מחלוקות   בפלישתיםכה יהש  נזיר  .פלישתיות שלוש נשים בן של ילנקשר ב בו ילש

  הביאו לניצחון גמור.   לא   ים בפלישת  י מלחמותי  . ובות לליבוהיו קרש  הקשורות בנשותיו, 

יסיים את  לא אך  –  ". "יחל"פלישתיםאל מיד "והוא יחל להושיע את ישר :ינאמר עלי 



  אני הוא  , שמשון,ואני .הפלישתים שנים רבות נמשכו הקרבות בין הנזיר לבין  המלאכה.

 כליל. ים הפלישתלא הכנעתי את אך  בניצחון,  תחילההייתי זה שאני . אותו נזיר

זכיתי    .את ישראל עשרים שנהאני    שפטתי  , נשותיימצטיירת מעסקי  לדמות המור  וד ג יגבנ

שלוש פעמים הזכרתי את שם ה' במשפט אחד,   התפללתי להצלת עצמי.שעה שב לנס 

 עם אויביי... למות במשפט שבו ביקשתי  במשפט הדרמטי ביותר שאמרתי בימי חיי, 

ותחל רוח ה' לפעמו... בין צרעה  : "בי  רוח ה' לפעםהמקום שבו החלה    הוא מקום קבורתי  

י: במותי חזרתי למקום שבו  . מעגל נוסף נסגר סביב )שופטים יג, כה( ובין אשתאול" 

כיצד אני יודע   נבואתי. הליחתבקבר אבי, במקום שבו ה פעולתי. נקברתיחלתי את תה

 ... זהו סוד שלעולם לא אגלה ,ובכן  ?זאת

דרכי  .  פלישתיותעיניי ובחרתי נשים  אחר    הלכתי   את בית אבי,עזבתי    ארוכה הייתה דרכי: 

  נענשתי בניקור עיניי ונקמתי נקמת עיני האחת. שלי במעגלים הייתה: הלכתי אחר עיניי,  

שלחוף הים, וחזרתי    פלישתים חלתי את פעילותי בין צרעה ובין אשתאול, יצאתי לערי  תה

 תאול. ונקברתי בנחלת הקברים של אבי, בין צרעה ובין אש 

אדבר? אני אחד הגיבורים הטרגיים של התנ"ך. מצאתי את מותי בחברת   המר וממה או

 גיבור ישראל.  – אני שמשון  ,ם זאתאך ע .אויביי

   לדברים שלעיל הוא בערך "שמשון" באנציקלופדיה היהודית דעת. המידעמקור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סיפורה של חנה

 רחובות  ,ב' דה שליט חטיבהתיכון   כיתה ז', ,ירדן ענתבי

 חנה גינסברג ית בהנחי

 

,  דפיקותשתי עוד דפקו תגובה מתוך הבית, נשמעה דפיקות חזקות בדלת. כשלא שתי 

סיבה לקום. היא יצאה  סוף סוף  מצאה    , חזקות אפילו יותר. חנה, ששכבה ערה כבר שעתיים

 מהמיטה וניגשה אל הדלת. 

 .את התשובה תדע ו"מי זה?" שאלה, למרות שהייתה די בטוחה שהיא כבר י

 לדלת. מעבר שמע קולה של אישה ," נ"אני

פך, נראה היה שמצב רוחה הדרדר אפילו יותר,  יא שימח אותה. לההיא צדקה, אבל זה ל

בכלל אפשרי. לפתוח את הדלת היה הדבר האחרון שחנה רצתה לעשות, היא  היה אם זה 

בד לא  לא יהיה מכומה לצפות מהגעתה של פנינה. למרות זאת, הבינה שזה לידעה בדיוק 

ו לזו( להיכנס. לאט ובחוסר  צרתה )שתי נשים הנשואות לאותו גבר נקראות צרה זלתת ל

   רצון רב, פתחה חנה את הדלת.

"עכשיו קמת? למה את לא רוחצת את פניהם של ילדייך כדי שיהיו מוכנים לבית הספר?"  

 נזפה בה פנינה.

היא ידעה שזה לא   . כדאי החליטה שלא אך  ,"כי אין לי ילדים, פנינה," רצתה חנה להשיב 

ממצבה בכל מקרה. לא  מאוד שחנה עקרה, וחנה הייתה עצובה  היטב יעזור. פנינה ידעה 

היה צורך בהצקות האלה. חשוב לציין שזאת לא הפעם הראשונה שפנינה מכעיסה ומרגיזה  

 הריים. ואת חנה. לפעמים זה היה בבוקר, כמו שקרה היום, ולפעמים בצ

 ייך בשובם מבית הספר," הייתה אומרת.ל ילדניהם שמקבלת את פ  "למה אינך

 בכי. פנינה טרקה את הדלת ונעלמה. ה  חנה לבלום אתבמקום להשיב לפנינה, התאמצה  

ישבה על מיטתה ואחרי כמה  י. היא התלעצמה  "למה היא מכעיסה אותי ככה?" חשבה חנה

לא  ית והא אכפתשלפנינה הל שניות פרצה בבכי. היא בכתה כי היא עקרה, כי זה לא הוגן 

לו אחד. היא בכתה כי אף אחד בעולם הזה לא הבין  נחמדה יש הרבה ילדים ולה אין אפי 

אותה. למרות שחנה בכתה ובכתה, עמוק בתוכה היא כבר ידעה למה פנינה מכעיסה אותה.  

 .קודםאבל בשביל שגם אנחנו נבין, נצטרך לחזור ליום  

 ת. את הדלפתחה לו  נה כשח שתי," אמר אלקנה "ערב טוב, א

 "ערב טוב, אישי," השיבה חנה. 



 ה עלייך ההליכה לפה?" הוא שאל. "איך עבר

 "בסדר," ענתה, "למה באת?"

אבל ממבטו הבינה  , "כדי להגיד לך שאנחנו נישאר בשילה לילה אחד ונחזור מחר," אמר

 שהוא לא סיים. חנה 

 "ובשביל מה באמת באת?" שאלה. 

ר את החיוך שהחל להתפשט על  להסתיוניסה שלך," אמר  "בשביל להביא לך את המנה

 פניו. 

שזו מנה משובחת, לא דומה למה שהביא לפנינה ולכל אחד מילדיה.  מייד א שמה לב הי

את   והיא לא רצתה שאלקנה יראה ,ה רצון לבכותעוררה ב המחשבה על ילדיה של פנינה 

 .בכייה

חה  ות שמ ה להראותו אז ניסת"תודה רבה. להתראות," אמרה. היא לא רצתה להעליב א

 מהמנה שהביא לה.

 , הפנה אליה את גבו והלך. "להתראות," השיב 

ואז היא בכתה. היא בכתה ובכתה עד שנרדמה. נרדמה, בלי לדעת שעוד כמה שעות היא  

 דלת ביתה. ב תתעורר לשמע הדפיקות של פנינה 

אה הסיבה לבוה  הייתמסתבר שלא רק חנה שמה לב לכך שאלקנה נתן לה מנה משובחת. זו  

 נה הבוקר. פנישל 

נכנס לחדר. הוא לא היה מודע לביקוריה המכעיסים  ואלקנה שמע את חנה ממררת בבכי 

ידע שחנה עקרה והבין כמה זה מעציב אותה, כמה היא סובלת מזה ושעובדה    , רקשל פנינה

זאת אפילו גורמת לה להיות מדוכאת. הוא נכנס וראה שהמנה שהביא לה אתמול לא  

בסדר, עכשיו הבין שקרה אסון. הוא לא ידע מה   שמשהו לא ידע  שנכנס  לה. אם לפני נאכ

 לנחם את אשתו. מאוד להגיד, אבל רצה 

"למה את עצובה? למה את   :הוא התיישב לידה על מיטתה ואמר לה בקול מרגיע ונעים

 בוכה? ולמה לא אכלת? הרי אני טוב לך מעשרה בנים."

מצב רוחה והיא אכלה    שתפר קצתלכן הממנה,  כי אכפת לו  חנה ידעה שהוא מנסה לעזור לה  

את המנה, אך עדיין הייתה עצובה. ובכל זאת, היא לא רצתה לוותר. אפילו המילים של  

ללדת ילדים. היא לא הסכימה להשלים עם העובדה   לוותר על רצונהאלקנה לא יגרמו לה 

חלה ה. בהתלחדרה וחשב   שהיא עקרה. ואיכשהו, הייתה לה הרגשה שיש פתרון. היא חזרה

ותו, אבל אחרי שעה של מחשבה, היא הצליחה! לא בטוח שהפתרון שהיא  א מצאה א ל

חשבה עליו יהיה אכן מועיל, אבל זאת הייתה התקווה האחרונה. בשביל לפתור את  

אך הפעם תשלב אותם    ., תפילה ונדרבעבר  עשוכבר נהבעיה, היא תצטרך לשלב שני דברים ש

הלכה להיכל ה' והתפללה. היא  יא קמה, ין. השה עדי אף אחד לא עכדי לעשות משהו ש



תפילה היא נדרה ב אבל קולה לא נשמע. ו ,בכתה והתפללה בעצב, בליבה, רק שפתיה נעו

"ה' צבאות, אם תראה את עוני אמתך ותזכור את אמתך ותיתן לאמתך ללדת ילד, אני    נדר: 

 תפר." אקדיש אותו לעבודת ה' לכל חייו והוא לעולם לא יס

. אבל התברר שמישהו שם לב שהיא לא הוציאה צליל מפיה.  זמן רב ל להתפלשיכה  מהחנה 

שישב בינתיים על כיסא, עקב אחרי חנה כל הזמן הזה "ושמר את פיה". היה  ,הןועלי הכ

סיפורה  את לו מוזר מאוד שמישהו מתפלל בלב, וזה ממש לא מצא חן בעיניו. הוא לא ידע 

ה כבר היה יותר מידי בשבילו  יכורה. זהיא שחשב ש ודעים, ולכן של חנה, כמו שאנחנו י

 והוא היה מוכרח להגיב:

"עד מתי תשתכרי? איך את מעזה להתפלל מול ה' כאשר את שיכורה?!" הוא רגז. כוונתו  

 הייתה להשפיל אותה, אבל היא ענתה לו ברוגע. 

נפש  י אישה מרת אדוני," השיבה, "יין ושיכר לא שתיתי ואינני שיכורה. היננ ,"לא

התפלל ולשפוך את נפשי לפני ה'. אל תחשוב שאני אעז להתפלל מול ה'  . באתי לומללהוא

 שיכורה."

 "אם כך, טעיתי," חשב עלי.

 תן לך את מה ששאלת ממנו," בירך אותה.י"לכי לשלום. אני מקווה שה' י

, אבל ללא  היא לא ידעה מה להשיב לו. היא עמדה במקום בערך דקה וניסתה לחבר מילים 

. עלי, אשר לפני מעט מאוד זמן חשב אותה  כל כך הייתה מופתעתשוט היא פצלחה. ה

לשיכורה, עכשיו בירך אותה. ההרגשה שחוותה בתוכה באותו רגע הייתה הרגשה שהיא  

.  מאוד כבר שכחה, אחרי שנים של עצב. שמחה, לא רבה, אבל בשבילה, זה היה משמעותי 

לכה לחדרה. היה זה יום מעייף  ה והבתוד  הנהנה  אז היא פשוט עדיין לא היה לה מה להגיד,  

   טתה ונרדמה. אבל הפעם, לא בבכי, אלא בהרגשה אופטימית ושמחה.יוהיא נשכבה על מ

יום  מה שאירע עד שנזכרה ב  תחושה זרה לה ותמוהה,היא קמה בבוקר בתחושה טובה, 

 הבה אותה.. ההרגשה הייתה משונה, אבל היא אהיא שמחה והבינה למה קודם 

, "הגיע הזמן  שאל. "עכשיו התעוררת?" הופיע  לחשוב על זה וכבר אלקנהן לה זמהיה  אל

 " .לחזור הביתה אם את רוצה להגיע באור יום

הארוכה לביתם. אבל זה לא היה כמו ההליכה לשילה, שבה הייתה    בדרך הם התחילו ללכת  

 לה. תחושה של עצב באוויר. נראה היה שחנה השאירה את צערה בשי

ל יהיה טוב," חשבה לעצמה. היא ידעה שאם זה לא  וטוח שהכותי, ב אמברך  "אם עלי

שניסתה לשכנע את עצמה שיכול להיות שהתפילה  על אף . יעזור יעבוד, אז שום דבר לא

שכח, היא הייתה בטוחה שהתפילה תיזכר, ויותר מזה. היא הייתה בטוחה שהיא תקבל  ית

 את מה שהיא ביקשה. 



ריון. זאת הייתה  יהירח, הייתה חנה בהלם ונע  קטן, התחר שהופיע, היא צדקה. לא 

לאושר ממושך,  והייתה התקופה הכי שמחה בחייה, והתחושה החדשה, השמחה, גדלה 

שאף   , אשר נשאר איתה. תחושת העצב נעשתה התחושה הלא מוכרת, התחושה הנשכחת

לדה  המרגש שבו יפעם לא מופיעה אלה מתחבאת עמוק בפנים. ואז הגיע היום המשמח ו

 ה.בנה את חנ

 "איך נקרא לו?" שאל אותה אלקנה.

 חנה חשבה ולבסוף ענתה, "נקרא לו שמואל." 

 "זה נשמע טוב, אבל למה?" שאל אלקנה. 

 "כי שאלתי אותו מה'," היא השיבה.

 "שמואל. שמואל. נחמד מאוד. בחירה טובה." אמר אלקנה.

. אבל  חהו בשמלה עליהקטן והסתכ  חנה חייכה חיוך גדול. כל היום שכבה עם שמואל 

בלילה, לפני שנרדמה, נזכרה חנה ששמואל הוא שלה, אך היא נאלצת למסור אותו. הוא  

והיא נרדמה   ,, חזר אליה העצב רב מאוד יחיה בכלל בשילה ולא איתה. ושוב, אחרי זמן 

 עצובה ולא מאושרת. 

  יילה. תההולכים לשי  אלקנה את חנה ואמר לה, "היום אנחנו העיר  כמה ימים לאחר מכן,  

 ה לצאת," הוא הפנה את גבו אליה והתחיל ללכת לעבר הדלת, אך חנה עצרה אותו. מוכנ

לו, "אני אשאר עם שמואל עד שהוא יגדל קצת. אחרי זה נביא    אמרה"אני לא אבוא היום,"  

אך קולה רעד. היא לא    ה, שמע רגועישם לתמיד." היא ניסתה לה  ישאר יאותו לשילה והוא  

 זה נדר." חשבה לעצמה.נדר  . "אבללהיפרד מבנהרצתה 

מך  ו מפני שהוא ס  זאתמר  ו . היא הבינה שהוא אאלקנה  "תעשי מה שנראה לך טוב," ענה לה

 עליה וחייכה אליו חיוך חלש. 

פעם הבאה ב סיים לינוק, הבינה חנה שעכשיו היא חייבת להיפרד ממנו. " ששמואל לאחר 

את שמואל ואשאיר אותו    איתי  א, אקח גם אני אבו  גיד לי שאנחנו הולכים לשילהשאלקנה י

 שם," לחשה לעצמה בעצב.

דפיקות בדלת. היא לא הבינה למה פנינה באה קול עברו כמה ימים. חנה שוב התעוררה ל

 דפיקות.   נשמעו  שוב להציק לה. גם פנינה ידעה שהיא ילדה את שמואל. היא לא קמה. שוב 

 לדלת. מעבר  וס של אלקנהת לפתוח לי?" נשמע קולו הכע "את מתכוונ

"ברור, סליחה," השיבה לו. היא שמחה שזאת לא הייתה פנינה, אבל הבינה שיש סיכוי  

 כדי להגיד לה שהולכים לשילה, והיא לא רצתה להיפרד משמואל.  אשאלקנה ב 

 "הולכים לשילה," אמר אלקנה, "הפעם את באה?"



כשאלקנה    חה, אךראות שמילה  יב אותה. "כן," אמרה וניסתהשוב היא צדקה ושוב זה העצ

עזב את החדר היא בכתה שוב, כמו שלא עשתה במשך תקופה ארוכה מאוד. היא התארגנה,  

 ויצאה מחדרה. מעבר לדלת חיכה לה אלקנה. בידיה לקחה את שמואל 

 "את מוכנה?" שאל. 

כשהחליטה שהגיע הזמן  שסידרה כבר ה "רק עוד דבר אחד," אמרה. היא הביאה קופס

 .שמואל לשילהלהביא את  

. הוא הנהן ני במבט חשד הקופסב אמרה לאלקנה כשראתה אותו מסתכל  ות,""מתנ

 והסתכל לכיוון אחר. 

 "עכשיו את מוכנה?" שאל והחזיר אליה את מבטו. 

 "כן." :היא חשבה רגע ואז אמרה 

משמואל   הד ישהפר לא לבכות. היא ניסתה לשכנע את עצמהחנה התאמצה  , בדרך לשילה

 . כל כך דבר נורא אינה

ה אותו, זה לא שאנחנו נפרדים לתמיד," חשבה לעצמה. זה לא עזר לה כי  אראוד י ע "אנ

. היא לא רצתה  עוד זמן רב. חנה לא יכלה להתאפק את בנה היא ידעה שהיא לא תראה 

הבין  אך , אבל ללא הצלחה. הוא שם לב, את בכייה שאלקנה יראה וניסתה להסתיר ממנו 

ליט שלא כדאי לומר דבר. אחרי כמה  וא החותה. הן רק חיבק ארוצה שיגיב ולכאינה  שהיא  

קצרה.  היה נדמה שהיא    חנהללבכות. זאת הייתה הליכה ארוכה, אבל  חנה  שעות, הפסיקה  

 לא רצתה שההליכה תיגמר. היא רצתה להישאר עם בנה לתמיד. היא 

 חנה רגע ואז נכנסה.היססה ו לשילה, כשהם הגיע

 נה.אמר לה אלק "בואי, צריך למצוא את עלי,"

  : צעד כמה צעדים, הסתובב ואמר לה, רוצה ללכת לבד," אמרה לו. הוא הבין והלך ני"א

 .לכה"עלי ודאי נמצא בהיכל ה'." חנה הנהנה בתודה וה

"אני האישה שראית מתפללת.  חנה בראשה על מה שרצתה להגיד, חזרה בדרך להיכל ה', 

אחזירו." חנה  ת שהע היעועכשיו הג ,ל מה' את הנער הזהוכאשר התפללתי, ביקשתי לשא

 שוב ושוב, היא לא רצתה לטעות כשתגיע אל עלי. המילים חזרה על 

יה ואז התחילה להגיד  יעלי היה בכניסה להיכל ה'. כשחנה הגיעה אליו, היא היססה לשנ

, כשאמרה אותו  רבות בראשה פעמים יושחזרה עלעל אף . את המשפט שהתאמנה עליו

 ים. המיל התבלבלו בקול, 

ל מה' את האישה הזה ועכשיו  וחזרתי לשאהת מתפללת. כאשר התפללתי,  יער שרא"אני הנ

 הגיע העת שאבקשו." זה מה שיצא מפיה. 

 חייך אליה חיוך נעים. ו ביקור האחרון של חנה ה את  הוא זכר  . עליהבין למזלה הרב, 



 "אני אקח אותו," אמר. 

ל. אני  שמוא תראות,ץ בבכי. "להחנה לא הגיבה, היא ידעה שאם תגיד משהו, היא תפרו

שהיה תמיד אזכור אותך, בני, " לחשה לבסוף. היא הסתכלה עליו מתרחק ומתרחק עד 

ה את גבה  תלנקודה קטנה רחוקה ונעלם. היא עמדה שם ובכתה שעה ארוכה ואז הפנ

 אירוע המרגש שהתרחש שם לפני זמן קצר.בו לא העיד על השדבר ריק, למקום ה

שהייתה צריכה לעשות. היא הייתה צריכה  חרון דבר א ה'. היה עודחנה נכנסה להיכל 

להודות לה' על כך שהשאיל לה את שמואל. היא התפללה שוב, אך במקום להודות לה'  

ה דוגמות רבות  משהו מיוחד. היא הדגישה את גדולתו ונתנשוב בדרך ישירה, עשתה 

רת  יעה הכינה בה' והב חנה שהיא מאמהבהירה  , לדברים שה' עוזר בהם. דרך הדוגמות

 הדיפרב חנה שעברה תהליך משמעותי. למרות העצב שהבינה דה. לאחר התפילה, תו

 משמואל, הרגישה שהחיים שלה עמדו להשתנות לטובה.

כל פעם שאלקנה הלך לשילה,  ב ששמואל לא גר עם חנה, הם נפגשו פעמים רבות. על אף 

הביאה מים ה. לפע ו נשארה שמחובזכות ,לבקר את בנהמאוד חנה איתו. היא אהבה באה 

חנה מאוד. היא לעולם  ריגש את תמיד לקבל את המתנות, וזה שמח מתנות לשמואל. הוא 

שמואל גדל, חנה ילדה עוד חמישה ילדים,   .על אף שהיו רחוקים זה מזהלא שכחה אותו, 

 תפילה.זכות הלשמחים ב שהיו קשים ועצובים היו שלושה בנים ושתי בנות. החיים 

 

 

 

 

 

 

 

  



 המלך הראשון שאולו ל שפחהסיפורה ש

 כיתה  ט', חט"ב מיכה רייסר, ראשון לציון , גילי ימין

 ס טליא בהנחיית חגית 

                           

טרם צאת החמה, לזרוק עליי  ב למה דווקא אני חייבת לקום    .אני לא מבינה למה דווקא אני

רק כדי  המלך ארמון ך שש שעות לאת כותונת העבודה הישנה והבלויה שלי, לצעוד במש

י המסכנים ייאלצו לחיות  ילקבל פחות מרבע שקל ליום שלם של עבודה קשה ומפרכת. ילד

חיים חסרי משמעות בידיעה שלאף אחד לא אכפת מהם ולעבוד קשה כל חייהם רק בגלל  

 שנולדו לי ולבעלי העני.  

בי  ית. אותי בב סף להחזיק א אבי שידך לי אותו כי לא היה לו כ . לובעלי איש פשוט סך הכ

מאות שקלי כסף,  ו דושיקר לו שאנחנו משפחה עשירה ואף הבטיח לו נדוניה גדולה מא 

שאין כסף, אין נדוניה   –  את הרמייהבעלי גילה כששבעה אתונות ושדה חיטה גדול. 

ורגשות חרטה קשים התעוררו  חמתו בערה בו  –  בגדיי הבלוייםב למעשה קיבל רק אותי שו

החלטתי   ,להשיג עוד מעט כסףכדי ו , להתרחק ממנו קמעה וכדי ו לשכך את כעסבו. כדי 

   תת בארמון המלך החדש, שאול המלך הרם והנישא. ללכת לעבוד כמשר 

גובה ב ובמראהו של המלך שם ונשביתי גם אני הייתי  ,כשרוב העם קרא "יחי המלך"

מלך  שהוא המאוד הבינו  נכון, לא כולם קיבלו את שאול בהמלכתו, אך מהר  אומנם  קומתו.  

 יכול להושיע אותנו מידי האויבים.   ש

איך ארגיש   , ניחו לי, לא ידעתי איך זה לעמוד בפני מלך המחשבות לא הוצעדתי לארמון 

  . הבנתי עד כמה המלך שאול צנוע , כשנכנסתי לארמון. כשהוא יעמוד מוליושאשרת אותו 

  . מטרים 400- ה של כהתנוסס לגוב  הוא –  הארמון נראה כאילו נלקח מאגדת אבות  , מנםוא

יפה בצניעותו. בעודי צועדת במסדרונות הארמון ראיתי אותו, ליבי החסיר    היה  עם זאתאך  

, חסון ורחב   משכמו ומעלה גבוההוא פעימה והרגשתי כאילו הגעתי לגן עדן. שאול המלך 

  ,ון. ככל שנמשכה שהותי בארמממנו לא יכולתי להסיט את מבטי  .יפה תוארוכתפיים 

תו. שאול המלך כיבד כל אדם ואדם, אפילו  צניעוב לא פגמה באופיו ו כה י המלוהבנתי כ

 המשרתים. אין ספק ששאול היה האדם המתאים לתפוס את המלוכה.   , אותנו

של המלך  בעקבות מלחמתו  השתנה מקצה לקצה.המצב בארמון מספר לפני חודשים 

זר  הוא חאחרי שלא כשורה.  החלה הדרדרות במצבו הנפשי והוא התנהג ,בעמלקים

עד   שבועות. במשך ולא יצא מחדרו למשך תקופה מתמשכת וברח הוא היה מצ ,מהקרב 

נכנס  לאותו יום שבו החליטו יועציו להביא לו מישהו שיעזור לו להתגבר על מצבי רוחו. כך  

ר  התפא . הנער"נבל"אותו כינה יום אחד לארמון נער ג'ינג'י. הנער הביא עימו כלי מוזר ש

אפילו לא ידעתי איך קוראים לכלי המשונה.  אני ותו "הכינור שלי". ה אכינר ו כלי המוזב 

הוא היה מוזר בעיניי, הכלי נראה כמו חתיכת עץ מגולף בצורה מוזרה ובו חור קטן באמצע  

. לא אהבתי את המראה  הכלי מחוברים לקצות מתוחים מעל החור ו וכמה חוטי מתכת 

כך קראו לאותו נער ג'ינג'י שהיה    –  דדו  ניע כשההפליאה, למרבה אך, המוזר של הנבל, 

את ידו על מיתרי הנבל הדקים, נשמע כאילו   – מרגע בואו לאיש משפחה בארמון של שאול 



נגינות היו מרגיעות וערבות לאוזן, מעולם לא נשמעה מנגינה  ממנגן. ההוא הים האלו

 שכזאת. 

גם אם לזמן   –  שאול פא את  הן משהו שריכאילו היה ב והמנגינות היו כה מענגות ואלוהיות 

יֹות רו חַ  הְּ ִוד ֶאת ֱאלִֹהים ֶאל  קצר. וכך "ב ִ או ל וְָּלַקח ד ָ או ל וְּטֹוב לֹו   ׁשָ ׁשָ ָרַוח לְּ ָידֹו וְּ ִנג ֵן ב ְּ נ ֹור וְּ ַהכ ִ

ָסָרה ֵמָעָליו רו ַח ָהָרָעה" אושר,  של  .  שאול שמע את המנגינות ופרץ בבכי  )שמואל א, טז, כג(  וְּ

נפשו  כי נראה כי הוטב לו ו וחייך כפי שלא חייך מעולם. ל דוד המות עבעיניו הנד הסתכל

שלא חייך כבר שלושה חודשים מלאים,   ,שאול : אמןי נרגעה. הדבר היה כה מיוחד ולא י

כך הושפעו ילדיו, אם   , תענוג מלבב. כשם שהושפע שאולב חייך מאוזן לאוזן באושר ו

,  לראשונה דת של דודהמיוחגינתו ששמעתי את נכמהצלחתו. כבר אם של דוד מהמוזיקה 

 בסדר. אינו הבנתי שמשהו 

לב  בת שאול וכך גם את  מיכל  בה של  ידוד את לשבה    ,כישוריובזכות  יופיו וזכות  עם הזמן, ב 

בלי דעת, באישיותו העדינה והכובשת  היה לחברו הטוב ביותר. , וזה יהונתן בן שאול

ל לשאת זאת  וא יכ מלך ללך. המהמשניהם לב דוד את וביכולתו להקסים אנשים, משך 

 גם הוא אהב את דוד. על אף שליו, כיותר, הוא יצא מ

הוא היה   .המרגשת והאלוהית דוד, נעימות המוזיקה שלהודות להצליח לחייך רק המלך 

תנה לדוד.   יל לשאת את כמות האהבה שנלקחה ממנו ונו. אבל הוא פשוט לא יכ דודזקוק ל 

  נאמנים אהבו את דוד. יום אחד נטרפה דעתו ציו הלו יוע, שריו ואפיהילדים של שאול, העם

 את דוד יש להרוג., ש לא עודשורוח אלוהים לא הייתה עמו, שאול החליט  של המלך 

אנחנו המשרתים   , לכך בנוסף  . כולם נבהלו מפניו , יום אחר יום עבר בכל רחבי הממלכה

וא חזק  דוד העשות, ידעתי מה ל לא  דוד.  לצדשאול או לעמוד לצד התבקשנו לבחור צד, 

אך שאול הוא שונה,   . וחסון ואין ספק שיוכל להשתלט על מלכות שאול בעזרת כוחו וצבאו

ל  והוא אכפתי, אוהב ודואג לעם. אין שום סיכוי בעולם ששאול יוותר לדוד, הוא יעשה הכ

 להגן על העם.  כדי

  חתו בבריעזר שנו  אלץ לברוחשבינתיים נ –  הימים בממלכה היו קשים, רבים נטו אחרי דוד

, ונזהרו  בהם שמא ישליך המלך את חניתו , חששוכולם היו מפוחדים במזימתה של מיכל.

כל המשרתות והעבדים עזבו לטובת דוד. כבר לא נשמעו בארמון  לא להיתקל בשאול. 

מנגינות הנבל וקול המשרתות צוחקות. כל הצלילים המוכרים והנהדרים שנשמעו תמיד  

דולה. לא יכולתי לשאת עוד את השקט ההולך וגובר  אוש גנחת יינו מקומם לאבארמון פי

 ברחבי הארמון.   

  , הבחנתי  מדיי ובעודי מנקה את הארמון המלכותי לאורכו ולרוחבו ואין איש ע , היום ויהי 

זה היה שאול המלך,    .פרוזדור הארוךבדמות ההולכת וגדלה ככל שהיא מתקדמת לכיווני ב 

תי  הרגש, אך אני הוא עצר לשנייה בודדה אליי.שהגיע ומדוכדך עד הולך במבט מושפל 

  : "הלוא את היא אביגל?" עניתי לו  :לשני צדדיו ואמר ליהביט הוא נצח. שהרגע נמשך כמו 

שפירושו גחלת אש, אך לא אהבתי את שמי   , " שמי האמיתי היה רצפה.אני אביגל ,"אכן

 וסיפרתי לכולם כי שמי אביגל.

והמשכתי, "כיצד מלך מכובד שכמותך מכיר   י לדקה היססת "המלך שאול,כבודו, אדוני "

לבל, אך  ו" הוא הביט בי במבט מהורהר ומב ?הנמוךאותי? משרתת פשוטה מן המעמד 

ה חייך ואמר: "הלוא  את אביגל הנאמנה בת איה, האכפתית והדגולה.  יכעבור פחות משני

בשאול  י והבטת " הסמקתי .ודבחרת להישאר בארמון ולשרת אותי כאשר רבים בחרו בד



ונשק לשפתיי   מלא תשוקה. הוא אחז בי התמבט מלא הערכה, ולרגע הבחנתי כי מבטו ב 

 .  ילא חוויתי מימיכמותה  נשיקה ארוכה ש

אדם רך ולא  הוא שאול  .שנשארתיכזה היה הרגע הטוב ביותר בחיי. הבנתי שבחרתי נכון 

  י להביא את בניטתי  החל  . קבינינו התחזהרגשתי שעליי להישאר ולתמוך בו. הקשר    , אכזרי

 שני בנים.  ונולדו לנו  , לארמון. הקשר ביני לבין שאול נשמר כגחלת

הלוואי וזה היה ממשיך, אך אתם בטח מכירים את שאול אהובי, הוא לעולם לא יפקיר את  

לכל    שאול לכן קרא  .עמו להתמודד לבד עם אויבי עם ישראל. הפלישתים החליטו לתקוף

עטה שריון ומגן ויצא להוביל את    הוא  שתים האכזריים. בפלי  ללחימהאל להתגייס  עם ישר

תמיד אזכרך, אני יוצא   , אמר לי: "אהובתי שלי ,י יציאתו לקרב מלחמה. לפנהעם ל

  , דוד, הנער האדמוני. אם יגלה שהיית אהובתי פני שמרי על עצמך מ . למלחמה ולא אחזור

 "  .נויאת ילד גם  יהרוג גם אותך  

מה   . צהיר כי הוא עומד למות, השבאמת אהבתי בכל ימייהיחיד האדם  , הובישאול א

כיתי וחיבקתי אותו בחוזקה, ידעתי כי אין טעם להיאבק בזאת,  יכולתי לעשות? פשוט ב 

הוא ושלושת    .כך היהכאשר אמר שאול  כדי לנטוש את העם לבד בשדה הקרב.  משאול נאמן  

רצח כמעט   . דוד ד להורגוודדאג  משפחתו,ני ב מגלבוע. מי שלא מת ב בניו נספו בקרב קשה 

 את כל קרובי המשפחה של שאול, כן גם את שני בנינו.  

  . את שאול פחדן וחלש אופי עוד לא תכנו שמקווה  . אני ליששאול ו של כך הסתיים הסיפור 

 אמיץ ביותר שפגשתי בכל חיי. מלך בישראל. האכפתי והאדם ההיה הוא  בעיניי

 יישם בעזרתך.  שהצלחתי לגשים ים ומרעל חיים מלאתודה לך שאול אהובי 

 אל תדאג יותר לעמך, דוד שתמיד אהבת דואג לנו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דברי חז"ל לפי ניתוח סיפור עקדת יצחק 

 אל סרוסי, כיתה ח', ישיבת אמי"ת עמיחי, רחובות - אור

 הרב דוד פסטין  יתיבהנח

 

   . מדרשי חז"ללפי  מאמר זה הינו ניתוח עקדת יצחק 

י" ס ָ ְוָהֱאלֹהִּ  ( א )בראשית כב, " ַאְבָרָהם תה אֶׁ ם נִּ

ו  ב  הנאמרשמכל ניסיונותיו של אברהם אבינו, היה זה הגדול והקשה מכולם והיחיד 

 מפורש לשון של 'ניסיון'. ב 

ר ַקח ת  "ַוי ֹאמֶׁ נְךָ  נָא אֶׁ  ( ב  ,שם) " ב ִּ

יו לעמוד  לשון בקשה, כמלך המבקש מגיבור שעמד בכל ניסיונות  , אמר לו הקב"ה "קח נא"

 . (א כב,  לבראשית ל )מדרש תנחומאוחרון והקשה מכון האבניסי  גם

ל ֶׁה ים ָהאֵׁ ָברִּ י ַאַחר ַהד ְ  ( א )בראשית כב," "ַויְהִּ

 מה הם אותם הדברים? 

 חז"ל הציעו שתי תשובות לשאלה זו. 

לברית בין אברהם ובין אבימלך מלך גרר.   הרשב"ם, וזו מחזירה אותנו ציע ה אחת תשובה

ריבון כל העולמים! אותו אדם יחיד ומיוחד שבחרת מתוך  "לה':  השרת ואמרו באו מלאכי

אכן,  "ענה להם הקדוש ברוך הוא:  "כל העולם הולך וכורת ברית עם אבימלך מלך גרר?! 

בנו לעולה  יחיד ומיוחד הוא, ונאמנותו לי רבה, ראה תראו אם אבקשו להעלות לי את 

 .  "ריכםדקו דב סרב, אכן יצויסכים, אכן אין כמותו בכל הארץ, ואם י

מתארת את המשתה שנערך   מציעה הגמרא )סנהדרין פט ע"ב(, והיא   התשובה השנייה את 

זקן זה חננתהו בפרי בטן לאחר מאה  "אמר השטן לפני הקדוש ברוך:  : לכבוד הולדת יצחק

ומכל הסעודה שהכין, לא הקריב לך דבר, אף לא תור  שנות ציפייה, והנה ערך משתה גדול, 

לא מפאת זלזול עשה זאת, אלא מטרדת  "קדוש ברוך הוא: לו ה השיב  "ו גוזל אחד.א

,  'האורחים, שהרי הוא מכניס אורחים גדול, וראה תראה כי אם אומר לו: 'זבח את בנך לפני

 ". ד זובחוימי

ציווי   לפנישישמעאל ויצחק התנצחו ביניהם זמן מה טוען והמדרש  מתבסס על רש"י 

אירש אני את הארץ המובטחת כי בכור אני,   , בינולאחר מות א" אמר ישמעאל:  .העקדה

אכן, בכור אתה בשנים, אך חביב אני לפני הבורא  "ענה לו יצחק:   ."וירושתי כפליים משלך

ם בכך עולה אני עליך, כי  ג"לעג לו ישמעאל ואמר:  ." יותר ממך כי נימולתי לשמונה ימים

וכי מה אתה  " יצחק:    לו   שיב ה  " .ולא מחיתי  אותי מלו בגיל שלוש עשרה, ואז יכולתי למחות 



נתת לקדוש ברוך הוא?! שלוש טיפות דם? אני, אם יבקשני הקדוש ברוך הוא את כולי, אפילו  

אחר הדברים  " :ד"ה א,  כב, לבראשית  )רש"י  "בזה הרגע, לא אמחה ואסכים בשמחה

 (."אלהה

י  מ  את": שאל הםאבר .מן המדבר ובא לראות את אביוחזר בו ישמעאל שהיה זה ביום 

  ." את יחידך"אמר לו ה':  ." שני בנים לי"הקשה אברהם:  ."את בנך" :אמר לו ה' ?"חאק

שניהם  "אמר אברהם:  ."אשר אהבת"אמר ה':  ."כל אחד יחיד לאמו"אמר אברהם: 

  כב, לבראשית    )רש"י  ."את יצחק, והעלהו לעולה"אמר לו ה' במפורש:    ." אהובים עד מאוד

 . ("את בנך" :, ד"הב 

תגובתו של אברהם לבקשה זו, אני חושב שזה מכיוון שאברהם   את  ו מתארהכתוב אינ 

לא  האמין בה' אמונה עזה כל כך שהוא לא עצר לתהות אפילו לרגע על מוסריות מעשיו ו

יהיה ש שמצווים אותו כך כאשר הובטח לו בעבר שיצחק יירש אותו ואיך יכול להיות שאל 

הן ואינני רשאי  והרי אני איני כ, ל עולםריבונו ש ": לה'אמר זרעו כעפר הארץ. אברהם 

בהגיעך  "ענה לו ה': " הן גדול, ויקריב לפניך.ולהקריב לפניך, יבוא שם בן נוח, שהוא כ 

על כן נקרא שמו הר המוריה, על שום   ".למקום המזבח, אקדש אותך ואעשה אותך לכוהן

 (. 129אברהם מישראל לכוהן )מאוצרות התורה, עמוד ה' את שהמיר 

י   תהַ ֹום "ב ַ א ַאְבָרָהם אֶׁ ָ ש   י ַוי ִּ יׁשִּ לִּ ְ ָרחֹק ׁש  קֹום מֵׁ ת ַהמ ָ ינָיו ַוי ְַרא אֶׁ  )בראשית כב, ד(  "עֵׁ

 מדוע ה' לא עשה לאברהם קפיצת דרך כמו שעשה ליעקב עשרות שנים אחרי כן?  

  שלושה ימים ההליכה במשך אני חושב שזה כדי שאברהם יוכל לתהות על בקשת ה', הרי 

הטיף   ברהםרמב"ן טוען שא הל הזוועה שטמונה במעשה זה. ב ען לחשולאברהם זמה סיפק

הקריבו עובדי האלילים את ילדיהם לפסל בכך  עבודה זרה שבה    –   כל חייו נגד פולחן המולך

עצמו עומד לעשות מה שהטיף נגדו במשך שנים, הוא   אברהםועכשיו  ששרפו אותם למוות. 

 אינו קיים באמת.  יםנת אחרשמבחי לאל  אלוהיו, הולך להקריב אדם, את בנו שלו, ל

שתו,  אברהם לתהות על מעשיו? האם לא חשב על אלא עצר שלושה ימי מסע לאורך האם 

המקרא   אשר אובדן בנה אולי יהרוג אותה? האם לא עצר לתהות על הבטחת ה' שתופר?

 ותן. אינו מתאר את מחשבות אברהם, ואפילו אם היו לו ספקות, המקרא אינו מתאר א

את  עשה בשמחה  . אברהם  לובבוקר, כאדם המעיר את השחר לדבר שמצפה  השכים  אברהם  

רש"י אומר שחבש בעצמו את חמורו ולא הטיל זאת על עבדיו כדי להראות את    . המוטל עליו

 ציפייתו לעשות את דבר ה'.  

  כבש את יצרו, התחזק ביותר והעיר את שני נעריו, שני משרתיו, כדי שלא יהיה אברהם 

, ובכל זאת קרויים  51מעאל ואליעזר. אליעזר קשיש, וישמעאל בן לה ישהיו א .מהלך לבדו

במצווה זו כאילו  הזדרז  אברהם  ש להראות לנו  בא  זה    .מלשון נעורים  של אברהם,  הם נעריו

   היה עדיין בשיאו, בשנות נעוריו. 

  זכותו היה שכן ב  נה נגלה אליו השטן, שרצה להניאו ממעשה זהילדרכו, והיצא אברהם 

התחזה לזקן כדי שאברהם לא יכירו  שהשטן  רש"י אומר    שכר עצום בעולם הבא.  בל לקתיד  ע



אם  "שאלו השטן:  ."להתפלל אני הולך "ענה לו אברהם:  "לאן תלך?": את אברהם שאל ו

שמא נשהה יום או  "השיב לו אברהם: " כן, מדוע יש בידך סכין ומאכלת ועל גבך עצים?

הרי שמעתי כשאמר הקדוש ברוך הוא: קח נא  " ן: השט אמר  ."ונאכליומיים ונשחט ונאפה  

 לך לעת זקנתך? הרי יום יבוא ותעמוד לדין על כך!'  מר לאבד את בנך שניתן אהת . את בנך

יד כי השטן הוא זה, שהרי הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווהו על כך, ועל כן  ימהבין אברהם 

  " צוותו היום.על מ אעבור הוא מחר, לאי הקדוש ברוך יגם אם יכעס על"גער בו ואמר: 

 .(122)מאוצרות התורה, עמוד 

י ֹום " ָרחֹק"ב ַ קֹום מֵׁ ת ַהמ ָ ינָיו ַוי ְַרא אֶׁ ת עֵׁ א ַאְבָרָהם אֶׁ ָ ש   י ַוי ִּ יׁשִּ לִּ ְ  ַהׁש 

 איזה מן ההרים הוא המקום שאליו התכוון ה'? אברהם כיצד ידע  

 ו הר. לפי רש"י, אברהם ידע זאת בגלל ענן שהיה קשור על אות 

 )בראשית כב, ה( נלכה עד כה נשתחווה ונשובה אליכם" והנער"אני 

 ה יש שתי אמירות שאינן משקפות את המציאות כפי שמתואר בפשוטו של מקרא. בפסוק ז

השאלה הראשונה שאפשר לשאול היא: מדוע אמר אברהם "נשתחווה"? הוא ויצחק הרי  

 ? "יכםן ונשובה אלנקריב קורב "הלכו להקריב קורבן לה', מדוע לא אמר 

וה ונשובה אליכם"?  מדוע אברהם אומר "נשתחו קושי נוסף: בחלק השני של המשפט יש 

"נשובה,    :אמראברהם  היינו יכולים לומר ש  ?ישובו שניהם מן ההרשכלומר    –   נשובה ברבים

אבל כשמקריבים עולה, כמו שאלוהים ביקש מאברהם בפסוק ב', כל   .אני חי והוא מת"

זה לא ייתכן, אלא אם כן מדובר באפרו של יצחק.   מעין תירוץ  ד היסוד, אזהקורבן נשרף ע

פשר לשאול מדוע אמר אברהם לנעריו דבר כזה, שהוא בגדר שקר, הרי הוא ידע  לכן א

 שיצחק לא ישוב מן ההר בחיים. 

כב,    לבראשית  אה אברהם ברוח הקודש ששניהם ישובו מן ההר בחיים )רש"ירש"י עונה שר

היה, אז כל המעמד לא היה ניסיון כי אברהם  כך ן אם אכאבל  .("ובה אליכםונש " :, ד"הה

   . הבין שכל המאורע אינו אלא ניסיון

,  רש"י  ו זה שלפירושב לא מצאתי לה תשובה. עם זאת, אני חושב שמאוד וזוהי שאלה קשה  

בו מתואר השטן מפתה את אברהם ומנסה להניאו ממעשה זה  שמדרש העיבד את  הוא

יתך  זה אינו אלא ניסיון, אז למה אתה הולך? חזור לב   ד שכל הפרגו  מעתי מאחוריש"ואומר:  

לאחר שכבר שיקרת לי וניסית להונות אותי מלעשות את דבר  "אמר אברהם לשטן:    ."בנחת

שיחזרו שניהם מן   לא רוח הקודש אמרה לאברהם אם כך,  "ה', איני מאמין לך עוד. 

קיבל אברהם  ברהם,יקר לאמאחר שכבר שמנם דיבר אמת, אך ו אלא השטן, שא  העקדה,

 דבריו כשקר.  

ח ַאְבָרָהם" ק ַ ת ַוי ִּ ם ַעל אֶׁ י ָהעָֹלה ַוי ָש ֶׁ ת  ֲעצֵׁ ָידֹו אֶׁ ח ב ְ ק ַ נֹו ַוי ִּ ְצָחק ב ְ ת יִּ ׁש ְואֶׁ ת ַוי ְֵׁלכו    ָהאֵׁ ֲאכֶׁלֶׁ ַהמ ַ

ו ם יְַחד ָ נֵׁיהֶׁ  )בראשית כב, ו(  "ׁשְ



ברצון  הולך ת בנו ולך לשחוט א אברהם שהיה יודע שהרש"י בפירושו לפסוק זה אומר: 

 ובשמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר.  

ה ְלעָֹלה"יצחק שואל את אביו:  ֶׁ ים ְוַאי ֵׁה ַהש   צִּ ׁש ְוָהעֵׁ נ ֵׁה ָהאֵׁ ר הִּ  )שם, ז(.  "ַוי ֹאמֶׁ

ה"ואברהם עונה לו:  ְראֶׁ ים יִּ י ֱאלֹהִּ נִּ ה ְלעָֹלה ב ְ ֶׁ    )שם, ח(.  "ל ֹו ַהש  

אם אין שה( לעולה )יהיה(  ה, )ולו הש אלוהים יראהשהפיסוק אמור להיות: "רש"י אומר 

 בני".

הוא השה לעולה, ועם זאת, עדיין ממשיך  -שהואמיד הוא מבין  . טיפשאינו יצחק, כמובן, 

 ."וילכו שניהם יחדיו" :להלך בשמחה לקיים את דבר ה', ככתוב 

  הוא מסתיר את המשמעות  . הרימצד אברהם גם אמירה זו היא מעין עיוות של האמת

לא להפחיד את יצחק, אבל מדוע אברהם כל כך מפחד לספר מה    ם כדי המילי   של האמיתית  

 הוא הולך לעשות? מדוע הוא אינו מספר ליצחק את הסיבה האמיתית למסעם?

ל" ר ָאַמר ַוי ָבֹאו  אֶׁ קֹום ֲאׁשֶׁ ת ַהמ ָ ם ַאְבָרָהם אֶׁ ן ׁשָ בֶׁ ים ַוי ִּ ת לֹו ָהֱאלֹהִּ ַח ַוי ֲַערֹךְ אֶׁ זְב ֵׁ יםָהעֵׁ  ַהמ ִּ   " צִּ

 ט( )שם, 

בזכות בקיעה זו של העצים,  ": אמר ה' .להבעירםעליו את העצים כדי שיקל ביקע הם אבר

 . (121)מאוצרות התורה, עמוד   "אבקע לצאצאי אברהם את הים

ת" ם ַאְבָרָהם אֶׁ ן ׁשָ בֶׁ חַ  ַוי ִּ זְב ֵׁ  "ַהמ ִּ

עומד  הוא    עלאברהם לבדו, יצחק אינו מושיט עזרה לאביו הזקן. האם יצחק כועס על אביו  

בהוראת   שהוא מגיע , אפילו מפני המוותהוא מנסה להראות את פחדו  א או שמ רוצחו?ל

 אלוקים?  

לשאול היא כיצד אברהם הצליח לבנות את המזבח לבדו? הוא כבר בן שאפשר  שאלה נוספת  

 ש, וזוהי מלאכה קשה הדורשת מאמץ רב. יותר ממאה, זקן וחל 

ת" ח ַאְבָרָהם אֶׁ ק ַ י ָהעֹ  ַוי ִּ נוֹ  לם עַ ָלה ַוי ָש ֶׁ ֲעצֵׁ ְצָחק ב ְ  )בראשית כב, ו(  "יִּ

להסיק מכך שאברהם כבר זקן וחלש מכדי לשאת את העצים בעצמו, לכן הוא מעמיס  אפשר  

המזבח בעצמו, הרי  אותם על יצחק. אבל אם הוא חלש עד כדי כך, כיצד הצליח לבנות את 

   ? כתוב: "ויבן אברהם" לא "ויבנו אברהם ויצחק"

י עֹלָ ַויְַבק ַ " ךְ  ָקםה ַוי ָ ע ֲעצֵׁ  )שם, ג(  "ַוי ֵׁלֶׁ

כביכול בכוחו  בפסוק זה רואים ראיה נוספת לכוחו של אברהם, אבל מדוע רואים סתירה 

 בין הפסוקים? של 

יות שקיום רצון אלוהים שלהב אני חושב שיכולות להיות שתי סיבות לתופעה זו. יכול לה

התלהבות  רוך הטווח אקצר, אבל ל  את אברהם לעשות פעולות שדורשות הרבה כוח לטווח 



צליח לבקע עצים במהירות ולהעמיס  הדועכת והוא חוזר להיות זקן רגיל, לכן אברהם 

מעט זמן, אבל נשיאת עצי  לנמשכת אותם על יצחק בנו, מלאכה שדורשת הרבה כוח אבל 

 אין ביכולתו לעשות. וזאת  מלאכה שדורשת הרבה כוח והרבה זמן,    היא   העולה במעלה ההר 

עצים והעמסתם, הן  השתי המלאכות שהצליח לעשות, ביקוע אולי היא ש פשרות שנייהא

מלאכות שעדיין היה בכוחו לעשות, אבל נשיאת עצים במעלה הר זוהי משימה קשה הרבה 

 יותר שאין ביכולתו לעשות. 

תַוי ַ " ים ֲעקֹד אֶׁ צִּ ַעל ָלעֵׁ מ ַ ַח מִּ זְב ֵׁ ם אֹתֹו ַעל ַהמ ִּ נֹו ַוי ָש ֶׁ ְצָחק ב ְ    שם, ט() "יִּ

רש"י אומר שהוא   . הוא לא הופתע או התנגדושיצחק הבין שהוא העולה,  כיחומה ך זהמש

אפילו נשכב מרצונו על המזבח וביקש מאביו "קשור אותי בחוזקה למזבח כדי שלא אוכל  

   .להתנגד"

בין שזהו רגע האמת, אם הוא עכשיו מקריב את בנו, אלוהים מפר את הבטחתו,  האברהם 

כל סיפור    לאורך  . לדעתזאת אין  מעשה זה?    שפעתאת ה  יןהב האם  אבל    ת בנו. והוא מאבד א 

בימינו קשה להבין את ההיגיון שעל פיו פועל   . אינם מתואריםרגשות אברהם  ,העקדה

תה שומע יכול לחולל זוועות, אבל בעבר זה לא  אברהם, כיום להקריב ילד לאלוהים שרק א

 ב קורבנות. ריהקשלו עבד ואותו שהיה כך, בזמנו לכל אחד היה אלוהים אחר 

ת" ַלח ַאְבָרָהם אֶׁ ׁשְ ת ַוי ִּ ח אֶׁ ק ַ ת  ָידֹו ַוי ִּ חֹט אֶׁ ׁשְ ת לִּ ֲאכֶׁלֶׁ נוֹ  ַהמ ַ  )שם, י(  "ב ְ

מטבעה של התורה לפרט  מדוע צריך לתאר בדרמטיות ובאיטיות כה רבה תהליך זה? אין זה  

 מילים. ריבוי  כך ב 

ינתו כל שנייה  , מבחאברהם  שי הגדול של אני חושב שזה כיוון שמנסים להראות לנו את הקו 

כזו היא שעות של ייסורים, כי עמוק בתוכו יש קול שזועק: "עדיין לא מאוחר! אתה יכול  

ממשיך ומקרב את   כוח רצון אדיר לעבודת ה',ב להנמיך את הסכין ולברוח!" אבל אברהם, 

 הסכין לעבר בנו הכפות. 

נזעקו   "ולם?מי בע ד את שצד הוא מייחהראיתם את אברהם אוהבי, כי "אמר ה' למלאכיו: 

היכן הוא שכרו של אברהם אוהבך, מכניס  "המלאכים ובכו מרה וקראו לריבון העולם: 

בנו  צל מכבשן האש, המייחד את שמך בעולם, ועתה אינך מציל את יהאורחים, אשר נ

 )בראשית רבה כב(. הנעקד מן הסכין?!' 

הרקיע, ובאותו  ח את  ה' ופתנגלה אליהם  זעקותיהם של המלאכים הגיעו עד כיסא הכבוד,  

התחייב  ואף כי יצחק    ראה את מרכבת ה' ונזדעזע כולו.  ,רגע נשא יצחק את עיניו כלפי מעלה

רון לעת זקנותו, שהרי  מיתה על כי ראה את מעשה המרכבה, הקל ה' בדינו וגזר עליו עיוו

 . (127עיוור חשוב כמת )מאוצרות התורה, עמוד 

ָלי" ְקָרא אֵׁ ן  יְהָוהו ַמְלַאךְ ַוי ִּ ם מִּ ַמיִּ ָ  )בראשית כב, יא( "ַהׁש 



לח שליח שיקרא לו? או שמא  ו ששהוא    האין זה לכבודו של אלוהים לקרוא לאברהם בעצמו 

 ? יבקש ממנו לחוס על חיי בנו  ,עצמומה יעשה אברהם כשמלאך, ולא הוא רוצה לראות ה' 

,  ל אחדיו איי ו וזימן לפנשנמנע ממנו להקריב קורבן לה'. ראה ה' בצערהצטער אברהם 

ציווה  . ומאז בריאתו היה מוכן להיות קורבן )ברכות ה, ו( שנברא בערב שבת בין השמשות 

ל אברהם  בכו בסבך כדי שלא יוכיבא השטן וס .ה' את מלאכיו להביא לאברהם אותו אייל

להקריבו. ראה אברהם את האייל, התירו מן הסבך והביאו אל המזבח )מאוצרות התורה,  

 . (129וד  עמ

את יצחק ולא  לכאורה,    ,מין שאלוהים שלח את יצחק ואת אברהם להקריב להא  מאודה  קש

, שכל  90-ל מדוע אם זקנה בת מעל חשב על שרה, שלפי הרמב"ן מתה מרוב חשש לחיי בנה.

עלות את עצמו  הלקבל את העובדה שבנה הלך עם אביו לפתאום לבן, צריכה חייה ציפתה 

 קורבן לה'? 

תה צריכה לעבור מן  יאך הכיוון שלי הוא ששרה היובה.  אתי תשת אלה לא מצלשאלות קשו 

בין לא,  עולה קורבן יצחק  היההעולם בכל מקרה כי היא סיימה את ייעודה בעולם, ובין 

 הייתה שרה נפטרת. 

ר" י ַוי ֹאמֶׁ נ ֵׁנִּ ר הִּ  )בראשית כב, יא( "ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי ֹאמֶׁ

מישהו  פתאום נו קורא לו את ב  מקריב  ע לפני שהואאברהם אינו מופתע מהעובדה שרג

" ועוצר  ,"הנני : "מי זה קורא לי?" הוא פשוט אומר : שואל ינולעצור ממלאכתו, הוא א

 מבין שזה ניסיון. ממלאכתו, ואם לא הבין זאת עד עכשיו, כעת הוא 

  לא משנה כמה קשה לקיים   .אברהם, הוא תמיד עושה רצון ה'את  אבל מהיכרותנו הארוכה  

 עשה.יירצונו את רצונו, 

כי כל   –  אברהם העברי אברהם כמעט תמיד הולך נגד הזרם, זו למעשה הסיבה שקראו לו 

עבודת  , צד נגדי המהעבר אחד, צד עבודת האלילים, והוא עומד מעבר העולם עומד 

 האלוקים. 

 : המלאך ממשיך ומדבר לאברהם, שכעת נושם לרווחה ומבין שיצחק יישאר בחיים

שְׁ  ר ַאלַוי ֹאמֶׁ " ליָ ַלח ת ִּ י  ַהנ ַַער ְוַאל ְדָך אֶׁ י כ ִּ ה ָיַדְעת ִּ י ַעת ָ ַעש  לֹו ְמאו ָמה כ ִּ ה ת ַ ים ַאת ָ א ֱאלֹהִּ  "יְרֵׁ

 )שם, יב( 

איך אינו   ל, אזואברהם ממנו, הרי הוא רואה הכהאם אלוהים לא ידע לפני כן את יראת 

 דע את יראת אברהם ממנו? וי

פסוק זה ניתן שיראת ה' ואהבת  מ  להביןאפשר  היא ש  הראשונה  יש שתי תשובות לשאלה זו.

הרי   .אברהםששכנו יחד בליבו של  ובעלי עוצמה כמעט זהה  מאוד  יצחק היו שני רגשות עזים  

 לבני אנוש יש את חופש הבחירה, ולאברהם הייתה בחירה קשה מאוד בתוך ליבו.



כל  "': השנייה היא שאלוהים בטח באברהם, אבל מלאכי השרת לא, והם אמרו לה

עשית באברהם, בממונו ניסית, אבל אינו יצליח לעמוד בניסיון שתנסה אותו  שיונות הניס

 ."בגופו

יראת אלוקים גוברת על אהבת יצחק בתוך ליבו של אברהם, וזה היה עיקר   ,בסופו של דבר

 הניסיון.  

,  שמוסריתעל אף , של אברהם שמעשה זה נוגד לחלוטין את כל עקרונותיו על אף לסיכום, 

ה שאברהם עשה כל חייו, אברהם מקיים את דבר ה', עם כל הקושי  פך ממינו ההמעשה זה ה

 שבדבר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 שבטיםהעשר  שנים

 ציונה -גוריון, נס- כיתה י"א, תיכון בן, טלי ימרה

 בהנחיית שרית שטרצר 

 

ְתרֹון חֲ  יׁש כ ְפִּ י ָוהו א אִּ ָחד ֲאנִּ ַליְָלה אֶׁ ם  ְושָׁ נו .  לֹמֹו ָחָלמְ "ַונ ַַחְלָמה ֲחלֹום ב ְ

ים ַונ ְַספ ֶׁר חִּ ב ָ ר ַהט ַ ד ְלש ַ בֶׁ י עֶׁ ְברִּ נו  נַַער עִּ ת ָ ר אִּ ְפת ָ תָלנו    לֹו ַוי ִּ יׁש  - אֶׁ ינו  אִּ ֲחלֹמֹתֵׁ

ַתר ר פ ָ י כ ֲַאׁשֶׁ ָתר. ַויְהִּ יב ַעל כ ֲַחלֹמֹו פ ָ ׁשִּ י הֵׁ י ְואֹתֹו ָתָלה" ָלנו  כ ֵׁן ָהָיה אֹתִּ    כ ַנ ִּ

 ( יג-, יא)בראשית יא

 

                         ?                                                                              שירתית קול  אתה שומע א האם

                               האם אתה שומע את כל סיפורי, ילדי?                                                                        

                                       ות?                                                                              החלומאה את האם אתה רו

                                יכול אתה לפתור את כל הסודות?                                                                                  

                                  אשר נמצאים בתוך האנשים                                                                                        

 בתוך לבבות המנהיגים. 

                                                                                           לכל דור יש סיפור                                                    

                                          ולכל דור יש מנהיג,                                                                                                  

                                                                                                                                                        כל דור נענש    

                                             וכל אחד יכול להעיד                                                                                          

                                      תמיד יש אנשים שחוטאים ונענשים                                                                  

 תמיד יש אנשים שחושבים שהם מעל האלוקים. 

                                                                                                                עשר שבטים קרובים                        -שנים

                                           אך בכל זאת מרוחקים,                                                                                         

                                                                                                                                            שר שבטים    ע-םשני

                                    עשר אחים.                                                                                 -שהיו בעבר שנים

                                                   אח אחד שנזרק לתוך בור                                                                                         

 ואח שני שחיכה לרגע הנכון. 

                                                                                                       אב אחד שאהב אך בכל זאת הפריד          

                                 ופרעה אחד שהעניש,                                                                                                         

                                                                                                                                       תם    ף שהיה הוא נוסאח 

 ואח אחד ששלט ביד רמה.

                                                                        שברים בין השבטים,                                                               

                                             פצעים בין האחים,                                                                                              

                                                                                                                           מלחמות דמים                       

 ומוות בייסורים. 



                                  היסטוריה של יותר משלושת אלפים שנה                                                              

                                                                                                                                         עמומהלחישה שעוברת ב 

                                               ניסיון השמדה שנכשל בחוזקה                                                                         

 ועם אחד שהופרד בשל שנאה ישנה.

                                                                   אנחנו הדור החדש ולכל דור יש סיפור                            

                                                                                        אנחנו הדור החדש ולכל דור יש הזדמנות                       

                                                                                        עשר השבטים                     - אנחנו צאצאי שנים

 ים. וכולנו אחים שבעורקנו זורמים אותם הימ

                                            מלכים,                                                                                             ים וישיש נביא

                                                         יש שופטים ויש רועים,                                                                               

                                                                  יש אחים ויש מלאכים                                                             

                                                                                                  ואלוקים אחד ויחיד                                           

                                                                                                                ולנו יש אלפי סיפורים ומנהגים         

 פני אלפי שנים.  אשר נפרסים על

                                  בין ההרים מאחורי העננים                                                                                    שם

                                           עשר שבטים מפוצלים לסיפורים                                                               -שנים

                                            וזהו רק סיפור אחד מבין רבים                                                                          

 שאותם נוכל לקרוא עוד המון שנים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תסריט – רות

 יון לצון ראש ,יאלית ע"ש א' קרריי', הגימנסיה הר  כיתה, עומרי ליבוביץ

 ת ירון שמש י בהנחי

 

 י תשינוי סטטוס: התחתנ 

 שינוי סטטוס: התאלמנתי 

 . רות עבור

 אתם בטח שואלים את עצמכם מי זאת המהממת הזאת בתמונה.  

 בעצם, אם אתם לא יודעים מי אני, למה אתם פה? בכל מקרה, אני אציג את עצמי. 

 חשו מאיפה אני באה? נכון מאוד! ממואב!  רות המואבייה. נ קוראים לי רות.

 ( .)אבל באמת, אם לא הצלחתם לנחש אתם יכולים ללכת

 

מואבייה, חשבתי כל החיים שלי שאני אתחתן עם נער מואבי  אני סתם עוד נערה 

 אבל אז פגשתי את אהבת חיי.   ממשפחה טובה.

כל כך   חפש עבודה. הייתי התחתנתי עם מחלון, יהודי שבא למואב מהארץ שלו ל

 שמחה, היה לי בעל חתיך ומושלם והמשפחה שלו מהממת, החיים שלי היו מעולים.  

ואבא   שלו  עכשיו, הוא וגם אח  שיש, אבל אהבתי אותו. נכון, לא היינו הכי עשירים

שלו נפטרו, ואני לא יודעת מה לעשות. אני עזבתי את המשפחה שלי, ואני לא יודעת  

   . אוף, כמה דרמה!אם לחזור אליהם

מא של מחלון אהובי, ואת ערפה, אשתו של אח של מחלון,  י לפחות יש לי את נעמי, א

את    –   לו באמת מסכנה נעמי. היא איבדה את הכ  העצב הזה.שיעזרו לי להתמודד עם כל  

אני אמשיך לעדכן   הבנים שלה, את בעלה. אני כל כך עצובה, והיא איבדה יותר ממני.

 רות סוף אתכם במה שיקרה! 

 

 ר רות עבו

 איזה יום!  ,)כן אני מאמינה באלוהים עכשיו, נגיע לזה( אלוהים ישמור

לחזור ליהודה )מה היא מחפשת שם אני לא   נעמי חמותי רצתה ,אז אחרי כל הדרמה

לכו".   ,זה בסדר  , "לא : ואז היא אמרה לנו ,יודעת( ואני וערפה באנו איתה בהתחלה

בל ערפה הזאתי ישר הלכה  א ,נלך אז נשארתיאני חשבתי שהיא לא באמת רוצה ש

אבל אני אוהבת להקצין סיפורים(. אחר כך    ,והפנתה עורף!! )היא קודם חיבקה אותה

ללכת כי אני עדיין אישה צעירה ואני יכולה להקים  עוד פעם א ביקשה ממני הי

משפחה, אבל כשאני מחליטה משהו אני עומדת במילתי!! אז נשארתי איתה והבטחתי  

יתה, שלאן שתלך אני אלך, שאיפה שתישן אני אישן,  שאני תמיד אהיה אלה 

אני מאמינה באלוהים עכשיו(. כזאת אישה נחמדה   :ושאלוהיה אלוהיי )הנה ההסבר

מסתדרת ככה עם חמותה? לא! עכשיו כן!  ש נכון??? נכון!!! אי פעם ראיתם אישה  ,אני

א )היא  קשה שיקראו לה מר אחר כך הגענו לבית לחם והיא בי כי אני כזו מדהימה!



לה  ..( אבל משום מה כולם שכחו מזה והמשיכו לקרוא .טיפהל'ה נכנסה לדיכאון 

הם היו ממש ממש לא נחמדים! במקום לעזור לנו להשתקם, הם לא   ,נעמי. חוץ מזה

   רות סוף . טוב. יצאתי ללקט שיבולים. אחזור לדווח עשו כלום!! 

 

 אללי אללייי!  , ווואיי וואויי וואייי

ל זכיתי בחישגדד!! התמזל מזלי והמקום  ו קודם כ , טוב טווב  ה!!!ליבי רוטט משמח 

  . גרעינים מהרצפה היה החלקה של הגיבור חיל החתיכייי )יעני בועז(שבו אספתי 

אשכרה כמעט נפלתי כשהוא התקרב אליי ועוד    .הוא יותר חתיך ממה ששמעתי  ,וואלה

אמר לי שהוא אמר   ( ואז הוא      שדה!)יותר מתתי כשהוא  הציע לי ללקט רק אצלו ב 

ואז   ,(metoo#     ל היום)שזה טוב כי וואלה הם בהו בי כ לנערים שלו לא לגעת בי

)זוכרים?( ושאני כנראה כן מוצאת חן בעיניו,         הבנתי שאני ידעתי על מה אני מדברת

לא באמת הבנתי למה אדם כל כך עשיר ומצליח רוצה אלמנה    אבל למרות שאני מלכה,

 מוני? כ

  , בר?  הוא חשב שזה מה זה מגניב שעזבתי את המקום שגדלתי בו כל החייםואז מה מסת

עקבתי אחרי חמותי במדבר לארץ של אנשים שמשאירים שיבולים על הרצפה... האמת  

ובגלל זה אמרתי לו שאין מצב שאני אהיה השפחה שלו          אני יודעת שאיו עליי!

#girlpower .   לאכול אחלה לחם עם חומץ   הוא נתן לי  ,אותיכדי לרכך  ,אז בינתיים

בל פתאום התחלתי לאסוף הרבההה וכשסיימתי המשכתי ללקט ולא הבנתי איך זה א

כשחזרתי הביתה    ,בכל מקרההה            זה כאילו אנשים הפילו לי את זה בכוונה  , יותר

הלכתי   ,יאללה  אני כבר לא רעבה!  . הייתה מה זה בשוק מהכמות שאספתי ינעמ

        ז החתיייךך()ולחלום על בוע ן לישוןן

 רות סוף 

 

 אני ממש מתרגשת!  ,היום אתה לא מבין מה קורה , או מיי גאד רות עבור

נעמי החליטה שבועז הוא הגואל ואין לי בעיה עם זה כי הוא די חתיך... אפילו ממש  

והוא גם עשיר וגבוה והוא פשוט מציאה! אני לא מתכוונת לפספס את   , חתיך

אז נעמי אמרה לי ללכת אליו היום בלילה   הזה!  קרב ליצור המושלם ההזדמנות להת 

 ולומר לו שאני רוצה אותו ושאני אעשה כל מה שהוא ירצה. 

 

 ברור שהסכמתי.... מה השאלה בכלל?! שאני אוותר על ההזדמנות הזאת?!  

  , אז בקיצור .ני חייבת להרשים אותו שיתאהב בי ולא ילך לבחורות אחרותא ,טוב 

אני חייבת להיות יפה בשבילו. יש לי זמן כי הוא גם ככה    תארגן ולהתלבש כיהלכתי לה

   בארוחה עכשיו ורק אחרי שיחזור לישון אני אשן איתו.  

   ״ כמו שאמרה הזמרת הדגולה עדן בן זקן.,״איזה לילה מחכה לי

 אחרי שאני אבלה עם היצור החמודדד הזהההה!!!! , דכן אותך יותר מאוחראני אע

 



 ב "נ

אז תדמיינו לעצמכם אליל יווני ויפיפה וווו... בעצם   ,בועז אתם לא מכירים אתאם 

 רות סוף  אני מאמינה רק באלוהים!  , חס וחלילה אלילים

 

   רות עבור

הקודם? לא תאמינו מה קרה,  זוכרים את בועז, החתיך, העשיר והמושלם, מהפוסט 

הוא  נינו. המכשול הזהזה פשוט מתסכל; לפני כמה זמן נודע לי שיש מכשול בקשר בי

אדם קרוב משפחה למחלון, ותתפלאו, הוא לא חתיך, לא עשיר ולא מושלם כמו בועז  

שלי. כששמעתי על קיומו כל כך התעצבנתי, עד כדי כך שאני אפילו לא מסוגלת לכתוב  

בפוסט הזה. למזלי, בועז אהובי לא היה מסוגל לוותר עליי ודאג לארגן   את השם שלו 

ל אותי ולממש את אהבתנו. הוא זימן את פלוני  ל מנת לנסות לגאומניין זקנים ע

אלמוני )שם בדוי( למשפט ואמר לו ישר ולעניין: "חלקת השדה אשר לאחינו לאלימלך  

לאמר קנה נגד היושבים ונגד   מכרה נעמי השבה משדה מואב. ואני אמרתי אגלה אזנך

ואנוכי   אין זולתך לגאול, זקני עמי, אם תגאל גאל ואם לא יגאל הגידה לי ואדע כי 

אחריך". עד כאן פלוני אלמוני מראה שהוא מוכן לקיים את מצוות ה' ואומר "אנוכי  

אני מודה שהתחלתי לדאוג, אך כשהחתיך שלי שאל אותו אם הוא   , אגאל". ברגע זה

ל גם אותי, הוא החליט שלא מתאים לו ופתאום הוא גם לא יכול לגאול את  מוכן לגאו

א שלף את הנעל וביצע חליצה. מייד אחר כך, כמו  ית את נחלתו". הוהאדמה "פן ישח

אביר אמיתי על סוס לבן, בועז הכריז בפני כל הזקנים: "עדים אתם היום כי קניתי את  

מיד נעמי", כאן כבר כמעט התעלפתי,  כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכיליון ומחלון 

קים שם  ניתי לי לאישה להכשהוא המשיך: "וגם את רות המואבייה אשת מחלון ק

המת על נחלתו ולא ייכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו, עדים אתם היום". אני  

רות    אחתום בכך שזה היה היום המאושר בחיי ואני כבר לא יכולה לחכות לעתיד לבוא.

 סוף  

 

 ת עבור רו

  וואו, אין לי מילים! כשעברתי לבית לחם אפילו לא היה לי לחם! בטח שלא חשבתי 

ועוד נתחתן! ואיזו חתונה… מבחר    –   וג נפלא, חתיך ומושלם כמו בועז שאני אפגוש בן ז

מנות המן הנהדר, להקת הנגנים המוכשרים "תוף מרים" )ממליצה בחום, לינק לעמוד  

שובח ואתם האורחים המדהימים )תודה לכל מי  שלהם למטה בתגובות(, היין המ

ת לכולכם. כשהגעתי  , אני רוצה להודו שהביא מתנות מהשדה!(. אבל עכשיו ברצינות 

לפה הרגשתי בודדה ומצורעת, כאילו שתמיד מצביעים עליי ומכנים אותי "מואבייה". 

ל  אבל עכשיו המצב שונה לחלוטין, אני מאושרת ומרגישה נאהבת, ורוצה להודות לכ

מי שתמך ובירך. אבל לא בשביל זה אני מעלה את הפוסט הזה. עוד לא הספקתי לעכל  

ריון!!! כן כן, לי ול*בעלי* )סוף סוף  יבר יש עוד חדשות: אני בהכל מה שקרה... וכאת 

אני יכולה לקרוא ככה לבועז!( עומד להיות ילד! עוד לא בחרנו שם, אני בעד שון ובועז  

נו עדיין מתווכחים לגבי זה, אני מעדיפה להקדיש לזה  משום מה בעד "עובד". אנח

גדולה, למרות שברור שאני   חשוב ובעל משמעותהרבה מחשבה כי שם זה דבר מאוד 

בסוף אנצח… בנוסף, אני רוצה לנצל את המעמד הזה כדי להודות למי שיזמה את  



החמות המהממת שלי נעמי.   –  הקשר המדהים הזה וכל זה לא היה קורה בלעדיה 

מי, את ממש נעימה לי ולכל בני האדם, לא סתם קוראים  יעמי, יקירתי, אהובתי, א נ

ראות אותך שלמה ושלווה עם עצמך כשהבן שלי ושל בועז  , ואני רק מחכה ל לך ככה

ך. לא סתם אמרתי לך את כל מה שאמרתי אז, אני מתה  י)*בעלי!*( מחובק בזרועותי

ם שתלכי אליו. אני באמת לא יודעת מה  עלייך ואלך איתך )*עם בעלי בועז!*( לכל מקו

או את הדף שלה  תמיכה בנעמי, תמלהייתי עושה בלעדייך. קדימה בנות, תפגינו קצת 

בהודעות ברכה כמו "ברוך ה' אשר לא השבית לך גואל היום, ויקרא שמו בישראל" או  

משהו בסגנון… ובחזרה להתלהבות! כבר הספקתי לעצב אילן יוחסין ולתכנן את אילן  

  יוחסין העתידי שלנו. לנכד שלנו )הבן של בננו שון…( יקראו ישי, ולבן שלו דוד. איזה ה

   דוד הקטן, כזה מלך.  תינוק מתוק יהיה

 . רות סוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודות נבחרות 

 

 סיפור דוד ובת שבע – אהבת חיי

 כיתה  ט', חטיבת מיכה רייסר, מקיף ז' רביבים, ראשון לציון   ,נעמי ברזנר

 בהנחיית חגית טליאס 

 בימים עברו היה זה מנהג 

 לצפות בנשים מתקלחות על הגג. 

 ולי בימינו נחשב זה מוזר א

 בעברנו העניין היה מוכר. אך

 יום אחד מלכנו דוד  

 רצה לנסות את המנהג המטריד. 

 יצא אז המלך למרפסתו הפתוחה 

 פס את בת שבע בענייניה שלה.ות

 ד, בשניות אחדות  יידע הוא מי

 שאהבת חייו נמצאת בין הגגות. 

 אך מה לעשות? בת שבע תפוסה!

 בה מוזרה.פתאום עלתה בראשו מחש 

 לח ומייד","את הבעל לקרב נש

 שם ודאי ימות ובת שבע תהיה שלו לעד. 

 יד השתיק  ילדוד אך אותו מהציק המצפון 

 המצפון המעיק. את האהבה שווה 

 ראשו אמר לו "האין זה מוזר?"

 "אינך מכיר אותה וכבר להתחתן אפשר?"  

 אך גם לו דוד לא הקשיב,  



 ליי תשיב.הראש לא יודע, את אהבתי בת שבע א

 ל כבר מת עבר קצת זמן, הבע

 ודוד זכה באהבת אמת. 

 הייתה היא עוזרת, תומכת ונאמנה  

 מכל נשותיו הייתה הטובה.

 אך הסיפור לא נגמר    ,הזוג מאושר

 אלוקים זוכר את המקרה המוזר. 

 אמר לדוד "חטאת אתה!!" 

 נת מידי הרמה"ו"לעונש ניד

 בכורך ימות בדרך עצובה  

 בה.ל לטוואבל משם הכ

 מת, וכך זה קרה, בכורם אכן 

 ת. מהבכי, העוול, עצובה היא הא

 ל דאגה, ההמשך עוד קיים!  אאך 

 הזוג הביא עוד ילד לעולם. 

 היה הוא בריא, חכם ונבון 

 שמו היה שלמה, מכירים נכון? 

 לסיפור יש סוף טוב, אבל זכרו חברים, 

 שלא קיימים עוד מקרים מוזרים. 

 ור לחמוד זה לא טוב, לנאוף זה אס

 גם לרצוח אתה לא אמור. 

 זהו, כאן הסיפור נגמר, ו

 עדיין מספרים על המקרה המוזר. אבל 

 הסיפור חלק מההיסטוריה של עמנו  

 . וצריך לזכור את זה, לטובתנו



 יונה הנביא

 כיתה  ט', דה שליט חטיבה ב', רחובות , מיקה הררי

 סימונה בן ישי זרביב  בהנחיית

 

 מא יקרה שלי, יא

שאולי לא אראה אותך  המכתב הזה בידיעה  . אני כותב לך את  נעלמתיז שעבר כבר שבוע מא

יותר. אני רוצה לפתוח בהתנצלות על מעשיי, שכך עזבתי אותך אפילו בלי להיפרד. אני יודע  

אבל אם אסביר לך אולי תצליחי להבין את התנהגותי  הלא   ,שאת מפוחדת ומבוהלת

ם, רק קצת  י אחד, התעוררתי כמו בכל יומתחשבת כלפייך. בדיוק לפני שבוע, בבוקר שמש

קדם מהרגיל, התארגנתי והלכתי לשוק כדי להספיק להביא הביתה פירות וירקות  יותר מו

הריים. בדרך חזרה הביתה הגעתי למבוי סתום ברחוב שמעולם לא ראיתי  ולארוחת הצ

צלחתי  קודם, ואת יודעת כמה טוב אני מכיר את הדרך לשוק ובחזרה הביתה! לפני שבכלל ה

. כבר ראיתי את  .אש. התחלתי לרוץ כמו מטורף.ל אליי לפתע כדור  התגלג  ,להבין מה קורה

חיי חולפים מול עיניי, עד שהתייאשתי ונפלתי על הארץ. הסתובבתי אחורה כדי לראות  

אך כל מה שראיתי היו אותם  הבתים הרגילים של רחוב בני   ,את כדור האש מתקרב אליי

רגשתי כאילו הוא  "יונה!" ה :ורא ליה עיניי, פתאום שמעתי קול קנוח. לא האמנתי למרא

לא ראיתי אף אחד, הרחוב היה ריק ושומם. הקול   , בקע מהשמיים. כשהסתכלתי לצדדים

המשיך: "יונה, אני הוא ה' אלוהיך אשר הציל את עמך ממצרים בזרוע נטויה וביד חזקה".  

להאמין    מא, אך את חייבתיא  , ע מופרךלא האמנתי למשמע אוזניי. אני יודע שהסיפור נשמ 

שהמשך הסיפור עוד יותר מסובך. "יונה בן אמיתי, אני נגלה אלייך במטרה  לי למרות 

נווה העיר הגדולה שלא יודעת בין ימינה לשמאלה! ותגיד להם שהם אכזבו  י לשלוח אותך לנ

יתי  היהבנתי שעליהם לשוב ממעשיהם הרעים!" פתאום קמתי, שו  ד ועיצבנו אותי מאו

אך השביל   ,חשבתי שכל מה שקרה הייתה הזיה .ב בני נוחמחוסר הכרה על רצפת רחו

השרוף והעשן שעלה ממנו הוכיחו לי היטב שאינני הוזה או חולם, ה' בכבודו ובעצמו   

אבל כל מה   מא, יא , ממה שתקראי עכשיומאוד התגלה אליי! את כנראה תהיי מאוכזבת 

ארך   , חוםאל חנון ורועליכם וגם בידיעה שה' הוא שעשיתי היה במטרה לשמור על עצמי 

מה שקרה אחר כך אינני יכול  את אולי יסלח לי בהמשך דרכי.  , ושהואאפיים ורב חסד

להסביר, לא חשבתי, פחדתי שיחשבו שאני נביא שקר ויתנקמו בי  ובמשפחתי. רק  

ורצתי   . זרקתי את השקיות שהבאתי מהשוקמייד המחשבה  הזו גרמה לי לקום ולברוח 

נייה  וניים ולא חישבתי את מהלכיי בתבונה. עליתי על אראיתי בעי  לכיוון  נמל יפו. לא 

את זוכרת שהבוקר היה ,  מאישראיתי בנמל אחרי ששילמתי עבור כרטיס לכיוון תרשיש. א 

החלה סופה שלא ראיתי כמוה כל חיי.   , שמשי וקיצי? לא להאמין! ברגע שהגענו ללב ים

ם שעל האונייה כדי להקל  לזרוק כלי המלחים רצים הלוך ושוב כדי מסביבי ראיתי את כל 

ושום נס  לא קרה. לקח לי   ,עליה שלא תישבר, הם קראו והתפללו כל אחד לאלוהים שלו

לי האסימון, זה היה מעשה ה' על בריחתי משליחותו. הייתי חסר   ולבסוף ירדזמן להבין 



ליה  שאנואשות  מהסיטואציה הזו  פחדתי . אונים, ירדתי אל בטן האונייה והסתתרתי

שרק עושים   והאשמתי את עצמי שבגללי ימותו אנשים תמימים  וחפים מפשע  ...נקלעתי 

ניסיתי לנתק את עצמי מהמחשבה שאולי ה' יפסיק לרדוף אחריי   .את מלאכתם נאמנה

רב החובל מצא אותי בבטן   אך והוא יבוא אליכם כדי להתנקם בי על מעשיי. נרדמתי 

תעשה משהו, תתפלל לאלוהים    ,דם?! קום "מה לך נר   . הוא ניגש אליי ושאל אותי: האונייה

כמנהג   אולי הוא יציל אותנו ולא נמות!" לא הגבתי. המלחים החליטו להפיל פור, ,שלך

התקופה, ולראות מי אחראי למותנו הקרב ובשל מי הרעה הזו. לא ידעתי מה אגיד אם  

עשית?" "איך  "מה    –   לות עליי. הם שאלו אותי הרבה שאייפול עליי. ואכן, הגורל נפל  הגורל  

קוראים לך?" "מאיפה באת?" "מאיזה עם אתה?". עניתי בבהלה שאני עברי ושאני מאמין  

  בה'. לאחר מכן הייתי מיואש כבר מלהמציא סיפור אחר אז סיפרתי להם  את האמת...

את  ים את הפחד, שאני בורח משליחות אשר ציווה אותי ה'. ראיתי בעיניהם של המלח

יו קשובים לסיפורי, אך יכולתי להבחין גם בניצוץ של אמונה  נודע. הם ההיראה מהלא 

חדשה שהתעוררה בהם כלפי ה'. הם התייעצו איתי מה לעשות וציפו לתשובות נמרצות  

ומהירות כי הים רק המשיך לסעור והסערה התחזקה עוד ועוד. באותו  רגע הייתי מיואש,  

תי להם: "זרקו אותי מהאונייה,  ביותר, עני ובחרתי באופציה הטובה  , מותידעתי שכולנו נ

  , היו אנשים טוביםהם  " אך המלחים לא הקשיבו לי,  .רק כך הים יירגע ותגיעו בבטחה לחוף

הם ניסו לחתור ליבשה שהייתה קרובה אלינו, ללא הצלחה כי הים רק הלך   .אנושיים

ר  שניות לאח חו אותי והטילוני  לים. כמהוסער. הם התחילו להתפלל לה' וכשסיימו לק

ראיתי בקבוק שוקע, שחיתי להביא אותו. בתוכו היה פתק שבו היה כתוב: "שלום   מכן,

התחלנו להאמין באלוהים שלך, ה',   –  ב "לאל שלך! נ יונה, הסופה הפסיקה תודה לאל... 

ם וקרע להם  סים ונפלאות לעם שלך ביד חזקה ובזרוע נטויה והוציא אותם ממצריישעשה נ 

מקווה שעוד אראה    . הסיפור שלי עד עכשיו, אמשיך לכתוב לך כשאוכלזה  מא,  יאת הים!" א

 אותך, תמסרי ד"ש לאבא. 

 

 אוהב המון, יונה ילדכם.  

 

 מי האהובה,ילא

ל קצת  ואני ממשיך לכתוב לך, אני מקווה שהמכתב הראשון שלי הגיע אליכם ושעכשיו הכ

היחיד שגורם לי להחזיק  בר  אך הם גם הד  ,ם אינם פוסקיםיותר ברור. הגעגועים שלי אליכ

מסייעים לי להמשיך לקוות שיום יבוא ואראה אתכם שוב. את אולי לא תאמיני  הם  מעמד ו

אני חושב שזהו נס מה'   ,)גדול מאוד כמובן(! כן בבטן דגהייתי  אבל בהמשך מסעי ,לי

בו הפסקתי  ש לך מהמקום אני אספר  ,שמנסה ללמד אותי לקח על מעשיי הרעים. בואי

מא יקרה ואהובה שלי, שהושלכתי לים מהאונייה ששטה  י א ,דמת. את זוכרתהקובפעם 

אבל באיזשהו שלב נגמרו לי הכוחות להחזיק את ראשי    ,לתרשיש? אני לא יודע כמה זמן עבר

כשלפתע בא דג ענק! כל  , מחוץ למים ואני אפילו די בטוח שראיתי כמה כרישים סביבי

הריים שלהם שחו בפחד הרחק ממני ומהדג  והצ חת  שכבר תכננו לאכול אותי לארוהכרישים  



ככל האפשר. ידעתי שאין ביכולתי לברוח מיצור שכזה אז הפסקתי להתאמץ ושקעתי במים  

הצלולים של הים הגדול. לפתע הרגשתי מן שאיבה עצומה וכשפתחתי את עיניי ראיתי  

לי להריח  ת שאצות וריחות נוראיים. היכולשהגעתי אל תוך חלל ענק מלא בעצמות דגים, 

גרמה לי להבין שאני נושם! הייתי שלם, כל חלק בגוף שלי היה שלם ושמחתי הייתה  

בשמיים. ידעתי שזה נס מידי ה' שהביא את היצור העצום כדי שיבלע אותי שלא אמות בים.  

אותם  הלילות שלי בבטן הדג. שלושה ימים ושלושה לילות! שאת ספרתי את הימים ו

לה' ובתחנונים. בתפילותיי הסברתי לה' על מצבי האיום,  ות קריא ב  העברתי בתפילות, 

אבל אין צורך  מאוד, הרגשתי כאילו אני בגיהינום. אני יודע שאת עכשיו כנראה דואגת לי 

מא כי עוד מעט תקראי מה קרה שהביא אותי למצב בטוח ולשוב אל  ה'. אחרי יום וחצי,  יא

זימן במיוחד בשבילי. שהותי בדג   היםאני תקוע בבטן הדג שאלו  –  י השלמתי עם המצב של

לי להבין כי עשיתי טעות חמורה כאשר ברחתי מה' ומהשליחות שהוטלה עליי   מהגר

ל כדי לרצות את ה' ולגרום לו לסלוח לי. המשכתי להתפלל  ווהגעתי למסקנה שאעשה הכ

חייתי    הזה,  ני ה'..." במהלך הזמן בכל הכוח שנותר לי...."אפפוני מים עד נפש. נזרקתי מפ

אך הייתי חייב להסתפק במה שיש.   ,לא היה מעדן זה משאריות של דגים שהיו בבטן הדג. 

הריים! הריח  ומא, איך אני מתגעגע לריח הבישולים כשנכנסים הביתה בשישי בצ יא  ,אוף

ם  והטעם של הדגים שם היה נוראי עד כדי כך שאני חושב שאפילו התעלפתי כמה פעמי 

וביום האחרון שלי במקום הנוראי ההוא נרדמתי  מאוד, לש כבר ח  והקאתי המון. הייתי

תוך כדי תפילתי לה' וחלמתי שאני בבית איתך ועם אבא כמו משפחה רגילה, יושבים  

ואוכלים ארוחת שישי כמו שאנחנו אוהבים. פתאום התחלתי לבכות וקמתי מהחלום.  

אתייאש ואומרת   תי שלא תי פה היית מעודדת או לו היית אי יאך ידעתי שא ,הייתי מיואש 

בוקר והייתי  ב לי שאני מספיק חזק כדי לעבור את זה. כך המשכתי להתפלל לה' עד שקמתי  

מוטל על היבשה ללא פגע. נשקתי את האדמה, לקחתי את החול הרטוב ומרחתי שני פסים  

שלא ידעתי אם  על הלחיים כדי להראות לעצמי שבאמת הצלחתי לשרוד את המקום הנוראי  

י להמשיך את מה שהיה  ים. אחרי שנחתי קצת על החוף החמים, ידעתי שעלו לעולאצא ממנ

כמו    , את השליחות. אז עכשיוי  י אלוהים והטיל עלייעליי לעשות מלכתחילה כשהתגלה אל

מתמיד  באמונתי בה' יותר אני ממשיך במסע שלי חזק  . ל בסדר גמורומא, הכישאמרתי א

 בקרוב!אותי  שב עליכם. תצפו לראותוכמובן שתמיד חו

 יונה אוהב המון,

 מא, יא

זה המכתב השלישי שאת מקבלת ממני. אני יודע שבמכתבים הראשונים אולי לא היית כל  

כך גאה בי ובמעשיי ואני מודע לכך. אבל כמו שהבנת מהמכתב הקודם, חזרתי להאמין בה' 

חלק הטוב של הסיפור. לפני  ולבצע את השליחות שהוטלה עליי. אז בואי נתחיל את ה

אך הפעם זו לא הייתה דרך מפחידה או דרך יצורים  לושה ימים ה' שוב התגלה אליי, ש

נוראיים ואסונות טבע. כשישנתי על החוף, אלוהים התגלה אליי בחלומי ואמר לי שוב  

וה  ו נייום נארבעים ללכת אל נינווה העיר הגדולה ולהעביר להם את המסר שלו כי בעוד 

ם, קמתי והתחלתי  הפעם לא חששתי ולא חשבתי פעמיילא ישובו מדרכם הרעה.  אם  ב  חרית

והתושבים שם  עברתי דרך כפרים ויישובים שונים  ,לצעוד לכיוון נינווה. במשך הליכתי 



יה ואפילו בחלק מהמקומות זכיתי  במקום לינה. אני  יאירחו אותי וסיפקו לי מזון, שת

ים באמצע הדרך גם  לו אנשים טובים מוצאיא –  דהבטוח שה' החזיר להם טוב באותה מי

, ולה מא. היא הייתה גבוההימצפה לזה! אישה אחת אפילו הזכירה לי אותך, אכשאינך 

היא הייתה טובת לב וחמימה כמוך. אין דבר   –  שיער חום ונמשים על האף. אבל יותר מזה

חזק. כשהגעתי  מאשר לחזור הביתה ולחבק אותך ואת אבא כל כך יותר  לו שאני מחכה 

  הנבואה... לבשר להם את הבשורה הרעה...הייתי צריך  שלושה ימים, לנינווה כעבור 

הפורענות. עמדתי על ראש פסגה וקראתי בקול רם: "עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת!"  

אז תקראי טוב טוב. כשאלוהים אמר לי להעביר    ,מאיא  ,עכשיו זה אולי יהיה טיפה מבלבל

י נינווה  אנש .מילה "נהפכת"דווקא ב הוא השתמש  .חשב בתבונה רבההוא  ,את הבשורה

  רחום וחנון ורב חסד וארך אפיים.   ,חרב. אך אנו יודעים כי ה' הוא אל סלחןיחשבו שהעיר ת

ישובו אל ה',  הוא קבע שאם  הוא רצה לתת להם הזדמנות אחרונה לשוב ממעשיהם הרעים.  

אחרי    ,חרב י וה תונ ינ  ...ואם לא ישובו אל ה'  ..העיר נינווה לא תושמד וגורלה יתהפך לטוב.

יום אלוהים ישמיד את העיר ואת אנשיה. אני לא חושב שניתן לכפר על מעשיהם   ארבעים

גם לא חושב שמגיע להם, אבל לא אתעמק בזה עכשיו כי יש דברים יותר חשובים. אני  אני ו

אבל   ,מאיא , כתוב לךועדיין חושש. אני ממשיך ל עכשיו מחכה לתגובת האנשים בעיר... 

וה הכריזו צום, הם מתלבשים  וני רגע. אנשי נכפה ני כותב לך על מה שמתרחש עכשיו א

אפילו המלך הוריד את הכתר מעל ראשו והסיר את אדרתו והוא יושב על העפר.   ,בשקים

שה' לא  מאוד הם ממש מתנהגים כאילו הם באבל. אני בשוק ממראה עיניי ואני מקווה 

שגם האדם וגם   מכריזשובה. המלך עכשיו ך בקלות רק כי הם חוזרים בת יסלח להם כל כ

הבהמה יהיו בצום. אפילו לחיות הם שמים שקים!!! הם עדיין מתפללים בחוזקה, מחר  

שאלוהים נתן להם כהזדמנות לשוב, אכתוב לך ואעדכן במכתב   הימיםנגמרים ארבעים 

 הבא. 

יר לא  ם חזרו מדרכם הרעה אז שום עאכן, זה קרה, אלוהים סלח להם כי הוא ראה שה 

אני ממש עצוב   . מאיא , ם הרע התהפך לטובה. אני לא יודע מה לעשות עכשיונחרבה, גורל

אני מקווה שדברים   .שאת לא פה איתי להנחות אותי ושאבא לא פה כדי לתת לי עצות

  , יסתדרו, כי למרות שהלכתי אחרי ה', הוא אכזב אותי כשמחל להם. ועכשיו את מבינה 

,  ילברוח כבר מהציווי הראשון של ה' אלי בנך, יונה, נאלצתימדוע אני,  ,מא יקרה שלייא

אל טוב, רחמן, רחום, חנון ורב חסד. בסופו של דבר מה תכלית  הוא כי ידעתי, ידעתי שה' 

   השליחות בשבילי?? כבר סופר את הימים שאוכל לבוא אליכם.

 מתגעגע מאוד, יונה בנכם. 

 מוש, ישלום א

עכשיו אני בדרך הביתה. אני ממש  וה וו ניעם אנשי נ כמה ימים מאז השינוי הדרסטיעברו 

מכתב הקודם. את  ה מאז אבל יש לי הרבה מה לספר לכם בינתיים על מה שקרה  , מתרגש

לא מבינה כמה הייתי עצבני אחרי שאלוהים מחל לאנשי נינווה. לא הבנתי איך אפשר  

בתשובה.   תובבים חופשי רק בגלל שחזרושבו אנשים פושעים מס , לחיות בעולם כזה

הודיתי שאכן ברחתי לתרשיש כאשר הטיל עליי את השליחות מפני   ,י לה'כשהתפללת



שידעתי שהוא אל סלחן. אמרתי לו שאני רוצה למות. לא חשבתי הרבה וגם לא חשבתי  

עליכם. אבל כנראה שה' חשב אחרת כשלא הרג אותי. הוא ניסה להסביר את עצמו ושאל  

עשיהם?" לא עניתי לו. הלכתי, יצאתי  ך שסלחתי להם על מ י: "יונה, עד כדי כך כואב לאות

י עץ קיקיון  י ראיתי מעל , כשהתעוררתי , מהעיר, בניתי לי סוכה והתבודדתי לי. פתאום

חרת  וזמן רב כי למהחזיקה מעמד  שעשה לי צל והציל אותי מהחום הכבד. אבל השמחה לא  

טן הדג.  ריח הזכיר לי את ב ול. הוא הסריח עד כדי כך שהכשקמתי הקיקיון היה רקוב ונב 

עד שהתעלפתי. רציתי למות.  כל כך  הייתה שמש נוראית ורוח חמה, היה לי חם    , בנוסף לכך

ביקשתי ממנו, מה', שייקח את נפשי כי עדיף לי למות מאשר לחיות. באותו רגע גם הרגשתי  

צרות  הכל אחרי אם אני אמות שאני אכזבה בשבילכם. חשבתי שיהיה לך ולאבא עדיף 

.. פחדן שבורח משליחות ה' ומבקש  .שה תאכל אתכם. מי רוצה כזה בןשגרמתי לכם כי הבו

ידע על כל הטלטלות  שהוא ל היה מתוכנן  מראש ו ו למות פעמיים? אך ה' סיפר לי שהכ

בדרך גם עמים זרים ישובו מדרכם הרעה! הוא הביא את  ששאעבור עד שאתחזק באמונתי ו

וכך נרקב ונבל. ה' שאל אותי: "עד כדי  עת שאכלה אותו יון מעליי והוא גם הביא תול הקיק

יונה, חסת על   ,כך כואב לך על הקיקיון שאתה מעדיף למות?" הוא המשיך ואמר: "אתה

שהיה לך רק ליום אחד שלם. ואני לא אחוס על אנשי    , לא דאגת לווהקיקיון שלא טיפלת בו  

היו  שלם ובין ימינם לשמאלף איש ובהמה רבה שלא ידעו א 12-מנינווה שיש בה יותר 

שבו מדרכם הרעה?!" בהתחלה שתקתי, הרגשתי טיפש. חלפה בראשי  ש זקוקים להכוונה ו

אני   , מאיאבל ידעתי שזה לא המעשה הטוב והנכון לעשות. א ,שוב המחשבה לבקש למות

אבל משמעותי  מייגע ושהיה ארוך  ,רוצה להגיד לך שהשתנתי מאוד במהלך המסע הזה

נהייתי אדם טוב יותר. אני עכשיו באונייה בחזרה  שגיש שהתבגרתי ו ומעצים. אני מר 

מא? רב החובל  יא  ,הביתה, עוד כמה ימים אהיה בבית, כל כך מצפה לראותכם. נחשי מה

אומר ששמע עליי מהמלחים של האונייה ששטה לתרשיש ושהסיפור הופץ ויש הרבה 

מאוד  אני גאה  ליך שעברתי כי  אני מקווה שאת גאה בי ובתה  אנשים שמאמינים בה' בזכותי!

 לא דגים!!ו כשתכיני לי אוכל,  –  ויש לי בקשה אחת אם אפשר  ,בעצמי. אז נתראה

 אוהב המון המון, יונה. 

 

 משמעות התשובה בימינו 

בספר יונה. אך  שחזרה בתשובה מקבלת משמעות שונה, אחרת מהחזרה בתשובה  ,בימינו

ום הכיפורים מתפללים  עובדה היא שבי זאת נקודות משותפות ביניהן. לראות בכל אפשר 

 .ומזכירים את ספר יונה בתפילת מנחה

  בעיה או קוש  לרוב כשיש לאדםהתקופות הוא שחזרה בתשובה מתחילה לשתי המשותף 

בקשות חוזרות ונשנות  ב זעקה וב התייחדות עם בורא עולם, ב והוא מוצא פתרון בתפילה, 

הוא מחליט לשנות גישה, לשנות  ו ב ם! כך מגיע שלב ש יאות לשמילאל כשעיניו ניש

התנהגות, להרבות במעשים טובים, להתפלל אל השם ולקיים מצוות. האדם מרגיש שינוי  

  . בכלל בחייוהן אל השם, הן בתחושותיו וברגשותיו ושל שיבה גדול לטובה בתהליך זה 



הם השתנו מקצה לקצה  חוזרים בתשובה בעם ישראל מאמינים שחיירבים האנשים 

אולי החברה  כך מחכים שעוד ועוד אנשים ילכו בדרכם ו הם וניסים, רו להם ק אפילו וש

 .ואז יבוא המשיח , בזכות האמונה והמעשים הטוביםתשתנה, 

 אמן". "ואף על פי שיתמהמה, נחכה לו בכל יום שיבוא... 

 

  



 סיפור יוסף ואחיו מנקודת מבטו של יוסף

 , ראשון לציון ט', מקיף י"ג ע"ש יצחק נבון , כיתהיובל בן יעיש

 בהנחיית אורטל גוטרמן 

 

כדי   הנושא שעליו אני רוצה לכתוב הוא איך החברה הישראלית כיום מתמודדת עם שנאה.

 אני בוחרת לפתוח בסיפורו של יוסף.  , לפתח את הנושא

 .קרני השמש הארוכות העירו את יוסף. זה היה בוקר אחר ויוצא דופן מבדרך כלל

מבטים קשים לתיאור בלילה הקודם, ולאחר מכן, מאז  "אחיי האהובים הסתכלו בי ב 

"אינני יודע את הסיבה להתנהגות השונה, אך   נה." חשב יוסף לעצמו. תהבוקר, הכול הש 

אולי זה קשור לאהבתו הגדולה של אבי כלפיי, אהבה גדולה מזו שאחיי מקבלים. אולי  

ך משפחתי  האדרתי את עצמי והורדתי מערחלומותיי, שבהם הסיבה יכולה להיות 

אחיי, רועי הצאן, הלכו בשדות, ואבי היקר ביקש ממני ללכת ולדרוש בשלומם   האהובה.

לבדי. כך הלכתי בעקבות אחיי ושאלתי אנשים איפה הם והאם הם ראו רועי צאן בדרכם."  

 תיאר יוסף. 

הם שאלו זה את זה   מלה.לא גילו כלפיו חע בו וו הם תכננו לפג ,כאשר ראה יוסף את אחיו 

ֶזה ב ָא רו ביניהם כיצד לפגוע בו. הם גם דיברו דברי דיבה עליוודיב   ."ִהנ ֵה ב ַַעל ַהֲחלֹמֹות ַהל ָ

ִלֵכהו  ב ְַּאַחד ַהב ֹרֹות" נַׁשְּ ֵגהו  וְּ נַַהרְּ ה לְּכו  וְּ ַעת ָ  וכך נעשה.   ,(כ- יט )בראשית לז,  וְּ

אמר ראובן    ", וק אותו לבור במקום להרגואולי עדיף שנזר  "אין זה אנושי להרוג את אחינו.

  בפחד.

 שקט מוחלט, הועלה רעיון חדש. של   אחיו השיבו בחיוב לנאמר, אך כעבור כמה דקות 

 "לא. גם זה מסוכן מדי. עדיף שנסחור בו." אמר יהודה בנחישות.  

ורה קצת  "פתאום ראיתי את אחיי מתקרבים לעברי בצ : יוסף חשב לעצמו, משותק מפחד

, שבהן לא ממש הבנתי מה  מספר בתוך דקות ש. היה נראה שמשהו לא טוב מתרחמוזרה, 

קורה, הם הסירו מעליי את כותונת הפסים שלי. הם תכננו להשאיר אותי בתוך בור, אך  

ניסיתי עד כמה שיכולתי לשכנע אותם   הם ראו אנשים שיכולים לקנות אותי ומכרו אותי. 

ו באו מגלעד  הקונים הלל, אך ללא הצלחה.  קיימת דרך אחרת  אחרת, להראות להם שתמיד

   ".לכיוון מצרים

"המחשבה הגדולה ביותר שלא הפסיקה לעלות בראשי הייתה על אבי   : יוסף המשיך וסיפר

חשבתי לעצמי שוודאי כותונת הפסים שנלקחה ממני שימשה את אחיי כתירוץ   המבוגר.

  שאירע." תיאר יוסף.  מעשה הנורא מהלרגע לא הניחה לי המחשבה והדאגה  להיעלמותי.

השנאה מראה מעשיהם לא השתנו.  , האמין שלמרות תחנוניי הבלתי פוסקים"קשה ל

 היה חקוק בליבי לנצח."  יהבולטת בעיניהם  

הם הכתימו את   אחיו של יוסף אכן השתמשו בבגדיו על מנת להוכיח את הסיבה לחסרונו:

 ף על ידי חיה רעה.עז ששחטו ואמרו לאביהם כי הוא ככל הנראה נטר  בגדיו בדם

 ע למצרים בעודו מלוכלך ומלא בושה. יוסף הגי



מצד   מזלזל ומלא שנאה ו "עוברי אורח הסתכלו עליי במבט כאוב מצד אחד  : יוסף מספר

מלא מבנים    ו סביבי הי  עצמי. על  לסמוך על אף אחד מלבד  יכול  הרגשתי שאני כבר לא    .אחר

זים  ריחות מדהימים של תבלינים עו , ופירמידות גדולות, שגרת החיים פה שונה מאוד

מילאו את אפי בהרגשה נעימה של משהו חדש, הפרחים והעצים הניבו ריחות משגעים שלא  

 הכרתי קודם." כך תיאר יוסף. 

ו אחיו כדי  יוסף המבועת לא שכח את יעקב הזקן. הוא חשב על אביו ועל הסיפור שסיפרו ל

   לתרץ את היעלמו. 

מעולם לא חשבתי שהם  . הנורא יתהמעשיי כלפיהם היהשפעת "אני לא מאמין עד כמה 

יבחרו בדרך נתעבת שכזו. שאלתי את עצמי אם מה שעשו לי הוא מוצדק, אך לא הצלחתי  

מלבד המחשבה ש"משפחה לא בוחרים". שום דבר ברור מהם   באמת להבין את הסיבה

 ".בה מכרו אותי לא היה לי מובןשה ומאותה התקופ

על המסע הכי משמעותי בחייו. הוא    יוסף יושב בכלא המצרי, מספר  ,נכון לכתיבת סיפור זה

פגוע מיחסם של אחיו ומאשת פוטיפר שניסתה לאנסו ומצפה לראות מה יהיה הלאה. הוא  

 בעיקר מודאג באשר לעתידו. 

אינו  שסופו כי מדובר במעשה נתעב אפשר להתרשם הסיפור המלא אינו רשום כאן, אבל 

 אדם מקצה לקצה.  ידוע, מעשה ששינה גורל של

טוב. נותרות השאלות אם דיבור ושיח כפתרון  ב נגמר הסיפור בסופו של דבר  ,למרות הכול

חברה  כאם אנחנו  , ולפתור את הסכסוך בין האחיםהתחושות פשוט לא יכלו לשנות את 

 . העברישראלית כיום יכולים ללמוד מאירועי 

  גם כיום  לא לגמרי חפה מפשע. היום  החברה הישראליתגם , אך דברים  מנם מאז השתנו וא

 ישנם עדיין מעשי קיצון שמשפיעים רבות על ההיסטוריה שלנו בישראל. 

  הזוהי דוגמ . מות יצחק רבין מקרה שקרה לא מזמן, אחד כזה שכולנו מכירים.נתייחס ל

מזעזעת למקרה שבו השנאה עלתה על ההיגיון, אך בשונה מהמקרה הקודם, ישנם  

 ליצור שינוי!   כדיטיות  ונים ומשתמשים בדרכים דמוקרשלוקחים זאת לכיוונים נכ

 משפיע!   –  כל אחד שמצביע ובוחר

את  א לידי ביטוי  יב ילמצוא פתרון הגון ש  כדיכל אותם המשפיעים משנים דעות ומשוחחים  

אנו מעלים את המודעות ולומדים כיצד להתמודד עם חילוקי דעות   הרוב. בחירתם של 

בין   –  יום מת בחיי היורבו מופיעה בחירה הדמוקרטית ה בדרכים דמוקרטיות מגיל קטן. 

 בחירות לראשות הממשלה כאן בישראל.ב בבחירות שנערכות בכיתה לפי רוב, בין 

  ן, החלטות כאלו שיגרמו לטוב! את ההחלטות שלכם למקום נכולהוביל  לסיום, אל תשכחו  

 "סוף מעשה במחשבה תחילה"! : וזכרו

 

 

 

 

 



 אחיות או אויבות – רחל ולאה

 פור טיעוני הכולל סי-מאמר עיוני

 רחובות  ,כיתה ח', חט"ב דה שליט ב'  ,ליה קולומנקין

 ת חנה גינסברגיבהנחי  

 

שתי נשים שכל אחת   עמינו. שתי אחיות, שתי נשות יעקב ושתיים מאימהות הן רחל ולאה 

 ן שזורים זה בזה. ותיהמהן היא עולם בפני עצמו, ועם זאת שתי נשים שגורל 

דפת, לעומתה לאה היא הראשונה שהוא  הנעורים של יעקב ואשתו המוערחל היא אהבת 

אנו נוטים להסיק כי היחסים ששררו    , נשא לאישה, הראשונה שילדה את ילדיו. במצב כזה

יו ודאי מלאים כעס ושנאה, שהרי האחת רוצה גם היא להיות האישה  בין שתי האחיות ה

קב(  "ואהב )יע :עקב בנים. ככתוב האהובה והאחרת מקנאה ביכולת של אחותה להוליד לי

ו"וירא אלוקים כי שנואה לאה"   ,(, לבראשית כט גם את רחל מלאה" )גם משמעו יותר, 

 (. שם, לא)

בין שתי נשות יעקב, רובד  שבמערכת היחסים פסוקים אלה מציגים לנו אחד משני רבדים 

הזדמנות   בתנ"ך מתואר כי בכל ואכן, הקנאה שבין השתיים הייתה מוצדקת.  .של קנאה

אשית  ברוללאה" ) ודואג להראות זאת: "וישלח יעקב ויקרא לרחל מעדיף את רחליעקב 

בה לפני  בשני הפסוקים רחל כתו –  (שם, ידתאמרנה" ) ו(, ועוד: "ותען רחל ולאה , דלא

לאה. סדר כתיבה זה אינו מקרי, אלא מכוון, כדי לרמז לקוראים על העדפתו הגלויה של  

מרעיף על רחל ואת הניכור שבעיניו  ה את האהבה ואת הרוך שיעקב יעקב אבינו. לאה רוא

 כשהוא מביט בה, ורגש הקנאה ניצת בה. 

הוא הבן הבכור  השמות שלאה מעניקה לילדיה משקפים את הכאב שמנקר בליבה: ראובן,

עוברת ואת השמחה שחשה בשעת לידתו, שכן היא  לאה של לאה. שמו מבטא את הסבל ש

ורחל מקנאה בה על כך. לאה הביעה  הביאה גאווה והערכה למשפחה ילדה בן ליעקב ובכך 

( ולפיכך  , לב את שמחתה באומרה "ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי" )בראשית כט 

 בעניי(.  ן )ראההעניקה לו את השם ראוב 

מו חשה כשאחיו  ישמעון הוא הבן השני של לאה, ושמו מבטא תחושות דומות לאלו שא

שמעון מלשון שמיעה, לאה אומרת כי   לג, שם,מע ה' כי שנואה אנוכי" )הגדול נולד. "כי ש

אחרי זמן כה רב של קנאה באחותה רחל, אלוהים שומע את תפילתה   ,נה סוף סוףיה

                                                    ומעניק לה בן נוסף, ובכך הערכתו של יעקב כלפיה גדלה.                                                                        

שזהו בנה  על שמו אף הוא מבטא את שמחתה של לאה לוי הוא בנה השלישי של לאה.

הערכת יעקב כלפיה מתעצמת. "הפעם ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה  שהשלישי ו

                                                                                                                                          . (שם, לדבנים!" )



שם,  כשנולד אמרה אימו: "הפעם אודה את אלוהים" ) . יהודה הוא בנה הרביעי של לאה

( ולכן העניקה לו את השם יהודה )מלשון הודיה(. לאה מאושרת מכך שאלוהים מעניק  לה

 ישה את שם בנה למענו. ן רוצה לגמול לו בתודה ומקדלה בנים רבים ולכ

מו ראתה בו את ההזדמנות  י הוא קיבל את שמו כיוון שאזבולון הוא בנה השישי של לאה. 

יעבור לגור באוהלה דרך קבע. "זבדני אלוקים אותי זבד טוב   ,לכך שבעלה האהוב, יעקב 

ועל   ,על בתה השביעית, דינה .(, כהפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו שישה בנים" )בראשית ל

 אסביר בהמשך.  ,בנה החמישי של לאה, יששכר

י ככל שמספר ילדיה גדל כך קנאתה של רחל בה מתעצמת והיא נהנית להרגיש  לאה רואה, כ 

 הערצה והערכה אחרי זמן כה רב של עצב ובדידות. 

בה, בנוסף לקנאה של לאה ברחל, גם רחל מצידה הרגישה את הקנאה באחותה בוערת בלי

ולה  ל יעקב, אבל מה שווה אהבתו אליה כשהיא אינה יכשעדפת  שכן היא אומנם אשתו המו

ללדת לו בנים? "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחותה ותאמר אל יעקוב הבה 

היא מעדיפה את מותה על  ש כל כך  רחל מושפלת  . (שם, אלי בנים ואם אין מתה אנוכי" ) 

 בן ליעקב.   י שתינתן לה האפשרות להולידפני חייה כאישה עקרה מבל

שבנה הראשון נולד, הקנאה מעוורת את עיניה  אפילו ברגע האושר והאור הגדול של רחל, כ

שם   –  ולכן היא איננה קוראת לו בשם המסמל שמחה, אור או אושר כמצופה, אלא יוסף 

רחל   שמדגיש את בקשתה מאלוהים לעוד בנים כדי שתהיה שווה ללאה במספר ילדיה.

לא  הקט כאל מתנת אלוקים שיש להוקיר אותה ולשמוח ממנה, אאיננה מתייחסת אל בנה  

 כאל מפתח לנעילת רגשות הקנאה באחותה שמייסרים את ליבה.

כעס בין השתיים, אבל האם אלו הרגשות היחידים  של לעיל הצגתי רובד אחד, של שנאה ו

 שהרגישו זו כלפי זו?  

ך והפרשנים מציגים לנו  עזים ששתי האחיות חשו, התנ"ובכן, לא. לצד רגשות הקנאה ה

שתי דוגמות מעוררות הערצה הממחישות את טענתי:  לן להרובד נוסף, של אהבה ודאגה. 

היא ויתרה   –  הקרבה עצמית נשגב של מעשה רחל בזמן המצוקה הגדולה של לאה, ביצעה 

ולא די בכך שהיא  על בעלה העתידי )יעקב( כדי למנוע מלאה, אחותה האהובה, השפלה. 

מדאגה   בזיהתרמית של אביה, היא אף סייעה ללאה בביצוע המעשה הנ לא חשפה את 

 שאחותה לא תהיה נבוכה. 

רחל מוותרת על אהבתה הגדולה, שעליה חלמה במשך שנים כה רבות, כדי שחלומה של  

אחותה לחיים מאושרים לא יתנפץ וישבור את ליבה, רחל אינה רוצה ששמחתה תפגע  

 בר הוא שהיא תצטרך לדחות את חלומה.  יש את אחותה, גם אם מחיר הדותבי

קראה לאה לבתה השביעית דינה?  ודאגה זו לא הייתה חד צדדית, אלא הדדית, שכן מדוע 

שה שלי  ימשום ש"דנה לאה דין בעצמה, אמרה: י"ב שבטים עתידין לצאת מיעקב, ש

הא אחותי כאחת השפחות, מיד  הרי זה עשרה, אם זה זכר לא ת ,וארבעה של בני השפחות

״א(.  ע נהפכה והייתה לבת, שנאמר ותקרא את שמה דינה, שדנה דינה לעצמה" )ברכות ס



לאה חושבת ומבינה כי אם ילדה השביעי יהיה זכר, אחותה לא תזכה  מתאר ש פסוק זה

ם אביהם של שנים עשר השבטים, ולכן בגדלות רוחה  ותלהוליד את אחד הבנים שיהיו בבגר

לאה מוותרת על הדבר   ,טהורה לרחל. במעשה זה מוותרת" על ילדה, מתוך אהבההיא "

ערצה, למען אחותה. היא מוותרת על  הכי חשוב בחייה, בניה, שבזכותם היא מושא לה

עוברה, שבזכותו מעמדה של המשפחה יעלה, שבזכותו הערכתו של יעקב כלפיה יכולה  

ה של  לעוד בנים רק כדי שתפילותי להתעצם, היא מוותרת על התפילות שלה במשך שנים

 אחותה יוכלו להתממש.              

מעניקה לאחותה את מתנת הפוריות  ולא די בכך שלאה מוותרת על בנה השביעי, היא אף 

קוטף בשדה דודאים )סמל   ,שבנה הבכור הקדיש לה. ראובן, ילדה הראשון של לאה

ע  טוב ליבה, לאה מחליטה להפתיב  .לפוריות האישה בקהילות רבות( ונותן אותם לאימו 

את רחל והיא מעניקה לה את הזר. בתקופה זו, פרחי הדודאים לא היו עניין של מה בכך,  

ים רבים ראו בהם את תקוותם לילדים. במעשה הקרבה זה, לאה מציבה את שמחתה  אנש

של רחל לפני אושרה. לאה מבקשת מרחל שכר פעוט בתמורה למתנתה, שיעקב יתייחד  

על שם השכר   –  ולבן שנולד היא קוראת יששכר ,ריוןיילה. היא נכנסת מכך להעימה הל

אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי    שאלוקים העניק לה על מעשיה. "ותאמר לאה נתן 

    .(, יחותקרא שמו יששכר" )בראשית ל

אתאר בוקר בבית יעקב.   תכע  צורה עיונית.עד כה הצגתי את היחסים בין נשות יעקב ב 

 דיבים ביותר שיעקב אבינו עשה למען אהובתו, רחל. ורי יתבסס על אחד המעשים הנסיפ

הוב ורך, אט אט עיניה של רחל נפקחות, היא  השמש זורחת ומאירה את חלל האוהל באור ז

מעירה בתנועה קלה את יעקב, שישן באוהלה הלילה. לאחר שהיא מנערת מעיניה את קורי  

רגישה את החול החם  סמוך, של אחותה, לאה. היא מהשינה היא יוצאת יחפה אל האוהל ה

יחד, כשהם  מלטף את רגליה, רחל נכנסת אל האוהל ורואה את כל ילדיה של לאה ישנים 

 מחבקים זה את זה.  

אבל הקנאה הזו היא כמו חרק טורדני. ככל שהיא מנסה לסלק   ,היא כל כך אוהבת אותה

יותר  וב ושוב, כשכל נגיסה כואבת אותה, היא רק ממשיכה להציק לה ולנגוס בליבה, ש

 מקדמותה.  

ממה על  דמעות נקוו בעיניה, היא מיהרה לסלק אותן וניגשה להעיר את לאה. לאה התרו

ורחל נכנסה אל אוהלה שלה, התירה את הקשרים בשערה, מרחה אותו   ,כריות מיטתה

ח הבושם  כדי שיבריק והתיזה על גופה מים ריחניים. היא ידעה שיעקב אוהב את רי בשמן

 מת ליבו.  ורצתה למשוך את תשו 

  , יצאה לשבת בחוץ, ליד המדורה שהשפחות הדליקו   ,אחרי שעטפה את עצמה בצעיף תכלכל

  , ושאפה את הריח המגרה של התבשיל שבלהה )שפחתה שלה( בישלה. לאחר כמה דקות 

  שבו שני ילדיה של זלפה כשהם צוחקים, אחר כך שני ילדיה של בלהה כשהם אוחזיםיהתי

שנראה שעיניה עדיין לא התרגלו לאור המסנוור   ,לאה עצמהזה ביד זה, ילדיה של לאה ו

 ין מפהק ומתעורר לאיטו.  ולבסוף יעקב, כשהוא עדי , של השמש



גם לצלחתה של לאה, רחל  ממנו כל הילדים, אחר כך מזגה את התבשיל לזלפה חילקה 

, עצר אותה  מהתבשיל גה לה  הרימה את קערתה כשרוק ממלא את פיה. רגע לפני שזלפה מז

  –  בתנועת יד וציווה עליה למזוג לרחל כפליים תבשיל. ליבה התמלא חמימות נעימהקב יע

 יעקב אף פעם לא הסתיר את אהבתו אליה.  

היא חייכה והביטה בפניה של לאה. כשראתה את פניה האפורים, כבה האור בעיניה וסערת  

עצב  ו ה הנדיב שיעקב עשה למענה, רגשות תקפה אותה: היא הרגישה שמחה על המעש

של  ושוב נגיסת קנאה בליבה שכן היא אשתו האהובה  , ורחמים על העוול שנעשה לאחותה

יעקב, אבל היא לעולם לא תוכל להוליד לו בנים. היא הסיטה את מבטה שוב ללאה וחשבה  

 לעצמה "כיצד אחותי מרגישה?"    

בנים  ידעה שיעקב מעריך אותה על התחושת עצב ובדידות מילאה את גופה של לאה, היא 

א  הרבים שהיא הולידה, אבל הוא אף פעם לא הראה לה חיבה, אף פעם לא אמר לה שהו

תייחס אליה כמו שהוא מתייחס אל רחל, ידיה רעדו  האוהב אותה, הוא אף פעם לא 

 במקצת ודמעות החלו לזלוג במורד לחייה.

עברה, גה שבעיניה של רחל וחייכה לשתי האחיות הביטו זו בפני זו, לאה ראתה את הדא

יד יהיו  אתם שואלים? כיוון שידעו שהן תמ  , רחל החזירה לה חיוך אוהב. מדוע הן חייכו

הן לעולם לא יפסיקו לאהוב אחת את  ש אבל  , מוקפות בקנאה ושנאה שיסבבו אותן לעד

העצב, השנאה והקנאה שמנסים לקרוע   ,האהבה שלהן חזקה בהרבה מהכעסשהשנייה, 

 ה. אות

 בין השתיים בשורות אחדות?  שהיחסים  לסכם אתאפשר ובכן, כיצד 

רחל ולאה, מורכבים   ינו, שתי האחיותיחסיהן של שתי נשות יעקב, שתיים מאימהות עמ

הם  היחסים ביניהן   , לדעתי  . המון אהבה, דאגה והקרבה עצמיתמ משנאה וקנאה ועם זאת  

 הרבים הניצבים בדרכה. דוגמה מדהימה לאהבת אחים ששורדת למרות המכשולים 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספר עבודות מחוז ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חברי ועדת השיפוט 

 חוה אברבנאל, ממונה חברה ונוער, מחוז ירושלים 

 מחוז ירושלים  מיכל יצחקי ,מנהלת מרכז הדרכה,

 חוז ירושלים , סגנית מנהלת מרכז הדרכה, מחיאקנעמי יצ

 ירושלים , מפקח רשותי חברה ונוער, מחוז שמוליק מייזליש

 חגית לזר, מדריכה מינהל חברה ונוער, מחוז ירושלים

 מחוז ירושלים  ,מדריכת עברית , מירב אברוך

 םמחוז ירושלי ,כנית במחוז: אביטל פריס, מינהל חברה ונוערורכזת הת



 תוכן עניינים 

 מצטיין ארצי   –מקום ראשון 

 ............................................. ....נה של רחב / נויה שטיבליומ

 

 מצטיינות  עבודות  

 .................................נעמה קלה/  כרחית? אונס דינה הנקמה מיותרת או 

 .........................................................בר אלמוג/  שמואל והמלוכה

 ....................................אביב אוחיון  /( נו ומכות מצרים )מודרנימשה רבי

 ...................גלי פופס/  מישהו אחרבשביל מתי בפעם האחרונה עשית משהו רע 

 ...........................................היומן של אליהו הנביא / עלמה גרינשטיין

 

 עבודות נבחרות  

 .........................................וחננוב יאודל /  טום נגד הזרם –  ריאברהם העב 

 .....................................................................צור לוי /המבול 

 ..............................................והארץ הייתה תוהו ובוהו / נגה שחר נרדי

 ............................................מדהימה / עדי הראלכמה וח  – משפט שלמה 

 .....................................יומנו של דוד, בעקבות מרד אדוניה / שילת בן זאב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ברכת מנהל המחוז

 

 תלמידים ותלמידות יקרים!

ר  " נאמר:  ,בספר ויקרא, פרק יח פסוק ה' ה ֹאתָ ֲאׁשֶ ֶהםיֲַעש ֶ תנ"ך הוא  ה ".ם ָהָאָדם ָוַחי ב ָ

הוא שייך לכל גווני העם   ספר הספרים של העם היהודי ומלווה אותנו במהלך כל הדורות.

 היהודית. הזהות מותרבות המ , העם חלק ממורשתוהוא  היהודי 

כנית  ובאמצעות ת אתם בחרתם להעמיק את הקשר שלכם לתנ"ך ולבטא אותו, בין היתר,

 ".אים וכותביםתורה, נבי" הכתיבה

למידה   באמצעות  עדה לחזק את הקשר של תלמידי בתי הספר לתנ"ךנו כנית זוות

של  המורשת את לשמר את התרבות ו במטרה ו. זאתמשמעותית ועיסוק חווייתי בלימוד

 כמעצבת את סביבתנו הלאומית. עמנו  

ויתם  שחוניכר מקריאת העבודות  אני רוצה לברך אתכם על העבודות הנפלאות שכתבתם.

על הרלוונטיות של התנ"ך   ותכתיבה. יצירותיכם מעידשל ו הלמידשל משמעותי  תהליך

 ועל השפעתו עליכם.לחיינו 

ח אל  ומן הכיצירות פרי עטכם אני מודה למורים ולמנהלים שלכם שסייעו לכם להוציא 

 יהודית וישראלית.  ת עודדו אתכם לעסוק בלימוד התנ"ך כמעצב זהות ותרבושהפועל ו

  ולמורשת  לתנ"ךרלוונטי, חי וקיים, קשר  רגיש מאחל לכם שתמשיכו ללמוד ולהאני 

 ! ישראל

 . ותלמידינו תלמידותינושאתם  אשרינו 

 בברכת הצלחה בכל מעשי ידיכם 

 עלו והצליחו! 

 מאיר שמעוני

 מנהל המחוז 



 מקום ראשון מצטיין ארצי

 

 יומנה של רחב

 ירושלים  ,חוליקה ולמז תיכון האקדמיה למו , כיתה ט'נויה שטיבל, 

 רה בהנחיית טל דב

 

עַ " ַלח יְהֹוׁשֻ ׁשְ ן  ַוי ִּ ן  ב ִּ ם  נו ן מִּ נַיִּ ים ׁשְ ט ִּ ת   ַהׁש ִּ אמֹר ְלכו  ְראו  אֶׁ ׁש לֵׁ רֶׁ ים חֶׁ ים ְמַרג ְלִּ   ֲאנָׁשִּ

ת ץ ְואֶׁ ית ָהָארֶׁ יחֹו ַוי ְֵׁלכו  ַוי ָבֹאו  ב ֵׁ ה יְרִּ ָ ׁש  כ ְבו   אִּ ׁשְ ָמה  ָרָחב ַוי ִּ ה  זֹונָה ו ׁשְ מ ָ )יהושע  " ׁשָ

 (א ב,

 

 יום רביעי לירח ניצנים

קמתי היום לקול טיפות הגשם. הכנתי לי קפה שחור, והגשם נפסק לאחר זמן מה. פתחתי  

לחומות. זיהיתי כמה  מעבר מעט את התריס, והבחנתי בהתקבצות של אנשים רבים 

פרצופים מוכרים מהביקורים שלהם אצלי בערבים הקודמים, חלקם היו עדינים ורכים  

ו מהר.... לא הצלחתי להבין מה הקשר  קשקיוויתי שרק יסתל כל כך  וח וחלקם גסי ר

 ביניהם ומדוע הם מתקבצים, אבל הדבר לא הטריד את מנוחתי. 

כעבור כמה שעות הגיע אליי הגבר הראשון לאותו ערב. הוא היה מוטרד אבל נעים, והרבה  

ר לחומות. הוא  מעב ש הוא הזכיר את האנשים  כשכבר היה צריך ללכת,    ,לדבר. בשלב מסוים

שאיר על השולחן את סכום הכסף הקבוע והלך לדלת. הוא הניח את ידו  ההתארגן מהר, 

ל לפרוק את  ו על ידית העץ, נעצר, הסתובב ואמר תודה. תודה שהייתי קשובה ושהוא יכ

הפצת הסודות שלו. הנהנתי לשלום ומיהרתי  מביקורת ו מטרדת יומו בחברתי, ללא חשש 

 לסדר את חדרי.  

פתח בדיבור. הוא החל לדבר  ומייד פני וחסר סבלנות קהשני הגיע. הוא היה מעט תו הגבר

אף אחד לא יודע מה  ושעל האנשים שהתקבצו בחוץ. הוא שמע שהם נקראים בני ישראל 

ם. סיימנו. הוא נתן לי את הכסף ביד ומיהר לצאת החוצה, בלי לומר דבר. ואני,  בוא   מטרת

 ל לפני שאשכח. ו, ולכתוב הכאני מיהרתי להוציא אותך, יומני

 

 

 



 יום חמישי לירח ניצנים 

 אני אחרי לילה ארוך ומתיש. לא שכחתי אותך, אבל אני חסרת כוחות היום... 

 

 יום שישי לירח ניצנים 

קמתי עם עלות השחר והשמש צרבה את פניי מבעד לתריס העץ. תחושת חמימות בעיצומו  

. משהו  שינויישכח מגופי, תחושה של של ירח ניצנים הקריר, תחושה נעימה שהחלה לה

 בגופי אמר לי שהיום יהיה שונה. 

קפה    בהם אני שותה)בשונה מימים אחרים שבמרפסת  תה צמחים  בשתיית  פתחתי את היום  

פרוסה דקה של מאפה תפוחים   לי שחור חזק(, כי סוף סוף מזג האוויר אפשר זאת. פרסתי

ה ואת  חמימה וביתית. סיימתי את התהתפשט בביתי הצנוע והוסיף תחושה  וטרי, שריח

   פרוסת המאפה, שטפתי את הכלים והנחתי אותם לייבוש על מגבת מטבח. 

החלטתי לצאת לסיבוב בחוץ, נעלתי את סנדלי העור היפים שלי ולבשתי את שמלתי  

אל הרחוב.  הכחולה. בדרך החוצה לקחתי את מטפחת הראש הפרחונית שלי ויצאתי 

ריחות פירות טריים.  עם ו יםות מאפות של תבלינים עם ריח ריחמהדוכנים ברחוב עלו 

הריח  וביל אותי לכיוון צעדתי בעקבות ריח זעתר חזק בעיניים עצומות, נתתי לרגליי לה

החזק והחריף... קולו של בעל דוכן התבלינים הקפיץ אותי והעביר בגופי צמרמורת.  

וח. קולו החזיר אותי לאותו  י אותו מולי, את הגבר שניסיתי לשכפקחתי את עיניי וראית

לילה. הוא היה הגבר השני בלילה אחד ארוך. ארוך מדי. המבט הקר והארסי שלו, ריח  

גופו החריף ועורו המחוספס והיבש, שבאותו לילה היו קרובים אליי ללא יכולת להתרחק,  

א  בר ורצתי. כמה שיותר מהר. לרוץ וללהתעלם. אבל עכשיו יכולתי. הסתובבתי בלי לומר ד 

 ר את מקור הזדוניות ההוא.  להסתובב, רק לא לראות יות

כעבור זמן מה של ריצה, התחלתי להתנשף ועצרתי. המרחק כבר אפשר לי לראות את ביתי  

ויכולתי להבחין בשתי דמויות עומדות מול פתח ביתי. התקרבתי יותר, והדמויות החלו  

ון בו. הכנסתי אותם לביתי  גברים, לא מהאזור, שביקשו מקום לללהתבהר. אלו היו שני 

עבודתי ידעתי שעליי לא  מניסיוני ב ראשי התמלא בשאלות. אבל הם נראו עייפים כל כך, וו

 לא.   –  ואם לא   ,לומר דבר. אם הם יחפצו בכך, הם ישתפו

, שאני  עובדתאת העובדה שאני אישה    עוד לא ציינוכבר עבר זמן מה מאז הגיעו לביתי, והם  

מזה  שכמותו לא ידעתי  , בערב שקט ורגוע  ך, יומני היקרלוכוח לכתוב    זונה. לכן היה לי זמן

 כל המעללים שעברתי היום. דעת אותם ואת , את הסודות שלי שרק אתה זוכה לרב  זמן

 

 יום שביעי לירח ניצנים 

רגעים נזכרתי בשני  קולות שהלכו וגברו מהקומה למטה. כעבור כמה שמע הבוקר קמתי ל

שמעו שקמתי משנתי והמשיכו    תמול ושמרתי על השקט. הם לאהגברים שהכנסתי לביתי א

לדבר בקול. משיחתם הבנתי שהם משתייכים לבני ישראל, המתאספים ברגעים אלה מחוץ  



לחומות. הבטן שלי גברה על רצוני, וירדתי למטה למטבח. חתכתי שלוש פרוסות ממאפה  

ליי. הם התלבטו רגע,  ל והרתחתי קפה. הזמנתי את הגברים להצטרף אהתפוחים של אתמו 

שולחן  ליד קשות ליבם. הם התיישבו י ריח התפוחים כבש את אפם והכניע את ע אבל אז 

 המטבח, ומזגתי להם קפה. 

שאליו  על ביתי ועל הנוף היפה  מביניהם הגבר הגבוההחמיא לי כעבור זמן מה של שקט, 

ה למיניותי, וזה  גבר מחמאה שאינה קשורלא החמיא לי זמן רב  הוא צופה. חייכתי. מזה

. הגבר השני הצטרף למחמאה של הראשון ושאל אם הבחנתי במשהו שונה  עשה לי טוב 

בנוף. הנהנתי וסיפרתי להם על ההתקבצות. ידעתי שהם מבני ישראל, אבל רציתי שהם  

תי. הם גילו שהם מרגלים  יספרו לי עוד, שהם יחשפו את עצמם. ואז הם סיפרו. בלי ששאל

ם לא רציתי לדעת, אבל כבר ידעתי.  את העיר, ואני שתקתי. פתאו ושהם עומדים לכבוש 

ולי, לי אין למי לספר, חוץ מלכתוב את זה שוב ושוב ביומן ולעכל. לעכל את המחשבה  

הרי העיר הזאת   : שבקרוב ביתי לא יהיה שלי. רציתי לצרוח, רציתי לברוח, אבל אז הבנתי

 ויות... אז למה אכפת לי? רק זיכרונות רעים וכואבים, סיוטים והתעלל היא

את צריכה  " :הם חזרו שוב ושוב אחד , אבל על משפט תי קשב איבדלרגע  המשיכו לדבר,  הם

לרגע היססתי    "להבטיח לנו שזה יישמר בסוד, שתמשיכי להחביא אותנו בלי שאיש יחשוד.

שלי  י וביקשתי יחלטתי לקחת את גורלי בידהפעם ה " יש לי רק בקשה אחת." : ואז אמרתי

יבוש, לא משנה מה יקרה. שאני אוכל להתחיל חיים  אחרי הכמשפחתי לא יקרה דבר ול

 חדשים במקום אחר, שאוכל ליצור זיכרונות טובים. 

 הפעם, יומני, אני עומדת לשנות את העתיד שלי! 

 

 יום שמיני לירח ניצנים 

ן לגוש  כבר ארבעה ימים שמחשבות עולות בראשי וכולן כולן קשורות לדבר אחד או יותר נכו

לחומות עירי. גוש שמטרתו ידועה לי, אך מניעיו לא.  מעבר בש לו אחד, גוש אנשים שמתג

מה גורם לאיש לקום בבוקר, לחבק את ילדיו, לנשק את אשתו, לעזוב את הבית ולהחליט  

ולהרגליו. מה גורם לקבוצת אנשים  מהכיבוש לחייו ת אם יחזור ללכת לכבוש עיר בלי לדע 

ה כוח עליון שמצווה על אותה קבוצה או  עיר גדולה כמה ימים. האם ז  להתגבש ולחוג סביב 

אל   –  מנהיג אחד מעט משוגע? ואם זה כן כוח עליון? איזה אל בכלל יקבל כזו מנחה שזה 

 מלחמה, אל רפואה, אל קרב או בכלל אל ניצחון?  

 אבל בטח כמוני, גם לך יומני לא תהיה תשובה, ואצטרך להבין זאת לבד.  

 

 יעי לירח ניצניםיום תש

מחשבות. קמתי לפני שני הגברים שישנו בביתי  רוב אחרי לילה חסר מנוחה מ קמתי בבוקר 

הוצאתי סכין וכמה ירקות והתחלתי   ,קפהל והחלטתי להכין ארוחת בוקר. הרתחתי מים 



בלתי, שמתי קערת גבינה על  ילקערה ות הירקות החתוכים  י אתלחתוך סלט. העברת

 סות לחם והנחתי על השולחן. קפה בפינג׳ן. פרסתי כמה פרוהשולחן וערבבתי את ה

בתוכי הייתי  שני הגברים התעוררו והתיישבו לידי לארוחת הבוקר. השתוקקתי לשאול, 

רים כנראה החליטו  כמו הר געש שעומד להתפרץ, אבל החלטתי לשמור על שקט. גם הגב 

ם בנימוס מה מפריע  אבל נראו מתוחים. שאלתי אות ,אכלו בשקיקההם לשמור על שקט, 

. הם החלו לומר שהיום מתקרב, אבל לא הבנתי את  באחת ל נשפך מתוכם ווהכ למנוחתם, 

בעיניים בורקות,  בי כוונתם והמשכתי לאכול מהסלט. הרמתי את ראשי והם הסתכלו 

מהתרגשות, ואז הבנתי. הם התחילו לפרט את תפקידי בפעולה,  דאגה אבל גם מ מפחד ו

 ת חשיבות.  וסוף סוף הרגשתי בעל 

לא ככה תכננתי, אבל רציתי לדעת. הרגשתי שאני יורה לכיוונם שאלות   ואז זה נפלט לי,

את כבר יודעת שאנחנו  "  : ומושגים. הם עצרו אותי והתנצלו שלא הסבירו לי דבר, וכך אמרו

משתייכים לבני ישראל. בנוסף, אנחנו פועלים תחת פיקודו של יהושע בן נון, מנהיג העם,  

הם  "נו, אלוהים, המנהיג הרוחני של העם.ביטו של האל האחד והיחיד שלותחת שר

המשיכו לדבר ולספר על דרכם כעם, ובינתיים כל מילה שלהם התעכלה בראשי. כאשר  

אמונה פשוטה, דרך  של דרך חיים של אחדות ו ל התבהר, והייתי מוקסמת. וסיימו, הכ

הפעולה ולא לנדוד למקומות  טובה להתחלה חדשה. אבל ברגע זה עליי להתעסק ביום 

 חרים. א

 

 יום עשירי לירח ניצנים 

אודותיה ביום אחר, כאשר אוכל לשבת, לכתוב   על יום הפעולה הגיע, יומני, ואספר לך

 ולהיזכר. 

 

 יום אחד עשר לירח ניצנים

עיר. נעניתי לפקודת המרגלים ושלשלתי מחלוני חוט בצבע  ב מוקדם, כשעוד חושך  קמתי 

י למטה. המרגלים חיכו לי, וכאשר שמענו  ת ביתי. התארגנתי מהר וירדתשני בשביל לסמן א 

ישארו  יאת השופרות של בני ישראל הלכנו להתחבא. חשתי שהמרגלים יהיו בסכנה אם 

אליו הם שייכים. בדרכם  שיוכלו להצטרף לעם אצלי והברחתי אותם דרך החלון כדי ש

גע. חייכתי והרגשתי תחושת  , חזרו על ההבטחה שאני לא אפ, בחבל דרך החלון למטה

 מימות בתוכי.  ח

הרס ואחריו שקט.  של כעבור זמן מה שמעתי תקיעה ארוכה בשופר, רעש חזק של נפילה ו

ר, ראיתי את שהתרחש.  ולא יכולתי לראות דבר. כאשר התבה ,התמלא אבקבחוץ האוויר 

כי התחוללה  ובית אחד ניצב בין ההריסות והגופות, הבית שלי. בתו ,חורבן של עיר שלמה

ה, התרגשות, פחד מההמשך ושחרור. אבל מבחוץ הייתי קפואה, כמו  שמח :סערת רגשות

 ורדרדה.  ופסל, ודמעה זלגה על לחיי ה



ולהיספג בה. מרחוק ראיתי דמות  עמדתי כך דקה ארוכה ונתתי לדמעה להגיע לשפתי 

הוא הציג את   שיער חום בהיר מתולתל ועיניים בצבע דבש. בעל . גבר חסון, ההולכת וקרב 

. הלב שלי  תאישיובשמו בא לומר תודה בשם כולם אמר שע, מנהיג העם, ועצמו בשם יהוש

וף סוף  נה, אני סיהחל לדפוק. מנהיג של עם בא לומר לי, רחב, תודה על חלקי בכיבוש, וה

מתוודעת לקיומו של גבר המוצא חן בעיניי. העיניים שלי ברקו ולחיי האדימו, ויהושע חייך  

"זה   : סתכל סביבו, הפנה את ראשו חזרה אליי ואמרחיוך כובש ומעט מובך. הוא האליי 

לא מקובל להתיידד עם האויב, אבל בסופו של דבר, בלי עזרתך כל זה לא היה קורה.  

. אז רציתי לשאול אם תרצי להצטרף למסע שלנו  ..גם הניצחון שלךהניצחון שלנו הוא 

פתי אליו, אל  לרגע, ארזתי את חפציי והצטרולהתחיל חיים חדשים?" הפעם לא היססתי 

 העם, אל יהושע שמבטו העמוק ועם זאת הרך גורם לליבי לפעום ולהתרגש.  

יומני, כפי שהבנת, התחלתי את התהליך לשינוי שרציתי תמיד, חיים מלאי ריגוש  

 ומשמעות.  

 

 יום שנים עשר לירח ניצנים

גייר  חת הבוקר, החלטתי שעליי להתחיוך. בזמן ארוב יהושע העיר אותי בבוקר בנשיקה ו

אחר המשמעות שלי,  לחיפוש מסע שהתחלתי ב בשביל שאוכל להמשיך  יהיליהודולהיות 

הייתי   ,על הדת החדשה לי לראשונה  עד סוף היום כבר שיניתי את דתי. מהרגע ששמעתי ו

סוף סוף עשיתי    . ואחרי שהתחלתי להאמין באלוהי ישראל, הרגשתי מלאת חיים  . מוקסמת

 הו בשביל עצמי. מש

. היום המאושר ביותר בחיי אישה, הרגע הרומנטי ביותר בינה לבין בעלה. בערב זה קרה

יהושע    :יום הטוב ביותר בחייה  היה  היום הזהשגרם לכך שו   י את כל חלומותיהרגע שהגשים  

  . כזו התאהב באישה החזקה ומלאת הביטחון. הוא אמר שהוא אותי לאישה  תלשא ביקש 

 ות, דמעות של אושר שעולה על גדותיו.  התרגשתי כל כך שהתחלתי לבכ הייתי בעיניו.

נפלאות היום הזה, אני יכולה לומר שזה היה  אבל עכשיו, כשאני לבד בחדרי וכותבת את 

נשארו  ההם הבנתי איזה תהליך עברתי. הייתי רחב הזונה, אבל החיים בו הרגע הראשון ש

בעל חיוך    ,תואריפה    הוא איש  ובעלי   ,ישראל  היום אני רחב אשת יהושע, מנהיג בני  . מאחור

 כובש, איש סודי עד יום מותי, מקור האושר והביטחון שלי. 

 

 

 

 

 



 מצטיינותעבודות 

 אונס דינה נקמה מיותרת או הכרחית? 

 חט"ב אורט גבעת רם, ירושלים   ,כיתה ט'נעמה קלה, 

 בהנחיית הדסה שורבה

 

ן כֶׁם ב ֶׁ יֲחמֹור ַהחִּ   "ַוי ְַרא אָֹתה  ׁשְ ץ ַוי ִּ  ו ִּ יא ָהָארֶׁ חנְש ִּ כ ַב אָֹתה  ַויְַענ ֶׁהָ   ק ַ ׁשְ "  אָֹתה  ַוי ִּ

 ( ב  )בראשית לד,

 בוקר טוב לכל עמי הארץ, אלו החדשות:  

שאנס את דינה בתו של יעקב בעת    ,נשיא הארץ  ,יוהיום אומת החשד נגד שכם בן חמור החיו

 . יציאתה מהאוהל

לא   היא נוף,הוליהנות ממקום מגוריה את כשדינה בת יעקב יצאה מאוהלה כדי לחקור 

  מטיילת,  הבחין בהבנו של נשיא הארץ, שכם בן חמור החיווי, העלתה בדעתה שכך יקרה. 

התאהב בה שכם בן חמור    ,אנס את דינה. לאחר שאנס ועינה את דינה  עליו והוא   גברו יצריו  

 תו. יי ושכנע אותה להתחתן אוהחיו

, והינה מבקשים  הרגע נשבר ליבה ונקטעה ילדותרק לפני  :דינה לא האמינה למה שקורה

בה שאביה יעקב יהיה ילא תיארה לעצמה שכך יקרה ובעיקר קיוותה בלהיא    שוב לפגוע בה.

יעקב פסימי   ,ויעזור לה להתמודד עם העוול שנעשה. אך למרות תקוותה של דינהלה עזר 

יַעֲ  : לראייהודינה, ב ואינו מגיב באקטיביות לפגיעה  מַ "וְּ א ֶאת  ע ֹקב ׁשָ י ִטמ ֵ ינָה כ ִ ֹו ...  ד ִ   ִבת 

 (.  ה " )לד,ב ָֹאם וְֶּהֱחִרׁש יֲַעֹקב ַעד 

האם יעקב כואב את כאבה של   עוזר לה.  אינו פועל ו אינו ך שאביה מכדינה פגועה וכעוסה 

יודע איך להגיב או שמא יעקב כועס על כך שיצאה מהאוהל ולא שמרה על  ואינו דינה 

שנים, הן אותן תהיות שעולות  אלפי לפני אז, יבה של דינה התהיות שעלו בלעצמה?! האם 

 אישה שנפגעת בדרך זו או דומה לזו?  כל היום בליבה של

בהתפרצויות  שומעים על העוול שנעשה לאחותם הם כועסים מאוד ומגיבים  כששמעון ולוי 

מילדה קטנה לגברת  הייתה  זעם רבות, ליבם נשבר עם ליבה של אחותם הקטנה, שברגע אחד  

בכל מה לסייע לה אבים את כאבה ונמצאים לצידה ומילדה תמימה לאנוסה. הם כו

 שתצטרך.  

שכאבו   ,אביהםלהתנהגות  התנהגות בניו של יעקב בין  מאזינים יקרים, להשוות ן,מעניי

י ן. "נראה לעי  ינוא כ ַב ֶאת  כ ִ ָרֵאל ִלׁשְּ ִיש ְּ ה בְּ ה ב ַת נְָּבָלה ָעש ָ ֵכן לֹא ֵיָעש ֶ  . (ז " )לד,יֲַעֹקב וְּ

שמעון ולוי  ה מנסה להירדם ולנוח מהמחשבות הבלתי פוסקות, בעוד דינ ,באישון לילה

 מתכננים נקמה שתגרום לשכם כולה להצטער על העוול שנעשה לאחותם דינה. 



להם מטרה להחזיר את דינה לביתה ולמנוע ממנה להתחתן עם שכם בן  שמעון ולוי מציבים  

 על מעשיו. מאודו  הצטער בכל וי שעינה אותה ולגרום לו לוחמור החי

בכי,  ועמוס  בבוקר, לאחר לילה קשה שעבר על דינה, שמקורות דיווחו לנו שהיה נטול שינה  

מאזינים    ,. ואתםםבראש , עלה רעיון את צעדיהםשמעון ולוי תכננו בו שלילה לאחר ו

 יקרים, כבר מנחשים שהרעיון אינו טוב במיוחד. 

  עליהם   : נשי שכם תנאינישואיה של דינה ומציבים לאל  ה שמעון ולוי מחליטים לזייף הסכמ

עם בן עמם משום ששני העמים יהיו  לעשות ברית מילה כדי שדינה תוכל להתחתן ללא חשש  

 אנשי שכם מסכימים לתנאי ועושים ברית מילה.  .לעם אחד

, בו גבוהה ידוע שעוצמת הכאביםשעוד מימי אברהם אבינו היום  לברית, ביום השלישי

"ַויְִּהי   את רכושם ורוצחים אותם. ובים את ממונם את אנשי שכם, גונתוקפים וי שמעון ול

נֵ חו  ׁשְּ קְּ יֹוָתם כ ֲֹאִבים ַוי ִ הְּ י ב ִ ִליׁשִ ְּ נֵי יַבי ֹום ַהׁש  ב ֹו ַוי ָֹבאו    בְּ ֵלִוי ֲאֵחי ִדינָה ִאיׁש ַחרְּ עֹון וְּ מְּ יֲַעֹקב ׁשִ

גו  כ ָל ַעל ַטח ַוי ַַהרְּ  .(כה  " )לד,ָזָכר ָהִעיר ב ֶ

 

 מבזק מיוחד: 

 מבזק מיוחד:  ב ים לכל עמי הארץ, אנו כאן הריים טוב וצ

לאירועי   הטבח בעיר שכם מסתמן כאירוע על רקע פלילי. נבדק קשר בין אירועי הבוקר

 הריים בעיר, פרטים נוספים מייד. והצ

לא תואמת  כמגיב בצורה שיכולה להתפרש כמוזרה והוא  עשו בניו, שכאשר יעקב שומע את  

יכולת של העם שלו  יעקב מתרכז ב  .אבל( כה גדולו של אב שלבתו נעשה עוול )ואת כאב 

השמדת משפחתו  ב שנאת העם היהודי וב  ,פרוץתבמלחמה שאולי  ,בארץלחיות ך יהמשל

תפקיד האב  והם מקבלים על עצמם את . בניו שומעים זאת שעלולות לבוא של יעקב 

ניכר    .בה את זממו? האחים כאובים  ושואלים: האם דינה מופקרת? האם כל אחד יכול לבצע

 כי לא ירדו לסוף דעתו של אביהם.

 

 : חדשות הערב 

 , ערב טוב לכל עמי הארץ

נודע לנו שהטבח   . ם בעירי הריואירועי הבוקר לאירועי הצבין קשר בדבר אומתו החשדות 

 אשר רצו לנקום את נקמת אחותם הפגועה.  ,אכן נעשה בידי אחיה של הנאנסת

היות שעלו בליבי בעת מסירת החדשות:  כמה שאלות ותאציע ם יקרים, מאזיני ולפניכם,

אם אפשר להבין לליבם  ? האין הוא כואב אותו  מדוע יעקב אינו כואב את כאב בתו? האם אכן 

היום  (? האם גם 2020) ף בשנת תש"למעשים כאלו מגיבים אחים של שמעון ולוי? איך היו 

 חש לאישה?מחריבים עיר שלמה על כל צער כזה שמתר היו 

 



  שמואל והמלוכה

 חט"ב אורט גבעת רם, ירושלים   ,כיתה ט' ,בר אלמוג

 בהנחיית הדסה שורבה

 

 זקני ישראל,  

 , בדרכם אל שמואל

 . חושבים על האלאינם  

 בבואם הם אומרים: 

 "זקנת שמואל, שים לנו מלך אל" 

 שיעשה בנו שפטים, 

 ימלוך וימשול, 

 יהיה כל יכול. 

 

 שמואל לא היה אדיש, 

 שהרעיון הוא מביש. אמר 

 : אלזעק אל ה

 "שמע ישראל". 

 

 אמר לשמואל:  , בלית ברירה ,האל

 , בעם"שמע ישראל", מאסתי 

 עשה כרצונם. 

 קח הבנים לרוץ  י ימלוך על העם, י

 עם סוסים, לחרוש בשדות ולעשות 

  מלחמות.  



 במטבח ארמונו, בנות העם  

 יעבדו לעולם. 

 . וזכות הקניין לא תבוא במניין

 ועירום העם.  ,המלך הוא רם

 

 אל, שמואל התרעם לאחר דברי ה

 ואמר בקול רם לכל העם: 

 "זהו יהיה משפט המלך"

 בניכם ובנותיכם יהיו שייכים לו 

 מרגע זה ואילך. 

 את שדותיכם ושטחיכם ייקח 

 ואת עיניו לא פקח 

 לטובת הכלל. 

 והעם יהיה אומלל. 

 

 בני ישראל לא הקשיבו לדברי שמואל, 

 חשבו שהוא שלומיאל. 

 " ,ב אמרו: "שים לנו מלך אלושו

 המלך הוא הגואל. 

 עד שלבסוף נכנע שמואל. 

 

 מלוכה שיטה כהלכה, 

 ,לך יש תפקיד של הסמכהלמ

 מנהיג במלחמות, הוא 

 בעזרת תכונותיו האצילות 



 מחדיר בעם ביטחון, 

 , אך גם יכול להוביל לכישלון

 שאול ביומו האחרון. נהג   ,למשל ,כך

 במקום הראשון,  אינםכיום מלכים 

 לטון. אלא העם מוביל ומנחה את הש

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )מודרני(משה רבנו ומכות מצרים 

 בית ספר למדעי הסביבה "שלב", בית שמש  ,כיתה ח'  ,אביב אוחיון

 בהנחיית אביחי חרורי 

 

אליו הוא  שבו הוא נמצא ו שמהמקום    אינו היו היה במצרים איש שהיה לו קשה כי הרגיש ש

  הקונסולות  ,והמחשבים החדשים האייפונים –  לוו. היה לו הכשייך, משה היה  שמ 

 המגניבות.                                                                                                       

קשר משפחתי...                 שאין בינו ובין המלךלמרות שחי בארמון המלך פרעה, הוא ידע 

 ליט לברוח! משה הח

 לאן אלך?!  

 ן אני שייך?! להיכ

הגיע לנווה מדבר, פתאום ראה מרחוק שיח )סנה( עולה באש, הייתכן  והוא ברח מהעיר 

ששיח יכול לדבר?! הוא בדק שזה לא הסמרטפון. ואכן זה היה השיח...איזה פלא, השיח  

                                                     לא כבה והעלים שלו לא נדלקו!!!   

ואז משה שמע:    . של כבוד  , של רגש  ,מן הילה כזאת של קודש! הילה של חוכמה  בשיח ה  יתהי

השיח  ש"של נעלייך מעל רגליך כי מקום זה אדמת קודש הוא" )שמות ג, כה(. משה הבין 

יש לו שליחות ענקית לבצע!  כי השיח אמר למשה שהוא יהודי! ו והוריד נעליו.אליו מדבר 

שם יקים מדינה בלתי   , אל ארץ ישראלביאם ולהוציא את היהודים ממצרים עליו לה

               מנוצחת! "מדינת ישראל" שמה...                                                                                                  

הזאת לבדו, השיח ענה לו    יכול לבצע את המשימה  אינולכן  ומגמגם  אמר לשיח שהוא  משה  

המלך פרעה!  עמת עם  לעיר והת  , חזר משהלאחר מכן  חיו היהודי אהר'לה יהיה לו לעזר.שא

אך פרעה לעג לו ואמר   .יהיו עשר מכות קשות ואם לאו שישלח את עמומלך אמר למשה 

                                                                                                      יכול לעשות דבר!          שאינו שהוא רק ילד קטן 

משה לא ויתר לפרעה והטיל מכה קשה ביותר!  כל המכשירים הניידים בעיר התקלקלו בין  

 אך לא ויתר...                                                              , רגע! פרעה כעס

מצרים תקבל  אחרת  שלח את עמו  ב לדבר עם פרעה והציע לו שימשה שובא  ,  מכן  אחרלשבוע  

  סירב עוד מכה איומה! הפסקת חשמל כל כך ארוכה שאנשים יטפסו על הקירות! פרעה שוב  

 שה שוב היכה!                  לשחרר את עם ישראל מעבדות, ומ

רוס  , המחשבים בעיר קרסו והשתלט עליהם וינפלה כל העיר השתגעה, הרשת האלחוטית 

ובלי   דר בלי פייסבוקתני הנוער בכו והתלוננו: "איך נס עוצמתי, לא היה חשמל, ב 

 ?!  אוי לא, בדיוק הערב הגמר של האח הגדול!  אינסטגרם



 כים...                                                                 לאחר עשר מכות איומות, פרעה הס

הסוללה של  התרוקנה  , ראחרי זמן קצ. במשך עשר שניםהיהודים עברו מסע מפרך במדבר 

תמיד היה חיבור  ם למצרים, שאנו מתגעגעים " :האייפון, חלק מהעם התלונן למשה

 דבר בלי חיבור לעולם?"אלחוטי, החשמל תמיד עבד, איך נסתדר כך במ

     ומשה לא זכה להיכנס אליה!         ,לארץ ישראלישראל לאחר מסע מפרך במדבר, הגיעו 

ממשלה הראשון  השלט בארץ בהגינות והיה לראש  והוא ,המנהיג החדש היה יהושע

 בתולדות המדינה. 

   פונה אליכם,  הכותב , אני חברים

תמיד! אל תתנו לו להשתלט עליכם כמו  מטיב לכם אינו הוא  , בבקשה עזבו את המסך

עות מול  על המצרים! כולנו נוגעים בסמארטפון אלפי פעמים ביום, מבלים ששהשתלט 

הטלפונים   יכולים לדמיין את חיינו בלעדי איננו מיני אפליקציות, המסך בהפעלה של כל 

 יש מחיר כבד. אליהם , אלא שלאהבה זאתהחכמים

 הנו! ימת מה שהיה באמת... תהמכות שכתבתי היו ממש כלום לעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 אחר מישהובשביל מתי בפעם האחרונה עשית משהו רע 

 , ירושלים למחוליקה וזתיכון האקדמיה למו  ,'כיתה ט  ,גלי פופס 

 בהנחיית טל דברה 

 

ה  " ךְ ב ָ ְתַהל ֵׁ הִּ ץ ו מֵׁ ָארֶׁ ו ט ב ָ ׁש   ( ז )איוב א, "מִּ

 

 מישהו? מתי בפעם האחרונה עשית משהו רע בשביל 

 מתי חירבת, חטאת 

 הכאבת, עקרת 

 : לווחשוב מכ

 לא הצטערת? 

 מתי הרגשת אשם, אך בלי רגשות חרטה

 ידעת שזו טעות, 

 יבדת את שפיותך א

 צמך התנהל מאבקבינך לבין ע 

 ל, ו רצית להקריב את הכ

 . להוכיח שאתה הכי חזק 

 וכרגיל, זה בא על חשבון אחרים 

 אתה המרכז, כל השאר מיותרים 

 ואתה, אתה כמוני 

 מנצל כל הזדמנות 

 רץ אל האופק גם כשאין ראות 

 ואתם, אתם כמוני 

 רוצים רק בטובתכם 



 לחם ילה מחפשים רק להוכיח, להראות, 

 לפסגה  אין דרך אחרת להגיע

 אין מקום להפוגה

 רגע יאין זמן לה

 צריך להמשיך בכל מחיר, 

 אז מה אם מישהו נפגע? 

 ואתה תמשיך לחנך את הילדים 

 ת כמוני, להיות "אנושיים"לא להיו 

 , אם רק היית רואה את הדברים מהעיניים שלי

 כשהמצב אצלכם כל כך גרוע,

 איך אפשר להאשים אותי? 

 דרך תמשיכו לחיות בדיוק באותה   ואתם 

 הרי למילים שלי, השטן, אין ערך 

 ואתה מכאן תמשיך לעבודה

 לעוד יום של תסכול, כאב, חרדה 

 תעבוד כמו חמור 

 חור ותחזור לאותו 

 אל תחשוב להפעיל את הדמיון 

 אתה אחד מתוך מיליון 

 להיות שונה זה ביזיון 

 אין פה היגיון 

 ך אבל אולי עדיף ככה? שיחשבו במקומ

 תקים משפחה תשלם מיסים, תקנה נכסים, 

 אלה החיים שלך 

 רק להוכיח, להראות, להרוויח עוד שטרות 



 ל בשביל לבזבזוהכ

 ולהרוויח עוד ועוד 

 היום רק לעבודלהתלונן וכל 

 לעבוד על עצמך 

 , אתה מאושרששטוב לך, 

 אבל בעצם אתה כלום, אתה שום דבר

 איבדת תקווה, חזון, אנושיות 

 הזמן, אתה שיבוט  אתה רק מנסה כל

 עיוורים לכל מה שקורה סביבכם ואתם תהיו 

 תתנו לכאוס ולפחד לעבור מעליכם 

 תענדו חיוך כמו תכשיט ותמשיכו לחיות 

 בעולם,  הרי זהו תפקידכם 

 ואין טעם לנסות לשנות. 

 מתי בפעם האחרונה עשית משהו רע בשביל מישהו? 

 מתי חירבת, חטאת 

 הכאבת, עקרת 

 ה קורה כל הזמן ז  :עמוק בלב אתה יודע

 יכול להגיד אז איך אתה 

 שאינך השטן? 

 

 

 

 

 

 



  היומן של אליהו הנביא

 , מודיעין"יחד " תיכון  ,'כיתה ט ,עלמה גרינשטיין

 מנשה צורףבהנחיית 

 

 יומני היקר, 

 אני באמת כבר לא יודע דבר.

 מי אני, מה אני, מה תפקידי... 

לידם  ים אליי מחייכים, אני יושב וילד ,היום, בעודי סועד בסדרי פסח שונים ומגוונים

אבל חושב בליבי: אם רק היו יודעים מי אני ומה קרה באמת, מה עשיתי   ,ומחייך חזרה

 בעבר. 

 והייתי קצת נוקשה, אני מודה. אבל מי שחי היום לא חי אז. בצוֶרת פעם, הטלתי על כולם 

 אם רק היו יודעים.  

י כדי  לתמיד מי הוא האלוהים האמיתבכרמל, איך הוכחתי לאנשים אחת ו  ,אני זוכר אז

וף כולם מה נכון ומה אמיתי. אולי הדרך לא הייתה מדהימה, הרי הרגתי כמה  שידעו סוף ס 

 מאות נביאי בעל. 

אבל אז, כשהייתי צעיר, חשבתי שיש אמת אחת בלבד, דרך אחת לפעולה. האמנתי שרק  

עם השנים גם אני   ,האני צודק. הזמן חלף, התבגרתי, עם הזמן הבנתי שאין אמת יחיד

 . התרככתי

 ומני היקר, מה קרה לנביא הקשוח שהלך נגד הרוח? י ,אתה בטח תוהה

 לנביא שהייתי אמור להיות. סב נחמד שמגיע לחג. והייתי הבנתי שהשינוי צריך להיעשות 

 אז תשתו לחיי, לחיי הנביא אליהו.  

  –  השמן וצפחת המים  אחאב ואיזבל, הדרמה בכרמל, נביאי הבעל, האלמנה שעזרה לי, כד

אבל עכשיו אני ממהר, יש עוד בית אחד להגיע אליו, עוד   .יתמיד יהיו חלק ממנכל אלה 

 כוס אליהו אחת. עד החג הבא. 

  



 עבודות נבחרות 

 

  נגד הזרםטום –אברהם העברי 

 חט"ב אורט גבעת רם, ירושלים  ,כיתה ט' ,אודל יוחננוב

 בהנחיית הדסה שורבה

 

הלך אברהם לעזור לאביו תרח בעבודתו    , יום  כמו בכל   . רגיל לאברהם הצעירהיה זה עוד יום  

קש מבנו  יאביו של אברהם לעיסוקיו וב  ,בחנות הפסלים, העסק המשפחתי. במהלך היום

 מנהל, אברהם הסכים וביצע את בקשתו.  הוא  לשמור על חנות הפסלים אשר אותה

  הז ב שקיים בו, הוא תוהה איך כבר זמן מה מי יצר את העולם, את כל הטותוהה אברהם 

יכולים  אינם שאף  ,כל משפחתו ואנשי עירו מאמינים שפסלים דוממיםו שאביו ייתכן 

   ר עולם כזה.ו הצליחו ליצ , לתקשר

מחליט  ש  ,שמשגיח על כל העולם ,אמין שאין אי שם מישהו, אל אחד ויחידאינו מאברהם 

ם  יו מחליט שהשהיום ואיזו מחר,  מי ימשיך את חייו ומי יסיים אותם, איזו חיה תיוולד

אך נותן לנו את הזכות   , יפרח פרח מסוג ורד ומחר מסוג רקפת. אחד כזה שמנהל את כולנו

רצה להעביר את המסר לקרובים  הוא  האחרונה לבחור. אברהם הוא הראשון שהאמין בכך ו

 שלו ולכל ארצו. 

:  ביקש  ראשון. הלקוח  בו אביו יחזור אל חנות הפסלים, נכנס לקוח שבזמן שחיכה למועד 

  : של הלקוח ושאלבגילו התעניין אברהם  , ל למכור לי פסל?", לפני שענה ללקוחוכ"האם ת

" השיב הלקוח לשאלת אברהם. "איזו בושה!" קרא  ,"בן כמה אתה?" "אני בן שישים

"אתה בן שישים, אך אתה מבקש לרכוש פסל שיוצר היום ואף להשתחוות   ,אברהם בקול

 לקוח ויצא בידיים ריקות.   !" התבייש ה?לו

, באותו יום לא נמכר ולו פסל  אפשר להסיקלקוח אחר לקוח, וכמו ש לכך עשה אברהם 

קשה:  יב   . היאבידה קערת סולת כמנחה לפסליםוהופיעה אישה  היום,  אחד. בהמשך 

"הקרב נא את מנחתי הצנועה לאלים!" אברהם קיבל ממנה את קערת הסולת, ולאחר  

בידו של   .הפסל הגבוה מכולם –  ט אחד ידו וניפץ את כל הפסלים למעשיצאה לקח פטיש ב 

 טיש ויצא מן החדר. פ אברהם תקע   פסל זה,

כל פסליו נותצו חוץ מאחד. מייד הלך  שהוא נחרד לגלות  ,כששב תרח הביתה מעיסוקיו

אברהם ענה בתמימות: "אני, אני לא עשיתי   .מה עשה לפסליובכעס לאברהם ושאל אותו 

קערת סולת כמנחה לפסלים,  ובידה ות אישה רהם הסביר לאביו שהגיעה לחנכלום". אב 

הקערה, עד שהפסל החזק מכולם לקח פטיש  מניהם מי יאכל ראשון  יהפסלים החלו לריב ב 



האם פסלים    . שטויות אתה מדבראילו "  : לרסיסים. אביו ענה לו בלגלוגהאחרים  ושבר את 

אינם  לים, הם  יכולים לאכול? הלא הם רק פסיכולים לזוז? האם הם יכולים לדבר? האם הם  

 מסוגלים לעשות כלום! אתה הוא זה ששברת את האלים שלנו".  

יכולים לזוז, לדבר  אינם הקשב לדבריך שלך, אכן הם  ,: "אביבחיוך של ניצחון ענה אברהם

אתה   , אם כך , הרי הם פסלים אשר עשויים עץ ואבן מעשה ידי אדם. מדוע , וכמו כן לשמוע

 לסגוד להם?"   ממשיך 

צְָּך   : ה את אדם המתאים לשליחותהקב"מצא וכך  ָך ֵמַארְּ "ַוי ֹאֶמר יְּהָוה ֶאל ַאבְָּרם ֶלךְּ לְּ

ֶאך ָ" ר ַארְּ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָך ו ִמב ֵ ת ְּ ֹוַלדְּ (. הקב"ה הבחין בנכונות של  א  )בראשית יב,  ו ִממ 

ת,  בלתי מתפשרהפנימית  הות  מסירהאת תכונת    האל חיפש  ,  ככל הנראה  .אברהם לשליחות 

לשליחות הקב"ה והחל ברצון רב נענה אברהם ותה מסירות לאמת פנימית חמקמקה. א

   לבצע אותה.

ל אחד  -אברהם ביצע את שליחותו כראוי והחל להפיץ את היהדות ואת העובדה שיש א

 את כל הטוב הזה.  שברא 

תחבר למחשבת אברהם עד  ה ,סיפור אברהםאת  , היה זה נער אחד ששמע 2019בשנת  , כיום

את העולם כולו כיוון שלא  שברא י והאמין בצורה בלתי סבירה בכך שקיים אל אחד לי דב 

 עולם כזה.  יבראו    –   שומעים ולא מועילים  לא  שלא מדברים,   –   היה מסוגל להאמין שפסלים

גדלתי   , מאז היותי ילד . כל משפחתי מאמינה בנצרות .אני חי בקנדה . אני הוא טום , שלום

  , את העולם. אניבראו  עו אותנו מכל צרה, כי הם הרי אלו שיושיאמונה שפסלים הם אלו שב 

  יבראו סביר שפסלים דוממים  אין זה לדעתי  .לא האמנתי בכך ,לעומת משפחתי וסובבי

 עולם מדהים כזה.

  , אמונתי כיוון שלא יכולתי לנקוט בפעולות נגד משפחתי. ופתאום  סתיר אתהייתי צריך לה

להרצות לנו על   . הוא באדם יהודי מקהילת חב"דהגיע לבית ספרנו א , ר ורגילביום בהי

נגד הזרם. הוא הסביר לנו בצורה מעמיקה  אף  ההליכה אחר אמונעל נושא אברהם אבינו ו

את כולנו, את כל   והוא שברא  ל אחד שקיים א את אמונתו סיפורו של אברהם אבינו ואת 

אנשי עירו  ומשפחתו  נגד  ואף  ונגד כל הסיכויים אברהם הלך נגד הזרם הוא סיפר ש העולם!

שיש סיכוי   הרגשתי , אחרתהרגשתי פתאום כששמעתי את דבריו ודבק באמונתו ולא ויתר. 

 ללכת אחר אמונתי.   , שאוכלרב שאוכל לשנות את דרכי בעולם

תוכנית נעל"ה )עלייה לפני  ב  . עליתילמשפחתי  י י לארץ למרות געגועיעלית .עשיתי זאת

את כל חיי בין רגע. אני מאושר עד בלי  שיניתי  באולפן,  ם(, התגיירתי, למדתי עברית  ההורי

יש רק אל אחד  ש  באמונהבה אני מאמין באמת, שדי, סוף כל סוף אחיה את חיי בצורה 

 שיושיע את כולנו, הקב"ה!  

כך   .הפצת את האמונה היהודיתעל כך שעל כך שלא ויתרת על אמונתך ו  תודה לך אברהם

לכל דבר ודבר  שיש בתוכי את המשמעות הרבה  להיות חלק ממנה, אתה החדרת זכיתי



. לאחר ששמעתי  העולם ל היחיד אשר ברא את -מיהו האגרמת לי להבין שקיים בעולמנו ו 

 נתי הנכונה היא היהדות. חיי! הבנתי שאמואת הבנתי בצורה מעמיקה  , סיפורךאת 

 .טום ,בהערכה רבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  המבול

 ירושלים  ,יקה ולמחולזקדמיה למו תיכון הא  ,כיתה ט' ,צור לוי

   בהנחיית טל דברה

כ ָל" ָבה מִּ ים ָזָכר ו נְקֵׁ אִּ ֹ  ְוַהב ָ ו ָה אֹתֹו ֱאל ר צִּ או  כ ֲַאׁשֶׁ ר ב ָ ש ָ ְסג ֹר  הב ָ   ה'ים ַוי ִּ

ֲעדוֹ   )בראשית ז, טז( "ב ַ

ראשו, לועגות לו.   הטיפות פוגעות בו, מקפצות עלאת יכול להרגיש היה המבול הגיע. רפי 

, בדיוק כפי שעשו כלפיו. בטנו  התיבה  א ראה איך סוגרים את דלתות ואת חלונות מרחוק הו

התכווצה כאשר הוא ראה את התיבה צפה ומתרחקת לאיטה. מרגע זה ואילך הוא לבד. כל  

 לחכות. לחכות שהמבול יגיע גם אליו.  מה שיש לעשות עכשיו זה  

תה, הגמל והשיבוטה וגם  . כולם היו שם, האריה והממו רק אתמול הם עמדו בתור לתיבה

ההיפופוטם, לבושים במיטב מחלצותיהם כאילו הוזמנו לצעוד על השטיח האדום בטקס  

 האוסקר. 

ה הממושכת,  הכניסה לזוגות בלבד, כך אמר הכרוז. רפי עמד שם, רגליו כואבות מהעמיד

  תו. כל אותם הגורים הקטנים יוליבו נחמץ כשחשב על חבריו שלא היה להם בן זוג לבוא א

הארנבת הזקנה שבעלה נתפס על ידי בני האדם הארורים האלה,   ; ממולשבניין מה

שאסרו עליו להיכנס   , אחיו הצעיר ;תיבה הקטנה שלהםב שלובשים מסכות של מושיעים 

 דייטים כושלים.  ,עשרות, או אפילו מאות לכל פאב ומועדון בעיר אחרי

חושת הקלה והודיה על האהבה כל הבודדים ובה בעת אפוף ת רפי עמד שם, ליבו יוצא אל

אחריו    . להינצל ולהתחיל את חייו מחדש  : בחייו ועל ההזדמנות המופלאה שקיבלשהגדולה  

 המבול.

עוד שלושה זוגות. עוד שלושה זוגות והם נכנסים. הם כבר יכלו לשמוע את החיות שבפנים  

 המובטחת. שניים. אחד.   מדברות. שלושה זוגות הפרידו בינם ובין הארץ

 " אמר רפי, רועד מהתרגשות.  ,ום"של

 "לא שמעת שצריך לבוא בזוגות?"  

 " ענה רפי,  ,"שמעתי

 "אם כך, איה אשתך?" 

 "  ." השיב, "אך באתי עם בעלי,לי"אישה אין  

"בעלך? אין חיה כזאת! לכאן עולים רק זוגות טבעיים ובריאים, ברוך השם. אתם הבאתם  

 לקו מכאן ואל תחזרו לעולם."ואתם תישאו בתוצאותיו. הסת עלינו את המבול



ה  יכול להרגיש את הטיפות פוגעות בו, לועגות לו. הגשם החל להתחזק. מרחוק ראהיה  רפי  

דלתות וחלונות התיבה נסגרים, בדיוק כפי שנסגרו כלפיו. בשארית כוחותיו טיפס אל  את 

  ומלמטה נקוו מים שחורים עוד כה בחוזקה. השמיים השחירו מעל, יראש ההר. הגשם ה

   בין מים למים, וחושך על פני תהום.  אפשר להבחין יותר, וכבר לא היה 

עפעפיו של רפי. "אתם הבאתם עלינו את  כבדו ברגעיו האחרונים, כאשר כל תקווה נגוזה, 

" חזרו והדהדו המילים בראשו. אט אט, נכנע לגורלו. עיניו החלו להיעצם. ואז,  ,המבול

גאווה  של לה וצבעונית, כמעין דגל של תקווה והופיעה קשת. קשת גדו  , חלום כמו מתוך

 התנוסס בשמיים. הקשת המרהיבה ביותר שרפי ראה מימיו, וגם האחרונה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  תה תוהו ובוהויוהארץ הי

 יקה ולמחול, ירושלים זכיתה ט' תיכון האקדמיה למו נגה שחר נרדי, 

 בהנחיית טל דברה 

 

ר ָהָאָדם"ַוי ֹ  ה אֲ  אמֶׁ ׁש ָ הָהאִּ ר נַָתת ָ ץ ָואֹכֵׁל.  ׁשֶׁ ן ָהעֵׁ י מִּ וא נְָתנָה ל ִּ י הִּ דִּ מ ָ ר  עִּ   ה'ַוי ֹאמֶׁ

י ָואֹכֵׁל"  יַאנִּ ׁש ִּ ה ַהנ ָָחׁש הִּ ָ ׁש  ר ָהאִּ ֹאמֶׁ ית ַות  ה ַמה ז ֹאת ָעש ִּ ׁש ָ ים ָלאִּ ,  ג )בראשית ֱאלֹהִּ

 יג(-יב 

  

 וישמעו כי רוח האמת

 מרחפת בגן לאיטה.

 ויתחבאו אדם ואשתו 

 מפניה ומפני

 צדקתה.

 ויסתתרו, ויראים היו

 מפאת עתידם.

 

 וישאלו עצמם,

 בשמץ האמת שבם נותר:

 המן העץ 

 אשר מצפונך ציווה עליך

 לבלתי אכול ממנו, 

 אכלת? 

 ויאמר אדם,

 לי את הפרי.חוה נתנה 

 ותאמר חוה,

 ת הפרי.נתן לי אהנחש 

 

 

 ויאמר הנחש

 טוב פרי העץ למאכל.

 הוא תאווה היה

 לעיני חוה, 

 ולעיני אדם.

 

 חוה מפריו,ותיקח 

 ותאכל.

 ותיתן גם לאיש שעימה,

 ויאכל.

 ויאכלו, ויחמדו ויחשקו בעוד,

 ויפרצו כל סייג

 אשר נכתב. 

 ויפקחו עיניהם ויראו,

 כי טוב. 

 ויעמלו עד כי כל סייג כתוב

 אינו חשוב.

 

 

 

 ותיזרק האחריות,

 וישכחו המוסר,

 והאמת,

 וכל מילה

 זב היא כעת. כ

 .הווהארץ הייתה תוהו ובו

 



  חוכמה מדהימה –משפט שלמה 

 דיעין עירוני ג' ע"ש מוטה גור, מו ',כיתה ח עדי הראל, 

 בהנחיית שירה סנדמן 

 כמה מדהימה! וח  – משפט שלמה

 כתבתה של עדי הראל, כתבת לענייני ארמון המלך 

 

 ,  למלוכתו  אומנם שנה ראשונה

 אך המלך כבר מפתיע בחוכמתו.  

   אנחנו בהחלט בידיים טובות.  וכי לראות בבירור כי יש לנו מלך חכם ונבוןאפשר מהדברים 

 נה הפרטים:  ימשפט מרתק בארמון שלמה. ההתקיים  , לפני ימים אחדים

  – לארמון המלוכה מגיעות שתי נשים עם תינוק אחד, כשבפיה של כל אחת מהן הטענה 

 "התינוק שייך לי!"  

האחת מצביעה על האישה האחרת ומספרת כך: "האישה הזו שכבה בטעות על תינוקה בלילה  

ינוק שלה, המת. כשקמתי בבוקר  וק שלי אליה ולי נתנה את התוהוא מת. היא לקחה את התינ

שזה לא  מייד הזדעזעתי לראות שהתינוק מת! ואולם, כשהתקרבתי ראיתי  ,בני להיניק את 

  התינוק שאני ילדתי.

ח    ק ַ יְָּלה ַות ִ ָקם ב ְּתֹוךְּ ַהל ַ כְָּבה ָעָליו. ַות ָ ר ׁשָ ה ַהז ֹאת ָליְָּלה ֲאׁשֶ ָ ן ָהִאׁש  ִני ֵמֶאצְִּלי ַוֲאמָ "ַוי ָָמת ב ֶ ָך  ֶאת ב ְּ תְּ

יֵבהו  ב ְּחֵ  כ ִ ׁשְּ נָה ַות ַ ִני וְִּהנ ה ֵמת  יְּׁשֵ ב ֶֹקר לְֵּהיִניק ֶאת ב ְּ יָבה בְֵּחיִקי. ָוָאֻקם ב ַ כ ִ ת ִהׁשְּ יָקה  וְֶּאת ב ְּנָה  ַהמ ֵ

י"  ת ִ ר ָיָלדְּ ִני ֲאׁשֶ ִהנ ֵה לֹא ָהָיה בְּ ב ֶֹקר וְּ ב ֹונֵן ֵאָליו ב ַ    כא( -)מלכים א, ג, יט  ָוֶאתְּ

 שונה.  עד כאן גרסת האישה הרא 

 אומרת: בני הוא החי ובנך הוא המת! יה יואילו האישה השנ

ִני ֶהָחי" ת ו בְּ נֵךְּ ַהמ ֵ ת וְֹּזאת ֹאֶמֶרת לֹא ִכי ב ְּ נֵךְּ ַהמ ֵ ִני ַהַחי ו בְּ ה ָהַאֶחֶרת לֹא ִכי ב ְּ ָ ֹאֶמר ָהִאׁש  )שם,   "ַות 

 שם, כב( 

אחת  עולה כי   של התינוק. מטענותיה של כל כל אחת מהנשים יכולה להיות האם האמיתית

 לה.  התינוק חשוב  

 ך? מה יעשה? איך ידע מי מהן דוברת אמת ומי משקרת?  וב יכיצד יוכל שלמה לפתור את הס

מציע לחתוך את התינוק לשניים!  הוא  : שלמה מוצא פתרון חכם, מעניין ובעיקר יצירתי

 אכזריות נוראית או חוכמה עמוקה?  

 לחודש הרביעי 20

 ב'תש"ל לבריאת העולם

 שנה ראשונה למלכות שלמה

 



"אנא   : ת הנשיםלחתוך את התינוק, הזדעקה אח ציווה להביא אליו את החרב ו נה, ברגע שיוה

אל תחתכו את התינוק! הביאו לאישה הזו את תינוקי ובלבד שהוא יישאר בחיים!" באותו רגע  

  . כך הכריע שלמה מי היא אם התינוק ית ציווה המלך לתת לה את התינוק, לאם הרחמנ 

 האמיתית.   

  לאחר תקדים כזה, אני מאמינהירות מפה לאוזן בעם ישראל. החל הסיפור לעבור במה ,מאז

 שזה לא הדבר האחרון שנשמע בנושא חוכמתו של שלמה. עוד נשמע ממנו הרבה. יחי המלך!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  יומנו של דוד, בעקבות מרד אדוניה

 עירוני ג' ע"ש מוטה גור, מודיעין  ,' כיתה ח שילת בן זאב, 

 שירה סנדמן  בהנחיית

 

 , ' אלפים תשכ"ט לבריאת העולםב

 למלכותי,   39שנה 

 יום לחודש השני  15

 יומני היקר,  

    המשרתים ובפיו היום יום ראשון בשבת, שעות הבוקר. ישבתי בחדרי בארמון כשלפתע נכנס אחד

 דיחוי.    בת שבע משתוקקת לשוחח עימי בעניין חשוב שאינו סובל :בקשה

 כך.   חשוב כל שבע משתוקקת לדבר עימי בדברזוהי הפעם הראשונה שאני שומע שבת 

 אמרתי.   ", "אמור לה שתיכנס תהיתי לעצמי. מעניין מה בפיה, 

י ופותחת באלה המילים: "אדוני, אתה נשבעת בה' אלהיך  יבת שבע נכנסת. היא משתחווה לפנ

ני  תה, אדו א ו .נה אדוניה מלךיה ,. ועתהךסאי והוא ישב על כ ךלאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחרי 

 המלך, לא ידעת!"

  חששתי מכך!תעה. איזו בשורה. אדוניה? תמיד  איזו הפ

"ויזבח שור ומריא וצאן לרוב ויקרא לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא    :היא ממשיכה

 . )מלכים א, א, יט( ולשלמה עבדך לא קרא" 

  מעניין למה לא קרא לשלמה...

)שם,   אדוני המלך אחריו"להגיד להם מי יישב על כיסא "ואתה אדוני המלך עיני כל ישראל עליך 

  שם, כ(. 

  האמת, צודקת. אך כאן לא תם העניין. 

  "הנה נתן הנביא". :בעוד בת שבע משוחחת עימי, נכנס שוב המשרת ובפיו

  האם זה קשור לדברי בת שבע? נתן הנביא, אישיות חשובה ומיוחדת כל כך! הגיע עד לפה?

כי ירד היום ויזבח שור ומריא    .יישב על כסאי ת אדוניהו ימלוך אחרי והוא  "אדוני המלך אתה אמר

וצאן לרב ויקרא לכל בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אוכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי  



שם,  )שם,  ולי אני עבדך ולצדוק הכהן ולבניהו בן יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא" .המלך אדוניהו

 כו( -כד

י. האם העז אדוניה לעשות דבר שכזה? מהיכן האומץ?  נפלה רוח ,תי את דברי שניהםכאשר שמע

   מהיכן התעוזה? אוי לי שזה מה שמתרחש בביתי פנימה!

 "קראו לי לבת שבע!" 

"וישבע המלך ויאמר חי ה' אשר פדה את נפשי מכל צרה. כי אשר נשבעתי לך בה' אלהי ישראל לאמר  

 ל( -)שם, שם, כט ה היום הזה"ישב על כסאי תחתי כי כן אעשכי שלמה בנך ימלוך אחרי והוא 

   המצב אינו סובל דיחוי. יש לפעול מיידית.

ין את הפרדה אשר לי להמלכה, לקחת  ציוותי על משרתי להכ ,את מצב רוחילשפר כאשר הצלחתי 

ואה כפי שניתנה הנב   את שלמה למעיין הגיחון ולהמליכו בקרב אנשים רבים, מכובדים יותר ופחות. 

בני כי רבים בנים נתן לי ה' ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות ה' ועל  "ומכל    :בזמנו, כך יהיה

 .  )דבה"י א, כח, ה( ישראל"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ספר מחוז דרום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ועדה וחברי ה

 אביבה לוטן, מדריכה מחוזית למקרא גב' יו"ר 

 ר במחוז דרום , מנהלת חברה ונועפרת טובולגב' א

 גב' מיכל דינור כחלון, מנהלת מרכז ההדרכה במחוז דרום 

 אביבית סיינר, מדריכה להוראת המקרא גב' 

 דורית טלמון, מדריכה במינהל חברה ונוער גב' 

 רחל יפרח תורג'מןגב'  ית: נ כורכזת הת



 

 תוכן עניינים  

 מצטיין ארצי   –ראשון  מקום 

 ...................................... .........יאיר שהרבני  /נת וחלום של כות 

 

 ת מצטיינו  עבודות

 ................................................................. מאיה הרץאחים בדם /  

 ................................ דורון שוקרוןבניו / ב מר יעקב וב פול משפחתי  פרוטוקול טי

 .................. .................................... ין  מיכל ברונשטי /   לכים בוכיםגם מ

 ..............................................טליה זיני/  ההליכה האחרונה של יצחק

 ............................................... דיאנה ווילוב  /יותר נמצא שלא מכתב לאח 

 .....................................................חטיבת ביניים ,נבחרות  עבודות 

 ....................................................... רביב  טליה/   אל תשלח ידך אל הנער

 ..........................................................צוקרמן ני ור  /כי רעות שכזאת

 ........................................... ............לינוי טגיי/  להיות לאה

 ..........................................................הרש/ דרה גלוזמןמשל כבשת 

 ....................................................... רתאיר עמ/   המשאלה של הממשלה

 .......................................... ...........חושן בן סימון / צוואת יואב בן צרויה 

 ..................................................................אגם אברג'ל /  קין והבל

 ................................................................עדי אפללו/  בנות צלפחד

 .................................................. .....יאן גורין   /א מעולם המכתב שלא נקר

 ............................................................. צליל חיון /  והיה העקוב למישור

 . ................................................................ספיר ביבס  /  לקנאה היא רע 

 

 עבודות נבחרות 

 ............................................................. קלינגר  ליאל /  חוה ל ש סיפורה



 ............. .....................................דביר תהילה / בהיסטוריה הראשון הרצח

 ........................ ...........................................ברכה קולט  הנקמה / אגם 

 ............................................ .........................אטיאס  אהבה / שני ניצני 

 ................................ ............................................ראובן  דניאל /  רות

 .............. ......................... ........ אטיאס   עדן  / נודע  הלא  אל וההליכה אברהם

 .............................................................. ששון עדי / והבל  קין המחזה

 ..................................דיןקדושה גו ארץ  עדן  /  מדומיין סדר  לתוך  נולד האדם

י  ִני ִאמ ִ א ֶיֱחַמתְּ  .............................. ................................עומר עזרן  /בְֵּחטְּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דרום מחוזברכת מנהל 

  מנהלים, מורים, אנשי חינוך, תלמידות ותלמידים יקרים,

ספר התנ"ך הוא יסוד קיומנו כעם. הוא המורשת התרבותית, ההיסטורית והערכית של עם ישראל  

שת זו, נשתמרה הזהות היהודית  כות מור זבנה משותף לאומי. לדורותיו והתשתית ליצירת מכ

   ונמשך הרצף של הקיום היהודי לאורך הדורות.

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל, פתח את הכרזת העצמאות במילים  

מדגישות את מקומו של  הבין עם ישראל לארץ ישראל ושמרגשות המתארות את הקשר ההיסטורי 

ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית  -ץ: "בארו נכספר היסוד של עמ התנ"ך

אנושיים והוריש  - והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל

 לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי."  

של התלמידים לספר  כנית "תורה, נביאים... וכותבים" נועדה לחזק ולהעמיק את הקשר והת

שימוש בכתיבה יצירתית  של בדרך של דיאלוג עם הטקסט המקראי ו למורשת ישראלפרים וסה

מנוף ללמידה חווייתית, מדגישה את מקומם של   מספקת כנית ולהבעת עמדה ופרשנות. הת

לחיי היום ומקרבת את  את הכתוב בספר התנ"ך  מקרבתהתלמידים כלומדים מעורבים ופעילים, 

 ם.  דיהלומ  בם שליהערכיים אל להמסרים 

ה  ברכותיי לתלמידים ולתלמידות אשר יצירותיהם נבחרו לייצג את המחוז בספר זה. הישג מרשים ז

קריאה רהוטה של הטקסט המקראי,  יכולת מעיד כי הלומדים ניחנו באהבה עמוקה לתנ"ך, ב

יו  להבין אותו על תכנבכתוב ו תעצמאי בהכרת הסוגות הספרותיות והעושר הלשוני, ביכולת לעיין 

  , אישיות. אתם  אישיות וביןמיומנויות  יישום אסטרטגיות חשיבה וב יכולת  סריו המגוונים, במעל  ו

ח לסחוף אחריכם בני נוער נוספים להיכרות מרתקת עם  וכם הכ יש ב  ,ראש חץ , הינכםהלומדים

בו  לָ : "וְּ יט הקסם הטמון בספר התנ"ך ובעולם המקרא ולקיים את הנאמר בדברים לא,  תְּ ה כ ִ ֶכם  ַעת ָ

ָדה  ֶאת ֶאת יָרה ַהז ֹאת וְַּלמ ְּ ָראֵ  ב ְּנֵי ַהׁש ִ יָמה  ב ְִּפיֶהם ִיש ְּ ֶיה ל ש ִ הְּ ַמַען ת ִ נֵי   לְּ בְּ יָרה ַהז ֹאת לְֵּעד ב ִ י ַהׁש ִ ל ִ

ָרֵאל."   ִיש ְּ

תודתי והערכתי לכל העוסקים במלאכה: למנהלים ולמנהלות של בתי הספר על פועלם לביסוס יחס  

ך  תחושת שייכות לארץ, למדינה ולעם; לצוותי הוראת התנ"   טיפוח לו  רה למורשת היהודית של הוק

מסוגלות; לפיקוח  על יצירת מפגש אינטלקטואלי בין הלומדים לספר התנ"ך ועל טיפוח תחושת 

הרשותי במינהל חברה ונוער, לפיקוח הכולל, למדריכים בתחומי הדעת, למנחים בחינוך החברתי  

ערכי להעמקת הזהות  -הובלת המהלך החינוכיהמסורה במחוזית על עבודתם ולחברי הוועדה ה

כי יתקיים בכם הכתוב   ,תלמידים חינוך ואנשי כם, אני מאחל להיהודית, הציונית והישראלית. 

ֵכי ֹנַעם וְָּכל נְּ יח-, יג; יז במשלי ג ָרֶכיָה ַדרְּ בו נָה... ד ְּ ֵרי ָאָדם ָמָצא ָחכְָּמה וְָּאָדם ָיִפיק ת ְּ ִתיבֹוֶתיָה  : "ַאׁשְּ

ים ִהיא לַ  לֹום. ֵעץשָׁ  ר."ַחי ִ ָ ֻאׁש  ֶכיָה מְּ ה  וְֹּתמְּ ֲחִזיִקים ב ָ     מ ַ

   בברכה,

   רם זהבי

 מנהל המחוז 



 תארצינת  מצטייעבודה 

 

 חלום של כותונת

 , אשדוד ע"ש יצחק נבון א" , מקיף י4כיתה ז'   ,יאיר שהרבני

 אלימלך  דגנית: בהנחיית

 .. מיד היה לי חלום.ת

כל תפר בי   אך זוהי סתם מציאות רחוקה... ם... כולם מאושרים, החיים ורודיבו שחלום 

  איני הוא סמל לאהבה, סמל לאהבה של אב לבנו, סמל לכך שאהבה היא הכוח הכי גדול. 

מאושרת, איני  עדתי למציאות ת שנוולמרו רע...ת ואני רק גורמ סמל לאהבהכבר משמשת 

  לעשות   עוד   ה שאפשרבטוחני  יאוהב אותי, וא  ינואהגורל    הולך להיות...שכך  כל כך  בטוחה  

 אותי מעצובה למאושרת...

                    דמיון מתוק.הוכל חלום הוא דמיון, אך לפעמים גם כל מציאות היא אפלה 

לו   מח, אך לפעמים אפל ומסתורי....סגוני ושלפעמים ס כל רגש בי הוא פס, פס ארוך....  

  איני  לו רק יכולתי...  ל...ור מכלחזור למי שאהב אותי יות, רק יכולתי לחזור אחורה בזמן

או להיכנס אל    שמחה  חזור להיות ם לי לו ר יגש  מי ססגונית ומאושרת כמו שהייתי פעם, אין  

                   ...חלמתי עליהש ו המציאות המאושרת שתמיד רציתי 

מתוקים והנעימים  לא אשכח את הזיכרונות ה  למרות כל הדברים הקשים שאני חווה,    אבל

 שהיו לי. 

ומאושרת שאני עם האחד שאוהב אותי יותר   ניומאושרת על מי שא תמיד הייתי שמחה

ל. הייתי איתו כל הזמן, הוא אהב להיות איתי, להראות לכולם את המראה שלי,  ומכ

כל שאר  , יום כמו רגיל לחלוטיןמדוע כך סתם פתאום, ביום  י.אוכרובעיקר התייחס אלי 

  שמו היה יוסף, אך לא הייתי אשתו  הידיים...בין מל ברח לי והכ ל זה נהרס...הימים, כ

ל  ובן אדם...אבל אם הייתי, הייתי עושה הכ איני או חברה שלו, לא יכולתי להיות... 

 היה לו טוב. ילמענו, ש

שיש  לא הייתה לנו מערכת יחסים כמו    ני רק נולדתי לחיים..., ואכרנויהכש  17  ןהוא היה ב 

  , ברגע הראשון שהוא ראה אותי .מיוחדת ת יחסיםלנו מערכ  הייתהי האדם, אך רוב בנל

הייתי סמל לאהבה של אב כלפי בנו:   . נרגש ושמחוהוא לקח אותי בידיו,  ,עיניו בהקו

ָרֵאל" ִיש ְּ נָי יֹוֵסף ִמכ ָלָאַהב ֶאת  וְּ ֻקִנים הו אֶבן  י כ ִ ו ב ָ ה לֹו לֹו  זְּ ָעש ָ ים וְּ ַס ִ   ז, ל )בראשית "כ ְֹּתנֶת פ 

 (.ג

  , רק בגללי מתנשאת. הם שנאו את יוסףוזרה י מההתחלה, הם ראו בי ו אותאחיו לא אהב 

או כעס   אך הוא אף פעם לא אמר לי שהוא רוצה להיפרד. הוא אף פעם לא עזב אותי לבד

לי   כל מה שרציתי. לא היו ביוסף היה  .ירצה לפגוע ב  אהב אותי ולא עליי. אולי בגלל ש 



, ולפעמים אני  קיימתאני  שבזכותו מי  א ואבא של יוסף ה שילד אותי. ולא היה מי  הורים

זוכה להיות  בכלל הייתי אם ו בה של יעקב אל יוסף הלולא הא קיימת יאם היית תוהה 

 מזל שכן, כי לא יכולתי לקבל חיים טובים יותר.  ... איתו

 .. בר טוב יש סוף, והסוף הזה היה מר.כל דאך ל

כך גברה השנאה   יחדיו   כל שהיינווכ  ,כל הזמן  הוא לבש אותי   יחד.אני ויוסף המשכנו להיות  

מאשימה אותם.   אינישל אחיו כלפינו. תמיד תהיתי למה הם לא שמחו בשביל שנינו, אך 

. זה קשה  פחות הם התייחס אלילפעמים ו ,יותר משאהב את שאר בניו ת יוסףיעקב אהב א

 .  להיות בן פחות מועדף ופחות אהוב 

השנאה שלהם כלפי  , את הקנאהאת  יהם בעינאותו. אני סימלתי הבו יו של יוסף לא אאח

לסיים את מערכת היחסים  בליבם ההחלטה  העמיקהכך  ,יוסף. ככל שהיינו יותר יחדיו

. הם החליטו למצוא  שגרמו לכעס רב מצידם וסיפר חלומות התנשא מעל אחיו שלנו. יוסף 

 יוסף!!!!תרון לבעיה ששמה פ

ד, בור  , בור עמוק מאוור במדברמצאו ב הם  ,ר בשליחות אביו כשיוסף נשלח לבקרם במדב 

יוסף,  על  תי בחוזקה ממשכו או  הם   בו...  היו בים  ררק נחשים ועק מזון או מים,    ריק, ללא כל 

  משכו אותי הם  .  שאירו בלעדיו וזרקו אותו לבור ואותי ה  לקחו את יוסףהכאיבו לשנינו. הם  

  ומר הם מה ל היה ל יבשביל ש אותי בדמו ו כיסשחטו טלה ו  הם. ופשוט קרעו אותי מגופו 

ה לְּכו   " : חיה רעה הרגה אותולהטעות אותו ש . ם..כיצד אחיהם נעל להסביר  ...ליעקב  ַעת ָ וְּ

ֵגהו   נַַהרְּ ִלֵכהו  ב ְַּאַחד ַהב ֹרֹות וְּ נַׁשְּ נו   וְּ ָאַמרְּ הו  ַחי ָה ָרעָ  וְּ   החליטו הם (. כ ז, בראשית ל)" ה ֲאָכָלתְּ

 .  עליי דם , מרחואותי כיערו והשחיתו  . הםיותר לביתם שלא יחזור 

הסתדר שם, ללא מזון או   יוסףקשה לי לדמיין איך  יום.על אותו להם  לסלוחלא אוכל 

 לשמוע...   היה יכול אף אחד לא  ,עק לעזרהוצ היה לדבר איתו. גם אם מים, ללא מישהו  

ם לא הייתי  א חשב שאולי  בגללי כל זה קרה לו? חשב שאולי י מאמינה שהוא חשב עליי. נא

אדם  ה .שקרה לו משהופחדתי  ליוו אותי. יםמצפון קש ייסורינמנע?  ל היהו קיימת הכ

ד לא התייחס  אף אח. חזרהאין לי דרך להשיג אותו ו  ,נעלם שאהבתי בעולם הזה יהיחיד

היה לו אכפת  ש    יוסף היה היחיד .  שבו שיש לי רגשותלא חיה,  מישהי שקיימת וחאל  אליי כ 

 כיצד להתייחס אליי.  הבתי אותו, הוא היחיד שידעבגלל זה א ממני.

ל ְּחו  ֶאת  ...העוקר , , מושחתתדםספוגה ב חזרתי אל יעקב,  ים "ַויְּׁשַ ַס ִ   ַוי ִָביאו  ֶאל  כ ְֹּתנֶת ַהפ 

רו   ֲאִביֶהם נְָּך ִהואכ ְּ הַ  נָא  ַהכ ֶר ֹזאת ָמָצאנו   ַוי ֹאמְּ יָרה  ַוי ֹאֶמר כ ְֹּתנֶת ב ְּ  . לֹא םִא  ֹתנֶת ב ִ ַחי ָה   ִניַוי ַכ ִ

הו  ָרָעה ֲאָכלָ   (. לג-לב  ז, )בראשית ל "יֹוֵסף ָטֹרף ֹטַרף תְּ

  בוכה. הוא קרע את בגדיו עיניו, הוא רץ אליי ולקח אותי מיעקב ראה אותי, דמעות זלגו 

על  אני התאבלתי גם  בגופי. עברו מרמורות הוא זעק על בנו האהוב, וצ  והתאבל על יוסף.

 ... זאת ידע  לא  אישאך  אהבתנו...יוסף, על  

 עצמי...  מלבד את  , לא היה לי כלום בעולם הזה התקייםטעם ל  מצאתי לא  , בחלוף הימים



תקווה, שאולי  , ב אל השמיים ונושא תפילה בבכי חרישיאני זוכרת שראיתי את יעקב, מביט  

מבטו של יעקב  ב ראיתי הצליח לשרוד, שאולי הוא עוד יחזור.  לא קרה ליוסף כלום והוא

מביט בי ושוב נושא  ב יעקהיה  ,ילה לפני השינהכל ל מתגעגע לבנו האהוב...הוא עד כמה 

 אכזר. לו רק ידע שאני והוא כואבים את אותו כאב    ואני מביטה בו...   תפילה חרישית לה'...

ותי בידיו, הוא מביט בפסיי היפים,  לוקח א וכשהוא , הכי גדול שנשאר לו מיוסף כר אני הז

  כלאו אותי בתוך אפלה... שו אותי  חותכיםש  ם הגדוליםקרעיב  שהוכתמו מדם והושחתו, 

 ל יוסף בנו האהוב.שהריח   מנשק אותי בעדנה ושואב את הריח העולה מתוכי...ו

 יחזור יום אחד, הוא עוד יחזור...אני האמנתי שהוא אך 

וסילק   יד את הטורפיםך להפחי להסתדר עם חיות. הוא ידע א דע וייוסף היה רועה צאן 

, ששום חיה רעה  שהוא יחזור מהמדברחזקה    תקווה  ה בי. נשאררבה  גבורהב   אותם מהצאן

הרעים שיכלו לקרות לו. בכל לילה, היה  לא לחשוב על הדברים השתדלתי לא טרפה אותו. 

יעקב,  את ו , כבעברובש אותי שוב מחבק אותי ול בו את יוסף חוזר אליי,ראיתי  :םלולי ח

בן שלי, הבן  ה : "הנהשק לו בדמעותו ה ונ וכה מהתרגשות, רץ אל יוסף מחבקו בחוזקב 

שיום אחד יוסף יחזור  אמונה ה בי את חזקמ  חלומי, האהוב שלי שחזר אליי". ר שליהגיבו

 יחד.ונוכל להמשיך להיות 

  , את הרגשותאפשר להעלים  יא למרות שלא רואים אותם.  ,יש רגשות תונת כמוניו גם לכ

בי רחמים   יש ,את שאהבתי. מנגדממני  שלקחו על ועדיין קשה לי לסלוח לאחיו של יוסף

 שיכול להוביל למעשים קיצוניים.  , רגש עוצמתי ואכזרי היא. קנאה וחמלה עליהם

חיזק  שתקווה והחלום שחלמתי, החלום הטוב שנתן לי . תקוותיכל  נמוגהלילה אחד, 

 אל תוך האפלה...  חזרה הכניס אותי ש  בלהות לחלום  היהאותי, 

  הביטו  אדומות  הןעיניש חיות  ך. החשו יושב בתוך הבור יוסף בחלום שחלמתי, ראיתי את

  חזקים הקולות  נהיו  ו ליוסף,  החיות התקרב ככל ש.  השמיעו קולות מפחידיםובו באכזריות  

מרחק נגיעה  ב שהחיות כ ,ראנורגע ובאותו  ...נוטף זיעהורח לפינה, מפוחד ב ויוסף  ,יותר

ן את  ידעתי אם החלום מסמלא ו דת מפוחו קמתי מחלומי מבועתת . החלוםנגמר , מיוסף

   ואם קרה משהו רע ליוסף... באותה

בין  יכול להויעקב לא היה    ,ב, אך מה הטעם, איני יכולה לדברהחלום ליעקרציתי לספר את  

 .  אותי

ראיתי אותו   עברו שנים מאז .השתנהו האם מראו  איך יוסף נראהנסה לדמיין אני מ

 שיחזור אליי... ד  ע  והואני מפחדת שאשכח את מרא  לאחרונה

הכוכבים יפים, וכל כוכב   . שיום אחד יוסף יחזור תקווה באותה בשמיים ין מביט יעקב עדי

את   מסלקתאת כל הכאב, את כל העצב, ו  מרגיעהלמשאלה, משאלה ש  נהיה נופל שעובר

ויצליח   חזק יישאר  כוכב נופל אחד, ביקשתי, ביקשתי שיוסףי כשראית  ,. אף אניהאפלה

 ... זה את זהאחד נראה שוב ושיום   לשרוד 



 וכאב להם לראות את יעקב אביהם בוכהעל מה שעשו אחיו של יוסף הצטערו  , עם השנים

הם  לגורלו של יוסף. שהיו אחראים הם אלה כי ונכון  אינום ידעו שמה שסיפרו ליעקב כי ה

  כי כבד עליהם  פניהם ולפעמים אפשר לראות על  , ן בחיים או מתאם הוא עדיי לא יודעים

ידע שהם שונאים  הרי  בהם בתוך ליבו...  ד שב אביהם חועקיכי הם חוששים שמא סודם ו

 ... יוסף תא

י  ַוי ֹאֶמר".  ורעב קשה התחיל בארץ,  ן רב מאזעבר זמ ת ִ ַמעְּ י ֶישׁ   ִהנ ֵה ׁשָ ֶבר ב ְִּמצְָּרִים  כ ִ דו    ׁשֶ ה    רְּ מ ָ ׁשָ

בְּרו   ׁשִ ם וְּ ָ ֶיה וְּלֹא נָמו ת ָלנו  ִמׁש  ִנחְּ   , אחיו של יוסףמקטן אח הה ,בנימין (.ב  ב," )בראשית מוְּ

ת לזוז,  יכוללו הייתה לי  . ת לזוזיכולאני עדיין נשארתי בפינה, ללא כל ו ,ב עם יעקנשאר 

לא   היה קשה, גם אם המסע  . ומחפשת את יוסף מהכלוב שאני כלואה בוהייתי יוצאת 

 עד שהייתי מוצאת.   י מוותרת והייתי ממשיכה לחפש אותו היית

ולכן שלח את בניו בלעדיו.   ,האהובה רחלמאשתו ו בנ ,בנימיןשיאבד גם את  יעקב פחד

  יעקב . לא היה מזון ובקושי רב מעט מים מהבארות שהלכו והתייבשו ...הרעב היה קשה

חשש לשלומם  אך עדיין  .ובמהרה שהם יחזרו בשלום : מחשבות טובותוחשב  להירגע ניסה 

פגע  ישהו, יעקב ישתי שאם יקרה להם מ ש , כי ח קצת  פחדתיגם אני  .  במדינה זרה כמו מצרים

מהמשפחה שלי. הדאגה שלי גוברת כל הזמן,   כר לבד, ללא כל ז יותר ואז אשאר , גם הוא

על  כועסת לפעמים אני  . אחיו, המחשבות הרעות עולותעל יוסף ו וככל שאני חושבת על 

  ן י נותנת לה אנ מדוע אני נותנת למחשבות הללו לשלוט בי, ובמקום להתעלם מהם  : יעצמ

מי שיעודד  . אין לי ובגללן אני מאבדת את כל התקווה ,מכות בי חשבותהמלעלות למוחי. 

 תי... וא חזק י, אין לי מי שאופטימיתויגיד לי להישאר  אותי 

מות שלא הייתי רוצה להתעורר  חלומתוקים, רוב החלומות הם  .תמיד מגיעיםהחלומות 

חיים   ולחיות  שהם מציגיםהמציאות , לאמץ את םלהישאר בהשהייתי רוצה  ,םמה

מגיעים אחרי כל עשרה חלומות טובים, וכל חלום רע    החלומות הרעים  עם יוסף.   מאושרים

גם אם   . החלומות הטובים שהיו לפני כן העשר לאורך ששמרתיאת התקווה  ממני  מעלים 

 , בסוף הוא תמיד מפתיע...מאחר להגיערע החלום ה

  הם  . ת שאירע להםאלספר ליעקב  ים, ממהרוציםים ולחחדמפוממצרים  האחים חזרו 

החליט  ו מרגליםשהם  חשד בהם מצריםאחראי על כל מלך ש ל  משנההליעקב ש ואמר

כהוכחה לכך שהם   הקטןאחיהם  שיביאו אליו את בנימיןבכלא עד  שמעון שאיר את לה

ָעה    ֵאַלי ֹטןֲאִחיֶכם ַהק ָ  וְָּהִביאו  ֶאת"  . את שמעוןאז ישחרר  ,אינם מרגליםשו מת דוברי א ֵאדְּ וְּ

י  םכ ִ ַרג ְִּלים ַאת ֶ ם לֹא מְּ י ֵכִנים ַאת ֶ ן  ֶאת כ ִ ָחרו   וְֶּאת  ָלֶכםֲאִחיֶכם ֶאת ֵ סְּ   ב, )בראשית מ "ָהָאֶרץ ת ִ

את בנימין הקטן. בסוף    מה לעשות, הוא בכה כי לא רצה לאבד גם  ידעיעקב נלחץ ולא  .  (לד

  ֹנִכי "אָ  כי הוא ערב לחייו הודהלאחר הבטחתו המרגשת של יאת בנימין  הוא נתן להם

ֶבנ ו   נ ו   ִמי ִָדי  ֶאֶערְּ ׁשֶ ַבקְּ ָפנֶיךָ  ִאם  ת ְּ יו לְּ ִהצ ַגְּת ִ ָך כ ָל לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך וְּ   "ַהי ִָמים וְָּחָטאִתי לְּ

כולם  היו  אלמלא ירדו  הרעב הכבד המשיך ו  מה כימצרי  ירדוהאחים כולם    .(ט  ג, )בראשית מ

 מתים ברעב.  

מרגלים וביקש שיביאו את אחיהם  שהם הם חשד ב  המשנה למלך נתי מדוע ולא הב פחדתי 

כה  ירגע, והחשש שאאבד את משפחתי שוב ההקטן בנימין. שום דבר לא היה מובן באותו 



וצועקים ליעקב:   ונרגשים יחד, שמחיםהאחים חזרו כולם  עשרתו אך לא עבר זמן רב  בי.

דו   "  "אבא! אבא! יוסף חי! יוסף חי!" ִכי  יעֹוד יֹוֵסף חַ   לֹו ֵלאֹמרַוי ַג ִ ל   וְּ   ֶאֶרץ ִמצְָּרִים   ב ְָּכל  הו א ֹמׁשֵ

י לֹא ַוי ָָפג ִלב ֹו  מרוב ההתרגשות,   לדבר יעקב לא הצליח . (כו ,הבראשית מ) "ֶהֱאִמין ָלֶהם כ ִ

,  יכולתי לעצור את הדמעותלא  אניו .כוחו שב אליו באחת בכה וזעק לה' בחוזקה. ניכר כי 

הכינו את התיקים  המשפחה  בני  כל  .  יאליואף אחד לא התייחס    ותןה אאבל אף אחד לא רא

. לא  לבקש  ארזו את כל הרכוש ויצאו מהדלת. רציתי ללכת איתם גם, אך לא יכולתי,  שלהם

שהם   הייתי בטוחהבר כ, כל כך העצוב ולא היה לי פה בשביל לדבר. הייתי  היו לי רגליים 

 יוסף?  עםשוב  אולי אפגש לקח אותי איתו.  יעקב אך לשמחתי הרבה  .ישאירו אותי מאחור

דע  יאך מה איתי? איך הוא י ... נפגש עם יוסף יעקב הגענו לצרים, הדרך לא הייתה קלה... 

בכאב  והימים עוברים ,סופית נאני ממתינה בדריכות ובציפייה אי ?מחכה לו , שאני כאן

 ובצער. 

יוסף. הוא רץ   ראיתי את... אני ראיתי אותו... בפתאומיות והדלת נפתחה  , יום אחד ,ואז

לא האמנתי שרגע זה  , בי שפיעמהי וחיבק אותי, לא יכולתי לעצור את ההתרגשות יאל

תונת יפה שלי, מצאתי אותך. עבר הרבה זמן מאז,  וחש לי: "כ יקרה. יוסף חיבק אותי ול

מצאתי אותך בעזרת חלום שחלמתי, חלום  ך. יכשם שאני אלי יאלי  עגעתשהתגאני בטוח 

 באתי אלייך.  ידיומ  ,יוב יתי אותך עצובה, מחכה לש ו ראשב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מצטיינות  עבודות 

 

 אחים בדם

 כיתה ז', תיכון מקיף א', באר שבע ,מאיה הרץ

 מיכל אלבז  :בהנחיית

לֹום  י כֵׁן ו ְלַאְבׁשָ י ַאֲחרֵׁ ָמה  ת ָ "ַויְהִּ ד ָאחֹות ָיָפה ו ׁשְ וִּ ן ד ָ ָה ַאמְ ב ֶׁ ן  ָמר ַוי ֱֶׁאָהבֶׁ נֹון ב ֶׁ

ד:  וִּ ר ְלַאְמנ ד ָ ינֵׁי  ַוי ֵׁצֶׁ עֵׁ א ב ְ לֵׁ פ ָ יא ַוי ִּ י ְבתו ָלה הִּ ָמר ֲאחֹתֹו כ ִּ ֲעבו ר ת ָ ְתַחל ֹות ב ַ ֹון ְלהִּ

 (ב -, איג, )שמואל ב  ה"ַאְמנֹון ַלֲעש ֹות ָלה  ְמאו מָ 

 לא חשבתי שזה יקרה. : אמנון

 לא ידעתי מה יהיו התוצאות.  : תמר

 עבר. העבר הוא  : אמנון

 ... כל כךלא  ב הולך, אבל משאיר סימנים. חרטהכא : תמר

 יודע.  איני גם אני  ? איך יכולתי : אמנון

 זה השתיק לי את הקול, ואת התוצאות אני עוד חיה.  : תמר

 חיים ומוות שווים, קשורים בריקוד קטלני.  : אמנון

 נושאים בתוצאות.  ף, אנחנו אבל בסו  :תמר ואמנון

 אתחיל מההתחלה, אחרת לא תבינו. אבל אני  לא האמנתי שזה אפשרי... : תמר

שלווה. לפעמים אני נזכרת  ב שקט וב דתי לאחת מנשות המלך, ואת חיי חייתי בתמימות,  נול

מי  יבימים הללו ומתפללת שאוכל לחזור לתמימות הזאת מאז... אבל אנחנו עוד לא שם. א

ת שובבים,  אבשלום. שנינו היינו קצ  בבית, ושותפי בילדות היה אחיתנו  יאבה  רהלא הייתה  

ידענו איך זה מרגיש להיות ילד של המלך. היינו אחים מאותה  , ושנינו זה את זההצחקנו 

ותר, וכך נהגנו  חברים טובים יל נהיינויחד. ככל שגדלנו, אם, ובגלל זה היה לנו הרבה זמן 

בש, איך להיות  התחילו להכתיב לנו איך להתנהג, איך להתל עד שהגענו לגיל מצוות. אז

ן. אמנון היה גדול ממני בכמה שנים, וגם  פגשתי את אמנו ,לדי המלך. בימים ההםמופת לי

תי. כשפגשתי  י חצי אח משפחתית, אך בשבילי הוא היה כמו אח אמ –  הוא היה בן המלך

יתי שמה לב, לא היינו מגיעים  ייתכן שאם הי – אותו, לא שמתי לב לשום דבר יוצא דופן 

 ...למצב הזה

 

 



 אמנון

פים מפשע. לא יצא לי להיות לבד עם  מר, עוד היינו ילדים. היינו רכים, ח כשהכרתי את ת

אחד  תמר, אולי בגלל שהיא הייתה נערה בתולה, בת המלך, ואני הייתי רק אחיה, חצי אח,  

לאישה, אני לגבר, וכך גם   תההיי , ועם השנים תמר זה את זהמבין רבים. גדלנו, הכרנו 

לך דוד.  ש מעילים, כיאה למעמדה כבת בתולה למאחיה הגדול אבשלום. תמר החלה ללבו

צוחקת   בו תמר, אבשלום ואני ישבנו בחצר הארמון. התבוננתי בתמרשיום אחד, ב היה זה 

, לא  זאת באחותי תמר. היה עליי להדחיקלחלוטין הייתי מאוהב  –  כשהבנתי ומחייכת

 חשבתי שזה יקרה. לא   , אבל הייתי כל כך לא מנוסה, כל כך צעיר...לכך כנע יבר ולהלהיש

 

 תמר

או שיגידו שאני יפה. אבל גם לא חשבתי שחיי יתחלקו   אישהל היהי שאמעולם לא חשבת

... באותה תקופה, ביליתי את זמני בעיקר בביתי או בבית אבי, וכל פעם  "לפני ואחריל"

רחובות, הוקפתי מחזרים, חלקם מעוניינים בקרבה למלך,  שיצאתי ממקומות אלו אל ה

ינתי בגברים מסוגים  אני לא התעני אווה.ם למצוא אישה יפה כדי להציג לרחלקם מנסי 

יוכל לספק לי חיים טובים, לא אחד שישתמש בי  שו רציתי למצוא אחד שיאהב אותי ,אלו

אבל   לו נאיבית, כל כך, אפיהייתי צעירה ותמימה ככלי משחק בדרך לכס מלוכה. 

ולא   לא הייתה לי פרספקטיבה . אז באה עם הגיל , פרספקטיבה, כמו דברים רבים אחרים

 מה יהיו התוצאות.  תי ידע

 אמנון

אם יכולתי להזיז את השעון שלי אחורה, הייתי עושה זאת. אבל אנחנו בהווה, והעבר הוא  

 עבר. 

ססיה שהשאירה אותי  וב לא נהייתהאהבתי לתמר הייתה התאהבות טיפשית, שעם הזמן 

קר אותי  דופן, בא לב   ת יוצא  צורה , שהיה חכם ב במיטתי במעין דיכאון. חברי ובן דודי יונדב 

י ושאל  יבא אלהכוונות שלו היו טובות כאשר כאשר ישבתי בדיכאוני, מריר וזעוף פנים. 

הוא הציע לי   ,בהחשמ סיפרתי לו מה קרה לי, ולאחר מעט איך לעזור. ו אותי מה הבעיה

ש ממנו שתמר תבוא  אבקוכאשר אבי יבוא לבקר אותי,    ,שאעשה עצמי חולה  :כנית פעולהות

  אמצא סיבה להישאר איתה לבד, אספר לה על אהבתי אליה ,תגיע  לבשל לי. כאשר היא 

ואבקש את ידה. וכך, כמה ימים לאחר מכן, חליתי במחלה חמורה כל כך שאפילו אבי בא  

 לבקר אותי... 

 תמר

א  מבקש שאני אבוהוא ו ומסר שאחי אמנון חלה  יח מהמלך אל ביתי גיע של יום, הבאותו 

  מצרכים והלכתי לבית אחי כדי להכין לו לביבות  הבאתי לביתו כדי להכין לו לביבות. 

הירח   ,הגעתי לביתו בערב, וכאשר סיימתי את מלאכת הלביבותולעזור לו להרגיש טוב. 

מנון, ואז הוא התעקש שאני  יבות לאשמיים. הגשתי את הלב ב כבר סיים חצי ממסלולו 

יום, אני לא  ו יצאו מהחדר. על מה שאחי עשה לי באות ושכל משרתיו  אאכיל אותו בעצמי 



היה ברור  כבר היה בוקר. הייתי פגועה פיזית ונפשית,  יכולה לדבר, וכשהוא סיים איתי 

, והוא  הייתי עייפהשחיי לא יחזרו לקדמותם.  ,שבדיוק הייתה בעיצומה ,כזריחת השמש 

תירצתי, והוא זרק אותי, בת    אותי. הייתי פגועה, והוא זרק אותי. התחננתי, ביקשתי, זרק  

הורה למשרתיו  התעלל לפני רגעים ספורים. את השנאה שהייתה בעיניו כאשר  דמו שבה

ס אני לא מאחלת לאף אחד  להוציא אותי מביתו ולנעול את הדלת כדי שלא אוכל להיכנ

אף אחד לא רוצה   .הייתי צריכה לחשוד ,משפחה. במחשבה שנייהלראות, בעיקר לא מבן 

פשי. היו סימנים, אבל לא ראיתי אותם.  את עצמו עם הלביבות שלי מרצונו החו להרעיל

תמיד יש. הייתי צריכה להבין מה קורה כשהוא הוציא את המשרתים, או כשהוא חלה  

 . ות כזותאומיפב 

 כך...  לא כל  כאב הולך, אבל משאיר סימנים. חרטה

 אמנון

אחותי.    אותה רציתי. תמר ש  תמראותה אהבתי.  ש  הוצאתי את תמר. תמר  אני לא יודע למה

גרמתי לצרתה. אני לא לגמרי יודע למה    שאני ר הוצאתי אותה בשעת צרתה, לאחר  אש   תמר 

הוצאתי את תמר, אבל אני זוכר את השנאה. שנאה שכילתה את כל מה שאי פעם הרגשתי  

  שנייה, אבל ב ל. כי להרוס אפשר  ו מכל דבר אחר, אך גם פחות מהכיותר    שהייתהכלפי תמר,  

ריסה, והדבר היחיד שעשיתי היה  הייתי כדור הרגע מאמץ. באותו  דורשלבנות לוקח זמן, 

אי אפשר לבנות.    להרוס ולהחריב. גיליתי בדרך הקשה שיש דברים שאחרי שהורסים אותם 

 יודע.   איניגם אני  ??איך יכולתי

 תמר

  פל הגדול שלי רגע היה רגע השי מבית אחי, הייתי במצב מזוויע. אני מודה שאותו צאתכשי

וכאשר דחפו אותי אל הרחובות מעדתי   ,עליי כותונת פסיםו כל חיי. משרתי אחי שמ ב 

וצנחתי על ברכיי. לא קמתי, לא זזתי. נשארתי במקומי, קרעתי את הכותונת, פיזרתי אפר  

הייתי פצועה, נפשית ופיזית, אך נוראה יותר  לתי. התאב  :במילים אחרות , על ראשי

אני מותשת ומובסת  עם ההבנה ש תחושת הייאוש שהתפשטה בימדברים אלו הייתה 

, טיפל בי, ולו, אך ורק לו,  י. אחי אבשלום היה מושיעי מהמצב. הוא בא אלילחלוטין

  : בלבד  תאח  ךבדררגע היה יכול להתפרש  מעשי אמנון. המבט של אבשלום באותו    עלסיפרתי  

  רגע שלום יעשה, אך באותו מה שאב מג רצחני ומלא כעס, עם נגיעת שנאה. חלק ממני דא

לי )והסבלנות שלי( כלפי אמנון הייתה פחות או יותר אפסית. גם סבלנותי  הסובלנות ש

כאשר הבנתי שהוא שמע על המעשה ולא עשה כלום. האדם היחיד   תמשמעותי לאבי ירדה 

יש סיכוי שהייתי  א אבשלום, מללשאאני מודה אבשלום.  הי סמכתי עליו לגמרי הש

ות מפי. גם היום אני חיה בבית  וזעקות אבל יוצא אפר על ראשיכש שם,  מסיימת את חיי 

זמן  האישה שנאנסה, ולא סתם, אלא בידי אחיה? יש האומרים ששא י אבשלום, כי מי י

דשות על  דות מבט חהזמן רק עוזר למצוא נקו י,מרפא פצעים, ממעיט את הכאב. בעיני

 יה.ת התוצאות אני עוד חהנושא. כך קרה בסיפורי. זה השתיק לי את הקול, וא

 



 אמנון

אני יודע את זה עכשיו, כשאני רואה את החיים    ומוות שווים, קשורים בריקוד קטלני.  חיים

  שלי עוברים מול עיניי. אני נזכר ברגעים מהילדות שלי, מהנעורים שלי. זיכרונות עמומים 

גש כלשהו.  רם לי לר והדבר היחיד שגהם  עד כה, ועכשיו הנתתי להם משמעות יתר לאש

תכונות, חסר רגשות. הייתי חושב שזה מה שאני, אלא שכן   חסר –  הרגשתי כמו גוש חמר

שנאה עצמית, גדולה ועוצמתית עוד יותר מהשנאה שהרגשתי כלפי תמר    : הרגשתי דבר אחד

קרב, שם את ידו  דע למה, אבל יש לי הרגשה של מוות מתימים ספורים קודם לכן. אני לא יו

סתמיים. אין דבר כזה "בטעות" או  עורפי. אין דבר כזה מעשים ב בקרירות  ף ונוש על כתפי 

מגיע ידע. גם את זה אני   ,זמןהתיים. גם את זה אני יודע עכשיו. עם י"סתם" בחיים האמ

היא תדבר איתי?    גיד לתמר? האםבארמון. מה א  יודע עכשיו. מחר יש מפגש אחים אצל אבי

ים, יש רק  על שאלות כאלו. אך בינתי אוכל לענות  יום אחד אוליאלו שאלות ללא תשובה. 

כי בסוף, אנחנו נושאים  ה קטלני יותר מרגע לרגע. יאת הריקוד של חיים ומוות, והוא נהי

 . בתוצאות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 בניוביעקב ומר בטיפול משפחתי  פרוטוקול

 ', אשדוד , מקיף ט כיתה ז'  ,דורון שוקרון

 לאה קקו  :בהנחיית

ָחיו "ַוי ִּ  יְראו  אֶׁ כ ָלאֹתֹו ָאַהב ֲאבִּ  כ ִּ ם מִּ רֹו    יהֶׁ ב ְ נְאו  אֹתֹו ְולֹא ָיְכלו  ד ַ ש ְ ָחיו ַוי ִּ אֶׁ

לֹם"   ( ד ז, ל )בראשית  ְלׁשָ

אני שמח לשתף אתכם בתהליך   . ואני מטפל משפחתי ,שלום רב, שמי ד"ר דורון שוקרון

 פחת יעקב המפורסמת. ש מה אצלי הטיפולי שעבר

. יעקב הגיע נסער, הוא  קב לקליניקה שלי, שנמצאת בדרום כנעןהגיע מר יע  , בוקר אחד

  שש חאה כי בניו מקנאים ביוסף ו. יעקב רבעייתיתבין ילדיו יחסים המערכת ש  סיפר לי 

  . לקליניקה שלי לבדויעקב הגיע  ,חרת בבוקרו למשקנאה זו תסכן את חיי יוסף בנו. 

שנקיים פגישה  חשוב  ,פחתישלפני שאפגוש את ילדיו ונתחיל בטיפול המש הסברתי לו 

 .  ותחופשיב על משפחתו שיוכל למסור לי מידע  אישית כדי 

בנים מארבע נשים שונות. מאשתו לאה יש לו שישה בנים: ראובן,   12יעקב סיפר כי יש לו 

נים: דן ונפתלי.  שמעון, לוי, יהודה, יששכר וזבולון. מבלהה, שפחת רחל, יש לו שני ב 

הובה רחל יש לו את  ני בנים נוספים: גד ואשר. ומאשתו האמזלפה, שפחת לאה, יש לו ש

האישה המועדפת והאהובה עליו, אבל לצערו   הייתהכי רחל  יוסף ובנימין. יעקב סיפר 

הלידה של בנימין הייתה מסובכת וקשה מאוד, המיילדות לא הצליחו להציל את רחל,  

 דה.  צר לאחר הלינפטרה זמן קוהיא 

הובה, הוא ראה  דד עם מותה של רחל אשתו המועדפת והאלהתמומאוד קשה ליעקב היה 

את יוסף ומפנק אותו יותר  מאוד אוהב השאירה לו. הוא סיפר כי הוא שרחל  ביוסף אוצר 

   מעשה זה הוסיף מתח וקנאה.  .תונת פסים צבעונית ויקרהומאחיו, הוא קנה ליוסף כ 

שאני יודע שהם   רתי להםסיפ .כל בניו לקליניקה שליאת יעקב ו תי את הזמנ ,כעבור שבוע

וכי המטרה של הטיפול המשפחתי היא לסיים את המריבה   ,עסים על יוסףמסוכסכים וכו

לא שיתפו   ,כדי שיוכלו לחיות כמשפחה מאושרת. בתחילת המפגש ניהם יהקנאה ב את ו

בעיניים מלאות    הסתכלו על יוסףשלו ושתק. הם    הפעולה, כל אחד מהם ישב בכורסהאחים  

  הפסים המפוארת שלו, ישב בכורסתונת הו כב קנאה. יוסף, שהגיע לפגישה ושנאה, כעס 

הוא חיבק   .ליד אביו כשהוא רגוע ומחייך מאוזן לאוזן. יוסף היה הראשון שהתחיל לדבר 

  ואמר כי האחים הם האשמים היחידים בכל המריבה ולכן הם אלו , את אביו, שישב לידו

ים  חילה. דברי יוסף הכעיסו מאוד את האחשצריכים להתנצל בפניו ולבקש ממנו סליחה ומ

התחיל לספר כי יוסף    ,האח הבכור  ,והגבירו בחדר את תחושת השנאה והכעס כלפיו. ראובן

בהם הם משתחווים לו והוא שולט  שמספר להם את חלומותיו  ,פונה אליהם בהתנשאות

עליהם בפני  סיפר כי יוסף תמיד מלשין   , האח השני , מעוןו. שעל הוריעליהם ואפילו שולט 

 ם.  ניהי אביהם במטרה לסכסך ב 



עיניו, הוא התוודה כי הפינוק של  ב דמעות עלו  , לאחר שיוסף הקשיב לדברי ראובן ושמעון

יות בקשר  רוצה להרגיש שונה ומנודה. יוסף בכה ואמר כי חשוב לו להכי אינו  יעקב פוגע בו ו

לא נותנים לו הזדמנות  אבל דווקא הם אלו שמתרחקים ממנו ו  ,בחברתםטוב איתם ולבלות  

הם יוצאים   . לח אותם לרעות את הצאןו שיעקב ש היוסף נתן את הדוגמ להתקרב אליהם. 

 והוא נאלץ להישאר בבית לבדו.    ,מבלים ונהנים ,יחד

ור  הקיים בכל אדם. החלטתי לספר להם את סיפבניו כי קנאה היא רגש להסברתי ליעקב ו 

מפני   שות, הסיפור שלהם הסתיים באסון כבדאנוקין והבל, זו הייתה הקנאה הראשונה ב 

הסברתי לכולם כי קנאה היא רגש טבעי  שהקנאה הובילה את קין לרצוח את הבל אחיו. 

אבל, אנחנו חייבים להתנהג בצורה בוגרת   .ובלתי נמנע, מותר לנו לקנא וזה אפילו טבעי

 ת.  שהיא לא תוביל אותנו לתוצאות הרסניו ה כדי צריך לשלוט בקנא  .ואחראית

שילדים מנסים להשיג את   ים מקנאים זה בזה מפנישאח מאוד טבעי שזה  הסברתי ליעקב 

לו תשומת לב,   תנויתשומת הלב של ההורים שלהם, כל אחד רוצה שהוריו יאהבו אותו, י 

נהוג בצורה אחראית  ויקשיבו לו. גם ההורים צריכים לאותו תו זמן איכות, יפנקו ייבלו א

ה, אסור ליצור תחושה  אסור להורים ליצור תחושה של אפליד. כל ילד וילוהוגנת כלפי 

  שהורה מעדיף ילד אחד על פני ילד אחר, כי זה עלול לגרום לתחושת קנאה קשה ולסכסוכים 

 לפתור אותם.   אפשר יהיהשלא 

 .  לשלום  האחים יצאו מהקליניקה ונפרדו ממני .הפגישה הראשונה הסתיימה

שעליהם    מפני  לא יוכלו להמשיך את הטיפול המשפחתי   הודיע לי יעקב כי הם  , כעבור שבוע

ללכת לכיוון העיר שכם למשך כחודש ימים ולטפל בצאן ובבקר. הסברתי ליעקב כי מבחינה  

מקצועית אני חושב כי זו טעות להפסיק את הטיפול המשפחתי מפני שהמריבה הקשה בין 

 לא הסתיימה.    יוסף לאחיו עדיין

 רכתי אותו לשלום.  יב נפרדתי מיעקב ו ,בלית ברירה

בטתי  יכורסת העור הירוקה, הב כנסתי לקליניקה שלי והתיישבתי נ , קרביום חמישי בבו

בשעון וראיתי כי בעוד רבע שעה יגיעו מר אביתר ושני ילדיו לטיפול המשפחתי שלהם.  

  ואקרא את עיתון הבוקר  דקות העומדות לרשותי אשתה קפה חם ה 15-החלטתי שב 

חוד המרגש של משפחת  ליבי: "האירת הראשית משכה את תשומת . הכות"חדשות כנען"

אך בחרה   ,כי מדובר במשפחת יעקב שהתחילה אצלי טיפול משפחתיד ימיהבנתי   .יעקב"

נדהמתי לגלות    .לא להמשיך להגיע לקליניקה. סקרנותי גברה, קראתי את הכתבה בעיון רב 

סף  האחים מכרו את יושבו  ב מרחיק לכת ין האחים גדלה והגיעה למצכי השנאה ב 

ו לאביהם כי חיה רעה טרפה את יוסף אחיהם. עוד יותר הופתעתי  לישמעאלים ושיקר 

לגלות כי יוסף נזרק לכלא באשמה שכביכול מעל באמונו של פוטיפר סריס פרעה, אך בסופו  

חלומות שר המשקים ושר האופים ואף  של דבר ניצל מן הכלא בזכות היכולת שלו לפתור את  

הוביל את  שתר את חלומות פרעה ונה למלך בזכות העובדה שפלמש והיהלה עלה לגדו

 ממלכה משגשגת מבחינה כלכלית.  היות ממלכת מצרים ל



בזכותה הצליח לפגוש את אחיו ואת  ושמחתי לגלות כי יוסף חשב על תחבולה יצירתית, 

  והמשפחה שהתפרקה התאחדה מחדש.  , לאחיויוסף סלח  ,בסופו של דברשו .אביו יעקב 

 ת שהנציחה את רגע המפגש.  הכתבה הסתיימה בתמונה משפחתית מרגש 

ניסיתי לחשוב מה היה קורה אילו   .ומחשבות רבות התרוצצו במוחי , סגרתי את העיתון

שאלה אחת הטרידה את מנוחתי:   .משפחת יעקב הייתה מממשיכה להגיע אליי לקליניקה

או שאולי זהו מצב בלתי   ברו נוע מהם את כל הייסורים הקשים שעמצליח למ האם הייתי 

הבטתי בשעון וראיתי כי    .נשמעה דפיקה בדלת  ,ודי מהרהר ומנסה למצוא תשובהנמנע? בע

מר אביתר ובניו הגיעו לטיפול השלישי שלהם. לגמתי    – שעמדו לרשותי הסתיימו    הדקות  15

  שבטח לעולם לא   שזו שאלה  וחשבתי לעצמי יתון  , סגרתי את העאת לגימת הקפה האחרונה

 . ל הסתיים לטובהושהכמעצם כך   מחהאך ליבי התמלא ש לה. את התשובהאדע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גם מלכים בוכים

 מקיף י"א ע"ש יצחק נבון, אשדוד  ,כיתה י' ,מיכל ברונשטיין

 בהנחיית: דגנית אלימלך

  רוצה לספר את הסיפור שלי.  ניא  ,, סבא לעשרה נכדיםשמונים היום, כשאני כבר כמעט בן

ומסביבי אף אחד לא ידע זאת כי סוד כמוס   ,היה לירק בן שלושה ימים הייתי, עוד שם לא 

מי כבר מרגע לידתי. גם  יועל כן ניתנה לי היכולת להבין את שפת א ,נועדתי לגדולות  היה.

גם   ,ויסופר בו אך עתיד הייתי להיות חלק מדבר גדול שעוד רבות ידובר , אני עוד לא ידעתי

   . התרחשותור אלפי שנים לאח

לא כך    .ולמזלו איננו מבין מה קורה סביבו  , א חסר אונים וחסר ישעהו  ,כשתינוק רגיל נולד

את כל הסובב  לראות, להכיר ולהבין מתת הבורא שהוענקה לי גרמה לי  היה הדבר אצלי.

 . דו שמעתי הפחיד אותי עד מאשומה שראיתי ו , מן היום הראשוןאותי 

פי היה יללות אשר גרמו  כל שיצא מאך    , ביר כי ילד מיוחד אניניסיתי להס  ,בצעקות נואשות

והיא  ,התבוננתי בה מי הורתי להצמיד אותי חזק לחזה ולהשקותני בחלב אם.ילא

אינה מבינה מילה מחוכמתי הרבה, ניכר  ש אף כי והרגשתי  ,אוהב מבטה היה  .התבוננה בי

ו קצרת מועד הייתה, הרי  כרותינ יאף כי ה . למענינשמתה כי כאשר תידרש לכך תיתן את 

זרועות  ב  ,מבצרי הקטןב  ,רק לפני שלושה ימים, הרגשתי טוב ובטוח בביתיבאתי לעולם 

 מי הורתי. יא

הרגשתי ידיים קרות וגדולות מרימות   קרה לי דבר מוזר... ,פתאום, במהלך שעות הלילה

 זה מישהו אחר. נתי ש יד הב יאבל מ ,מייתחילה חשבתי שזוהי א . אותי

חשבתי, אבל אף אחד לא   –  יבוא לעזרה  כל כוחי להשמיע את קולי, אולי מישהו ניסיתי ב 

ידעתי מה אני יכול לעשות במצב כזה, הרי אני  הרגשתי חסר אונים, לא  , רגעבאותו  שמע. 

 תינוק קטן לעומת בן אדם גדול שמחזיק אותי חזק. 

  : ממחשבותיי שאלה אחת שלא יכולתי לשחרר  לפני שנים רבות, נזכרתי בסיפור והייתה 

כאשר גילתה שהתינוק שלה,  מי  יאהרגישה  בער בי לדעת כיצד    ,אבא לילדים באותם ימיםכ

יד שמתי פעמיי אל עבר  ירגע ומלא חיכיתי . נלקח ממנה ,הקרוב לה ביותר בעולםהדבר 

 ביתה.

 ?"שלושה ימיםכשהייתי בן רע יזוכרת את שאאת שאלתי, "האם   ",מאי"א

פיה ותגיד משהו,  חיכיתי שתפצה את  ננה בי במבט חודר.מא הרימה את ראשה והתבויא

הרגשתי שאני מקשה עליה. הבנתי שנגעתי בנקודה רגישה   מגרונה.אך המילים לא יצאו 

   וכואבת אצלה.

 אך היא הרימה את ידה וסימנה לי לעצור.  , " התחלתי לומר שנית,מאי"א



ל זונה פשוטה.  וסך הכיתי בזכותו אתה חי וקיים. אני הי"שלמה המלך... שלמה המלך... 

ֹבאנָה" . הייתי כלום בעיני כולם ובעיני עצמישל החברה באותם ימים. אשפתות בת    ָאז ת ָ

ים ֹזנֹות  ִים נָׁשִ ת ַ ֶלךְּ  ֶאל  ׁשְּ נָה ַהמ ֶ ֲעֹמדְּ    .(טז  ,, ג)מלכים א "לְָּפנָיו ַות ַ

הציל   ת חיי מקצה לקצה. המלך הגדולכל יום מימי חיי אני חבה למלך האדיר ששינה א

 ושניסתה לגזול אותך ממני. לבןלא ראויה ל אכזר ומיד אישה שאותך מגור

וכבר באותו יום נדרתי נדר להאמין באמונה מלאה כי   ,זכיתי לראות את האור וזכיתי בך

 מה הוא שלמה המלך היקר והחכם באדם."שליחו על פני האדכי  יש בורא לעולם ו

 דמעות החלו לזלוג מעיניה. לכה אל עבר החלון.הכיסא וה מא קמה מןיא

  כחכחתי בגרוני, "גם לי יש משהו לספר לך". ",מאי"א

"דבר את    התקרבתי אליה, ישבנו פנים אל פנים ולגמנו כל אחד מכוס המים שהייתה מולו.

 מא וחיוך קטן על פניה.י לי א" אמרה ,בני , אשר על ליבך

י מרגיש צורך לספר לך זאת.  ועתה אנ  . ייתי כאחד האדםלא המא,  יא  , "תינוק מיוחד הייתי

בו נלקחתי ממך  שואני זוכר כל רגע מאותו יום נורא    ,הבנתי את שפתך מיום היוולדיידעתי ו

תינוק השני  לו זה קרה אתמול. רק צר לי על ה י לזרועות האישה האחרת. אני זוכר זאת כא

ן את צערה  כי אני יכול להבי  ל מה שעשתה אני סולח לה ע  ,כאבא  ,היום   . מוישמת בזרועות א

אני מבין שהסליחה והמחילה   י,בו הייתה נתונה. בערוב ימישהרב ואת אובדן העשתונות 

עולות   , בחשכת הליל , לעיתים .עדיין צר לי עליהואף כי דינה הוא עונש קשה,  , ות הןחשוב 

א את עצמי  י מוצ והייתהיו מתהפכות היוצרות מה היה קורה אילו  על  מחשבות עדיין בי 

 האמיתית." מי  י מא אחרת אשר אינה איבזרועות א גדל בבית זר,

זרועי    הוהרגשתי את חום גופה מטפס במעל  ,מא לא אמרה כלום, רק לקחה את ידי בידהיא

 והולם בלב.

 . " אמרה,"תמיד ידעתי

. "איך ידעת? הרי היה זה סוד כמוס ביני לבין בורא עולם. אפילו  צמרמורת עברה בגופי

 שלמה המלך לא ידע על כך."

אשר    ,ר ששלמה המלך לא ידע. האיש החכם באדם"בני יקירי, אין דב   :מא צחקה ואמרהיא

שלמה  שלמרחקים. כל מעשה  חוכמתו הרבה יצאדבר ו  ,ידע כל דבר , דיבר את שפת החיות

אבל   ,אני לא ידעתי זאת אז ,מנםוהייתה מאחוריו מחשבה וגאונות צרופה. אעשה המלך 

וליבי   ,ל שלמה המלך הצטלב עם מבטךומבטו ש , חרי שהונפה החרב מעל ראשךא  ידימ

כל שהיה חשוב לי הוא שתישאר חי    יד כי לא תינוק רגיל אתה.יכמעט פסק מלכת, הבנתי מ

  , טרם נחתה החרב על גופך העדין ,תמשיך את השושלת של משפחתנו. בשבריר שנייהשו

ובלבד   יתנו אותך אל האישה האחרת כי יד יבאה רוח האלוקים אל גרוני וצרחתי מ

ֹאֶמר ָהִאׁש ָ ".  שתחייה רַות  ֶלךְּ   ב ְּנָה  ַהַחי ֶאל  ה ֲאׁשֶ י   ַהמ ֶ רו  ַרֲחֶמיָה ַעל  כ ִ י ֲאֹדִני    ב ְּנָה    ִנכְּמְּ ֹאֶמר ב ִ ַות 

נו   ִמיֻתהו    וְָּהֵמת ַאל  ַהי ָלו ד ַהַחי ָלה  ֶאת   ת ְּ  . (כו  ,ג ," )מלכים את ְּ

  מי חימם את לבבות שנינו. י בבית אשותנור העצים הקטן  , ץגשם זלעפות החל לרדת בחו

ולא רציתי כי תיקח את סודה בבוא היום אל   , תכן ואמא יודעתי תי בליבי כי יתמיד חשד



מא עייפה ולא רציתי להתיש את נפשה  י אך ראיתי כי א עוד ועוד,המרומים. רציתי לשמוע 

 הביתה. א אוכל לחזורוראיתי כי ל , בחלונותביגיעה רבה. הגשם המשיך לדפוק 

את ראשי על המיטה, החום הנעים של האח  הנחתי    ,למות הגשם על גג הבית ברקעכשקול ה

מתוך יער גדול וחשוך יצאה   ,בחלומי ,והינה תוך דקות ספורות נרדמתי.התפשט בגופי ו 

 ואלומת אור מן המרומים האירה אותה באור יקרות. ,לעברי דמות

 הוא קרב אליי ונעמד מולי.  ניצוצות. עיניו  ו ארוך ולבן ן זקבעל איש גבוה, בא בימים, 

 העומד מולי.  הולא היה לי מושג מי .תדע מי אני?" שאל האישה ,"בני

 "בן דויד ובת שבע אנוכי. התדע כעת מי אני?" 

א אתה החכם באדם, שלמה המלך. מדוע אינך מזדהה בשמך ו"הל בי הלם בחוזקה.יל

 מלכי?" 

ייתי בירושלים. ידידיה קראו לי  שלמה אני ומלך ה  ,"אכן  :ואמרשלמה המלך כחכך בגרונו  

 מאבי ומאמי עליהם השלום." ו מאלוקים היקר וכל אשר יודע אני הגיע  , רותיבנע

ולמעשה  , שנית? הרי פעם אחת כבר הצלת את חייפנייך  "במה זכיתי לכבוד כי אפגוש את 

ם והצלתני מיד  דיני לחיי בו גזרת אתשכל יום מחיי חב אני לך ולחוכמתך הרבה ביום 

 ים." רשע

 ניכר כי מחשבות עברו בראשו וכי טרוד הוא.  ,ך ושוב שלמה המלך התבונן בי ופסע הלו

 טריד את מנוחתך?" ? מה מ"מה לך מלכי

פתח שלמה בדבריו, "כי שנים רבות מטרידה את מנוחתי העובדה כי לא   ","האמת היא

בכך, חוזר   רהרהב ומ. שנים רבות אני חושבו גזרתי דינך לחייםש איתך מיום  לדברחזרתי 

  , כשהייתי נער  חברתה ואתה בתווך. ו  מך י בו נצבו מולי אשע מכונן  והופך בראשי את אותו רג

כל שביקשתי מאלוקים הוא לב שומע לשפוט את העם כדי להבדיל היטב בין טוב לרע. רצה  

דעתי להצילך מהגורל  הוא נתן לי לב חכם ונבון אשר בזכותו י . ואלוקים נענה לי ,הגורל

 " .עד לךשהיה מיו

 אך המלך היסה אותי בידו.  ,את דבריי  מלכי..." התחלתי , "תודה לך

בשביל זאת לא הייתי בא. דבר מה מפריע לי ובמשך חמישים שנה טרד    , "לא תודות ביקשתי

מכם את הצדק הדרוש וידעתי להבדיל מי דובר אמת ומי  יאת מנוחתי עד יום מותי. עשיתי ע

בצר לה   נבה אותך באתי בחשבון, אותה אישה שגשקר בפיו... אך דבר אחד לא הדבר 

שפטתי אותה לחומרה. על אף כי גזר דין    מך עקב מות בנה יחידה, נראה היה כי ימזרועות א

בו הייתה נתונה ולאיזה  שעדיין לא השכלתי במוחי להבין את הצער העמוק  , צדק נעשה

  .ר אותי המעשהסיה את בנה. עד יום מותי יבדאיש משום  מעשים מסוגלת הייתה להגיע

  יללו את חוכמתי, התביישתי כי לא פתרתי את הבעיה בצורה נאותה. ואף כי דורות רבים ה

נודע לי כי אישה זו חיה בעוני ובדוחק רב בפינת רחוב ומקבצת נדבות   ,יום לפני מותי

 למחייתה. צר לי כי גרמתי לכך." 



היודע את   י בגדול באדםואילו אני נדהמתי כי חוזה אנ ,דמעה חמה זלגה מלחיו של המלך

"העצוב   י, לא האמנתי שכך הדבר.יבנו של דויד המלך עומד ובוכה מול עינשפת החיות. 

שלח באותו    , מדני שפת כל חייאשר ל ,הוא  המשיך המלך בדבריו, "כי הקדוש ברוך ",לומכ

ישה אומללה  ה של אותה אדווקא לציד הציפור ניצבה, בתום המשפטו .יום ציפור קטנה

יֶה ג ְֹּזרו "  י גַםלִ  ג ַם  "וְֹּזאת ֹאֶמֶרת  :ראה בקולאשר ק יד לאחר  ימ. (, כוג , )מלכים אָלךְּ לֹא ִיהְּ

שנים רבות   אוזני משפט לא ברור ועפה לדרכה.ב באה אותה ציפור קטנה ולחשה  ,כךמ

  , טרם מותי , יורק בשכבי על ערש דוו ,הציפור הקטנההפכתי והפכתי במשפט הסתום של 

שפטתי נכונה וגזרתי דין אמת עת  ועל אף כי  ,עולם העמיד אותי במבחןכי בורא  הבנתי

גיליתי את התרמית, עדיין לא השלמתי את מלאכתי ומחויב הייתי גם בחינוך העם.  

לבזויה שבבזויים  ועשה אותה את האישה אך השפיל  , היה נכוןדין הצדק שגזרתי  , מנםוא

 ". ך נדדה שנתי שנים רבותעל כ . פסה בשעתה הקשה ביותרתנ, והיא הרי בחברה

לשמוע דברים אלו  זוכה  ,פועל פשוט, בן לעם ישראל ,הייתכן שאני .מה לומרלא ידעתי 

ַאֲחֶריָך לֹא ָיקו ם  : נאמראדם אשר קיבל את מתת האל ושעליו המ ָפנֶיָך וְּ "כ ָמֹוָך לֹא ָהָיה לְּ

רותך מלכי. אתה הצלת  "אני לשי : קומי וקראתידתי במיד נעמ ימ?  (יב  , ג , מלכים א)כ ָמֹוָך" 

וכעת אני זוכה לכבוד להציל אותך מהמשא הכבד שעל ליבך. בי   , מיי י אאת חיי ואת חי

נשבעתי לך כי עוד היום אצא אל דרכי אל העיר הגדולה ואחפש את אותה אישה אומללה  

לתאר בדעתי את   אך בצדק. אין אני יכול  ,שאיבדה את בנה ואשר שפטת אותה בחומרה

  –  נו מצדיק את מה שעשתהשקרה איכרוך במה שעברה אישה זו, אף כי מה מוק ההצער הע

מבטיח לך כי אדאג לחלק את פת לחמי הדל עם אותה  אני ועל כך נענשה כבר מידי שמיים. 

כי צדק עשית בעולם וגם לא   בידיעהאדאג כי תוכל אתה לנוח בשלום על משכבך כי אישה ו

 ".חברהה את אותם מסכנים של תחתית השפטת לחומר

מצוותו של שלמה    ים של אור יום נראו בחוץ.. ניצנים ראשונמשנתיקול רם חזק העיר אותי  

לי להבין כי כל חיי היו הכנה לרגע    םגרמי  יומבטה של א  ,המלך הלמה בראשי כהלום פטיש

  ילי וארזתי שמתי את מע בו אמלא את מצוות המלך אשר נגלה אליי בשנתי. שגדול זה, 

אותה אישה ולהגשים את  הדלת בדרכי למצוא את צעדתי אל עבר באמתחתי פת לחם ו

 מצוות המלך. 

עיניה הבוהקות   .מי לפני צאתי לדרך גרם לי להבין כי היא מבינה את שליחותיימבטה של א

 .נתנו לי את תפילת הדרך בדרכי לעיר הגדולה

 

 

 

 

 

                                                



 ל יצחקההליכה האחרונה ש

 קיף ו', אשדוד א, תיכון מ "כיתה י  ,טליה זיני

 בהנחיית: הלנה ממן 

 

ה ְראֶׁ ים יִּ ר ַאְבָרָהם ֱאלֹהִּ ו"  "ַוי ֹאמֶׁ ם יְַחד ָ נֵׁיהֶׁ י ַוי ְֵׁלכו  ׁשְ נִּ ה ְלעָֹלה ב ְ ֶׁ                                          ל ֹו ַהש  

 ( ח ,כב  ) בראשית 

 

. נשימותיו  דייאבי הולך לצ . רבן לאלוהיםולהקריב ק עם אבי בדרך אל הר המוריה לך והנני ה

כבר מהבוקר? מדוע  כל כך  מודאג  מדוע אבי    :מחשבות ותהיותהכבדות ומבטו המבועת מילאו אותי  

מי כלל? אני יודע שאבי טרוד  י מדי? מדוע שוקע הוא במחשבות ואינו מדבר עיאינו באמת "כאן" ע

כת ואינו  הקורבן? מדוע אבי ממשיך ללהים? היכן היכן השה שהבטיח שנקריב לאלו ומבולבל, אך

זאת אבי ממשיך בשתיקה  ספור חיות בדרך, ולמרות נעוצר למצוא שה להקריב? כבר ראינו אי

אבי, היכן השה? אך לתשובה כזו לא ציפיתי,   :רועמת. אזרתי אומץ ושאלתי את אבי בתמימות 

, זה שאמר לי בתחילת  יאמור להגן עלינה את כל מהלך חיי. אבי, זה שתשובה שתצמרר את נפשי ותש

י בְִּנירכנו "ד ה לְֹּעלָ ": את הדבר הנורא, אומר לי "ִהנ ֶנ ִ ֶ  ה ב ְִּני".  ַהש  

 

מרגע זה הכול הסתדר לי. החשש על פניו של אבי, הבלבול מהבוקר והעובדה שאין שה, הכול מוביל  

ללכת יחדיו עם אבי, אך ליבי  גופי ממשיך  ,זהרגע מלוהים. אני הקורבן המיועד לא :בנה יחידההל

ספור מחשבות: האם זה באמת סופי? האם כך אני הולך למות?  נבר לא. בראשי רצות אי ונשמתי כ

מי שמצפה לחזרתי? ליבה יי האחרונים בחיי הקצרים? ומה יקרה עם איבידי אבי? האם אלו רגע

תישא בהישמע   ר והכאב שהיאוכל לשאת את הצעמותי, איך אני א את דברשבר כאשר תגלה יי

  , הזמן רץ וחולף בלי הרף  ה? המחשבות ממשיכות לרוץ בראשי ואיתם הבשורה על מות בנה יחיד

 חזור. א כבר לא וזהו הרגע וזהו הזמן לקץ חיי, מכאן   ,כבר הגענו לפסגת הר המוריה ,נהיוה

 

קול  את  שומע האחרונה שאני  הפעם זו  . י האחרוניםימהפסגה מזכיר לי שאלו רגע האור המבצבץ 

את הרוח נושבת על  מרגיש שאני  זו הפעם האחרונה .ורחתאת השמש הזרואה  ,הציפורים השרות

  לא אזכה כבר לצאצאים  .אקים משפחהתה ילא אזכה להכיר בת זוג שתהיה לי לאישה, שא .ייפנ

 א אזכה.  ר ל כב  למות בשיבה טובהגם  שימשיכו אותי, לא לגדל ילד ולהעניק לו אהבה. 

 

משייף את המאכלת וקורא לי בשמי. גופי   ,אני רואה את אבי מכין את המזבח ,יםברגעיי האחרונ

לחיות את חיי. אך  לתת לי לברוח מפה כדי הנגדי ו, למרות שהלב והנפש רוצים לרוץ לצד מעצמוזז 

כפות רגליי   . כל זה היה בגדר חלום ברגעים האחרונים שלי. אני פוסע לכיוון אבי בצעדים קטנים

וז, אך ממשיכות ללכת ומשאירות סימן  ת באדמה ורוצות להשריש שורשים ולא לז משאירות עקבו

ואבי מושך אותי בחוזקה   ,, שכאן אני הייתי. אני כבר צעד אחד מהמזבחל האדמה שכאן הן היוע

הוא  ם ובכול פע ,שוב ושוב סביבי את חוט הפשתן הוא מלפף  י.רגליאת ו  יומתחיל לקשור את ידי 

ומניח אותי על המזבח, אני  ם אותי דא שאני לא יכול לזוז. פתאום אבי מרימושך בחוזקה כדי לוו

הוא יחבק   כשאני אתעורר ש ניים בפעם האחרונה ומקווה שזה סתם חלום רע וימסתכל לאבי בע



,  בי א  נייאך כאשר אני מביט בע  ".תךי אני א  ,אותי בחוזקה ויגיד לי: בני, חלמת חלום רע, אל תפחד

ברגע זה אני מבין שגם אם   .בעיניוומבט חדור מטרה  ,ידיו כבר לא רועדותאינני רואה שום חרטה. 

משלים עם רוע הגזרה שאלו היו חיי, שחייתי   , . אני שוכב על המזבחתקוותי אבדה , מעטקיוויתי 

 נקודת הסיום של חיי.  יהווככל הנראה ז  ,חיים "מלאים" בשמחה, שחייתי כל רגע עד הקצה

 

ואני רואה את האור.    ,נייי מול עחיי חולפים    ,אותה לכיווני. ברגע זה   מניף  ,אבי מרים את המאכלת

ָך ֶאל  ַאל  ַאבְָּרָהם ַאבְָּרָהם"  :אני שומע לפתע קול צועק לאבי  ,מתוך האור ַלח ָידְּ ׁשְּ ַעש  לֹו   ַהנ ַַער וְַּאל  ת ִ   ת ַ

הפעם   ך ה את האור בפעם השנייה. א. ברגע זה אני פוקח את עיניי ורוא)בראשית כב, יב( "מאומה

שיסיים   שמסנוור את עיניי מאושר. האור שחשבתילי את הפנים, האור שונה. זה אור חם שמלטף 

 החזיר אותי לחיים לפני הנגיעה במוות.  את חיי

 

שמלאות    יועל רגלי   יתי. אני מסתכל על ידיילהכין את השה האמאבי משחרר את ידי והולך הצידה  

רתי בו. אני  חבל שנקשב לא יכול להתעלם מדמי שנספג י ם ובחבלות מהקשירה ואנבסימנים אדומי 

מנפשי.  אי פעם  ייעלמו  בטוח שהחבלות ייעלמו בבוא היום מגופי, אך  איני בטוח אם הפצעים האלו  

יודע כיצד   שאינו שנולד מחדש ו  מנסה להתהלך, אך נופל כמו תינוק  ,בחאני קם באיטיות מהמז

רגע אחד אני  ומצליח ללכת. אני יורד לקראת אבי ול  עלה על עצמים עד שאני מתאני נופל וק . ללכת

י!" אבל פתאום עולות בי מחשבות: כיצד אני יכול לקרוא לו "אבי"?  אני ח , "אבא :רוצה לצעוק לו

שאין   אבן יקרהעל י כמו יי והגן עלישמר עלמי, י עשתמיד היה   ,לעשות לי זאת? אבייכול היה כיצד 

ת המחשבה  לעולם לא אוכל לעכל אותי קורבן לה'? להקריב אמוכן היה עולם, שנייה לה ב 

רק   בעיניו  אני איני חשוב לו? האם האם את האל?  שהוא אוהב  האם אינו אוהב אותי כמו הזאת.

 אמצעי שדרכו ההבטחה של ה' תתגשם? 

 

ות באותה מערכת  אני ואבי כבר לא נוכל לחזור להי  : מתוך הבלבול,  יש רק דבר אחד שאין לי בו ספק

דו. בכל פעם שאני מסתכל לו  ילהרגיש ביטחון לצ ,יותר לפנות אליו בפתיחות איני יכוליחסים. 

  ו ופני  רגש נטולות    ועיניו י את המאכלת  יאבי מכוון אלבעיניים, רצה בראשי אותה תמונה נוראה של  

 .                  היוםעד   ואינה מרפה ממניתמונה זאת מצמררת את גופי כל פעם מחדש  .חסרות הבעה

אוכל להמשיך להאמין באל שביקש מאבי  כיצד? כיצד  :השאלות ןהמחשבות ממשיכות להציף ואית

הרי האל אמור להבחין בין טוב לרע ולקדש את ערך  לעשות מעשה כל כך לא מוסרי ולהקריבני? 

ושחייתי   ינו נכון והרי אב אמור להגן על בנו בכל מחיר. אך כנראה שכל מה שהאמנתי בו א ,החיים

זית באותו  ייצלתי ממוות ולא נעקדתי פנ ,אכןל. כל חיי היו שקר אחד גדו .ה אחת גדולהבאשלי

השתנה כל מהלך חיי. איני יודע לאן   ההוא,רגע המ .אך נפשי נעקדה ואבדה בתהום הנשייה ,יום

ֵרא  בְּ שפניי נשואות  מכאן ומה מטרתי עוד בעולם הזה: האם אני רק בובה למשחק? או  ִיצְָּחק ִיק ָ

ל חיי וכנראה ישפיעו  ו ימשיכו להדהד בתוכי למשך כהשאלות האל ,ל הנראהרהם ָזַרע? אך ככלְּאב 

 רבות על מהלך עתידי. 

ווה לעתיד טוב יותר ולכך שמעשה זה יהיה זכות לדורות הבאים,  מה שנשאר לי בליבי זה רק תק

אצאי יזכו  צ ,בזכות זו .לור לו מכלהקריב את היק ,במצוות האל ,היה מוכןשאבי ל המעשה ש

 . מעשיהם הרעיםמהקדוש ברך הוא על  למחילה

 

 



 שלא נמצא יותרמכתב לאח 

 ה', אשדוד , מקיף כיתה י'  ,דיאנה ווילוב

 בהנחיית: מלי מורד

אחי היקר, אני יודע שאתה מזמן כבר לא איתי, אך בכל זאת אני רוצה לכתוב לך את המכתב  

 יע אליך.  את כל אשר על ליבי בתקווה שזעקתי תג הזה, להוציא

ם ארור שבו לקחתי את חייך באכזריות, קשה לי להיזכר  עברה כמעט שנה מאז אותו יו 

  , כבר יום אחרי שלקחתי את נשמתך  ת העברתי בהרבה מחשבות עליך.בדבר. את השנה הזא 

את   הנוראית הזו.  התגעגעתי אליך, והגעגועים האלה רק המשיכו וגברו כל יום ויום בשנה 

שביצעתי, וגם אם לא   עיקר לחשבון נפש עמוק על המעשה הנוראהשנה הזאת הקדשתי ב 

אותך בחלק מחשבון הנפש שעברתי עם  תוכל לקרוא מכתב זה, בכל זאת אני רוצה לשתף 

 עצמי.  

תמיד   .ת הביתושווה בעבוד צורהשנינו תרמנו את חלקנו ב  .אתה היית אחי הקטן

הדבר אמור להיות להפך. אני  ך, כשבדרך כלל הערצה וברצון ללמוד ממ הסתכלתי עלייך ב 

וט מבנינו, עבודתי לא העידה על אף תכונה יוצאת מן הכלל, אף תכונה  הייתי הפש

התעסקות  לשהאדירה את שמי. בעוד שאני הקדשתי את כל זמני רק לעבודת האדמה ו

, התפתחות  מנהיגות  : כגוןאוד הייתי רוצה לקבל. בעולם החומר, אתה קיבלת תכונות שמ

   . תית לאלוהיםי ה אמקרב ל אלה הביאו אותך כל  ... הרוחניות , העצמת עצמית

, זלזלתי בעצמי  כללשאיפות לא היו לי  .אך אני בחרתי להסתכל על הדברים בעין שלילית 

רק הייתי בוחר  מאוד, מה שגרם לביטחון העצמי שלי לרדת ולתחושת הקנאה לגבור. אם 

להיות,  שאתה שואף    ישה, במשאתה עווב ממך השראה, לתמוך בך ובמה  ללמוד ממך, לשא

, משכיל  אני מאמין שיכולתי להיות אדם מאושר יותר –  ול אוהב אמור לעשות כפי שאח גד

 יותר ובטוח יותר. 

היום שבו הגעתי  ארור, היום ששינה לי את החיים מקצה לקצה, יום אבל אז הגיע אותו 

עומק את מניעי  יר את עצמי לאחור ולהבין לן זמן להחזלקח לי המו . לשיא המשבר שלי

חשבתי שאני יכול לקחת את חייך   ,לעזאזל ,בר בראשי ולמההמעשה שלי, להבין מה ע

 בכזאת קלות, בעודך כה צעיר. 

כעל חלק   יךהייתי אמור לעשות את ההפך הגמור ממה שעשיתי, הייתי צריך לשמור על

לי קשה  אתה הוא אחי הקטן, היה  להעריך אותך. –  ובעיקר  ,יך מכל רעממני, לשמור על 

ממה שהיה בי. היה לי קשה להתמודד עם העובדה שלא   לקבל את זה שהיה בך הרבה יותר

לראות את התמונה המלאה של מה שקרה. נתתי לקנאה ולתסכול  לא הצלחתי    . היית כמוני

 ולטשטש לי את קו ההיגיון, את הראייה השפויה. שלי להשפיע עליי

,  יעדיף אותה על מנחתה' קיבל את מנחתך וגבר אפילו יותר ברגע שהבנתי שה  ל שליהתסכו

שאני הקרבתי ראשון את הקורבן כדי   ברור לך  . וזאת על אף שאני הגיתי את רעיון הקורבן

.  הלא ראוי בצורהאת המטרה ופעלתי  פספסתי אולי  , להרגיש קרוב לבורא עולם. לצערי



את  ך הטובות וריך את טוב הלב שלך, את כוונותים להעבמקו  .שלון אכל אותי מבפניםיהכ

בחרתי    , לון שלי. אין ספק שמעשיך היו ראויים להערכה. לצעריהרצון שלך לתקן את הכיש

שנוצרה, התרכזתי אך ורק  הבעיה על לא להסתכל על התמונה המלאה ולא לחשוב לעומק 

בגלל הזלזול  ל קרה  ו ין שהככעת אני מב   דחייה של קורבני.ב י ה' ול יד בקבלת הקורבן שלך ע 

האכזבה שלי מעצמי, התסכול  יחד    התמזגואדמה. בעקבות כל המקרים האלה,  שלי בפרי ה

דיה ולקיצוניות  לא נתנו לי מנוח והצטברו לכעס אחד גדול שהוביל לטרג. הם והקנאה

 הזאת.

אני   ,גם עתה, אחרי שנההרבה זמן להבין עד כמה מזעזע היה המעשה שלי. לי לא לקח 

חסר   ון בעולם, רצח אחים. אני מגלה שהייתילאחור ומבין שזה היה הרצח הראש מסתכל 

, קנאי ולא שלם עם עצמי, אינני מבין כיצד יכולתי לאפשר לעצמי לבצע דבר שכזה,  טחוןיב 

דבר זה לא נתן לי מנוח, הכעס רדף אותי מדי יום ביומו, שנאה עצמית  לרצוח את אחי. 

כולתי לתפקד פיזית  מי והגעתי למצב של חוסר פעילות, לא י ובושה. כל כך כעסתי על עצ

חרטה, לא אכלתי וירדתי המון במשקל,  הייתי מדוכא ומלא  .מאוד ארוכהבמשך תקופה 

לא יצרתי קשרים עם אף אדם, המעשה שלי השפיע עליי מכל בחינה אפשרית. לא ישנתי  

 וגם כשישנתי הסתכם הדבר בלילה שלם של סיוטים.   ,בלילות

ודה  ואני אסיר ת  , כך שמח שהיית ההפך ממניגאה במי שהיית, כל  , אני  ות לאחורתכלבהס

מאוד  מקווה וזאת על אף הקנאה שבערה בי. אני  ה, דוגמשבכל זאת יכולתי ללמוד ממך 

צאצאיי   אחנך את אם יש משהו שאני בטוח בו זה שאני   . שאזכה לצאצאים שיהיו דומים לך

עשיתי בחיים  ת הכי גדולה שהטעו אלמד מבדיוק כמוך. להיות מנהיגים ולהיות טובי לב, 

ם טוב יותר, שזהו בעצם התהליך שאני מנסה לעבור כבר שנה  , אהפוך את עצמי לאדהאלו

 שלמה.  

ורצה להוציא ממני וידוי, אך אני רק החמרתי את המצב   אלוהיםאליי נגלה אחרי הרצח, 

שעשיתי, לברוח מנקמת דמך,  אחריות על מעשיי. רציתי לברוח ממה  לקבלולא הסכמתי 

עונשים שהוטלו  הגם מאלוהים. דבר המגוחך ביותר הוא שניסיתי לברוח ה מהמשפחה.

וגזר   ,לי, בעבודת האדמהעליי הקשו עליי מאוד. אלוהים מנע ממני התעסקות במקצוע ש

פחדתי להתמודד עם הנפשות הנמצאות   .הפחיד אותי מאודעונש הנדודים עליי נדודים. 

ני  ילא ידעתי איך אתמודד עם עולם שא ו , חוץ. פחדתי לסיים כטרף של חיה רעהבעולם שב 

יס  ובמקום לבחור להב  , כיר. בקושי ידעתי איך להתמודד עם היצרים הרעים שארבו לימ

 .  ולא מקובלקיצוני . בחרתי בפתרון הם שלטו בי –  אותם 

כיוון ששום דבר   חסרת טעם בעיניי החיים שלי מסודרים. החזרה  בתשובה נראית  , כיום

במוחי    ת מיד יישאר חרוגם אם אשנה את מעשיי, המקרה  ת  . שיתיתקן את המעשה שעי לא י

העדפתי לחזור ולהמשיך   ,במקום לחזור בתשובה , וייחשב לרצח הראשון בעולם. כיום

והאווירה די   , להתעסק בעולם החומר. התחלתי לבנות ערים, מצאתי מקום נחמד לגור בו

נפש הבלתי פוסק שאני עושה עם  חשבון ה  ולו מתלווה  ,ו עיסוקי העיקרירגועה ונעימה. זה

 ם יום ושעה ושעה.עצמי יו



כשאני אדם בוגר יותר, אדם שהשתנה ולמד   , עכשיו אחי הקטן, אתה כל כך חסר לי

בה אני חי. הקיצוניות אינה מנת  שלמדתי לחיות ולהתמודד עם המציאות    . מהטעויות שלו

ללמוד זה מזה  ולשמור זה  יחד כאחים,  ים שלמים  כולים להעביר חיהלוואי והיינו י  חלקי. 

ודאי היית נהנה מהקהילה הקטנה שנמצאת כאן, קהילה חמה   ,היית כאן  על זה. אילו 

שיכולת להשתלב כאן מצוין בתור מנהיג, אחד שאוהבים ומעריכים   ומכבדת. אין לי ספק 

 אותו. 

ומבין את החרטה הזועקת  זעקותיי  ל אתה שומע אתואחי היקר, אני מקווה שאחרי הכ

 י.מליב 

 

 

 

 

 

 

  



 עבודות נבחרות

 

 ידך אל הנעראל תשלח 

 אשקלון ,מקיף עירוני א',  'ז כיתה, טליה רביב 

 : אזרן עדינה בהנחיית

נוֹ " ת ב ְ חֹט אֶׁ ׁשְ ת לִּ ֲאכֶׁלֶׁ ת ַהמ ַ ח אֶׁ ק ַ ת ָידֹו ַוי ִּ ַלח ַאְבָרָהם אֶׁ ׁשְ  (, י)בראשית כב  "ַוי ִּ

 

 זה אני, שוכב על האבן, מנסה להבין את המצב.

  ומאחוריה עומד אבי. ן מונפת,  כימעליי ס

 אני? כל חיי כיבדתי את הוריי, את אלוהיי! למה 

 שגרם לאבי להרים את הסכין?  מה עשיתי

 חיי!  ,מולדתי! להתראות  ,ארצי! להתראות , להתראות

 להיפרד מכם, למרות שלא זכיתי לחוות הרבה מכם. אני נאלץ 

 מה יהיה? מי יטפל בהוריי אחרי שאמות? 

  ק.כאן, הוא סול  לאהרי ישמעאל 

 דם. הם שוב יישארו לב 

 עצמתי את עיניי והשלמתי עם גורלי. 

 ידיו של אבי התירו את הקשרים.  פתאום, במקום סכין שעוברת דרך איבריי, 

 ה להרגיש! פקחתי את עיניי, לא ידעתי מ

  ידיו הרימו אותי והניחו אותי על האדמה, לידו.

  "ייל אחר נאחז בסבך בקרניוה אהנוהסבתי את ראשי לשמע רעש בסבך הסמוך: "

 (. , יגשית כב )ברא

 (. , יג" )בראשית כב ויעלהו לעולה תחת בנואבי ניגש אל הסבך והוציא את האייל, "

 גורלי בשתיקה.  אתהסתכלתי על האייל המסכן, המשלים 

 אבי סיים, האש התלקחה. לא יכולתי שלא לחשוב שזה הייתי אמור להיות אני!

 רה אחר שיערה. ! את שיערי נשרף! שיעהטהרגשתי את עורי מתל

בעיניו. הוא נגע בידי,   ,אך גאה  , זה נגמר! האש גוועה. אבי ניגש אליי, מבט מצטער

  נרתעתי.

  "מה קרה?" :הוא שאל אותי

 יודע מה קרה. אינו לא רציתי לענות לו! לא הסכמתי להאמין שהוא באמת 

  קול חנוק שהיה חצי השתנקותט פלנ פתחתי את פי בכוונה לענות לו, אך במקום מילים, 

 והסגיר אותי. בבה חצי י

  עמוקה, ופקחתי אותן. עצמתי את עיניי, נשמתי נשימה

  והתחלתי לצעוד לכיוון הנערים המחכים במורד ההר. הרמתי את נאד המים



  אראה בעיניו המון דברים.  ידעתי שאם אסתובב הרגשתי את עיניו של אבי נעוצות בגבי, 

 חד מהם.א לא תהיה חרטה

 ונשארה לנצח. יח לעצמי לחשוב, הבטחה אחת צצה כשהתרחקתי מספיק בשביל להנ

ולא בשם קידוש אף אל   נשבעתי לעצמי שלעולם לא אעשה כך לבני, לא בשם קידוש השם 

 אחר שאולי אאמין בו בעתיד!

  יד נפלה על צווארי בבכי גדול.יהגענו הביתה, ואימי מ

ושלי מעולם לא  בין הוריי, מערכת היחסים של אבי ת עמ שתיקה רושרתה מאז אותו יום, 

  תה. חזרה לקדמו

    החיים המשיכו וחזרו למסלולם. 

ל  אאל תשלח ידך עד היום, מנקרת בראשי השאלה: מה היה קורה לולא אלוהים אמר "

 ? (, יב )בראשית כב  "הנער

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 אתכי רעות שכז

 ר שבע אב ,כיתה ז', תיכון עירוני מקיף א'  ,רוני צוקרמן

  מיכל אלבז :בהנחיית

 

יַויְ " ל  הִּ ר אֶׁ או ל כ ְַכל ותֹו ְלַדב ֵׁ ׁש יְהֹונָָתן  ׁשָ ד ְונֶׁפֶׁ וִּ ׁש ד ָ נֶׁפֶׁ ָרה ב ְ ְקׁשְ   ויאהבו יְהֹונָָתן נִּ

 (א  ח, , י)שמואל א  "כ ְנְַפׁשוֹ 

ובטנו התהפכה בקרבו, עוצמת הכאב  חשך עליו עולמו הבשורה הכתה בו בעוצמה רבה, 

ש אמונו. הוא החל למרר  אהובו ואי , הגדולה שרכש לחברו האהב ל שחש הייתה שקולה 

ו. הוא נזכר איך ניגש אליו יהונתן  יותמונות מתחנות חייהם החלו להתרוצץ לנגד עינ  ,בבכי

היה בין  יהונתן,  ובנו הבכור,  ,המלך שאול דיבר אל ההמון .יום בעמק האלהבאותו 

ונתן  ת סיפורו על הקרב מול גוליית. יהא   פר גם דוד היה שם, רועה צאן צעיר שסי  . הנוכחים

רך את  יהתלהבות כשב וכבר אז נקשרה נפשו בנפשו. יהונתן היה מלא  ,ניגש לברך אותו

הלוחם הצעיר. דוד הרגיש נימה של קנאה היוצאת מדבריו של יהונתן, אך הוא לא חשש,  

חימה שלו  הל וד ייד חש אהבה גדולה ליהונתן. הוא נזכר איך יהונתן הוריד מעליו את צימ

   מחווה זו מבן המלך ריגשה את דוד עד מאוד. והגיש לו אותו כמתנה, 

 

ל, חזקה מקשר בין בני  ו חברות שהייתה חזקה מכ  . נרקמה החברות ביניהם  ,יוםבאותו    ,כך

משפחה, חזקה מקשר בין בני זוג. לא הפריעה להם העובדה שיהונתן היה בנו הנכבד של  

  עשרים ם מלאו לו אילו דוד היה רועה צאן פשוט שטרו  , םחמישיהתקרב לגיל כי המלך ו 

. אמונתם החזקה באלוהים והאהבה העזה כלפיו  להםמכשול לו הבדלים אלו לא הי .שנה

היו הבסיס האיתן לחברותם זו. אהבתם הייתה אהבת אמת, נקייה, פשוטה וזכה. אהבת  

בשל אופיו העצמאי,  תן והקרבה וויתור גדול. דוד העריץ את יהונרעים שיש בה נאמנות 

לסייע למי שהוא    כדיואולי גם לירושה שלו, וזאת    ,ף לשושלת שלופנות עורבשל נכונותו לה

בו. דוד נזכר כמה סבל חברו ונקרע בין נאמנותו לאביו לבין אהבתו  ימאמין בו ואוהב בכל ל 

יה  ו עמד לא פעם אחת מול אביו, המלך שאול, שחפץ הדוד ידע שחבר .ונאמנותו לחברו

 ו ליהונתן. ידוד הרגיש כי הוא חייב את חי . כךוהניא אותו מלעשות  , במותו של דוד

אל   דוד נזכר כיצד הגיע יהונתן באותו יום . יהונתן ניסה שוב ושוב לפייס בין אביו לדוד

ירה חץ כדי למסור לדוד ששאול   ,וכמוסכם ביניהם  ,סמוך למקום מחבואו של דודההשדה 

וכך נותרו    ,חזרה אל העירזרו  שלח יהונתן את עו  ,אחר מכןל  ותו. ג א להרו  בדעתועדיין נחוש  

שניהם בכו ונפרדו בעצב רב. דוד זכר כיצד ניחם    לבדם והייתה להם הזדמנות קצרה לשוחח. 

 אבי לא תמצא אותך". ידו של   ,"אל תפחד :אותו חברו ואמר לו 

הוא   .סתתר מאביושה לפגוש אותו בזמןדרך יהונתן בה מצא שדוד נזכר גם בפעם נוספת 

כמה שמח דוד בביקורו   ., הביא לו אוכל ובגדיםהסתתר דודבה ש ית הגיע לחורשה הפרא

 נפגשו. ששל חברו. הייתה זאת הפעם האחרונה  



נהרג בקרב   ,חברו הטוב, האדם הקרוב לו ביותר  . הגיעה הבשורה הקשה מנשוא , ועכשיו

רצה כל  הוא שוא, היה קשה מנ וד הרגיש דשהוא, אביו ושני אחיו. הכאב  .מול הפלשתים

רצה בקרבתו. עכשיו    אותו, כמה   אהב אותו, כמה העריך ק את חברו, ללחוש לו כמה  כך לחב 

הוא חייב לקיים את הנדר שנדר ליהונתן, עליו למצוא את בנו הפיסח של חברו, לדאוג  

ה  הי למחסורו ולאהוב אותו ולהיות לו לאב. עליו לספר לבנו של יהונתן איזה אדם וחבר

הוא חייב את    ,כן  . ו האישיתליון במקום לחפש את טובתאביו, איך שם את נאמנותו כערך ע

אבל דוד בעצמו ידע: לעולם לא ישתווה ליהונתן, לעולם לא יהיה רגיש כמוהו,    . זה ליהונתן

אף אחד לא יוכל להחליף את   .נאמן כמוהו, אדיב כמוהו ואציל נפש כמו יהונתן. זה ברור

ת של חברו לדור הבא והעברת המורש נתן  של יהוהטיפול בבנו    .ד נשבע לנסותדו  יהונתן, אך 

  יהיו לו לנחמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 להיות לאה

 , מקיף ה', אשדוד 'כיתה ח ,לינוי טגיי

 מורד מלי  :בהנחיית

 

י ָבנֹות ו ְלָלָבן" ת ֵׁ ָאה  ׁשְ ם ַהג ְדָֹלה לֵׁ אָ  ׁשֵׁ ינֵׁי לֵׁ ל ְועֵׁ ַטנ ָה ָרחֵׁ ם ַהק ְ ל ַרכ ֹות הְוׁשֵׁ   ְוָרחֵׁ

ֹ  יְַפת  ָהיְָתה ה  ַאר ת  יַפת ַמְראֶׁ  ( יז  ט,)בראשית כ  "וִּ

כדי לדבר, נשמע הצלצול. הרמתי  וכשפתחה את פיה    ,המורה הניחה את התנ"ך על שולחנה

הציוד לתיקי במהירות. היו  את ראשי מבין ידיי וקפצתי ממקומי כמו כולם, מחזירה את 

 כאלה שכבר הספיקו לצאת מהכיתה.

  , בניסיון להתגבר על הרעש, ''ילדיםהמורה מיכל צעקה עוד לא סיימתי!''  ,שנייה ,ע'רג'

מורידה את התיק מהגב   ,שבו בבקשה!'' היא צעקה שוב. נאנחתי והתיישבתי על כיסאי

  , היא שלחה אליי חיוך מתוק . מחכה שתדבר ,וזורקת אותו לצד השולחן. הבטתי בפניה

בדי ומלבד  שמתי לב שאף אחד מל .בטה על הכיתהת מוהעבירה א ,כמו כל החיוכים שלה

דנה לא התיישב. מיכל קמה מכיסאה ברטינה ועשתה חצי סיבוב עד שנשענה על שולחן  

מיהר לתפוס אותו, ''ומי שלא יושב מקבל   , והוא רקה טוש מחיק אל חןז . היא המורה

  , ה'למ' . '' היא הכריזה וצחקקה כשהרעש פסק בפתאומיות, שבועיים של שעות אפס

סאו  יבזהירות והוריד את כדין לחש '' .חנו יושביםל בסדר, אנוהמורה? לא צריך, הכ

מסמן לחבריו לשבת בעזרת תנועות ידיים מוגזמות. הוא התיישב במקומו בעדינות    ,ההפוך

והיא   , נו, אני לא אצליח לקום בבוקר , כאילו הוא הולך להתיישב על פצצה, ''שבו כבר

צלות אל מיכל שהנידה  בכל הכיתה וחייך בהתנצעקה שנשמעה ש ב '' הוא לח,תהרוג אותי

 סיננה בשקט וגלגלה את עיניה.  '' דנה,בראשה. ''שאלוהים יעזור לו

לקח זמן ואני בטוחה שאף אחד מכם לא רוצה להישאר פה יותר מדי, אז אני אסכם    ,''אוקיי

ה את ידיה זו  פשפל בקצרה ותשתחררו להפסקה שלכם.'' מיכל מחאה כף בענייניות ושוהכ

וכרגיל אנו מציגים להורים ולתלמידים הצעירים את   , לסוף המחצית''אנו מתקרבים  בזו.

  .יודעים באיזו דרך מציגים כל מקצועכבר שאתם אני בטוחה  .מה שלמדנו במהלך השנה 

 '' ...השנה זכיתי לעבוד איתכם, אנחנו מציגים את מה שלמדנו באמצעות מ

  , ושיחק בעט שבידוסהר אמר '' ,ול מאיתנו את הרצון לחיותתגז''מצגת ארוכה ומעייפת ש 

  ''.''כמו כל שנה, אנחנו יודעים

היא המשיכה בדרכה והגיעה אל סיוון.   .מיכל התקדמה לכיוון סהר ולקחה מידו את העט

את ראשו לאחור והסתכל על מיכל כמו כולנו, '' אם האדון שפה היה מקשיב   הפנהסהר 

גורמת   ,ירה בכעס מזויףהיא הפט'' , שהוא נימוס בסיסי אגב  דבר ולא מתפרץ לדבריי, 

שהשנה סיוון ואני חשבנו לעשות מחזה!'' מיכל   ,כמו כולכם ,הוא היה מבין" , לסהר לגחך

חייכה בהתלהבות וחזרה כמעט בדילוגים למקומה לאחר שליטפה את שיערה של סיוון.  



לאט לאט    .ה והתיישבה על שולחנהינימה אתם אומרים?'' היא צווחה בחיוך שהגיע לע   ,''נו

לו להישמע קולות נגד ומחאות עייפות. ''שכחתי לציין,'' היא חייכה חיוך ערמומי  הח

וקפצה משולחנה. ''לא באמת שאלתי אתכם, אנחנו עושים את זה, מגוונים ויהיה כיף. די  

 להיות מקובעים ועצלנים.''

 יף.חה שזה הולך להיות כ בטולא הייתה לי בעיה ודווקא רציתי להשתתף. הייתי  

פה באצבעותיה הארוכות על השולחן והעבירה את מבטה בין כולנו, היא  המורה תופ

הודיעה שהיא תחלק תפקידים באקראיות ושכולנו ניקח חלק בהצגה בנושא משולש  

  .עד שנותרנו רק שלושה תפקידים  היא חילקה וחילקה .רחל ולאה ,האהבה של יעקב 

אתה מעדיף להחליף ולהיות  וסהר נאנח בעצבים, '' ,היא החליטה '' ,סהר רפאלי –  ''יעקב 

זלפה?'' הוא התיישר במהירות במקומו והניד את ראשו לשלילה, גורר גיחוכים מקניטים  

 מחבריו. 

 ''.ודניאל מזרחי,'' היא חייכה והרימה אליי את מבטה, ''את לאה  .רחל –  ''שיר דיין 

''  ,לשמיים יה נשאה...בקול נמוך וצלול, ''עינ נה דשרה '' ,''שמש עלתה ב... יום חתונתה

תו תבנה  יא , איש האמת''הודתה לה'. על  ,היא המשיכה לשיר כשקולה עולה וגובר לאט

 '' היא סיימה לוחשת והתיישבה על הכיסא הגבוה.,את האומה

  ינומה''אך ירד הליל, והה :מור התקדמה אל קדמת הבמה והמשיכה לשיר בקול מלטף

צמרמורת. לילי  גרמה לי שחש ומהר לל שדעכהגבוהה  היא שרה בצעקה'' מכסה אחרת.

התיישבה על יד דנה ושילבה את ידיהן. ''אך בושת אחות, לא החלומות, הנחו את ליבה  

לכולנו   מהשגר בצורהלסלה בסוף המשפט ן, אבל סת'' היא שרה עדין ולאט כמו.וחושיה

עה  '' לוטם הגי,נוד דמעה למענזילי עו, ה תבכי, אנא ,מנוילחייך, זה היה מהפנט. ''רחל א

'' היא המשיכה לשיר  ,פתאום ושרה בקול גבוה ויציב, ''בנייך המתוקים המצפים שיום יבוא 

מושכת את המילה האחרונה ומתיישבת בין דנה למור. לוטם ומור הפנו את המבט אחת  

לא הייתי   שאםיוק כשדנה הסתובבה אל לילי, הן עשו את זה בטבעיות כזו, אל השנייה בד

יחד את השיר הזה הייתי בטוחה שהן תכננו זאת. הן  שהן שרות    יודעת שזו הפעם הראשונה

  , מנוילב את הקולות היפים של ארבעתן בהרמוניה, ''רחל אישיחד בקול אחיד ויציב ששרו  

  נו. בזכותך ושבו בנים לגבולם.''תבכי, הזילי עוד דמעה למענ  ,אנא

כה  ומור המשי , בשקטדנה שרה '' ,נוחותלמ ''קבר בצד שביל, שם הובאה

 '' היא לחשה. ,לנצח  ''בבדידות...  :אותה

  של עם היוצא לגלות.'' ללבבות שבורים  ''בקולה תקווה

 '' הפעם זו הייתה לוטם. ,יצר''כשבכייה עולה, מציבה אתגר למי שאותה 

כל לשיר אי  או  מאוד, יותר משאני   גבוה  בקול כעת  לילי  צעקה  ''  ,ודם  ר''האם רחמיי, רק בש

פרושה  הייתה  . הבטתי על הכיתה ששאר הבנות שוב זימרו  ''  ,וראנוב   ,מוקים משלךפעם. ''ע

אני לא הייתי   . מדרגותעל ה מרוצה  השב בכל מיני מקומות באודיטוריום ועל מיכל שי 



אני שמחה בשביל החברות שלי ואני יודעת שהן שרות מדהים וכעת גם קיבלו    . כל כך  מרוצה

שה הכי פתטית וחלשה בהצגה ת, אבל אני קיבלתי את החלק של האיזא  במה להראות 

 ך בכלל. "הזאת, אולי בתנ

נו. בנייך המתוקים המצפים שיום יבוא,  תבכי, הזילי עוד דמעה למענ ,אנא ,מנוי''רחל א

  בזכותך ושבו בנים לגבולם.''  . נוהזילי עוד דמעה למענ , תבכי , אנא , מנוי רחל א

שמסמיקה ובלילי  עם כולם, מבחינה במור חאתי כפיים ומ הן שרו בפעם האחרונה, 

ושריקות   שקורצת אליי כשהן יורדות באיטיות מהבמה, עדיין נשמעות מחיאות הכפיים

כנראה כמו שיעקב הביט אז   ,אהבהב מצידו של דין שלא מפסיק לבהות בלילי בהערצה ו

 ברחל.

  יט בתקרה בתמימות והיא מב  כתפה של לילי כשהוא סביב  ,כאילו במקרה , דין כרך את ידו

יה, הוא מושך אותה לחיבוק ומאחורי גבה מוציא לשון ללוטם, היא  עינמגלגלת את 

והיא נאנחת   ,פנים עצובותב ומסמנת לי לבוא אליה, אני מושכת בכתפיי בתגובה צוחקת 

צומי? בואי   , מה קורהמושכת איתה את מור וצליל. '' , ומתקדמת אל הכיסאות המרופדים

'קט. צליל קופצת בין  זב מי ומתכסה ואני מתחפרת במקו  ,מושיטה את ידה היאכבר.'' 

קלטתי את הפרצוף המבואס שלך עוד  אליי, ''   גיעהיא מ סאות וכמעט נופלת לפני שהיהכ

'' היא חייכה ונשענה על כתפי. נשפתי בעצבים וחשבתי איך לנסח את  ,בכיתה, דברי כבר

מבטה  את  לא אוהבת אותה.'' צליל הרימה אני אני לא רוצה לשחק את לאה, ". תחושותיי 

מחשבה  חייכתי כש .מצח שלה, מור הרימה את גבותיה מעלה, הן כמעט עברו את האליי

''זו רק הצגה של בית הספר, אפשר   ,את תינוקת?'' לוטם נאנחה ,זאת עברה בראשי. ''מה

  ''.לחשוב 

  ולא  זה על זה צים חן קופב תומר וב  ,דניאלב  ,הפניתי את ראשי הצידה, צופה בסהר

וקראה בשמי בקול    לוטם   תמגוונות. מור דחפה א קללות    זה בזהיח  מפסיקים לצחוק ולהט

הרמתי את מבטי אליה וגלגלתי   מה הבעיה שלך עם לאה?'' ,''אני לא מבינה כל כך , רגוע

יה והנהנה '' צליל הידקה את שפת .''היא פשוט ממש פתטית בעיניי, נואשת כזו :את עיניי

מור  קראה ''לא נכון!'' . מצחהב דה יב לעברה מבט משתק והכתה  וטם שלחה. להסכמהב 

צעקה של מיכל קטעה אותה, היא סובבה את ראשה  אך  ,כדי להמשיךשוב ופתחה את פיה 

לאחור והביטה בכולם מתאספים ומתיישבים על הבמה במעגל. לוטם נאנחה בעצלנות לפני  

 ב אותה אל הבמה.שקמה ונתנה למור לסחו

ביניהם רק בגלל שהצחקוקים   תידפרה .ל מיכללתוכניות ש  תיב קשהבין דין ללילי ו יתשב י

'' ,''אהובי  .חשבה שאני כן אוכל לסבול את זה  מיכל למה    תינב הלא    . שלהם שיגעו את כולם

שוב. קמתי   כדי לנשק את דין בחיוך חושף גומות ושלחה את ידיה מעליי לילי קראה 

ות ושילבתי את  שלילה בנחרצו אליי. הנדתי בראשי לופנ והמבטים של כולם ה  ,בפתאומיות

ידיי על החזה. אין שום סיכוי שאני חוזרת לשם, יותר מדי קיטשיות ויותר מדי נשיקות.  

בו  שקבעתי וסימנתי בראשי אל המקום  ." בת שם''אני לא עומדת בזה יותר, אי אפשר לש

אני לא בטוחה   .וב זה לזהר שכב   נצמדו   דין ולילי להבחין בו כי  אפשר    שכבר לא היהישבתי,  



כמעט מיד  אבל  , מו לב שהלכתי. מיכל הסתכלה עליהם בכעס בכוונה לנזוף בהםשהם ש 

 לכעוס עליהם, הם נראים מתוקים מדי. התרככה, אי אפשר 

לטפוח על גבי בחיוך מתנצל. ''יש מקום רק  ולעבור מקום  היא בחרה    , במקום לצעוק עליהם

תי לחזור ולדרוש מקום  כיווצתי את גבותיי והתכוונ  .לעברותי קבעה ודחפה או'' ,ליד סהר

  ,להסתדר איתו. הנהנתי לעברה  אבל המבט שלה כאילו הסביר לי שאני חייבת ללמוד  ,אחר

. הוא הרים את  סהר וצעדתי שלושה צעדים עד שעמדתי ממש מול  ,בטוחה שהיא מבינה

  , גבותיו הורמו גם הן ך, חושב שמש לאחר זמן ממושך כמו אדם שנחשף לאור   ראשו ומצמץ 

 להסבר. כוי חבי מבט חודר ו עצולמה אני עומדת מולו, ועיניו הירוקות נ  לא מבינות

'' נאנחתי וסימנתי לו לזוז, הוא חייך חיוך משועשע וזז לאט ימינה,  ,''פשוט תפנה לי מקום

  , בוזי ב שפת, ''התגעגעת אליי?'' נ על ידיולאחור התיישבתי לידו. ''אז?'' הוא חייך ונשען 

    עם לא הסתדרנו, זו מין שנאה הדדית כזו מכיתה ג'.והוא גיחך. אני וסהר אף פ

והמשיכה להסתובב במעגל. ''יש  מיכל הורתה  ",חילקתי לכם את הדפים, תסתכלו בהם''

כאן את התסריט ומידע על הדמויות, תוכלו לקרוא על הדמויות שאתם מגלמים וכך  

, אפשר גם  ך "ו על תכונות האופי שמסופרות בתנקראלהתאים את ההתנהגות שלכם, ת

ביאורים של אנשים אחרים בנוגע לדמויות, אנשים  דעות ומחשבות, להרחיב ולקרוא 

ביניהם סהר ושיר.   , ך כמובן.'' היא חייכה שוב והורתה לכמה ילדים לקום"בתנשמבינים 

 ''לעבודה!''

''ועיני לאה רכות, ורחל   : רואחן החזיק את הכרטיסיות וניקה את גרונו לפני שהחל לק 

פת תאר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך  הייתה י

 הקטנה.''

''ויעבוד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו   :וסימן לשיר להתקדם אל סהרשון המשיך 

 כימים אחדים באהבתו אותה.''

  בהן ששנים לאחר שבע   נוכל להינשא.  חל, סהר רטן בעצבים והחזיק בידה של שיר, ''מחר ר

את השנים הללו לשנים המאושרות בחיי,'' סהר איבד    עשתה עבדתי. הידיעה שבסוף נינשא  

לשאלה לקראת הסוף, הוא הביט בדף במבט נגעל והניד    הייתהאת הביטחון והאמירה שלו  

 '' הוא סיכם. , בראשו. ''לא קורא את זה

א מתאים לי.  ''ל בחוסר הבנה, שיר שאלה ת זה?'' א א ''מה הבעיה שלך לקרו . מיכל נאנחה

 '' הוא קבע וניתק את ידיהם. .דביק מדי

''מה   ,'' מלמלתי בשקט וגלגלתי את עיניי, סהר הסתובב ושלח אליי מבט עצבני,''בכיין

  אמרת?''

''אלו רק כמה שורות קטנות, אתה   ,''אמרתי שאתה בכיין.'' חייכתי בלעג וקמתי לעברם

 ת יעקב. תגיד תודה שאתה לא לאה.''ק א לפחות משח 



, ''את עוד אומרת שאני בכיין? מה הבעיה עם לאה, זו דמות  סהר התקדם אליי בכעס 

 כית בהצגה, אפשר לחשוב.''"תנ

 '' .נאנחתי ודחפתי אותו בעדינות, ''אתה לא תבין

זו  ת שמולו. אני חושב   שאעמוד''למה שאני לא אבין?'' הוא שאל בבלבול וסובב אותי חזרה  

 העלבות.  ו לללא כ משפטים ש  נו פ חלההפעם הראשונה ש

''היא פשוט כל כך פתטית. היא נואשת לאהבה של יעקב, היא מפריעה לאהבה האמיתית.  

והיא נדחפה וגרמה לו לסבל של עוד שבע    ,יעקב בכלל לא רצה אותה, הוא רצה את אחותה

רחל והוא היה בטוח ען הוא השקיע שבע שנים מחייו למ שנים, זה נורא מה שקרה לו,

 וסהר הנהן. , ה מאושר, היא רימתה אותו.'' סיימתי לומר את דעתיישבסופן הוא יה

 '' הוא אמר וגרם לי להביט בו בבלבול, ''מה זאת אומרת?'',''אני לא חושב ככה

 '' היא אמרה למור בחיוך. ,''תמשיכי. מיכל סימנה לכולנו לשבת.  מוראמרה  ''  ,''הוא צודק

ב האנשים יחשבו כמו דניאל,  ואולי ר י שדיברה במהירות. '' מה ארוכה לפננשי מור לקחה 

אני מבינה את המחשבה הזו, אבל תנסו להבין שללבן היה חלק גדול בחתונה של לאה  

ויעקב, זו המסורת שלהם, הגדולה מתחתנת קודם. ולאה לא הפריעה לאהבה של יעקב  

 ך.''"וזכר בתנה מהילדים שלה יותר וזאת רחל, הוא אהב את רחל ו ו

 . אישרה'' ,''היא צודקת הסכמה.ב מיכל הנהנה 

איך לאה נאלצה לחיות, בידיעה שהיא לעולם לא  תחשבו '' :חן אמר שהוא מסכים עם מור

 תזכה להיות נאהבת כמו רחל.''

יחידה, שהבן זוג  האחת והכל אחת רוצה להיות  , ''היום :צליל הנהנה בהסכמה והמשיכה

  לא יקרה ידיעה שלה זה ל, שהוא יאהב רק אותה. לאה חיה ב וכ מ  שלה יאהב אותה יותר

 כל יום.''היא ראתה שלאחותה זה קורה   ,, ויותר מזהבחיים

 קלמה. מיכל ד'' ,שנים שלאחריהן ובסופן היה נשוי לשתי בנותיו של לבן  14יעקב עבד ''

 בגועל. שון הוסיף '' , שלו ''שהיו גם בנות הדוד

 '' .מיכל חייכה, ''נכון 

אתן צודקות היא הייתה חזקה, נאלצה לחיות  וגיבשתי דעה חדשה על לאה, ''מעט  בתי חש

 " יה.כעת אני אפילו קצת מרחמת על'' עם הקנאה ועם זה שיעקב שנא אותה.

 

 



 *** 

  קבר שדימה את קברה של רחלההצגה התחילה לפני חצי שעה, סהר הניח את הפרחים על ה

  , ראת הכאב שלי על מות אחותי הקטנה. סה דמעה שהציגהירדה מעיניי ידי, ב והחזיק 

הלך איתי לקדמת הבמה והביט בי.   –  אני חושבת, לפחות  –  שבהחלט נראה כמו יעקב 

כשפניי     קהלב מנגינה החלה להתנגן, זה לא היה אמור לקרות, הסתובבתי אל מיכל שישבה  

 לה בתפקיד. מה קורה פה?כלנ שגם היא לא , בעת בהלהעוטות ה

וראשי   , השמש על האוהל נח לא אשכח, כשטמנת ראשך בתוך הכר. אור בוקראת אותו ''

 הלום שיכר.''

סהר שר מדהים. גבותיי הורמו בהפתעה כשכל הבנים התקדמו אל הבמה מכל מקום עם  

 עמדו סביבי ושרו.מהקהל, מהבמה, מאחורי הקלעים. הם כולם  –  מיקרופונים

. ודמעה אחת חמה, אל כפות ידי  ''כשלחשתי באוזנך את שמה, את ידי אספת ביד קרה

 ''.נשרה

 ו הכי יפה בעולם, אבל הם השתדלו והתכוונו. אולי הם לא שר

נה ימים  י''ה :כולם הפסיקו ונתנו לסהר לשיר בקול הזמיר שלו, הוא חיבק אותי אליו ושר

 ועינייך מה יפו, כעיני רחל.'' ,פוי עיי ירבים חלפו, ושתי יד

  לאה. אוהב  , ותךגם תיפופים של דרבוקות. ''אני אוהב אקולות הגיטרות התחזקו ונשמעו 

לסל בסוף המשפט בחיוך וגרר  '' סהר ס.לאה, שמי לא ישראל  ,אותך גאה! אם אשכח אותך

 התמזגו עם הדרבוקות. וצעקות  מחיאות כפיים סוערות. שריקות 

הגבוה  '' דור שר את הסולו שלו בקולו ,נייך לצידך יושביםעל אחותך, הן ב ''אל ימר ליבך 

חיוך המקסים שלו, ''אל  ב אך פיצה על כך  ,פחות יפהר מנם שושא , והממכר וחייך אל דין

שהמשיכה לפרוט על   , '' הוא קרץ אל לילי,כל חלומותיי קרובים , תפני אישה את מבטך

 הגיטרה בחיוך. 

עם  לסל לפו מזמן ונותרה רק עוד שעה,'' סהר סשבע השנים חאמרי לאה,  ,''מה בקשתך

 . סיימו בחיוך'' הם ,רם ייסגר הגן''ט ,דור

עם כולם, למדתי לא לשפוט  עם כולם, שמחתי  ואני צחקתי    ,ם המשיכו לשיר את הפזמוןכול

לפני שמכירים כל אדם, גיליתי שגם לאה וגם סהר לא נוראים כמו שחשבתי. סהר ואני  

ני  תר ואנחנו בדרך להיות חברים טובים, זה לא יקרה כל כך מהר, אבל אהתקרבנו יו 

אישה מדהימה וחזקה, המשכתי לקרוא עליה  למדתי שלאה היא  זה יקרה.מאמינה ש

לאה, אולי זה לא היה לשלי בקשר ליעקב ו התפיסהבעקבות ההצגה הזו, ששינתה את כל 

ש הרומנטי הזה מוזר ומורכב,  סיפור אהבה מהסרטים, אבל זה לימד אותי המון, המשול

 א חלק גדול מהבסיס הזה. הי ולאה  ,אבל הוא הבסיס של העם שלנו



 לם מספרים על האהבה הגדולה בין יעקב לרחל, על האהבה המדהימהאולי תמיד כו

וחסרת הגבולות שהוא הרגיש כלפיה, על כל מה שהקריב למענה. אבל לדעתי לאה חשובה  

לסיפור האהבה, היא דמות ראשית בסיפור  ת שמפריעה דמות משני  אינה לאה  לא פחות. 

 שלה.המיוחד והמסובך 

רחל, את חוסר  ל, את מה שהיא גרמה ליעקב ו בהתחלה שנאתי את זה, שנאתי אותה

ההתחשבות שלה. אבל זו הייתה רק ההתחלה וכעת, כשאנחנו מחייכים לקהל בפעם  

כשכולם צורחים  , כולםים אותנו מוילונות הענקיים נמשכים ומסתירו האחרונה, כשה

אני נעמדת מול   –  קה במשך חודשייםסיום הצגה שהתכוננו אליה בלי הפס לבהתרגשות 

אני   .לפי דמיונה של לידן, שהתנדבה להלביש את כולנו כשאני נראית כמו לאה אההמר

  מחייכת אל המראה, אל לאה.

כן?'' הנהנתי   ,הביתה''אנחנו הולכים יחד   , ''היי, דני!'' הסתובבתי אל סהר שחייך אליי

 מסיבה הקטנה שמיכל ארגנה לכבודנו. מושכת אותו אל ה ,בחיוך ותפסתי בידו של סהר

 ניתי להיות לאה.נה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 משל כבשת הרש

 אשדוד ,הקריה מקיף ז'  ,כיתה ח' ,דרה גלוזמן

 נחיית חנה ביטון בה

ישׁ " ה ָהאִּ  ( ז, יב , ב )שמואל   ..."ַאת ָ

ריק לאחר שטרקתי את הדלת  ל ההחל"כיצד יכולתי לעשות זאת?" זעקתי בבהלה אל 

בעוד    , בכוונתי להישאר שם לנצחלו  תי מול החלון עטור הזהב בעקשנות, כאיבחוזקה. נעמד

  מחשבותיי עולות וייסורי עיניי מתרוצצות ללא מעש בניסיון למצוא הצדקה לחטאיי, 

"  ,אני לוחש חרש לעצמי. "היית בשליטה מלאה ",העולם היה בידךהמצפון תוקפים. "כל 

על    דעו  שומר  איניכעת    יכולת לאבד שליטה?"אני ממשיך וממלמל אל החלון שמולי. "כיצד  

אלא זועק את נשמתי לאוויר ללא פחד שמישהו ישמע. היה לי כבר הכול:    , קול נמוך ושקול

רגע ב ממלכה משגשגת, נשים רבות, משפחה וכבוד. אך לא התייחסתי למזלי הרב 

  עורשקע קו הלמתי באגרופי  " ,שבע. "איזה אוויל-החלטתי שאני רוצה אותה, את בתש

עד שעות הערביים, בוחן בקפידה את מעשיי. מדוע גזלתי  החלון  . נותרתי שם ליד  בקיר  נפער

חיים של אדם חף מפשע? למה הוא נאלץ לשלם על חוסר הזהירות שלי? כיצד ביליתי את  

פחתי לגורל אכזר?  הלילה עם אישה של גבר אחר בידיעה שהיא אשתו? האם דנתי את מש

  , הרתיעה אותי מעצמי ואף  ,לו את? אך השאלה שהטרידה אותי מככיצד יגיבו כאשר יגלו ז

בכל פעם שניסיתי להסיט את   השאלה היחידה שבאמת חשובה לי הייתה: "כיצד ה' יגיב?"

במוחי מחדש ודרשה תשובה. הייתי כה  השאלה הנוקבת עלתה מחשבותיי לנושא אחר, 

, שלא שמתי  ם בממלכתיבאנשים העוברימבעד לחלון ובבהייה ממושכת שקוע בתוך עצמי 

ועודדתי את עצמי:    מיידת שזלגו במורד לחיי. באותו הרגע מחיתי אותן לב לדמעות הקטנו 

במשפט זה החלטתי לסיים את היום   " .בוכים אינם "דויד, אתה המלך השולט, ומלכים 

     ולהניח את כל התהיות הטורדניות בצד למשך הלילה.

מונח על  את עיניי ולרוקן את מוחי, שהרי מה ש  לא הצלחתי לעצום  ,רגע שנשכבתי במיטהמ

די. התהפכתי אינספור פעמים ונאנחתי לעצמי בייאוש. לבסוף  כף המאזניים הוא חשוב מ

 על הדאגות, ושקעתי בשינה.העייפות גברה 

לספר לי  החל ת מוי קדבטלטלה, וללא נימוסים וברכות מנתן העיר אותי  , השכם בבוקר

ועיל. עיניו הנוקבות  דיבורו השוטף, אך ללא הלהשחיל מילה ב סיפור. פעמים רבות ניסיתי  

דיבורו העידו שלסיפור יש משמעות רבה, יותר מכפי שאני   ודרךאשר הביטו בי ללא חמלה 

בי למסר  ימסוגל להבין. בשל ערפול השמש החמימה לא יכולתי להקדיש את כל תשומת ל

ט מהפתאומיות שבה נתן העיר  לאחר שהתאוששתי מע , ביר לי. יתר על כןלהעסה שנתן מנ

רונות היום הקודם חזרו אליי. ארשת פניי התחלפה ממבט מבולבל ועייף לחוסר  אותי, זיכ

נוחות. נתן הבחין בשינוי החד ועצר באמצע המשפט שבו סיפר על המעשים המזעזעים של  

ל. לאחר שהסבתי את מבטי חזרה לנתן  וכ  חסראדם בעל מזל רב שבחר לחמוד ולגזול מ

אליו, הוא המשיך לדבר ללא סימן של חשד   תי גתי להראות לו שכל תשומת ליבי מופנודא

שקלתי   ,איש שומר סוד. במהלך שאר המשלב כהבזק קצר חלף בעיניו אף על פי שלפני כן 



פינה  לאותה כיוון שרציתי להיות לבד. חפצתי לחזור   ברצינות לבקש ממנו לעזוב את החדר 

רגע   ,את הסיפורנתן סיים  ,ע לטיפשותי. בסופו של דברולהרהר בנוג ,מול החלון ,בחדר

לפני שהתכוונתי לבקש ממנו לעזוב, וחתם בשאלה: "איזה גזר דין אתה סובר שצריך לתת  

לפני שהגבתי השתהיתי מעט, לא מפני שחשבתי על התשובה, אלא מכיוון   לאיש העשיר?"

הציג עונש ראוי  "הוא יודע". החלטתי שכדאי ל :שבה המבהילהשעברה במוחי המח

בדיוני שהוא יצר הוא הדבר היחיד שטורד את מנוחתי.  ל האדם השהמשל ע  ולהראות לנתן 

עניתי. כמו סכין חד וקר כקרח   ",איש מגיע למות ולשלם פיצויים"אני חושב שלאותו 

אתה הוא האיש העשיר, דויד".  " :נה נתן בקול מתון, מהיר וממוקדשחודר מבעד לבטני  ע

את התשובות לכל   מצאתי זה, שבו הרגשתי שאני מתמוטט, הבנתי שברגע הנורא ה

החליט לסלוח לי לאחר שהבעתי חרטה על המעשה.   , כאל רחמן ואהוב  ,שאלותיי. ה'

מנם הוא גאל אותי מעונש מוות, אך בכל זאת דנתי את משפחתי לגורל אכזר, ואני עצמי  וא

 .    הגוניםים זכיתי לעונש

י את עצמי  אתמצ ,והשלמתי עם עונשיאת המצב הפנמתי זמן מה לאחר השיחה, לאחר ש

גורמת לכל שאר   במוחי  שאלה אחת , וחלון עטור הזהב הבאותה נקודה בקצה החדר, מול 

 ן: "כיצד איבדתי שליטה?"התהיות לאבד את חשיבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  הממשלה של המשאלה

 ד', אשקלון עירוני , מקיף 'תאיר עמר, כיתה ח 

 אוחיון - רשני ב :בהנחיית

 

              בקשתו של שלמה צנועה                                        םנתחיל בחברי הממשלה של היו

 כמה. ו"לב שומע" לשפוט את עמי בח                                                             שאם הייתה התגלות בחלום

             רע. טוב ובין בין חין להב                                מה החברים בממשלה היו מבקשים? 

                                ומדוע בבקשה זאת בוחרים.

 

                        ,לכל אנשי הממשלה                                                         "זוהי בחירה מאוד פשוטה 

 : אליכם אני פונה                                                                 וטה לתוספת במשכורת היא נ 

 בענווה ובצניעות השתמשו                                            ממשלה מבקשים ממון נו ב חברי

                 ואת העם תכבשו!                              הכי מעניינים". אותם אלה  –  ושכר גבוה

                                                                 

 עם כבוד וצדק                                                                 לממשלת העבר  נחזור 

 יהיה שיפור ניכר                                                                          היא ממלכת ישראלהלא 

 וכך נבין שכסף                                                              בראשה עומד אדם מוכר

 העיקר.  אינו                                                                                  שלמה המלך כמובן. 

 עניין.  כלללו  לא היהשבקבלת כסף 

 

 בקשות פשוטות אנשים ל"היום 

 ממון רוצים לזכות ב רק בכסף ו

  בקשה מאוד מיוחדתלי יש 

 ל לא מעניינת. שאת רוב האנשים כל 

 

 

 



 צוואת יואב בן צרויה

 ע"ש יצחק נבון, אשדוד  א" מקיף י  ,כיתה ח' ,ן סימון חושן ב

 : מירי טפר בהנחיית

  שזה עומד לקרות. עוזב את עולמו הוא יודע  זהו שמי. אומרים שלפני שאדם    –   צרויה יואב בן  

שאלו רגעיי  אני מרגיש  ,המזבח ובניה בדרכו לשלמהשאני אוחז בקרנות כ  ,ולאברגעים 

ולספר את סיפורי לדורות הבאים. נהוג   אני בוחר לכתוב, לתעד  , לואהאחרונים. ברגעים 

ים הם  סיפורמאמין ש  אבל אני  ,(טו ג, לים ק)תה " ֱאנֹוׁש כ ֶָחִציר ָיָמיו"לומר במשפחתי 

 נצחיים. 

בת לישי ונצבת בת   ,צרויה ,מייא אך לא סתם ייחוס. ,ייחוס בעלתנולדתי למשפחה 

נכדיו אהבה את אשר אהב את ילדיו ו ,משכמו ומעלה ,סבי ישי היה אדם צדיק .עדאל

שאיננה תלויה בדבר. נהגנו להתכנס סביב שולחנו בשבתות ובחגים, שם נפגשתי עם דודי  

ד  . דודי דו, לשמוע אותו מנגןעם הטלאים יחדחיה הצעיר של אימי. נהגנו לשחק דוד, א

דה ממנו כאשר יצא לנגן  שי. כמה קשה הייתה הפרואביכאח בכור לי ולאחיי עשהאל היה 

מרגע   . וכמה שמחנו אחיי ואני כאשר הציע לנו להצטרף אליו בבריחתו , בבית המלך שאול

את טובתו האישית. קהל  רק . ראיתי לנגד עיניי יד בידדוד ואני הלכנו  , הצטרפותי לאנשיו 

שמח בשמחתו, עצוב    –   לידו  ואני   .דרכו למלוכהנסללה    ,ם מות שאולוע   , מעריציו הלך וגדל

 בשעת יגונו ותמיד מוכן להילחם את מלחמותיו. 

ומחנה   ,בהנהגת מפיבושת ואבנר ,י מחנות: מחנה ישראלננחלק עמנו לש , עם מות שאול

ואחיי. התקופה הזאת הייתה תקופה ארורה, תקופה עקובה מדם,  ת דוד בהנהג ,דוד

יר עשהאל. מותו זעזע את משפחתי  הצע וביניהם אחי  ,ים היו משני המחנותחללים רב 

  .והסכסוך פתח לנו צוהר לאיחוד ישראל ,הסתכסך אבנר עם מפיבושת ,הקרובה. למזלנו

לזה   . ה דודהשתלבות אבנר במחנ ה מחיר, והמחיר היהלתקווה הי –  בחיים תמיד אך כמו 

ל  ישתלב במחנה דוד?! ידעתי שעליי לפעו , אחי רוצח , הבוגד ,לא יכולתי לתת יד. אבנר 

"ַוי ֹאֶמר נִָקי ָאֹנִכי  ולרצוח את הרוצח במו ידיי. תגובת דוד הפתיעה אותי, דוד מיהר להכריז  

י ֵמִעם יְּהָוה עַ  ַלכְּת ִ ןו ַממְּ נֵר ב ֶ ֵמי ַאבְּ   : ואני הרהרתי בליבי (., כחג ,)שמואל ב נֵר"  ד עֹוָלם ִמד ְּ

שה, האם באמת  ממלכתך החד  שנוצר היה למען הפילוג    ך,בשבילאתה נקי? המלחמה פרצה  

נאלצתי להשתתף ב"הצגה" בלוויה  ,לא יהיה מחיר!? בהמשך  ך שלביסוס ממלכת תחשב 

 .אבנרל שנערכה הממלכתית 

ולי  יתי נאמן לו. נאמן לדוד עד מוות. אהכי חזק בממלכת דוד, מאז ומעולם הי האיש     הייתי

ככל העולה על  יו של דוד ועשיתי  פעם עברתי על ציוו  לאורך התקופה היה נראה כי פעם אחר 

  ,אני רוצה להסביר ,דה שלי מן העולם הזהאך לא כך הדבר. במכתב הפר , רוחי

ר לכך. מול  כי לכל אורך הדרך שעשיתי עם דוד הייתי נאמן לו לחלוטין ומעב   ולומר   להדגיש

פנמתי את המעבר  אם אהיה כן עם עצמי, לא ה , ולעיתים ,עיניי נרקמה מלכות ישראל

 ממלכה שלמה.למשפחה למלוכה או של משליטה של שבט או 

ניצחונות מפוארים. שפיכות דמים,    דצל מוות וכאב    –   במהלך החיים   ידברים רבים ראו עיני

  –כל שהייתה קשה כ –  ובכל מלחמה ,יאימהות בוכות על בנים. מלחמות רבות עברתי בחי 



לא    , נועמ  למעןלחם  יבצבאי ובהבנה שאם לא נ ו  אמונה בעמי ב נלחמתי מתוך אידיאולוגיה ו

 . מנויהיה אדם שיעשה זאת במקו

תי לשר  יל חיי הקדשתי כדי להיות הטוב ביותר בתחומי. מונואת כ  , הייתי שר צבאו של דוד

  שכר ש  ,במערכה מול בני עמון וארם .יבוסי הצבא רק לאחר שכבשתי את ירושלים, עיר ה

של דוד הייתה   התנהגותו זו  .בי ושלח אותי לבד לקרב  טחונו יעמון לעזרה, הביע דוד את ב 

התנהגות זו  ב משום שבדרך כלל יצא למלחמה בראש חייליו, אבל אני ראיתי  יוצאת דופן 

עשיתי   ,מערכהאותה אשר מראה שהוא מאמין בי ובהנהגתי את העם. ב  ,סימן חיובי ושל

אמונה  קרבית מצד אחד ו  מלכי דוד בי והוכחתי תכסיסנות  ו שלטחוניאת ב   לאשרל כדי  והכ

. ואכן, צלחתי  , מצד אחראבינו שבשמייםב אלוקים, ב בבורא עולם,  לה אמיתית וגדו

 בגבורה את המערכה. 

מטרתי לאורך כל חיי הייתה לחזק ולבסס את מלכות בית דוד מבפנים ומבחוץ לדורות.  

לא  זאת.  רבים ראו בי קיצוני בכל הקשור למלכות בית דוד, ומעשיי לאורך חיי מוכיחים

מחשבה והבנה מעמיקה  לאחר ברי דוד, אך עשיתי זאת אשקר, במהלך חיי עברתי על ד

אם צריך    .ולא רק לפרק זמן תקופתו של דוד  לדורותבית דוד  ביסוס    :למען המטרה הגדולהו

ביסוס של בית דוד לדורות, אני אעשה כן. הכול  למען יד ולעבור על דבר המלך למען העת

. צריך לעשות הכול במדויק,  לסטות ממנה ימין ושמאל , איןמטרה זו  צריך להיעשות למען

 בהם כל האמצעים כשרים. שלפי הספר, אך להבין כי יש מקרים  

בון נפש  זהו הזמן לחש , , רגע לפני שנשמתי יוצאת מגופיעכשיו .הרבה טעויות עשיתי בחיי 

לשאת  ו עליו  , לקדם מטרה גדולה ממנו כדי מי. יש טעויות שאדם חייב לעשות עם עצ

ל למנוע מעצמו כי פרי  ויכ אדם  יות שום לרעתו. כמו כן, יש טעבתוצאות של מעשיו גם אם ה

לדעת כיצד היו משתנים חייו אם היה משנה ולו דבר אחד, ברגע  יכול  אדם  ניבו. אך איך  י  לא

  וצאה הת –  מעשה שעשהאם היה נמנע מפך? היו טובים יותר? או שמא להקטן? האם חייו 

הביאו לשינויים גדולים, לפעמים אין   בה יותר? לכל אדם יש רגעים בחייו אשרטו הייתה

אך   ,כנית ומנסה לקדם תהליךואנו יודעים לאן דבר יגיע ומה יביא יום. אדם מתכנן ת 

  לנגד עיניי  העול  ,נוי בחיישהביאו לשי אחד הרגעים ,ברגע זה ,לפעמים ההפך קורה. פה 

   החזרתו של אבשלום לירושלים.

ומצא שם   ,מנון, הוא ברח לסבו, מלך גשורשאבשלום, בנו של דוד, הרג את אחיו א  לאחר

, נכדו של מלך גשור ובן הנסיכה ,אבשלום .להיגמריכול היה כאן סיפור אבשלום  מקלט. 

אבשלום   בל אני שכנעתי את דוד להחזיר אתל לבלות את שארית חייו בגשור. אויכ היה

ר חיי היה נגמר  ואולי סיפו  , נשאר בגשור כל חייושלום  אב היה    ,לולא התערבותי  .לירושלים

שלום שב  אחרת. שכנעתי את דוד להשיב את אבשלום ובעצמי הלכתי לגשור להביאו. אב 

ם לכעוס  קובמ –  משך שנתיים. אבשלום לאך נודה לחלוטין ממשפחת המלוכה  , לירושלים

בו אמר לי  שום בא בטענות אליי. לא אשכח את הי  –  היחס כלפיו בשל  על אביו המלך

לְָּחה  ַוי ֹ " :מפורשותאבשלום  ֶאׁשְּ י ֵאֶליָך ֵלאֹמר ב ֹא ֵהנ ָה וְּ ת ִ ַלחְּ לֹום ֶאל יֹוָאב ִהנ ֵה ׁשָ ׁשָ אֶמר ַאבְּ

אִתי ִמג ְּׁשו ר טֹוב ִלי עֹ  ה ב ָ ֶלךְּ ֵלאֹמר ָלמ ָ ָך ֶאל ַהמ ֶ ם"  ֹאתְּ . אבשלום בא  (, לב די  ,שמואל ב )ד ֲאִני ׁשָ

היא אכן טענה מוצדקת,  אני יכול להבין כי טענתו זו    ,לאחור  אליי בטענות. היום, בראייה

 ובגשור היו לו חיים מצוינים.  , מנדים אותו ,בירושלים ,הרי כאן

לו היו   ארץ לשמיים, אני מתוודה. גם לי וגם בחשיבה עמוקה, דווקא ברגע זה שנשמתי בין 

עשיתי זאת. שכנעתי    רצון טובת עמנו ב ני מתוך אידיאולוגיה ו מניעים בחזרתו לירושלים. א



ואבשלום מתוך רצון לקחת את המלוכה מאביו. בפה מלא   . לו לחזוראת אבשלום שכדאי 

בבוא  הוא גם יגיע למלוכה  , אומר כי רציתי שאבשלום ימלוך. הבנתי שאם אבשלום יחזור

אמשיך   , בשלוםגמול על חלקי בתחילת תהליך המלכת אאולי כ . ידולצ אהיה ואני  ,העת

להשפיע על ביסוס מלכות בית דוד  אוכל להמשיך    כךו  ,צבא בממלכת אבשלוםבתפקידי כשר  

  לדורות.

חזרתו של אבשלום לממלכה לא הייתה פשוטה. עבדתי רבות מאחורי הקלעים להסכמתו  

ביסוס בית   , זה השתלב מצוין עם מטרתי של דוד להחזרת אבשלום והבאתו מגשור. רעיון 

המלך   , אבשלום צריך להיותפי הספרלו  ,מלוכהדוד לדורות, שכן אבשלום הוא היורש ל

ובסופו של דבר המלכתו, תחזק את מלכותו של דוד שכן   , קיוויתי שהחזרת אבשלום הבא.

 עליו למלוך. אבשלום אמור להיות יורש המלכות ולכן 

תי שהמלכת אבשלום תביא  אבשלום, סבור ובטוח היי טעיתי כאשר דחפתי להמלכת 

. נחוש הייתי בדעתי  לכן לקחתי על עצמי את האחריות להורגולחיזוק הממלכה ולא להפך ו

להרוג את אבשלום כשמרד באביו ורצה להורגו ובכך לתקן את הטעות שהחלישה את מלכות  

בהצעת הפרס  שכך ודע לאני משיהרוג את אבשלום. בית דוד. אפילו הצעתי פרס כספי למי 

עבור על ציווי המלך.  לבל ארורות אזהרות ב  תיבליקואף  ,על ציווי מפורש של המלך תיברע

לא לפגוע  שהמלך  הוראת את העסקה מסביר שהוא בעצמו שמע את לו אני מציע ש  האיש

  את דעתו.באבשלום ושאף סכום כסף לא ישנה 

אחריות  לקבל    יהחלטתי בכל זאת שעלי   ,ךעל אף שידעתי כי אני עובר במפורש על ציווי המל

י הטמון  אבשלום למלוכה. לכן, למרות הקוש  חיפת דב ולתקן את הטעות שעשיתי    י על מעשי

אני ונושאי כליי הרגנו   ,נאמנות לממלכת בית דוד ב אמונה מתמדת וב אך  ,ציות לדודבאי 

ָפנֶיךָ  לֹא  ַוי ֹאֶמר יֹוָאב " . את אבשלום ח  ֵכן ֹאִחיָלה לְּ ק ַ ה ׁשְּ ַוי ִ לֹׁשָ ֹו ׁשְּ ָקֵעם ב ְֵּלב   ָבִטים ב ְַּכפ  תְּ ַוי ִ

לֹום ׁשָ ָרה נְָּעִרים ַוי ָֹסב ו    .הב ְֵּלב ָהֵאלָ   ו  ַחיעֹוֶדנ    ַאבְּ ֵאי כ ְֵּלי יֹוָאב   ֲעש ָ לֹום  ַוי ַכ ו  ֶאת   ֹנש ְּ ׁשָ "  ַויְִּמֻתהו    ַאבְּ

 (. טו- יד ח, י ,)שמואל ב 

. דוד הרבה להתאבל רב זמן  נמשכהאם כי  ,תגובתו של דוד למות אבשלום הייתה צפויה

ער במחנה דוד. חשנו כי ניצחנו וגם  . תגובתו עוררה צולייחל למותו ולא למות אבשלום

  ַוי ָֹבא יֹוָאב ֶאל "  .מושכות ההנהגה, מיהרתי לחדרו וצרחתי עליוב תפסתי    , סדנו. בשעה זוהפ

ֶלךְּ  ִית ַהמ ֶ ת ָ ַהי ֹום ֶאת ַהב ָ נֵי ָכל ַוי ֹאֶמר ֹהַבׁשְּ ְּ ַמל ְִּטים ֶאת יךָ ֲעָבדֶ  פ  ָך ַהי ֹום ַהמְּ ׁשְּ נֶיָך   נַפְּ וְֵּאת נֶֶפׁש ב ָ

נֹ  נֶֶפׁש פ ִ  ֶתיךָ ו בְּ יָך וְּ יָך. לְַּאֲהָבהוְּנֶֶפׁש נָׁשֶ ֹנא  ש ֹנְֶּאיךָ  ֶאת ַלגְּׁשֶ ִלש ְּ - , וחי ,)שמואל ב  "ֹאֲהֶביךָ - ֶאת וְּ

חזר   והשקט , ידעתי שדוד שונא להיות לבד. דוד יצא אל העם .איימתי שאעזוב אותו  (.ז

רחוק   ,ארמוןואני שבתי לביתי שבמדבר. רחוק מהמולת ה  ,מלוכה. דוד התבצר בארמונול

 וד האבל. ממזימות בת שבע ורחוק מד

אדוניה זימן אותי לשוב לירושלים   אך  שמצאתי,חשבתי להקים משפחה עם האישה 

ת בית  שיבטיח את המשכיו   ,לפני מותו של דוד. מצאתי באדוניה יורש ראוי לכתרולתמוך בו  

חש בארמון בשעה  שנתן הנביא בו אם הייתי יודע, זוממת בת שבעמה  אם הייתי יודעדוד. 

אני נפרד לשלום   , לואלא הייתי יוצא להרפתקה שנייה. בימים  , שהייתי במדבר בביתי

  ,טי, ממשפחתי ומבית דוד בשמחה. נפרד ממרים אהובתי בעצב ובהחמצהמעמי, משב 

אני מוסר לכם את   ,שיטיב עימם. ברגעיי האחרונים ומאחל לעמי שיזכו לשליט הוגן

הקפידו    ,עם זאתו  , רות הבאים. מחובתכם לשמור על אחדותכםצוואתי. העבירו אותה לדו 

  לדאוג גם לעצמכם. הקימו משפחות, פתחו תחביבים וחיו את החיים במלואם. 



 בכם.יהקשיבו לצו ל  :והכי חשוב 

 אחוריהם נשים חזקות. חשוב לי להזהירכם ממנהיגים כריזמטיים שמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קין והבל

 שדרות  ,טע"ש גוטוויר המקיף הכללי אמי"ת ', ח  הכית ,אברג'לאגם  

 בהנחיית: עפרה עמר ואסנת נידם 

 

ר  " ל ה'ַוי ֹאמֶׁ ן  אֶׁ ה נְָפלו  ָפנֶׁיךָ  ָקיִּ ה ָחָרה ָלךְ ְוָלמ ָ ם .ָלמ ָ ם   ֲהלֹוא אִּ ת ְואִּ אֵׁ יב ש ְ יטִּ ת ֵׁ

ׁשו ָקת  יָך ת ְ לֶׁ ץ ְואֵׁ את רֹבֵׁ ַתח ַחט ָ יב ַלפ ֶׁ יטִּ לֹו  לֹא תֵׁ ְמׁשָ ה ת ִּ ל .ב וֹ   ְוַאת ָ ן אֶׁ ר ַקיִּ   ַוי ֹאמֶׁ

יו  ל ָאחִּ בֶׁ להֶׁ ן אֶׁ ה ַוי ָָקם ַקיִּ דֶׁ ָ ש   ְהיֹוָתם ב ַ י ב ִּ יו ַוי ַַהְרגֵׁהו    ַויְהִּ ל ָאחִּ בֶׁ ר   .הֶׁ ל ה'ַוי ֹאמֶׁ   אֶׁ

י י ָאנֹכִּ ר ָאחִּ י ֲהׁשֹמֵׁ ר לֹא ָיַדְעת ִּ יָך ַוי ֹאמֶׁ ל ָאחִּ בֶׁ י הֶׁ ן אֵׁ יתָ  .ַקיִּ ה ָעש ִּ ר מֶׁ קֹול   ַוי ֹאמֶׁ

יָך צֹ  י ָאחִּ מֵׁ ים  ד ְ ןֲעקִּ ַלי מִּ  ( י-בראשית ד, ו) "ָהֲאָדָמה אֵׁ

 

  –עובד אדמה, והבל  , קין והבל, בניהם של אדם וחוה, היו טיפוסים שונים: קין היה איכר

החליט קין להקריב מנחה לפני אלוהים מתנובת שדהו, וגם הבל   , רועה צאן. יום אחד

של הבל ולא    שבמרעהו. אלוהים קיבל את מנחתו  הקריב את בעלי החיים המשובחים ביותר 

   .פורשת סיבת הדבראת מנחתו של קין, בלי שמ

בעוד שהוא נדחה, והדבר  קין לא יכול לשאת את העובדה שמנחת אחיו הקטן התקבלה

 דכדוך. ה' פנה אליו )בפסוקים שמשמעותם המילולית זקוקה להסבר(כעס ומילא אותו 

ה  הוא ינחל הצלחה(: "פנים )אליו  ה' ישא ינכונה, עוד והסביר לו כי אם ינהג בדרך ה ָלמ ָ

ה נָפְּלו  ָפנֶיךָ  ָחָרה ָלךְּ  ָלמ ָ יִטיב  ֲהלֹוא ִאם וְּ ֵאת ת ֵ את ֹרֵבץ וְִּאם לֹא ֵתיִטיב  ש ְּ ַתח ַחט ָ ֵאֶליָך   ַלפ ֶ וְּ

ׁשו ָקתֹו  ה  ת ְּ ל  וְַּאת ָ ׁשָ מְּ בעת    אחיו  רג אתעה לדבריו, קם והש  לא(, אך קין  ז- , וד   " )בראשיתב ֹו   ת ִ

ֶדהַויְִּהי ב ִ ֶהֶבל ָאִחיו  ֶאל  ר ַקִיןַוי ֹאמֶ היותם בשדה: " ָ יֹוָתם ב ַש   ֶהֶבל ָאִחיו   ַוי ָָקם ַקִין ֶאל  הְּ

ֵגהו   נה:  יתמם ועהוקין    "ֵאי ֶהֶבל ָאִחיךָ אל ה' את קין: "ש  ,(. לאחר מכן, חד  " )בראשית ַוי ַַהרְּ

י" ת ִ יתָ "נה לו ה':  ע  ,(. בתגובה, ט ד  שית " )בראֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי  לֹא ָיַדעְּ ֵמי ָאִחיָך    ֶמה ָעש ִ קֹול ד ְּ

 . (, יד  " )בראשיתָהֲאָדָמה ֲעִקים ֵאַלי ִמן צֹ 

 

 אין בך בושת פנים?  ,קין

 אבנים,זה כאילו ליבך עשוי 

 זה קרה בגלל קנאה, 

 טומאה.עכשיו כולך מכוסה 

 אתה רצחת את אחיך! 

 ,  מעשה כזה נורא  לאחר



 עמוד על ידך. אף אחד לא יכול ל 

 וה,ם וחיליד אד , , קיןאתה

 איבה?לא מ מדוע אתה 

 , קין ,קין. קין ,אוי

 מנם אלוהים לא קיבל את מנחתך, וא

 אומר שאתה צריך לרצוח את אחיך. זה אין אך 

 לא בחרת בדרך אלוהים, 

 ה' לא נשא אליך פנים. ולכן

 הוענשת על ידי אלוהים, 

 על היותך אלים. 

 ול, אדמת דם אחיך לא תצמיח יב 

 וכל זה קרה כי היית בבלבול. 

 קין, קין ,קין.  ,אוי

 יה כנווד תמידי, ה תחאלוהים אמר שאת

 ולכן לעולם לא תהיה במקום בצורה ביתית. 

 לאחר שהודית בחטאך הנורא, 

 הורגך,משש  וחאתה אמרת ש

 ל.  ו בטיח לך את הטוב מכהאלוהים 

 הוא יפגע בו הרבה יותר,  ,אם מישהו יפגע בך

 להצטער.   אתה צריך  ולכן

 

 

 

 

 

 

 



 דחפלת צנוב

 , קריית גת אב בוים ז אורט רוגוזין ע"ש   ,כיתה ט' ,אפללו עדי

 בהנחיית: רחל בוסקילה

 

ינו  " ר ָאבִּ ְדב ָ מ ִּ ת ב ַ ם  ָהיו  לוֹ  ו ָבנִּים לֹא מֵׁ ג ַָרע ׁשֵׁ ה יִּ וֹ  ָלמ ָ ְַחת  פ  ׁשְ ֹוךְ מִּ ת  ינו  מִּ י   ָאבִּ כ ִּ

נָה ן ת ְ ין לֹו ב ֵׁ נו  ֲאֻחז ָה  אֵׁ י ָאבִּ  ל ָ תֹוךְ ֲאחֵׁ  ( ד ז, )במדבר כ "ינו  ב ְ

 

בנות של צלפחד. אבי מת בחטאו, אך כוונותיו של אבי  ואני אחת מחמש ה ,שמי הוא ֹנָעה

יד  ימ היו טובות. אבי היה מן המעפילים, קבוצת האנשים שניסו להיכנס לארץ ישראל

  במדבר ארבעים שנה. ודרה כי בני ישראל ינד והגז  חטא המרגלים לאחר  

על ידי  ת לארץ נכשל, והם הוכו כדי לעלו אבקו יסיונו של אבי ושל שאר המעפילים אשר ננ

מו אנשים אחרים.  יהוא לא גרר ע העמלקים והכנענים. חטאו של אבינו היה חטא אישי, 

אני ואחיותיי אוהבות את ארץ   .בה חלם לחיות  כל ימיושומה רצה אבי? להגיע לארץ 

 . (ד ז, )במדבר כ "נו אחוזה בתוך אחי אבינותנה לישראל בכל ליבנו, על כן " 

  

לעבור לבן הזכר במשפחה, ואנו חמש אחיות, ללא  ורה  הירושה אמהייתה  לאחר מות אבי,  

 ולאחר מותו נותרנו רק בנות במשפחה.  ,אח זכר. אבי היה הזכר היחיד במשפחה

יחס  כי מעמד הנשים נמוך משל הגברים. נושא האני ואחיותיי הרגשנו  ,מאז ומתמיד

    שה ומעמדה דובר לא מעט בביתנו. ילא

  –  תרצה ;מהפועל לנוע –  הקשורים לתנועה: נועהלאחיותיי ולי הוענקו שמות פרטיים 

מהפועל מחול. אני    –   ומחלה  ;מהפועל לחוג   –   חגלה  ;מהפועל ללכת  –   מלכה  ; מהפועל לרוץ

לי שייכות שונים  אני סבורה כי שמותינו מייצגים מעג , יתרה מכך .רואה בזה משהו ייחודי

להיות   : ם גם מסר סמויקיי תנועהלהבחין כי ב  אפשר עה: לדעתי הקשורים וכרוכים בתנו

לצאת   , תנועה פירושהשהרי אדם שזז ונע מושך את תשומת הלב אליו. כמו כן .בולט יותר

מאזור הנוחות שלך, ללכת בדרך ובסגנון שלך ולהיות חופשי יותר. וזה בהחלט מתקשר  

היסטוריה ומשנות לגמרי את כללי   בו אני ואחיותיי עושותשי שלי. לסיפור לסיפור האיש

 תר. הוגן יו  כך שיהיהק המשח

 

שהירושה לא הייתה   היא  תורה קבע כי בנים יורשים את אביהם. האמת ב דין הירושה 

נלחמנו    .המצב הכלכלי שלנו היה טוב מאוד. לא לשם כך נלחמנו  ,גם ללא הירושה  .אישיוה

ו. חוסר הצדק הזה הדיר שינה  ולשם המעמד החברתי של הנשים בתקופה ז בשביל אבינו

ממישהו אחר? שאלה מהותית זאת  פחות טובה  אני אישה כעצם היוולדי מהאם  : מעיניי

 כי ילדה הייתי אז.   ,מנסה לברר אותה היום  עולה בראשי בעודי

שים עקרות בית  גדלתי למציאות מסוג זה, כך חונכנו מגיל קטן. הנ ,שאר הנשים בעםכמו 

  אינהזאת  ,לדעתי  ם בעבודת כפיים כיוון שהם המין החזק.והגברים מפרנסים ועובדי

המציאות הנכונה. המציאות היא דינמית וניתנת לשינוי. לאחר מותו המצער של אבי,  



הצדק שחיכינו לו כל ימי חיינו: שאנשים  הייתה לנו הזדמנות להוציא את הצדק לאור, 

עוד נשים שחשבו כמוני, אך   יו את הדעת באור אחר. אני מאמינה שהיויבחינו בו ויתנו על

עדן לדבר על כך ולשתף אחרים בדעותיהן היה הפחד. הפחד שאת היחידה  מה שעצר ב 

מישהי כמותן  נשים חיכו לרגע שאולי אותן  , שחושבת כך, הפחד שיזלזלו בדברייך. כמו כן

  משהו. ז ותעשה תע

לקחת את   חמש אחיות מבית אבא המחליטות אנו  .חששהיום אנו מעידות ללא  ,נהיוה

  בגלל נגד. לעשות מעשה הדורש הרבה אומץ וכוח רצון. המושכות לידיים ולא לעמוד מ 

ביתר רצינות, וזה נתן בנו תחושת ביטחון שאנו   הקשיבו לנו שהיינו חמש בנות, בני העם 

 לגמרי לא לבד במאבק. 

  –  שנותרה ללא ראש המשפחה –  ולמשפחתי וכביכול לי , החלו לחלק נחלות בארץ ישראל

ואחיותיי אהבנו את הארץ אהבת אמת, רצינו בכל    לא הגיעה נחלה בגלל היותנו נשים. אני

נו, אזרנו אומץ והחלטנו פה  והרצון לשינוי שהיה בעוכרבנו לחיות כאן. עם כל הכעס יל

והן, הנשיאים וכל  שאנו חייבות לפנות למנהיגי העם: משה, אלעזר הכ  ,אני ואחיותיי  ,אחד

נעת שלא תפגע בכבודו של  דויק כיצד נסביר ונפרט להם בצורה משכעדת ישראל. ידענו במ

בם, הצלחנו לשכנע אותם אף לשנות את  יבנו אל ל ידיברנו מל , כשהגיע הרגעאף אדם. 

נשים לגברים. גרמנו להם להבין את רגשות הנשים בעם  שוויון הזכויות בין  בנוגע ל תפיסתם  

  נו כי קיים הגיון בדבר. עמדנו לפניהם וקיווינו כי ישנו את דעתם ויבי ,מבטנומנקודת 

ר ָאִבינו  וטענו: " ב ָ דְּ ם ָהיו  לֹו  ו ָבִנים לֹא  ֵמת ב ַמ ִ ה ִיג ַָרע ׁשֵ ֹו  ָלמ ָ ת  ַחְּ פ  ֹוךְּ ִמׁשְּ ן    ָאִבינו  ִמת  י ֵאין לֹו ב ֵ כ ִ

נָה ה  ת ְּ נו  ֲאֻחז ָ  . " )שם(ב ְּתֹוךְּ ֲאֵחי ָאִבינו   ל ָ

 

הם היו המומים   ,במבט מופתע. ללא ספקכולם הביטו בנו שאני ואחיותיי הבחנו 

  : מעולם לא עלה בדעתם נושא מסוג זה, יתרה מכךאותה העלינו ביתר שאת. ש מעמדתנו, 

התלכנה נשים עד משה לשם טיעון כזה?! תחילה היה מבטם מעט מזלזל, שהרי לשם מה  

והתמלא  מבטם השתנה  ,רק לאחר זמן מה? נשיםתבואנה הנשים עד הלום? מי הן אותן 

מנהיגי העם. ללא שמץ של  עד  , הנשים , אנוהגענוכבוד כלפינו. כנראה ידעו כי לא לריק 

 ח ורצון קיים בנו. והבינו עד כמה זה חשוב לנו ועד כמה כ ,ספק

וזה   ,בם של האנשים ששמעו את קולנו ואת דברינוימפתיע, הרגשתי שהצלחנו לגעת בלב 

הזו, הוא נראה מבולבל, שהרי מעולם    מובן מאליו. לאחר שמשה שמע את הסוגיה  אינוכלל  

א עלה הנושא בדעתו, בודדים הגברים שהתעניינו במעמד הנשים ובשוויון זכויות, אם  ל

בכלל היו כאלו. ואז החליט משה כי מחויב הוא לשאול את ה' מהי התשובה לבקשתנו.  

ו שמשה  ן המעט בשכרנכהיא שלילית. שבין יובית ח  התשובהידעתי שאנו נחולל שינוי, בין 

 ושאר העם יהיו מודעים לסוגיה. 

התשובה. הדופק שלי החל לעלות, כל כך   לשמוע אתחייבת לציין כי היינו לחוצות אני 

  ראויות הנשים אנו שבי שהתשובה תהיה חיובית ושנקבל את הנחלה ואת הכבוד ירציתי בל

ך קטן כשתהיתי  עלה בי מעין חיובה תהיה כפי שציפינו.  התשואם  נגיב  . כבר דמיינתי איך  לו

מה יקרה אם משה יענה בשלילה, ואז החיוך נמוג. הסתכלתי על   על כך. אחר כך דמיינתי

בדיוק כמוני, היה אפשר לראות בבירור שאנחנו רוצות   , י וראיתי כמה הן לחוצותאחיותי

הוא הסתכל לכל אחת   .ה'את התשובה ממשה קיבל  ,את זה בכל מאודנו. לאחר זמן מה



להיות מהיר יותר,  לא יכול  יניים. אם קודם לכן חשבתי שהדופק שלי ואחת מאיתנו בע

 טעיתי. ואז נשמתי נשימה עמוקה.

ָחד ד ֹבְֹּרת משה הפנה מבטו אלינו ואמר את דבר ה׳: " ן ָלֶהם ֲאֻחז ַת נֲַחָלה    כ ֵן ב ְּנֹות צְָּלפְּ ת ֵ נָֹתן ת ִ

ת ָ ֶאת נֲַחַלת ֲאִביֶהן  ֶהםב ְּתֹוךְּ ֲאֵחי ֲאִבי ַהֲעַברְּ עים  כן! זה היה אחד הרג .(ז " ))שם, ָלֶהןוְּ

הצלחנו לחולל   :המאושרים בחיי. הבטנו זו בזאת במבט מאושר, מסופק, במבט המשדר

 שינוי. 

איש מת ללא בנים זכרים, הנחלה תעבור לבנות. זאת אומרת  שמשה המשיך ואמר, במקרה  

גאווה, הרגשנו   הנשים זכאיות לקבל את הנחלה. התמלאנו שבזכותי ובזכות אחיותיי, גם

סטוריה ולתת לנשים  ינו, לשם כך נועדנו כנראה, לחולל שינוי בהשמילאנו את תפקיד חיי

ך שנתן לנו להגשים את מטרתנו. ללא  בי על כ יאת הכבוד שהן ראויות לו. הודיתי לה' בכל ל

 ספק זאת הייתה השליחות שלנו. 

 ולהביאה לחולל שינוי לטובה  אין דבר העומד בפני הרצון! אם אני רוצהבנתי ש  ,רגעבאותו  

משנה מי אני, מה הגזע שלי, מה המין שלי  אין זה ו ,אני יכולה לעשות זאת , נותלהוג

 קול הנשים היה חזק יותר. היחס אל הנשים השתנה לטובה. ,יום ומאיפה באתי. מאותו 

  ,רמובן שעדיין יש מקום לשיפו גבוה יותר.  ין העצמי של בנות ישראל  בטוחני כי מעתה דימו

המילה האחרונה של   שטרם נאמרהאבל סמוכני  , במלואו עוד לא מתקייםושהשוויון 

   לו אנו מייחלות. ש הנשים, ועוד יבוא היום 

כי לא רק הנשים יכולות ללמוד מהסיפור שלנו, אלא כל אדם באשר הוא.  היא  המסקנה שלי  

. אני מקווה  את חותמו  ולהטביענוי, להשמיע את קולו כל אדם המרגיש צורך לעשות שי

יוכיח שאין דבר העומד בפני   :לדורות הבאים, ויתרה מזאת השראה ישמששהסיפור שלנו 

 הרצון. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 המכתב שלא נקרא מעולם

 אשדוד   ,מקיף ג' , ט'  כיתה, יאן גורין

יפה עוזיאל  :בהנחיית  

קה ויגון  כל השנים האלה של שתי .לשמור את זה יותר במצפוניכי איני יכול אני כותב זאת 

סבור שאוכל לחיות עוד עם   נייוא , יטה השתלטה על חושישינו משהו עמוק בנשמתי, החר

ליבי דואב רק מהעובדה שהסתרתי זאת ממך כל השנים האלה, מעשיי הנוראיים    .סוד כזה

 . ומוחי ממשיך לנזוף בי על מעשיי  ,הותירו סימן בנשמתי

ונשמתי מפצירים בי להתוודות   ליבי ,אלוהחרטה ההשתיקה, הצער ו ולאחר כל זמן 

והגאווה כילו את  כל העצב והצער שלנו נובעים מהמעשים שלי ושל אחיי, הקנאה בפניכם: 

 אנו אחראים לאובדן אחינו יוסף!  .ההיגיון שלנו, ואנחנו נקטנו בפעולה מטורפת ונוראית

 

אני    . כזהשגרמתי לך כאב, צער ועצב  ששיקרתי לך, אבל בעיקר  מאוד  מצטער  אני    , אבא יקר

מתרחש, ונשמתי דוחקת בי לומר לך את האמת על כל מה  אחריות מלאה על ה בל מוכן לק

  ,זו הסיבה שאני כותב לך את זה . כוח כדי לספר לך זאת ישירותרוחי ב שקרה, אבל אין 

אוכל למסור לך מכתב זה   ,חיפושנו אחר מזון, מבתקווה שאחרי שאני אחזור ממצרים

 . ינוצרותונצליח לפתור את כל 

  . פנו נגדי ונגד אחיי באותו לילה בדותן הרגשנושון היגו הקנאה .אני מבקש ממך סליחה

  . בשר מבשרינו , אחינו , , ואחיי הציעו להמית את יוסףההרגשנו מושפלים מכותנתו החדש

כדי למנוע   . עלה במוחי רעיוןאז  .כל כך נוראית אבל נשמתי לא אפשרה לי לבצע פעולה 

כל לבוא אחר כך ולהוציאו,  קיוויתי שאו   .לזרוק אותו לבור במדבר  הצעתי להם ,שפיכת דם

 אבל לא הבנתי שזו תהיה הפעם האחרונה שאראה אותו. 

איני מאשים אותם על כך   . סוחרים ערביםכעבד להאחים שלי מכרו אותו , בזמן שאכלנו

שלי, אבל אחרי זה לא הייתי יכול לעשות שום דבר   ואני לא מנסה להכחיש את הטעות 

ל: הפחד שלי  וממנו אני מתבייש יותר מכשלהחזרת יוסף. אבל אז ביצעתי את הדבר 

 מהתגובה שלך גרם לי לשקר לך ולגרום לך לחשוב שהוא נאכל על ידי חיית בר. 

 

איני  . נפשי התמוטטה ,האלה של צפייה בך מתאבל ובוכה על יוסף אבל אחרי כל השנים

שה'    העונש  הרעב הוא אני תוהה אם    .רעב הזו יכול לנצור את הסוד הזה, במיוחד בתקופת ה

  כזה.שקרינו ובגלל שגרמנו לך נזק בגלל נו בגלל מעשינו, ל שלח 

ונפשי מרגישים קלים יותר, ואני מקווה שאוכל   רוחי  ,נשמתי  ,לאחר שכתבתי את הדברים

בשורות    בעת שלעביר לך את המכתב הזה  שאו   ינולחזור ממצרים עם מספיק מזון למשפחות

 ת. טובו

כל השנים  . אחרי שלי מבקשים ממך שתסלח לי הנשמה, הרוח, הנפש והגוף  ,אבא יקר

אני    ,קצר אך מלא חרטה: אבא  , דבר אחדרק  רוצה לומר לך  של חרטה מצטברת, אני    ,לואה

 מצטער מאוד. 

 מצטער בכנות, בנך ראובן. 

 



של יעקב   צי האי סיני, וסבורים שהוא נכתב על ידי ראובן בנומכתב זה נמצא במדבר ח 

 מזון בתקופת הרעב ולפני שנפגשו עם יוסף במצרים.  ש אחר פח לבמהלך מסעו למצרים 

או ֵבן" :, כא; כט; לב פרק לז בראשית מבוסס על התנ"ך,ו נכון )מידע זה נחשב  ַמע רְּ ׁשְּ   ַוי ִ

ֵלהו  ִמי ָָדם או ֵבן ֶאל נ ו  נֶָפׁש. לֹא נַכ ֶ  ַוי ֹאֶמר  ַוי ַצ ִ ב רְּ ִה  ַהב ֹור ַוי ָׁשָ רַ  יֹוֵסף ב ַב ֹור נ ֵה ֵאיןוְּ קְּ   ֶאת  עַוי ִ

ָגָדיו. ל ְּחו  ֶאת ב ְּ ים ַויְּׁשַ ַס ִ רו   ֲאִביֶהם ַוי ִָביאו  ֶאל כ ְֹּתנֶת ַהפ  נְָּך   נָא ַהכ ֶר ֹזאת ָמָצאנו   ַוי ֹאמְּ ַהכ ְֹּתנֶת ב ִ

 ( "לֹא  ִאם ִהוא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 העקוב למישורהיה ו

 ת גת י יקר , מקיף שלאון,  'ט  כיתה, צליל חיון

 פנינה שטרן : בהנחיית

ל ירוק  והכ .ל הנוף הפסטורלי עוצר הנשימהאעל כרי הדשא הנרחבים, משקיף  אני יושב 

בלי הגנה מהקור שיגיע   , אך הלב לא שקט, לא רגוע. אני כאן לבד, בודד , ויפה מסביבי

פני  י מימי שתמיד גוננה עליביום. רחוק מאבי, רחוק מא  י יפול עלי בלילה ומהשרב הכבד שי

שאליו אני  אני אוהב ו –  לומר את האמת  אם  –  תו שאו  , תבוא, רחוק מאחיכל צרה שלא 

 מתגעגע. 

תהילה ולפגוע באחי ולהתרחק    , כסףמעמד,  לרדוף אחרי  אם היה כדאי  את עצמי  שואל  אני  

 לשלם עכשיו?  האם כל זה שווה את המחיר שאני צריך . מבני משפחתי

האמת,    לומר את  אם  אך  ., יכולתי לסרב להצעתהמייאני לא יכול להפיל את האשמה על א

יש בתוכי רצון ודחף להיות השולט, הבולט, הראשון, זה שיש לו רכוש רב ומעמד, לכן לא  

אך זה לא   ,ראשוןמי לצאת ייכולתי לסבול את העובדה שנולדתי שני, נאבקתי עוד בבטן א

 !!!קרה

סורי המצפון לא נותנים לי  י י מתחבט ונאבק עם עצמי, כל הלילה לא הצלחתי לישון, אני

 אך העורמה שבי הביאה אותי למקום אחר.  ,ני רוצה שקט נפשימנוח, א

חז  בידו האחת א  . וריח של דם עלה מגופו  ,כולו פרוע ומיוזע, בגדיו קרועים , הוא עמד מולי

התחלחלתי בראותי את   ת דם. תת עה ושוחיה פצוב יה יובידו השנ ,קשתב הוא בחצים ו

  .. .להרוג חיות, חיה ועוד חיהיום לצאת לשדה ומכיצד מסוגל עשיו יו החיה, לא הבנתי

אופן לא יכולתי  ו  פנים  אך בשום  ,גם אני אכלתי בשר  בתאוות יתר.  ןולאחר מכן לאכול אות

ל, ברור לי שאם  אני יכול לאכו ,כל זמן שאני לא רואה כיצד הורגים ומכינים . להרוג חיות

 ייתי מוותר על הרעיון. אני הייתי צריך להרוג כדי לאכול ה

ה  נָא ִמן  ַהלְִּעיֵטִני" י ָעֵיף  ָהָאֹדם ָהָאֹדם ַהז ֶ י עשיו בקול בס  יפנה אל  ,(, לה" )בראשית כָאֹנִכי  כ ִ

 ותובעני. 

ָך, ִלי ִמכְָּרה ַכי ֹום ֶאת"  ססתי לומר. ילא ה ,( , לאה)בראשית כ "ב ְֹּכָרתְּ

אל   נשואותופניו לא היו  ,דיים, הוא תמיד רצה את הסיפוק המיי ו אחי לא חשב פעמיעשי

ה  ִהנ ֵה ָאֹנִכי הֹוֵלךְּ ָלמו תלכן אמר "העתיד,  ָלמ ָ ה ִלי וְּ  .(, לב ה)בראשית כ "ב ְֹּכָרה  ז ֶ

תה החלטתו,  יהי  ת ומכר לי את הבכורה תמורת נזיד עדשים. כמה טיפשייד  ימהסכים  הוא  

האם    ותו של אחי?? תמימ את  לנצל את טיפשותו ונכון  היה  חוכמה. אך האם  לא נהג ב   מעולם 

 שלו ולזכות בדבר יקר שהוא הבכורה??גע הרעב לנצל את רנכון היה 



והוא התנפל בתאוות יתר על המאכל שהכנתי, הבטתי בו ונזכרתי   , נתתי לו לאכול

ינות, שיאכל יפה  מי ובהערותיה הבלתי פוסקות לעשיו שיתנהג יותר בעדיבמילותיה של א

 ראוי לבכורה. נו איוחשבתי בליבי שהוא    ,בגסות ולא

היא נתקפה חלחלה    .שאבי רוצה לברך את עשיו מא  י אשמעה    ,הימיםאם לא די בכך, באחד  

התאב לבשר ולחיי הרגע, יזכה לגדולה   ,אופן לא רצתה שבנה גס הרוחפנים ו בשום , עזה

  ,הולכת ובאה בחוסר שקט, ליבה לא שקטראיתי אותה בוכה ימים ולילות,  יותר ממני.

היא   . מאוד דאגתי לה התנהגותה, לתי אותה לפשר ניגשתי אליה ושא לרגע. ומוחה לא נח 

  ,שפכה את ליבה ואמרה שלמילה ולברכה יש כוח מאגי עצום, "אביך רוצה לברך את עשיו 

רה כאשר  עבדים של העם שיצא מעשיו, אסון גדול יק יהיווחלילה אם יברכו, כל צאצאיך 

ך, עולם של  י ישלוט על צאצא , חומרחיי התאב לאוכל ול ,גס הרוח ,הגוי שיצא מעשיו

שואף לצדק ומכיר    ,בעל ערכים  ,העם השולט צריך להיות חכם  ,בעולמנו  הינום יהיה כאן.יג

לערכים של   התן דוגמ י ם, שישוטר לכל העמים האחרישישמש עם בערך החיים והשוויון, 

 ".טחוןיב  , שלאהבה , של כבוד

ם  לע תינתןשפע ל, חובה שהברכה לשליטה ומאוד נכונים וצודקיםמי נשמעו ידבריה של א

לכן    .טחוןיב של  חיים ושל  ערך  בעל  תכונות של אהבת הבריות, בעלשיצא ממני, עם שיהיה 

  , ניצלתי את חולשתו של עשיו כשם ולשתף איתה פעולה. של אימי הסכמתי ללכת בדרכה

ה היה אופיי,  ז .כך חשבתי ,, אין ברירהוורונוי עאת ושל אבי שתו כך אוכל לנצל את חול

נצל מאסון צריך לעיתים לנהוג בעורמה  יכמה, אולי כדי להחוב תמיד נהגתי בעורמה ו

 הצדק והשוויון??  ,היושר  פי ל תחבולה? או שתמיד צריך לנהוג עב ו

ה בְִּני":  מי הדהדו שוב ושוב במוחי י מילותיה של א ַעת ָ ַמע ב ְּ   וְּ ר ֲאִני   ֹקִליׁשְּ ַצו ָה ֹאָתךְּ.  ַלֲאׁשֶ   ֶלךְּ  מְּ

נֵ וְַּקח ַהצ ֹאן ֶאל נָא ם ׁשְּ ָ יםִלי ִמׁש  לסרב  האם יכולתי . (ט- ח ,ז)בראשית כ "ֹטִבים י ג ְָּדֵיי ִעז ִ

  .הדחף לשליטה היה קיים בי , ומלבד זאת ,כך חשבתי ,מי?? לא!!! הצדק היה עימהילא

  מחודדיםולכן חושיו האחרים    ,הרי אבא עיווראך בליבי התעורר חשד,    , קמתי ללכת לצאן

ויש לו    ,, הרי אחי עשיו שעירה שאני יעקב הוא ירצה להריח אותי ולמשש אותי ויגל . מאוד

 ובמקום לברך אותי יקלל אותי.   ,ריח חזק של חיות השדה

היא הלבישה אותי בבגדי    ".תבוא הקללה  י"עלי  :אמרה לי  ,שהייתה נחושה וחכמה  ,מאיא

  אבי, יחוש שאני שעיר. ידיי שאם ימשש אותי על ורות הגדי שמה על צווארי ואחי ואת ע

טחון שזה הדבר הנכון לעשות.  יהמטעמים שהכינה אימי, בשלווה ובב הגשתי לאבא את 

 "?מי אתה" : שאל אותי ,שגם היה חכם מאוד ובעל חושים מחודדים ,אבא

ֹכֶרךָ ָאֹנִכי " ו ב ְּ אך   ,מנם ערמומי הייתיואמת יצאו מפי, אמילים של  .( , יטז" )בראשית כֵעש ָ

 עשיו הוא בכורך.  –  " "עשיו בכורך .זה אני .אמרתי –  אנוכי"" לא שקרן.

ה"אבי העלה ספקות,  ִני ג ְּׁשָ ָך ב ְּ ו  נ ָא ַוֲאֻמׁשְּ ִני ֵעש ָ ה ֶזה ב ְּ ,  )בראשית כז  "לֹא ִאם ַהַאת ָ

לא   , נכון .יעקב אני רור שידברים אלו, אולי הייתי צריך לומר בב שמע נאלמתי ל .(כא

שאני יעקב, הרי   אין לי ספק שאבא הבין י, היה לי נוח.אך לא הבהרתי את דברי ,שיקרתי



 .כנראה שבתוך ליבו רצה שאני אקבל את הברכה .לברכני החליט  , ועם זאתשמע את קולי

 כנעה אותו שאני הבן הראוי והמועדף. שש  , לכך הייתה שותפה אימי

  " אחיךישתחוו לך עמים... היה גביר לורת אחזה בכל גופי " וצמרמ ,שמעתי את ברכת אבי

מקבל ברכה זו, צאצאיו היו נוהגים בנו באכזריות,  אם עשיו היה )בראשית כז, כט(. 

 השפלה, כך נהג עשיו עם אנשים ועם החיים עצמם. ב בבוז ו , רודנותב 

א הציעה  מיא  . ממשפחתיו, אני מרוחק מביתי  אך כיום אני נאבק עם עצמי, בטני מתהפכת

רור  יעשיו אמר בב  . מאחיות הנשקפת לי מלט מסכנת המויכדי לה לי לברוח לאחיה לבן

  פעלתי  שגנבתי לו את הבכורה ואת הברכה.על  שהוא רוצה להרוג אותי, הוא מלא כעס וזעם  

 סורים הזאת. יוכנראה מגיע לי לעבור את דרך הי , בחוסר יושר

רחוק אישה מתקרבת לעבר פי הבאר,  מחשבות, אני רואה מב בעודי שקוע בהרהורים ו 

חטובות, אישה חזקה הבאה שיער שחור חלק גולש על כתפיה הת גב, יה, דקיפהאישה יפ

שיגיעו  התקבצו רועי צאן נוספים וחיכו לרועים    ,עתבאותה    .עם עדריה לשאוב מים מהבאר

לבן  בתו של  ,בראותי את רחל  כדי לגולל את האבן הענקית שהייתה מונחת על פי הבאר.

רגע  באותו  לתי את האבן מעל פי הבאר.בדי וגולעצומים וניגשתי לדודי, קיבלתי כוחות 

   הבנתי שאני רוצה לשאת אותה לאישה. היא האישה שתכניס כוחות ומרץ לחיי.

הרגשתי   חיבק ונישק אותי בשמחה.הוא  בלבן דודי רץ לעברי,    הבחנתי  , כעבור דקות אחדות

  , עשאליו אני מתגעג ,אחיעם ו יפחה, אומנם לא עם הוריהקלה עצומה, שוב אני בחיק מש

 ה וכואבת נורא.הבדידות קש .עוד אדם בודד איניאך 

  לבן הזמין אותי לביתו וגילה יושר והגינות, שאל אותי מה ארצה תמורת עבודתי אצלו.

ִנים "  :שמחתי מאוד ועניתי לו בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ַבע ׁשָ ָך ׁשֶ ָר   ֶאֱעָבדְּ ךָ ב ְּ ת ְּ   ֵחל ב ִ

ַטנ ָה יש רחל אחרת,  רוצה את רחל, וכדי שלא יחשוב שאולי  אני. , יח(ט )בראשית כ "ַהק ְּ

 !!!אמרתי לו הקטנה  ,ושמא יעלה ספק שאולי התבלבלתי בשמות , תךאמרתי לו ב 

ומראה  ברגע הראשון שראיתי את רחל, ליבי נקשר אליה, היא הייתה אישה יפת תואר 

  מה ואהבה. ושופעת חוכ   רנית יה, נראתה אנרגטית, ע יסיפו על יופשתכונותיה הנאצלות הו

יגעה וטרודה מבלי    , אך נראתה תמיד עייפה  ,אישה אציליתאחותה התאומה, הייתה    ,לאה

 נראית לעין. סיבה 

ברעיית  התחלתי לעבוד במרץ אצל לבן דודי, החלפתי את תפקידה הקשה של רחל אהובתי 

התעוררתי בבהלה לקול נהמת להקת זאבים,   , לילה אחד הצאן, תפקיד קשה ביותר.

ה של זאבים מתקרבת לעבר הכבשים  להק ראיתי פקחתי עיניי ו  . לכו והתעצמוהקולות ה

י, אחזתי  ינעמדתי מיד על רגל  שלידם רבצו בנחת גדיים רכים וקטנים שזה עתה נולדו.  ,שלי

כוח מכה אחר  לידי לעת הצורך והתחלתי מכה בהם בכל התמיד  מונח  שהיה    במקל הרועים 

ם  אחד הזאבי .שבעיניי היו נצח , מה דקותהמאבק עם הזאבים נמשך כ מכה אחר מכה.

. נשמתי לרווחה,  להבריח אותםלבסוף הצלחתי    ממנה.  תתודם ש  ,הצליח לנשוך אותי ברגל

חשבתי על רחל    , רגעבאותו    קרעתי חלק מבד חולצתי וקשרתי את רגלי.התיישבתי על אבן,  

. שמחתי  כך כלקשה ומפחידה עושה לו הייתה נמצאת בסיטואציה אהובתי, מה הייתה 



אלא גם על רחל שעתידה   ,שאני מגן לא רק על הצאן הרגשתי את תפקידה.  מבצעשאני 

 שתי. ולכן שבע שנים היו בעיניי כימים אחדים מתוך אהבתי אליה.להיות א 

חדת שמתאימה  לשאת אישה מיו  :ידעתי שיש לי מטרה ברורה .האהבה נטעה בי המון כוח

בר שישה  סלע כל יום שעבר, כב תי  חר   מה ואוהבת.ה, שנינו נקים משפחה חילי מאוד באופי

נשארה עוד שנה, אני רוצה לראות גם את הסלע השביעי מתמלא   . לגמרי ים תסלעים חרו

 סימנים. 

סימנים   ובהםכל כך הרבה סלעים  .ושאלה אותי מה הסימנים האלה ירחל התקרבה אלי

  ת רוח, התחלתי לחרו י, אני מחכה בקוצר י"אני מחכה ליום שתבואי אל .קהבחוזים תחרו

רחל, אני כאן כי אני שואב כוחות ממך. אני לא יכול להסביר מה  , וןבסלע השביעי והאחר

 ." קורה לי כאשר אני רואה אותך

"אבא אדם רמאי,    :והיא אמרה לי ברורות  , רחל השפילה מבט, פניה היו מודאגות וחיוורות

נו על סימנים כדי  י נסכים בינ הבתום שבע השנים, הב חוששת שהוא לא ישיא אותי לך אני 

 " נשא לי ולא לאחרת.י תלהבטיח ש

"רחל    :אבןב תי  , חריושרה, הרמתי אבן מחלוקי הנחלעל  הבטתי ברחל בהערצה על כנותה ו

ן  "זה יהיה סימ  :רחל קטפה פרח ריחני ואמרה לי  .ונתתי לרחל את האבן כסימן   ,אהובתי"

המשכנו   ".ה, זהו ריח שנדבק לבגדיינו, אביא לך ביום הכלולות פרח ריחני ז ינוסף בינ

 ספנו עוד ועוד סימנים, שבעה במספר, סימנים רק שלנו... וא

 

אחד הלילות היפים ביותר   היא נכנסה לאוהל... ועימה הסימנים המיוחדים. זה היה

רציתי   נולדתי בשבילה.ש, אליהבחיי, אושר גדול הציף את ליבי, הרגשתי שאני מחובר 

פניה היפות והקורנות, את  שאראה את זיו    ,חלתי לבוקריי  ועם זאת,  משך לנצחישהלילה י

 " ."אני אוהב אותך :חיכיתי להביט הישר לתוך עיניה ולומר לה . חיוכה הענוג

ועיניי   ,. שמח וטוב לב הסתובבתי לעברההשחר עלה, קרני השמש חדרו לתוך האוהל

 ! שוכבת לצידי לאה חשכו. 

מאמין   , אולי אני רואה את לאה כי אני לאיטב הרואה  איני, אולי יפשפתי את עיניש

י לא טעו, לאה שוכבת לצידי, כל הלילה עשתה עצמה כרחל, כל  יעינ ברחל??שזכיתי 

 הכיצד??  ,הסימנים שהיו לי ולרחל היא ידעה

 למה רימית אותי???  , "בת רמאי

שת  שימ.  רמהואביך אמר בא אחיך במ  לא רימית את אביך?  "ואתה  :והיא ענתה לי בשלווה

 " לי מורה טוב.

  י כבומרנג, אכן שימשתי מורה טוב. ימה, מעשה המרמה שלי חזר אלתדהתי  י נאלמתי, הוכ

ולבן ולאה ניצלו את   .כדי לרמותו ,החשכה שבה היה אביאת , העיוורון  אני ניצלתי את

   ח.החשכה באוהל כדי לרמות אותי ולטמון לי פ 



ק לֹא" :עפעף ענה שאלתי את לבן, והוא בלי להניד ""למה רימיתני? מְּ ה ֵכן ב ִ ָלֵתת   ֹוֵמנו  ֵיָעש ֶ

נֵי ַהב ְִּכיָרה ַהצ ְִּעיָרה  . (, כוט" )בראשית כִלפְּ

נזכרתי שנעצתי סכין בגבו של אחי, גנבתי לו   הרגשתי חצים בבטני, ,למשמע מילים אלו 

 .הבכורה כעת לבן נעץ בי את הסכין ונתן לי את . רמה את הבכורה, ניצלתי את חולשתובמ

 ה אירוניים החיים. יתי את הבכורה וקיבלתי את הבכורה. כמרצ

אעבוד   יסורים שעברתי נועדו לזכך אותי.יהיום נסגר מעגל, ריציתי את עונשי עד תומו. ה

  , לא אוותר על אישה אצילת הנפש הזאת . עוד שבע שנים נקיות בשביל רחל, החלטתי

  . תתחתן לפניהאם היא ל תרה לאחותה על הסימנים כדי שאחותה הבכורה לא תושפשווי 

יארה לעצמה שאתעקש ואעבוד שבע שנים נוספות כדי לזכות בה ולמרות  ודאי לא תהיא 

רוצה    איני  ,אני צריך ללמוד ממנה ולבקש מאחי סליחה ומחילה   ויתרה למען אחותה.זאת  

 עוד לנהוג בדרך חתחתים. 

ךָ לֹא יֲַעֹקב " מְּ  קולו של המלאך.  שמעתי את  ,(, כחב בראשית ל)" ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

לנקוט בדרכים נפתלות הכרוכות בכאב כדי לזכות  עוד אאלץ שלא  ולי תפילה לאלוהים כ

 . (ב , טו)תהלים  "הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו" אנהג בדרך של שבהצלחה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קנאה היא רעל 

 אשדוד  ,מקיף ד',  ט'  יתהכ, ספיר ביבס

 : אביב מזוז בהנחיית

 

 א הקנאה,רעל הי

 אסור לנו ללכת בדרך הקנאה!

 היא הורסת כל מה שקיים:

 חברויות, זוגיות ואפילו את המשפחתיות. 

 העולם: הקנאה התחילה עוד בבריאת 

 שני ילדים,  היו אדם ללחווה ו 

 קין והבל, הם אחים, 

 הסיפור שלהם הוא סיפור של קנאה ו

 ה בין שני אחים שהביאו מתנה לה'. ואיב 

 ,שדהוהאחד הביא מתנובת  

 והשני את משובחי מרעהו 

 ה'.  בעיניל הבל התקבלה אך רק ש

 עלתה בו קנאה עמוקה  ,וכשקין שמע זאת

 והנורא. ובגללה נעשה המעשה המחריד  

 למנודה.  שבגללו היהקין עשה מעשה  

 קין את אחיו רצח על לא עוול בכפו  

 הבל נרצח. 

 ע את עתידו של אחיו. קין קט

 הרעיון בסיפור כל כך מכאיב 

 ם הראשונה שאח הרג את אחיו בפע

 ו אלוהים? ומה עשה ל 

 אות הביא לכל החיים, קין בצורה נוקשה נענש משום שהתנהג  



  ?הוא כמו נחש. ומה קורה היום

 הכול כתמול שלשום 

 ות הקנאה והאלימות יד ביד הולכ 

 וצאצאיו של קין עודם מתהלכים 

 אנו יכולים לכל אחד יש כוח ואת השינוי לעשות  : לנו אסור לשכוח  אך 

 ם למנוע יחדיו את הרג האחי 

   ,הסיפור המפורסם ,ור הזה מהתנ"ך גם בימינו לא נשכחהסיפ 

 מלמד אותנו    ,שמלא קנאה ודם

 כן" לשלום ו"לא" לרצח. "לקח 

  



 פורה של חוהיס

 , מקיף ה', אשדוד ' ה יכית ,ליאל קלינגר

 מורד מלי  :בהנחיית

 

  מציג את סיפור גן עדן מנקודת , הוא יתפרק ג׳ בספר בראשמבוסס על   שלהלן  סיפורה

 .מחשבותיה את חושף את רגשותיה וווה מבטה של ח 

 

 סיפור גן עדן  

אני מנסה לפקוח את עיניי באיטיות. מביטה ישירות אל הדבר   . שוב אותה הרגשה מוזרה

ה שבשמיים, ובמהירות עוצמת את עיניי בכאב. הדבר המשונה הזה מסנוור כל  הזוהר הז

ודו שוכב לצידי על השכבה הירוקה דה את ראשי ימינה, מביטה באדם ישן בעאני מני כך.

אני מתרוממת על רגליי,   מאוד. שמעל האדמה. אינני יודעת מהי, אך היא בהחלט נעימה 

ה ויעביר את התחושה המוזרה בגרון, ״מים״ כפי  מחפשת אחר נוזל שיגרום לי להרגיש רעננ

 שאדם לימד אותי לומר. 

רגליי, אני מנסה להיזכר בדרך   שמדגדגת את כפות  ,ל השכבה הירוקה הזורגליי דורכות ע

כמה  לנעצרת , פייםהעצי פרי יפאני חולפת על פני  לפני כמה ימים. אדם הוביל אותי בה ש

  כשאני אנחת כאב נפלטת מפי  ד עשרות כמוהו.עם עורגעים ומתבוננת בפרח אדום הגדל 

ן  הלה. תחושת עקצוץ באצבעותיי, במשך זממנסה לקטוף את הפרח, והוא נשמט מידיי בב 

למה זה כואב  ממושך אני מביטה בנוזל האדום שיוצא החוצה. אדום ממש כמו הפרח, מוזר.  

 . בחיפוש אחר מיםומחליטה להמשיך כל כך? אני מגחכת 

להגיע אליו, מתיישבת על ברכיי ולוגמת מים בעזרת  ר מרחוק וממהרת אני רואה את הנה

  כפות ידיי. 

אדם נשמע מאחוריי, אני נבהלת ומביטה  את הנהר לבדך.״ קולו מלא הגאווה של  ״מצאת 

  מים. הוא מתיישב על ברכיו גם כן ושוטף את פניו לאחר שלגם קצת מים. ב בהשתקפותו 

 בחיוך.   להביט בפניו״הכל בזכותך.״ אני אומרת וממשיכה 

 ״את מרגישה את זה?״ שאל אותי אדם בעודנו צועדים יחדיו. 

 מבינה.ה את מה?״ אני מכווצת את גבותיי, לא  ״מרגיש

..״ הוא אומר בבלבול ומניח את ידיו  .בשעות מוקדמות של בוקר  .״ההרגשה הזאת בבטן..

רגיש את מה שהוא  להאני מניחה את ידיי על בטני גם כן, מביטה בו ומחכה  על בטנו. 

לפתע   ך ללכת. , החליט לעזוב את העניין ולהמשי איני מרגישה דברמרגיש. כאשר ראה ש

י שלפניו. הוא מיהר לקטוף פרי מן העץ ולנגוס בו. גופו נרפה  אדם ובחן את עץ הפרעצר 

מה שהייתי צריך.״ הוא מצחקק ומציע לי  כאשר טעם מהפרי, חיוך על פניו. ״אני מניח שזה  

    ן.גם כלאכול 



  , ומיוחדמשונה  , עץ אחד לאחר שאכלנו מספיק, המשכנו לטייל בין עצי הפרי המגוונים. 

גזעו עבה וגבוה, פירותיו אדומים ומבריקים, נראים   . שארמשך את תשומת ליבי יותר מן ה

בלנות, מחכה להתנפל על  שואלת בחוסר ס״מה העץ הזה, אדם?״ אני  עסיסיים כל כך.

 יך לא ראיתי אותו קודם? פיים. אההפירות היפ

לרצינית    הייתהניו של אדם  וה, אל תביטי בו, הוא אסור לאכילה!״ הבעת פח  ,״זה עץ הדעת

וה, אני רציני. ה׳  נמוך ואיטי, הוא תופס בידי ומביט עמוק אל תוך עיניי. ״ח ברגע. קולו

  תי עוד לפני שהגעת לכאן. אסור לנו לטעום מפירות העץ הזה.״הזהיר או

 . ר יקרה לנו?״ אני שואלת ונרתעת ״מה כב 

  את המילים האלו. גופי נרעד. ״עונש מוות יבוא עלינו.״ קולו רועד כאשר הוא אומר

 .שאפשרכל ממנו אדם, לעולם.״ אני ממהרת לומר ולהתרחק מהמקום כמה  ״לא או 

מצערת אותי מאוד העובדה שהגעתי למקום הזה אחרי אדם. חסר לי כל כך הרבה מידע. 

י. כיצד ה׳ מצפה ממני לפעול לפי הוראותיו אם אפילו לא  ספסתי יותר מדישה שפאני מרג

פניי, הסביר לו על גן עדן, דיבר  לברוא את אדם ל הוא העדיף ר לי אותן?טרח לומ

הביא אותי למקום הזה ונתן לי  הוא מתעניין.  אינואך נראה שבי הוא כלל  איתו... 

אני רוצה   ממני? אינני רואה שום הבדל. במה אדם טוב  להסתדר לבדי. ללא שום הסבר.

ל? למה  ולמה שאדם יסביר לי הכ ופשות. מטלדעת עוד... נמאס לי לשאול את אדם שאלות 

ה׳ לא נתן לי הזדמנות להראות לו את הטוב שבי, לא    שהוא ידע דברים שאינני יודעת עדיין?

  .טרח לומר לי מילה. נראה שהעדיף את אדם כבר מלכתחילה

 ם מניח את ידו על כתפי ומסובב את גופי אליו. וה?״ אד״ח

רגשה  נתי, אני מורידה את ידו ממני באחת. היותר משהתכוו״תעזוב אותי!״ קולי חזק 

בלי שאבחין בכך  לאגרופים    כווצו ידיי   מוזרה ממלאת את גופי, הרגשה שלא הרגשתי בעבר.

  ודופק ליבי נעשה מהיר יותר.

 ק בהבעת פניי, מנסה לפענח את הדבר.  מתעמ אדם״מדוע פנייך נראות כך?״  

 ר גס. ?״ אני שואלת שוב באותו טון דיבו'כך'״איך זה 

  יי.״כך!״ הוא ממהר לומר ומצביע על

אדם, אני לא   ,, ״כמו תמידגם יחדבהלה ב אני לא יודעת...״ אני מביטה בו בבלבול ו-״א

רחקת מאדם בצעדים  ואני מת ,יודעת. בזמן שאתה מבין כזה גדול!״ קולי נעשה חזק יותר

 כבדים, מותירה אותו מאחור. 

תי אל  , עוברת בין עצים ושיחים עד ששוב הגעהמשכתי לצעוד לאן שהובילו אותי רגליי

הנהר. לגמתי מים בעזרת כפות ידיי והמשכתי לטבול את ידיי במים הנעימים. ישבתי כך  

  זמן רב, עד שצעדים נשמעו מאחוריי. 



ואני מסובבת את גבי אליו   , מקום!״ אדם ממהר לגשת אלייחיפשתי אותך בכל נה את, י״ה

עדן, אבל את   בגן , ״אני יודע שעדיין קשה לך כאן. םמיב באדישות, צופה בהשתקפותו 

 .תתרגלי, אני מבטיח.״ הוא אומר ומניח את ידו על גבי

  ״קל לך לומר.״ אני אומרת בשקט.

  זקה.וי אל גופו, מחבק אותי בחומצמיד אות  הרגעי.״ הוא אומראני כאן בשבילך,  ,וה״ח

נצבעו בצבעי ורוד וסגול, אני   והשמיים ,הנקודה הזוהרת הזו שבשמיים החלה לרדת מטה

   .אוהבת את הזמן הזה ביום, כשהשמיים משנים צבעכל כך 

השמיים   ״בואי, כבר מאוחר.״ אומר אדם ואוחז בידיי, מוביל אותי אל מקום הלינה שלנו.

בעודי מביטה בהם  אני נשכבת על גבי לצד אדם . ו המון כוכביםוהופיע , שחוריםל יוה

 זוהרים.  

 אני לוחשת וממשיכה להסתכל.   ״.כל כך  יפיםים י״השמ

משיב בחיוך ועוצם את עיניו. עפעפיי נעשו כבדים,   אדם ״ה׳ העניק לנו גן מדהים, גן עדן.״ 

 אני עוצמת את עיניי וכמעט נרדמת.  

מה רגעים ופוקחת את עיניי באחת, זה נשמע קרוב.  כ ״ אני שומעת לאחר .״ססססס..

מאיפה  מתרוממת משכיבה לישיבה, מנסה למצוא  אני .צליל״ נשמע שוב אותו .״סססס..

 . לקח לי המון זמן להירדם שוב.לראות  מאפשרת לי אינהאך אפלת הלילה , מגיע הקול

ממשיכה לשכב   פוקחת אותן כל בוקר מחדש, אני כשאני קרני השמש מסנוורות את עיניי 

כה ללכת כדי  בדיוק לאן אני צרי דעת ו יאני הפעם  כמה רגעים ובוהה באדם שעדיין ישן. 

אני   , לי קצרה מאוד הפעם. לאחר ששתיתי ושטפתי את פניי ת ילהגיע אל הנהר, הדרך נרא

עם זאת כה  מוזר כמה אני ואדם דומים ו עים ובוהה בהשתקפותי, נעצרת לכמה רג 

אקח כמה   : ורעיון עלה בראשי ,עברתי שוב על פני עצי הפרי ,נהרבדרכי חזרה מה שונים. 

ני מתהלכת בין עצי הפרי  אוהב לאכול בבקרים. זה ישמח אותו. א פירות בשביל אדם. הוא 

  השונים וקוטפת פירות מגוונים. 

מקור  אני מחפשת אחר  .את הצליל המשונה ששמעתי בלילהשוב ..״ אני שומעת  . ״ססססס

לקח לי כמה   קבותיו.ה דבר. הצליל נשמע שוב ושוב, אני מנסה ללכת בעאך לא רוא  ,הצליל

,  איטיים מתקרבת בצעדיםאני  מוביל אותי הצליל, אל עץ הדעת. רגעים להבין לאן 

יותר מקרוב. פירותיו האדומים מבריקים, אני מתקרבת  אפילו נראה יפה מהססת, העץ 

 עוד קצת וממשיכה להביט בעץ בפליאה. וואו. 

נחש מתפתל    –   נשמע שוב, אני נרתעת לאחור ומבחינה בו..״ אותו קול  .דע שאת רוצה״אני יו 

י״  ענפי העץ מביט בי. סביב  הוא   ,(א  ,)בראשית ג "לֹא ֹתאכְּלו  ִמכ ֹל ֵעץ ַהג ָן ֱאלִֹהיםָאַמר   ַאף כ ִ

  ממשיך ואומר, קולו ארסי.

ִרי ֵעץ ַהג ָן ֹנאֵכל ״ ְּ ר ב ְּתֹו  ִמפ  ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ְּ ן  ךְּ ַהג ָן ו ִמפ  נ ו  וְּלֹא ִתג ְּעו  ב ֹו פ ֶ ָאַמר ה׳ לֹא ֹתאכְּלו  ִממ ֶ

ֻמתו ן  ( אני ממהרת לומר ולהתרחק. ג  )שם,״ ת ְּ



י   מֹות   אלֹ ״ ֻמתו ן. כ ִ נ ו    ֹיֵדַע ֱאלִֹהים  ת ְּ י ב ְּיֹום ֲאָכלְֶּכם ִממ ֶ חו  ֵעינֵיֶכם  כ ִ ִנפְּקְּ ִייֶתם   וְּ ֵעי  כ ֵאלִֹהים  ִוהְּ   ֹידְּ

הוא מגחך בעודו ממשיך להתפתל סביב אחד הענפים. ״אל תהיי   ,(ה-ד )שם,״ טֹוב ָוָרע

 .צחקקמגוחכת.״ הוא ממשיך ל

זו שאינה יודעת דבר. זו שמסתמכת על אדם. הגיע הזמן  אני רוצה לדעת. נמאס לי להיות 

בעצמי. ה׳ לעולם לא התגלה בפניי, לעולם לא טרח לדבר איתי כמו שעשה עם   ל ושאבין הכ

וכנראה שאני פשוט מיותרת. אז אפעל   ,ה במקום הראשון מבחינתואדם. אדם תמיד הי

  בכוחות עצמי.

השמש, הוא נראה עסיסי ומגרה כל כך,    יכה להביט בפרי האדום שנוצץ תחת קרני אני ממש

יי באיטיות מייסרת אל הפרי, קצות אצבעותיי נוגעות בו,  אלוהי. אני מושיטה את יד

תו מן העץ ואוחזת בו בהססנות, מקרבת אותו  אני קוטפת או במרקמו החלק והמבריק.

 לפי.

  וויר באיטיות ולבסוף טועמת.אני שואפת א  . ״עשי זאת.״ אומר הנחש

מתעלמת ממנה. כל מה  מרחוק, אך אני צעקתו של אדם נשמעה ה את עושה?״ וה? מ״ח

שמעסיק את מחשבותיי הוא הטעם המשכר של הפרי, מתיקות וחמיצות יחדיו. אני עוצמת  

כאשר אני פוקחת אותן שוב, אני מביטה בגופי הערום והחשוף    יניי, מתענגת מכל רגע.את ע

 ות את גופי בעזרת ידיי כאשר אדם מתקרב.  אני קופצת בבהלה וממהרת לכס . לויני כלע

. ״מה את עושה  וה?״ הוא צועק וממשיך להביט בי באכזבה עצומהח , לעזאזל עשית״מה 

 ים. ידייך?״ הוא שואל לאחר כמה רגעב 

  ״אדם יקירי, לא תאמין למה שתגלה כאשר תטעם את פרי עץ הדעת.״ אני אומרת בחיוך, 

אומרת בעודי  לא תצטער לרגע, יקירי.״ אני  ״אתה מתקרבת אליו בעודי אוחזת בפרי.

 . מלטפת את פניו המחוספסות ומצמידה את הפרי אל שפתיו הבשרניות

 . וה, שנינו.״ הוא לוחש בקול נרעדח  ,״אנחנו נמות

  אדם, אנחנו לא נמות. תראה אותי, חיה ונושמת. בבקשה תאמין למילותיי, לא תדע  ,״לא

אני לוחשת אל אוזנו הימנית בעודי נצמדת אל   .״עד שלא תאכל בעצמך. רק טעימה קטנה

גופו, מלטפת את גבו ביד אחת ומצמידה את הפרי אל שפתיו ביד האחרת. הוא נכנע לבסוף  

א עוצם את עיניו בעודו לועס בעונג את החתיכה האלוהית, מרגיש  הו  . ונועץ את שיניו בפרי

ה אל השמיים ולאחר  הוא מביט מעל ,כאשר עיניו נפקחות נו.את הטעם המשכר על לשו

 לכסות את עצמו.גם כן וממהר מכן מביט בגופו הערום 

 .״ הוא ממלמל לעצמו. ״איך לעזאזל הסתובבנו כך כל הזמן הזה

אני מחייכת אל אדם   מצא לא רחוק מאיתנו, ״יש לי רעיון.״ מביטה בעץ התאנה שנאני 

הערום.״ אני אומרת  נו  לי התאנה יעזרו לנו להסתיר את גופ״ע ומתקדמת לעבר עץ התאנה.

 לאדם שמביט בי בחוסר הבנה. 

  נו. ושנינו לבשנו את העלים על גופ ,אך לבסוף הצלחתי , תפירת עלי התאנה דרשה מאמץ

 נו.  נו מתהלכים בגן להנאת״ אני ממלמלת בעוד.ובן כעת.. ל נראה הרבה יותר מ ו״הכ



״את שמעת את   ,הני שסיים את דבריו, עיניו נפערו בבהל״ השתתק אדם לפ-זה בהח ,״כן

 זה?״ שאל בחשש והמשיך להביט סביב.

 טהור שכזה. ר, קול אלת  אי אפשר״ ואז בהחלט שמעתי את זה, צליל ש-״את מ 

  .אחד מעצי הגןאותי אל ומוביל אוחז בידי אדם ״בואי!״ 

 אדם? מה זה?״ אני שואלת בבהלה.  ,״מה קורה פה

  היום.אור לשרוח ה׳ מתהלכת בגן   מסתתרים בזמןאנו  .״ה׳ מתגלה לפנינו" :והוא לוחש

ברחבי הגן כולו, עוצמתי אך טהור באותה המידה,  קול עוצמתי נשמע אדם?״  , ״היכן אתה

אינני מצליחה לקלוט שזהו אכן ה׳ מדבר.   יות.גופי נרעד כולו. פחד היכה בי בפתאומ

 החשש משתק את חושיי. 

מַ  ֶאת״ ָך ׁשָ ג ָן ֹקלְּ י ב ַ ת ִ י  עְּ אדם מתקשה לבטא את   , (י )שם, ״ ָוֵאָחֵבא  ם ָאֹנִכיֵעירֹ  ָוִאיָרא כ ִ

  המילים.

יד לְּךָ ״ ה ִמי ִהג ִ י ֵעיֹרם ָאת ָ י ָהֵעץ ֲהִמן כ ִ ִבלְּת ִ יִתיָך לְּ ר ִצו ִ נ ו  ִמ  ֲאָכל  ֲאׁשֶ השיב   , (יא ״ )שם, ָאָכלְּת ָ  מ ֶ

 קול ה׳ השורר ברחבי הגן. 

ר נָ״ ה ֲאׁשֶ ָ ִדיָהִאׁש  ה ִעמ ָ נָה  ַתת ָ י    ִהוא נָתְּ אני מפנה    .ממהר לומר אדם     ,(יב   ״ )שם,ָוֹאֵכלָהֵעץ    ִמן ל ִ

בה הקריב אותי כדי  שהקלות נוכח את מבטי אליו, עיניי פעורות וגבותיי מורמות בפליאה 

 מו של ה׳.להינצל מזע

ית ַמה״ ולעת רוק באיטיות  קולו של ה׳ מופנה כלפיי כעת, אני ב  , (יג ?״ )שם,החו ז ֹאת ָעש ִ

גלי חום מכים בגופי, שילוב של לחץ, כעס   יבי מאיצות ונעשה לי חם.מתוך פחד. פעימות ל

  ופחד כאחד. 

יַאִני״ ני מצליחה לומר, כולי  המילים היחידות שא  אלו שלוש  ,(יג ״ )שם,ָוֹאֵכל ַהנ ָָחׁש ִהׁש ִ

   נרעדת. 

  . ך להתפתל סביב ענפי עץ הדעתו בעודו ממשיה׳ פונה אל הנחש עכשיו, שנראה רגוע ושל

ה ִמכ ָל יָת ז ֹאת ָעש ִ  כי״ ֶדה ַהב ְֵּהָמה ָארו ר ַאת ָ ָ ֹאַכל כ ָל ג ְֹּחנְָּך ֵתֵלךְּ  ַעל ו ִמכ ֹל ַחי ַת ַהש   ָעָפר ת  יְֵּמי   וְּ

י  .ַחי ֶיךָ  ֵאיָבה ָאׁשִ ה ת וְּ ָ ינְָּך ו ֵבין ָהִאׁש  ֲעךָ  ב ֵ ָעה   ו ֵבין ַזרְּ ָך רֹ  ו ֵבין ַזרְּ ׁשו ֶפנ ו    אשׁ הו א יְּׁשו פְּ ה ת ְּ וְַּאת ָ

מה יבוא עליי    ידיי רועדות וליבי פועם בחוזקה  למשמע עונשו של הנחש.   . (טו- יד  )שם ״   ָעֵקב 

  , ׳ פונה אלייכאשר ה . דמעות חמות מופיעות בעיניי וגורמות להן לשרוף ולהאדים אם כך?

 אינני מרגישה את רגליי מהאימה שבתוכי. 

ה ִעצ ְּבֹונֵ״ ב ֶ ב ָה ַארְּ ֵהֹרנֵךְּ ַהרְּ לְִּדי בָ   ב ְֶּעֶצב   ךְּ וְּ ֶאל   ִניםת ֵ ךְּ   וְּ ׁשו ָקֵתךְּ   ִאיׁשֵ ל   וְּהו א  ת ְּ ׁשָ ךְּ   ִימְּ   , (טז  שם, )״  ב ָ

 דמעות מלוחות כבר יוצרות לעצמן שבילים על לחיי. 

ת ֶ  כי״ ת ָ לְּקֹול ִאׁשְּ ַמעְּ ֹאַכל ִמן  ךָ ׁשָ נ ו   ָהֵעץ ַות  יִתיָך ֵלאֹמר לֹא ֹתאַכל ִממ ֶ ר ִצו ִ   ָהֲאָדָמה ֲארו ָרה ֲאׁשֶ

בֹו  ב ֲַעבו ֶרךָ  ִעצ ָ ֹאכְֶּלנ ָהב ְּ ר ן ת  ד ַ צְִּמיַח ָלךְּ  כ ֹל יְֵּמי ַחי ֶיָך. וְּקֹוץ וְַּדרְּ ָאַכלְּת ָ  ת ַ ֵזַעת   ֶאת וְּ ֶדה. ב ְּ ָ ב ַהש   ֵעש ֶ

יךָ  ֹאַכל ֶלֶחם  ַאפ ֶ ָך ֶאלַעד ׁשו    ת  ת ָ   ָהֲאָדָמה  בְּ חְּ נ ָה ֻלק ָ י ִממ ֶ י  כ ִ ה  כ ִ - יז  ״ )שם, ׁשו ב ָעָפר ת ָ   וְֶּאל  ָעָפר ַאת ָ

  הד ברחבי הגן, פניו של אדם קפואות, חסרות הבעה. הפחד משתק. קולו של ה׳ מהד ,(יט



נו החשוף. גופי  להסתיר את גופ כותנות עור ומסר לנו אותן, שלפחות נוכל  ה' הכין בשבילנו  

״אינכם   .צות ואני מרגישה את חום גופי עולה ועולהאו ין נרעד מדבריו, פעימות ליבי מעדי

את האדמה, זה עונשכם, מגורשים אתם מגן עדן  לעבוד  –  ראויים להישאר כאן. מגן עדן

כם כפוית  המלא בטוב, ועל בשרכם תרגישו מהי עבודת אדמה קשה. כגמול על התנהגות

ד. אינני מאמינה למשמע דבריו, מסרבת להאמין שזוהי  הטובה.״ קולו הזועם של ה׳ מהדה

הוא   וד כך.לא נצליח לשר  מקום ללא עצי פרי ומים? באמת החלטתו. כיצד נוכל לחיות ב 

כי את עונש   נראה שהנחש שיקר  רוצה להרוג אותנו. הוא איננו מעוניין בי ובאדם יותר. 

  המוות שלנו קיבלנו בזה הרגע.

עיניו משקפות היטב את הסערה המתחוללת בראשו, את   הבעתו של אדם עדיין אטומה,

רקי אצבעותיו  ידיו מכווצות לאגרופים, מפושב לצידי ת בגופו. הוא יוולהבות האש שבוער 

משיכות לשרוף מבכי, אני  עיניי מ אך הוא אינו משחרר. הכעס מציף אותו. , כבר לבנים

זרה. הוא מאשים אותי  אינו מוכן להביט בי ח, אך הוא ממצמצת וממשיכה להביט באדם

  בדבר, זה ברור.

 .. יכולתי להחזיר את הגלגל לאחור.ש הלוואי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הרצח הראשון בהיסטוריה

 אשדוד   ,מקיף ה', 'י כיתה, תהילה דביר

 מלי מורד :בהנחיית

 

מציג את סיפור קין והבל מנקודת מבטו  , פרק ד׳ בספר בראשיתמבוסס על   שלהלן  סיפורה

 מחשבותיו. את  שותיו ושל קין וחושף את רג 

 

ל״ ן אֶׁ יו ַוי ַַהְרגֵׁהו   ַוי ָָקם ַקיִּ ל ָאחִּ בֶׁ  ( , ח)בראשית ד ״הֶׁ

 ות בדם וחושב מה לעזאזל עשיתי הרגע, מה קרה פה? אני מביט בידיי המגואל

פעמיים, הכעס והיצר הרע  גופי לא חשבתי את לא ימומרוב הזעם ש ,זה היה כל כך מהיר

 של אחי היקר. מה אני אמור לעשות כעת?   את חייו וגבושבי השתלטו עליי  

 ני? טוב יותר? במה הוא שונה ממהבל  במה

אהבתי כלפיו.   ואת  ה׳, להראות לו את הערכתי זה היה הרעיון שלי להקריב מנחה ל

אך של   ה,תקבלהולבסוף המנחה שלי לא הקרבתי יבול מהשדה שלי בשבילו, השתדלתי. 

 הבל כן? מה אחי עשה טוב יותר ממני?  

שזה   חיי התמסרתי אל ה׳ ותמיד ניסיתי להראות לו את הטוב שבי. אך כעת אני מבין כל

 ותר.  מועדף, תמיד היה הטוב ביכלל לא משנה, כי הבל תמיד היה ה

 ! איזו השפלההבל הקטן, טוב יותר ממני הבכור. 

אני מנסה לשחזר במוחי מקרים שקרו, מנסה להבין מדוע ה׳ לא הסכים לקבל את מנחתי.  

ויותר    מאז ומתמיד הרגשתי שה׳ פשוט לא מתעניין בי.אינני מוצא שום סיבה הגיונית. אך 

 אותו.  מכך, גם מזלזל במאמציי לרצות 

בי   מעביריםפתו של אחי השרועה על האדמה, פניו הקפואות וגופו השברירי אני מביט בגו

 צמרמורת.  

לאחר זעקותיו  מקום ב  תרר ודם. הדממה שש מלאות כל פניו  .אינני מזהה את אחי הקטן

חמירה את  מרק  , סק הכאב פיהנוראיות של הבל, המתחנן ברגעיו האחרונים לרחמים, שי

 . המצב 

, זעמי כלפי הבל לא עבר. אני מסתכל  רגשותיי השתוללו  ועדיין    ,עות בהיתי בגופתו במשך ש

 ואני רוצה לעשות זאת שוב.   דםב מגואל העל פרצופו הקפוא 



ל נשאר  וארגיש נקי. אבל הכש ל, שגופי יתנקה מכל הרוע ווחשבתי שהמעשה יפתור את הכ

רצחתי בשר מבשרי    איך? כיצד  שאני מרגיש זה שנאה כלפי אחי. אבל  ידאותו דבר, הדבר היח

 דם שזורם בגופי.  כזו, הדם הזורם מגופו אל האדמה הוא אותו בקלות 

 איך אספר להוריי שהרגתי את אחי הקטן? לעזאזל.  

ות טוב, טוב יותר מהוריי שגורשו מגן עדן. תמיד האשמתי אותם  כל חיי ניסיתי להי

כעסתי שלא זכיתי לגדול בגן עדן.    ל.ובה בגדו בה׳ שנתן להם הכשעל הדרך  בחטאם, כעסתי  

 אני גרוע, גרוע הרבה יותר.   כנראה? במה אני שונה מהם? ועתה

אני חייב להעלים  מבין שעליי לקבור אותו.  לצד אחי המת, אני הב ישי ללאחר זמן מה ש 

עיניו הקפואות, אם כי  את כדי למחוק מראשי את פרצופו מלא הדם ו  ל ואת גופתו מעיניי כ

 מראה הזה ירדוף אותי כל חיי.  אני יודע שה

אדמת השדה שלי והנחתי את גופתו הרפויה בפנים. השתדלתי לעשות  חפרתי בור עמוק ב 

זעק  נשפך עת  ידיי המגואלות בדמו שלפני שיתפסו אותי. ניקיתי את    , מהרזאת כמה שיותר  

 , המתחננות לרחמים. את מילותיו האחרונות

בהם אחי מתמוטט על האדמה בזעקות  שים רגערגעים, אותם אותם ני משחזר בראשי א

 מהמאורע. כאב. ניסיתי להירגע  

 ה׳ התגלתה לפניי.   ופתאום קול עוצמתי קורא אליי, רוח

הוציא מילה מפי מרוב לחץ, אז התחמקתי  לא הצלחתי ל .״היכן הבל?״ שאל אותי ה׳

 ואמרתי שאינני יודע היכן הוא.  

יתָ ֶמה ״ ֵמי ָאִחיךָ  ָעש ִ  . (ח )שם, ״ָהֲאָדָמה ים ֵאַלי ִמן ֹצֲעִק   קֹול ד ְּ

ליבי החסיר פעימה למשמע דבריו  קולו העצום של ה׳ וזעמו הגדול הדהדו ברחבי הארץ, 

מה המעשה שלי חמור, הרצתי בראשי את  י. רק עתה נקלט במוחי עד כופחד גדול היכה ב 

 כבר חתום לסבל.  ש , גורליאת ו ,שאינו צופה טובות  , עתידי

 לה׳, מה כבר אומר לו? איך אוכל לבקש רחמים אחרי מעשה שכזה?   לא ידעתי כיצד להשיב 

טמון באדמה בזמן שרגליי  דברי ה׳ חקוקים בזיכרוני ואינם מרפים ממני. הידיעה שאחי 

 ריפה את מוחי.  מט  עומדות עליה

 ..  .אחי, דם מדמי, שהרגתי במו ידיי

באמת עשיתי את זה?  וזרת בראשי שוב ושוב. האם שאלה הזו חתכן? הי איך לעזאזל זה י

נתתי ליצר הזה להשתלט עליי למרות    ,הטיפש   ,האם זה היצר הרע שה׳ דיבר עליו? ואיך אני

 .על בשרם את הלקחשל הוריי, שלמדו כל אזהרותיהם  

  את עשה זיקח את חיי כפי שלקחתי את חייו של הבל. אך ה' לא  יה׳  ש, חיכיתי לרגע  חיכיתי

שספגה את דמו של אחי לא תצמיח יותר יבול, ה׳   . האדמהוהחליט להענישני בדרך אחרת

לנווד, את   אהיהבו התעסקתי כל חיי. ה׳ מגלה אותי. שלקח ממני את פרנסתי, את הדבר 



יתי רגיל אליו במשך כל השנים האלו. אחיה את חיי  ביתי אאלץ לעזוב. את כל מה שהי

שאוכל לקרוא לו  הגנה או מחסה, ללא מקום ל אהיה, ללא ל. פגיע ואומלסב ב בבדידות ו

 בית.  

ונתן לי את אות קין, שיהיה סימן לכך שאסור לפגוע   ל וה׳ הראה רחמים כלפיי למרות הכ

 . משלי בי, ומי שיעז לעשות אחרת כבד יהיה עונשו פי שבעה

י. אינני  אך קשה יהיה  לו לסלוח ל .חטאתי, אינני מכחיש זאת. לכן התוודיתי בפני ה׳

 ח לרוצח הראשון בהיסטוריה?  מאשים אותו, כיצד יוכל לסלו

 ...  הרצח הראשון

מי היה מאמין שהרצח הראשון יהיה דווקא בין שני אחים? אח שהרג את אחיו, בשר שהרג  

נשפך על האדמה ונוטף מן הידיים  דם  של הרוצח, אותו  בשר מבשרו. דם הקורבן זהה לדמו  

 שלי.  

. מעשה שבו לא אנשים  את עידן התמימות והאחווה של האנושות הרצח שלמעשה מסיים 

קם על   –  שבדרך כלל ממונה על שמירת הצעירים  –  , אלא האח הבכורזה על זהזרים קמים 

 האח הצעיר והורגו.  

 ------ 

איני  שיום נורא, אשקר אם אומר שאיני מתגעגע לאחי ועשר שנים כבר חלפו מאז אותו 

ם השנים והבנתי עד  . הזדקנתי והתבגרתי, החכמתי ע מום ביומעשה זה מידי יוחושב על 

כמה המעשה שלי היה פזיז, חסר כל מחשבה ובעיקר אנוכי. חשבתי רק על עצמי הוצאתי  

 נאלץ לשלם על כך בחייו.  והוא את התסכול שלי על הבל,  

על  היה אגור בי זמן רב כבר התפוגג, ועכשיו רק עצב וגעגוע נשארו בי. אני משלם הזעם ש

 לשלם עד יומי האחרון.  ות הזו עד היום, וכנראה שאמשיךהטע

חיי הנוודות קשים ביותר. הבדידות והגעגועים למשפחה שלי מרסקים ואוכלים אותי  

 מבפנים.  

 .  אזכה לטיפת אושראך יש בי עוד אמונה קטנה, שאולי 

ילדים   אוכל להביאש , שאזכה למקום שאוכל לקרוא לו בית, מקום בשביל נוודים כמוני

 יום אחד אשקם את עצמי ואשיג משהו בחיי.ש. שיביאו לי אושר בחיי האומללים

אם לא הייתי רוצח את הבל. כנראה שהייתי  חיי  היו נראים  איך  בלי התהייה  אין יום שעובר  

 נו נגמר.  , עינוי שאי שורפתהזו   פספוסים. תחושת החיים מאושרעם משפחתי, חי שמח  

 לסלוח לעצמי על המעשה הזה.  אני יודע שלעולם לא אצליח

ועד יומי האחרון   ל כבר קיבלתי, רגשות האשם לא יעזבו אותי לעולםוש הכבד מכאת העונ

 ימשיכו לייסר את נפשי הדואבת. 

 



 הנקמה

 ע"ש יצחק נבון, אשדוד  א"י מקיף , י'כיתה  ,אגם קולט ברכה

 : דגנית אלימלךבהנחיית

 

 צעקות, דמעות ומוות. 

 שעות… ם באותן  זה כל מה שהיה בשכ

 וקים מבכי, היא הגיעה. ריחות של דם וקולות חנ

הגדולה. אך ליבי ידע    הנקמהלעולם לא תישכח,  שהרבה זמן חיכיתי לה, התפללתי שתגיע ו

 תה ניצוצות. שזאת טעות, הוא ידע. ותחושת האשמה הצי 

שררה  רצתי, כאילו כל חיי תלויים בכך, כאילו אני יכולה לברוח מן המציאות המחרידה ש

שלעולם לא תחזור   משפחהבו חיה ראשון שראיתי. הרף עין אל הבית הכפניתי בחוץ. 

 להיות משפחה. 

רעפים דקיקים ודלת  , בעל כמו השאר. הוא היה עתיק ומעופש  ,רגיל במראהו זה היה בית 

הבית   .יה עץ. החלונות השבירים שעיטרו את הקירות הסדוקים התנפצו לרסיסיםעשו

 לגמרי ביקרה כאן...  הנקמה. מומקו כמעט וחרב על

 יי... חה באיטיות את דלת העץ הכבדה, ודבר לא הכין אותי למראה עינידי פת 

ה  גבר נאה, עלמבו  וחישזה היה עוד בית רגיל. מצפייה מרפרפת במחזה הנורא, הנחתי 

 ל בגללי. ו צעירה וילד יפהפה. אך עתידם נקטע, והכ

יה רעדו  ה באהובה בפעם האחרונה. ידגופה של העלמה נשמט אל הקרקע והיא הביט

ילדם    ודמעותיה אינן חדלו לזלוג מעיניה הכחולות כים.   ,היא ליטפה את פניו המדממותשכ

ר לחיים ולמוות.  ולחש לו שהוא אוהב אותו, אהבה שמעב  אביושל  גופו הקרהקט נשק ל 

 ושניהם בצעדים כבדים יצאו מן המבנה שעד לפני כמה רגעים היה ביתם. 

 נשבר.בהם מהצד וליבי כמעט הבטתי 

 הנקמה?יא תחושת האם זאת ה

 ... נוראאונס  והתחלתי להיזכר באותו  

ונשימותיי נעשו כבדות יותר ויותר. ליבי הרגיש כלהבה v האדמה הקר על  גופי נותר שרוע

 .יצא מפי לאבפנים שרוצה לזעוק, אך קול בוערת מ

 הרגשתי נבגדת, חלשה.  

 נותרתי ריקה, משותקת מפחד. לא הרגשתי אני. אינני אני. 



ן ותי. הוא אנס אותי. הוא אנס א  ֶכם ב ֶ א ֹאָתה  ׁשְּ י  "ַוי ַרְּ יא ָהָאֶרץֲחמֹור ַהִחו ִ ח ֹאָתה    נְּש ִ ק ַ ַוי ִ

כ ַב ֹאָתה  ַויְַּענ ֶָה" ׁשְּ  . (ב  ד,ת ל )בראשי ַוי ִ

 שוב ושוב בראשי כמו מנגינה לא נפסקת. והכאב רק התגבר.  המילים הדהדו  

לילה  י לפלס את הדרך לביתי באותו  לאט מן האדמה הספוגה בדמעותיי וניסיתהתרוממתי  

 . שחור

סלעים, אותם  ו באתי. הדרך הייתה כה מוכרת. אותם  שב כפות רגליי צעדו במהירות בשביל  

 ך למרות זאת, היה הייתה כל כך שונה.  צבעים. אבורות ואותם  

 כוי, חסר תקווה. ל היה נראה לי חסר סיו לפתע הכ

 ד של בגידה הורגש בליבי. כאב ח

 דעתי. אני עוד אנקום, אנחנו עוד ננקום. ודבר אחד י

שלל מאכלים הונחו על צלחות מעוטרות לקראת ארוחת הבוקר. העמסתי על צלחתי  

רוסת לחם דקיקה. והתיישבתי במקומי הקבוע. עיניי  הכבדה בחוסר חשק כמה ירקות ופ

רגליים מעוצבות   ולו חן חום ומרשים היה שול  זה וך והמפואר. סקרו את השולחן האר

שידרו לי תמיד תחושת חופש    הכיסאות הירקרקים שסודרו סביבוורה מדויקת להפליא.  בצ

 ונעימות... אך לא הפעם. 

ע בהרהורים. הרי ידעתי כי הוא אוהב אותי.  למרות שגופי היה בבית, ראשי עוד היה שקו

לפני זמן מה, אני מניחה שליבי היה   את זשכם בן חמור אוהב אותי. אילו היו אומרים לי 

מסוגלת לדמיין אותו.  עם בחוזקה והייתי מתרגשת... אבל אחרי אירועי הלילה, אינני פו

בדתי  יי ללא הרף ושאגופי כאשר נזכרתי שאנס אותי, שבכית את    ולח י פפחד ויראה    ת ותחוש 

 ממחשבותיי.    תן רגע. לפתע הקול שלו קטע א יאת היותי ב 

טו בי. עיניו המכירות אותי כה  לוי בדאגה. עיניו הגדולות והיפות הבי" אמר אחי ,״דינה

וליבי רעד מפחד. האם יש בי את הכוח   ,טוב. ידעתי כי הוא יזהה ישר את כאבי העמוק

לוי, כיצד עברה עבודת השחר?" שאלתי אותו בקול   , טוב צערו של אחי? "בוקר  לעמוד בפני 

. וכיצד את מרגישה? את נראית לי מעט  האמין ביותר שהצלחתי להוציא מפי. "בסדר

ול מהוסס. ובלי לומר  " אמרתי בק,בי. "אני כהרגליהביט מלא חדלו מוטרדת..." עיניו 

 דבר פסעתי במהירות במעלה המדרגות העגולות. 

וצעקותיי הרעידו    , . ידיי היו כבולותהנר הדקיקאור מעומעם שפלט  בד  החדר היה חשוך מל

ק נגלו בידיי. הכאב  וחבורות ענ  ,אבנים ר מטסה את כל גופי כיאת קירות הבית. פתאום, 

הצלחה. אוזניי שמעו פסיעות קולניות מתקרבות  היה כה חד. ניסיתי להתרומם, אך ללא 

רעד   ,כל צעדעם דם לעברי. צעד אחר צעד. ואל החדר. הוא הגיע. בצעדים כבדים הוא התק

פצועה. "את   שלי וק גדול למראה עוד יותר. הוא עמד לפניי במלוא הדרו וצחק, צחגופי 

לחוש את   אצבעותיי אחזו בצווארי  . וטא הליבי פעימות ו ,הוא שאג בצעקה רמה" ,שלי

יי המלאות דם  , זרמים כואבים הורגשו ברגל גרונינחנק דופק ליבי הכמעט פוסק, ואט אט 

 ונפלתי על הרצפה מלאת האבנים.



האוויר הקריר שמילא את חדרי  מיטתי. נשמתי ושאפתי את ב קמתי בבהלה והתיישבתי 

הסיוט הארור הזה. מאז אותו    שוב את טיפות הזיעה שבצבצו בקצה מצחי. זה היה  וניגבתי  

שלושים לילות   ומונע ממני לישון. עברו כברכמעט בכל לילה חוזר לו החלום נורא, יום 

  הפסקתי לנסות להירדם  ... את גופישכם טימא כאילו רק אתמול  אני מרגישהמאז, אך 

  י כבת שבשלב זה, פשוט  .ים מחרידים לא פחותאחרי שהניסיונות האחרים נקטעו בסיוט

   דוממת וחיכיתי לבוקר המתקרב ובא...

י ניצבו להם שמעון  . בפתח חדרקול חרישי של דלת נפתחתנשמע באוזניי עם עלות השחר, 

גע הם  אותה הבעה מבועתת. לרנת כמעט זהה, ופניהם שידרו ו ולוי אחיי. הם לבשו כות 

" אמר לי אחי  ,ים שדבר לא טוב עבר עלייך, אנא, ספרי לנולי כה דומים. "אנחנו יודע נראו 

" אמרתי להם בקול רועד ודמעות נצרבו בעיניי.  ,וגופי קפא במקום. "אינני יכולה , שמעון

וגרוני נשנק לרגע.    ,הוא הוסיף  "." פנה אליי לוי בקול מתחנן. "בבקשה, ספרי לנו,בבקשה"

ובלב כבד, סיפרתי להם את אשר    ,זאת בליבילשמור    לי ספר, ידעתי שאסור  כי עליי ל ידעתי  

   היה. את אשר עשה לי שכם בן חמור. 

דעזעו למשמע  כלים עלולים להתנפץ. אחיי הזצעקות רמות נשמעו בבית עד שחשבתי כי 

ם אבי  ג.  תינקמ הסיפור. הם דואגים לי, אני יודעת. יש מי שאוהב אותי. יש מי שינקום את  

הוא... הוא נראה אדיש למצב.   ,תגובתו הייתה אחרתשמע על כך מאחיי הדואגים. אבל 

אך    ...כאבי. האם הוא חושב שכך היה צריך להיות? אינני יודעתאת  הוא לא הגיב. לא כאב  

 צע את ליבי.  וכמו חץ ענקי שפ יאתגובתו ה

  ף סותי את גופי באלהרפות. עטפלי ימים ארוכים עברו, אך תחושתי הקשה לא הניחה 

אותי מכאביי. הימים האחרונים היו כה   ו רפאיו עליי  נו גי הם כאילו לידי,  הבדים שהונח 

ף אחד  כי אני כלי במשחקם של הגברים העליונים בחיי. אגברה הרגשתי  מיום ליום  ו   ם,קשי

טמנתי היטב את גופי בתוך   .רגשותיי הקשים, הכאובים, העצומיםל ,רגשותייללא שאל 

והעולם   ,, אבי עבד בענייניומהם עתילא ידשהבד. אחיי היו עסוקים בדברים  יריעות 

 כמנהגו נהג. רק אני נשארתי בכאביי.  

 קטעו את מחשבותיי. ע... שלוש דפיקות בדלת לפת 

לבו וראשי הסתחרר במהירות. זה  טצהוראיתי אותו. מבטינו  פתחתי את הדלת באיטיות

הוא. הוא  ורם לי סבל. סבל כה עמוק ומתמשך. זה שג  , שממנו אני פוחדת, הוא ,הוא. הוא

שלי. וחיוכו המוכר גרם לדמעותיי  את ידו וליטף את פניי באיטיות, כאילו אמר: את    הושיט

" הוא אמר לי בטון שלו. לא ידעתי  ,רתיהשקופות להתחיל להופיע כברק בעיניי. "שלום יקי

פן   , חששתי א מיליםלהגיב, תחושת אימה שלטה בגופי וחסמה את פי מלהוצי איך

כלא   שאל  מדברת?" אינך לו לחשוב שאני חלשה, לעולם לא. ״מדוע  אתמוטט. אך לא אתן 

ידעתי כי עליי להגיב, מפאת הסקרנות שמילאה אותי למראה שכם בביתי או שמא  מבין. 

עושה   אתהפחדי לאבד את ההזדמנות האחרונה להבין מדוע עשה לי זאת. "מה פאת מ

ווה באבי. ברצוני לדבר עם  ושאלתי אותו בגמגום. "הגעתי לכאן, מל אזרתי אומץ כאן?" 

שאל. בכל ליבי רציתי  יעקב, אביך". הוא אמר לי בתמימות. "האם תוכלי לקרוא לו?" 



ביתי לעולמים. אך במקום זאת, קראתי לאבי לפי  לסלק אותו, שכף רגלו לא תדרוך עוד ב 

 בקשתו. 

מהשיחה שהתנהלה בין שכם, חמור, אבי   כולתי לשמוע דברמהמקום שבו ישבתי, לא י

ר ֲחמֹור  " . ואחיי. לא הייתי תמימה… השיחה הייתה עליי. שכם רצה לקחת את ידי ַויְַּדב ֵ

ם ֵלאֹמר  ׁשֹו ב ְִּבת ְּ  ִאת ָ ָקה נַפְּ ִני ָחׁשְּ ֶכם ב ְּ ה ֶכם ׁשְּ ָ ִאׁש  נו  נָא ֹאָתה  לֹו לְּ נו  ֹאָתנו " ת ְּ ַחת ְּ )בראשית   וְִּהתְּ

ידי לאחר מעשהו בי, הדקות    י ידעתי שמשפחתי לעולם לא תיתן לו אתולמרות כ  .(ט- ח  ד,ל

 האלה הרגישו לי כמו נצח.

השתקפה דמותו של אבי. הסתובבתי אליו בעיניים מלאות תקווה. פניו   שמולי מראה ב 

חמלה, הוא ידע  הבנה וחיוך מלא אליי  ל. הוא חייךולי את הנורא מככאילו אמרו 

הוא אמר והלך.  " ,בתי, שכם וחמור מחכים לך בחוץ ,לך"ארזי את הדברים ש  ..שאכעס.

עלבון. לא האמנתי למשמע  מו  השאיר אותי יושבת על הרצפה הקרירה, אדומה מכעס 

לחת על ידו לאדם אשר פגע בי, ללא  אני, דם מדמו של אבי, נש .אוזניי. אני עוזבת את ביתי

 כל מחשבה. אינני חשובה לו. לא הרגשתי בתו עוד, אינני בתו. 

מי תפרה  יפייה שאהלקחתי את המטפחת היפמהמצופה. ברגע האחרון  תיקי היה כבד

, ובידיים רועדות הכנסתי אותה אל תיקי. ליבי הדחיק את המחשבה שלא  בשביליבמיוחד 

האחרון. בהיתי בשולחן   רגעהכה לאט, מנסה להיות פה עד  אראה אותה בקרוב. הלכתי

ל  ואת הכ כמנסה לצרוב  ,כל שהיה בבית וני בזיכר  תיהגדול ובכיסאות הירקרקים, חר

ובצעדים כבדים יצאתי   ,בעדינות את הדלת הכבדהבזיכרוני ולא לשכוח לעולם. סגרתי 

היו אחיי. הם  אלה נשמע פעם נוספת.  אך הקול החרישי למשמע הדלת הנסגרת מביתי.

 .הנקמה עלסיפרו לי 

לא הייתה  העיר  . בלתי נסבלים.  קשים ואיומיםימים  ימים ארוכים עברו עליי בדרכי לשכם,  

כל בני העם  בו עמדו  ,היה שטח גדול ורחב  בו הייתישאשר דמיינתי. המקום דבר דומה ל

ליי? הרהרתי  ופניהם היו נשואות אלינו, פניי הסמיקו וליבי רעד. מה הם חושבים ע

שכם ביקש שאלבש התאימה בדיוק לשרטוט גופי. היא הייתה  שהשמלה הירוקה    ... לעצמי

הוא היה רך כמשי ומבריק בצורה יוצאת דופן.   יתי בכל חיי, לא ראשקרתית ועשויה מבד  יו

עטפה את גופי, חשפה את גבי הלבן והגיעה עד לברכיי הגבוהות. כלל לא רציתי  השמלה 

  קימורי גופי היו חשופים בה עמדנו,  שהשכיל לדעת מה יתאים לי. בגבעה  להודות, אך שכם  

בת זוגתו של שכם, בנו  אות רבות נאמרו לי. אולי משום היותי . מחמכל תושבי העיר לעיני

לא העסיקו   באמת הייתי ראויה לפרגונים שניתנו לי. אך כל אלה  אולי של נשיא הארץ, או 

 . והגיע זמנו.  הנקמהה השלב הראשון של הי ראשיב אותי. הדבר היחיד אשר עלה 

והמגע של ידי בידו העביר בי   די. הוא שילב את כף ידו הקרה בידי הרועדת.שכם עמד לצי

ובקול גדול דיבר אל כל התושבים, קולו היה רהוט מן הרגיל,    ,ופחד. הוא הזדקף  צמרמורת 

כם את  ל  להכיר כוחניות. ״תושבי העיר היקרים, אנו שמחים לשדרהוא ללא ספק ניסה 

א  כל השומעים הריעו תרועות גדולות, אך אני ל ״.דינה בת יעקב ולאה :אשתי העתידית

המתקרבת ובאה.    הנקמהעל    היהכל שחשבתי  י בו.  שמחתי כלל. לא אהבתי אותו, לא רצית 

וליבי התרגש, זה מגיע... השלב    –   ״ הוא המשיך,כדי שתוכל לחיות איתי למשך כל חיי"אך  



ושקט   ,״ אמר.י על כל הזכרים לעבור טקס ברית מילהשפחתה הציבה תנאי כהראשון. ״מ

להסביר   שאיןבי תופת ז לדבר. כולם ידעו כי הדבר מלווה בכאשרר במקום. אף אחד לא הע

במילים. אך לאחר כמה שניות ארוכות, אדם אחד מן הקהל אזר אומץ. הוא היה לבוש  

עמד הנחשק, ושערו היה נפוח ואדמוני.  ן המב בבגדים פשוטים אשר סימלו לי שהוא לא 

״אם זהו    :כל הגבריםאו יחד  קרואחריו    ״.כך אעשה ״אם זהו רצונך,   : הוא קרא בצעקה רמה

אנחת רווחה גדולה נפלטה מפי. הם הסכימו למול את עצמם. השלב    ימול."ולנו נרצונכם, כ

 הראשון הצליח. 

מם, והלומת דפיקות ליבי גברה  היה דו הלילה הזה בבית שכם היה חשוך וקודר. האוויר 

זאת הסיבה  לא  שהיה בביתי, אך  חדר דומה ל  אינו על הרעש שהיה בחוץ. החדר החדש 

אינם  נה עמוקה ורגועה. מחשבותיי הציפו אותי מכל עבר. חיי שעייפותי לא פקדה עליי שי

על    מו אני חיה בזמן זה, שמרתי יעש כמו שהיו, ידעתי זאת בבירור. נאנסתי בידי האדם    עוד

. מבלי לרצות, עלתה  הנקמה –  כך בסוד ואני שותפה לדבר נוראי שהולך לקרות בקרוב 

  , ״ראי ...להיזכר בכל אשר נאמרבעת שיצאתי מביתי, והתחלתי  עם אחיי ראשי שיחתי ב 

מולו את  יכדי ששכם יקבל את ידך, כל בני עירו י״ אמר לי אז שמעון בקולו העדין, ״,דינה

אמר  ״  ,הוא הוסיף בנחרצות. ״התוכנית היא להגיע ביום השלישי  ״ ,נועצמם ויהיו חלק מעמ

במבטו  סקר    הוא   ״.סבלו מכאביהם המרים מפאת המילהבו כל בני שכם ישבטוח, ״בקול  לוי  

נטבח  דבריו. ״ב מאזין לנו, ורק אז המשיך    אינוניסה לראות שאף אחד  את הסביבה, כאילו  

״ הוא  .אפרדיהם ונחריב את העיר עד יל את בדם קר בכל בני שכם, ניקח את נשותיהם ו

״ אמר  ,נופגע באחותעשה לאיש אשר י השתתק מן הרעיון המחריד. ״כך י בי יול  ,הוסיף

אך הדאגות עדיין    , וליבי רעד. תוכניתם הייתה מפורטת עד תום  ,יחהשמעון כמסכם את הש

רוצה   לא עוול בכפם? האם אניעל לא חדלו מלצוץ במוחי. הכיצד אנשים נידונים למוות 

שאני עוד אנקום,  ארור, לילה באותו  תי בהבטחתי לעצמי רגע נזכרבאותו ? זאת על מצפוני

 ...זמן, כך יהיהיי. כך יהיה, נשבעתי באותו אני עומדת מאחורי מילות  . ו עוד ננקוםאנחנ

היה היום השלישי, ובו היה צריך להתבצע השלב השני  ואכן, כך היה. יום לאחר מכן

 ת. והאחרון. רגע האמ

שיחי כעס ועצי אימה כמו אלה הטמונים בי זקוקים לו כדי   רבים.לערפל יש שימושים 

ך כבדה, כסימן שמשהו רע עומד  מעבר לכך, הערפל מייצר תחושת חושים. להצמיח שורש

 ל, הוא מגיע בדיוק בזמן שאני זקוקה לו. ואך מעל לכ   לקרות בקרוב.

 ובעיר שכם שורר היום ערפל כבד.  

כאבים. וחיוך קטן עולה  , השוכב על משטח הרצפה. סובל  גע קט בשכם בן חמוראני צופה לר 

בדיוק כמו שאני הייתי  ותר שרוע על הרצפה, אינו מוציא קול, בפי למראהו החלש. הוא נ

ני  יוא  ...בדרךהנקמה לאחר האונס. הייתי יכולה להישאר לעד מולו, לחגוג את כאבו. אך 

 שלא לראותה.  היכול

יחרבו עוד מעט. אין לי   ן, הות רירי זה, בצעדים קלילים, לשדרות שכם היפסג יצאתי בערב 

בשערי העיר. ומאחוריו  רואה את דמותו המוכרת של שמעון נכנס  ספק. בהבזק של רגע, אני  



הם עומדים  בידיהם, קלשונים וכלי הרג נוספים בחור נוסף, גבוה וחסון. זה ודאי לוי. 

 בעמידת ניצחון ראוותנית.  

יֹוָתם כ ֲֹאִבים...לזה מתחי הְּ י ב ִ ִליׁשִ ְּ נֵי יֲַעֹקב   "ַויְִּהי ַבי ֹום ַהׁש  נֵי בְּ חו  ׁשְּ קְּ ֵלִויׁשִ   ַוי ִ עֹון וְּ   ֲאֵחי ִדינָה   מְּ

ב ֹו ַוי ָֹבאו  ַעל ָהִעיר  ִאישׁ  ַטח ַחרְּ גו  כ ָל ָזָכר   ב ֶ גו    .ַוי ַַהרְּ נֹו ָהרְּ ֶכם ב ְּ חו    לְִּפי ָחֶרב  וְֶּאת ֲחמֹור וְֶּאת ׁשְּ קְּ ַוי ִ

ֶכם ַוי ֵֵצאו   ֶאת ית ׁשְּ ינָה ִמב ֵ או  ַעל ַהֲחָלִלים ַוי ָֹבז ו  ָהִעי .ד ִ נֵי יֲַעֹקב ב ָ או  ֲאחֹוָתם. ֶאת   ר ב ְּ ר ִטמ ְּ ֲאׁשֶ

ִעיר וְּ ֹצא ר ב ָ ם וְֵּאת ֲאׁשֶ ֶדה ָלָקחו  נָם וְֶּאת ב ְָּקָרם וְֶּאת ֲחֹמֵריה ֶ ָ ר ב ַש   ֶאת כ ָל ֵחיָלם וְֶּאת כ ָל   .ֶאת ֲאׁשֶ

ם וְֶּאת   יֶהםַטפ ָ בו   נְּׁשֵ ִית" ַוי ָֹבז ו   ׁשָ ב ָ ר ב ַ  (. כט-, כהד)בראשית כ וְֵּאת כ ָל ֲאׁשֶ

פוגים מדם ועטופים בדמעות הם  לבו באנשים ההם. סטצ מטה בעת שעיניי הפניי הורכנו 

את תחושת השלווה שהייתה  קולות של בכי פעוטות כבשו  בהם שהתהלכו ברחובות הצרים  

 לפני כמה רגעים. 

אשמים, ידעתי זאת   אינם ונשותיהן התמרמרו בבכי. הם  ,ייסוריםב ול סב ב אבות נפלו 

 ... ניצוצות ביבבירור. ותחושת האשמה הציתה 

 מעט ונשבר. וליבי כ  ,הבטתי בהם מהצד

 ?תחושת הנקמה  היוהאם ז

אשר   הייתי בדיוק כמו כל בני העיר, חפה מפשעשמכובד הבושה. נזכרתי  התכופפתי ארצה

, רק אז, התחלתי להבין סוף סוף. הם אני. נקמתי בי. נקמתי  ואז ...נפגעה בלי סיבה

 בעצמי.  

  , בחו בדם קרוהילדים כבר נלקחו בדמעות, הגברים נטדי, הנשים אך זה היה מאוחר מ

גרון חנוק. אני והגופות, אני והזיכרונות של האנשים  ב עמדתי שם והעיר נמחקה ללא זכר. 

לא הייתי לבדי, זאת הייתה נחמתי היחידה,  להם מול עיניהם. וההם, אני והעתיד שנחרב  

ה ביותר שקיבלתי מן  הייתי עם הבעיטות הכאובות בבטני. זאת הייתה הצלקת היפ

 .רק אותה אקח איתי, הבטחתי, רק אותההאסונות שעברתי. 

 סוף דבר 

והכואב.    סבלי העמוקידיה הקטנות של אסנת כבר גדלו. הילדה שלי, שלא יודעת שנוצרה מ

לעצמי שיהיה טוב, שבעתיד אספר לה במילים יפות שאביה היה האדם שאנס    תמיד אמרתי 

 אותה לחזקה יותר, בלתי מנוצחת.  שהיעאותי, שכם בן חמור. וזה 

ונתתי לראשה לשקוע בצווארי. ידעתי כי אני עושה טעות,   זקתי אותה בפעם האחרונההח

תר טובים מן החיים שיהיו  אסור לי לתת לליבי להישבר שוב. אך מגיעים לה חיים טובים. יו

 ת בהרבה.נקמות גרועו מלמלתי לכיוונה בקול שקט. אך יש ״  ,זה יתנקם בילה איתי. ״
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 היש דבר יפה יותר מהשקדייה?

בעודי מביטה כמכושפת בגשר הפרחים   מראשי אני לא מצליחה לגרש את המחשבה הזו

המשעול החולי  הקסום שיצרו ענפיה המשתלשלים, הדקיקים וגדושי היופי, הסוככים על 

איטי. משחר ילדותי, הניסיון להתיק את עיניי מן התגלמות  בו אני פוסעת לשוהארוך 

ואני תוהה   ,. הקרקע גם היא מלאה פרחיםבשביליהיופי הזו תמיד היה כמעט בלתי אפשרי  

או שמא נפל לחש קסמים על המקום    אם אכן נמצאת אני בדרכי הרגילה אל הבארלסירוגין  

 קיעה הוורודים.  שנשרו משמי הש  בין פיסות ענן צחורות נני מתהלכת יוה

ורוח קרירה יותר   , שאיבת המיםל  לרוב, רקיע כהה יותר משקיף על צאתי לכיוון הבאר

ת אלו של שאר נערות עירי. אך היום במכוון מיהרתי  עוטפת לא רק את פניי, אלא גם א

 ויצאתי מוקדם מהן, כדי להתחמק מן ההקשבה לסיפורי אהבתן. 

 "מה, עודך בודדה?"

 עוד יבוא האדם אשר ימלא את ליבך.""אל תדאגי, רבקה, 

 בבוא העת." ודאי ימשוך אליו מחזרים רבים מראך  ב ו"ט

 כבר מאסתי באמירות מתנשאות אלה. 

נני מאחרונות  ילמרות מעמדה המכובד של משפחתי, ה  – ולי, אך אכן כך הוא הדבר  תמוה, א

חת לא  בהן אני קיימת, אף הצעת אירוסין א שם השני  14הבתולות בעירי. במשך כל 

לאיש. לא פעם ולא פעמיים  התדפקה על דלתי. לא נשואה אנוכי, לא מאורסת, אינני שייכת  

אולי זה בגלל היותי בת לרועי צאן? שהרי   –  גורלי קוננתי, בלב דואב ובקול אילם, על מר 

... אולי זה בגלל שאינני  גברים נוהגים לגלות סלידה רבה מן הריח שנדבק בנערות כמותי

לחשוב מחשבות כאלו על   אני יודעת שאין זה מן הראוי ...טובה מספיק?יפה מספיק? 

כי בעוד   –  ולש אל ראשיעצמי. אך הן עולות מעצמן, שוצפות וקוצפות כמו נחשול גועש הפ

כולן מסביבי מפטפטות בהתרגשות על מחזריהן, הדבר היחיד שאני יכולה לעשות הוא  

אב החד העולה בהן יסיח את  תקווה שהכאת אוזניי ולנשוך את שפתיי בחוזקה, ב לכסות 

אליה כבר כמעט התרגלתי. כמה  שדעתי מתחושת הקנאה המשסעת את ליבי, תחושה 

 אחרת תציף את כולי...   שתחושה משתוקקת אני 

ואני מבחינה בעלה כותרת בהיר מתפתל באוויר. רגליי לא    , רחש קל מסב את מבטי אל הצד

ר, אך איני נאלצת לעקם את צווארי, משום  המוזדלות מללכת בזמן שאני מתבוננת במחזה  ח

שהעלה הדקיק נידף מעלה וחולף על פניי, נישא הלאה במשב הרוח המשתעשע באבק  

מתפזר אחריו. הצפייה בסחרוריו הבלתי נשלטים, אשר גורמים לו להידמות  הדרכים ה



,  לגמרי את המחשבות הקודרותמליבי ה למלמלות חצאיתה הרכה של רקדנית, משכיח

עלם משדה ראייתי, שב  יחיוך קטן עולה על שפתיי. רק כאשר גוֶבָה העלה מספיק כדי להו

לפניי ניצבת באר ישנה שפיה  כמה אמות  מבטי אל שמולי, וכך מגלה אני שהגעתי אל יעדי. 

מסנוור  אבניה הגדולות עטפוה בבוהק זהוב ו ת את אירומקרני השמש החזקות ש .רחב 

   ה מגרגיריה הנוצצים של אבקת פיות קסומה.    ת מגן דקה העשויכמעט, כמו שכב 

מאז ומתמיד אהבתי פיות. באגדות אשר הרבתה לספר לי מינקתי עת לילה בילדותי, תמיד  

היו הפיות ידידותיה הטובות של האהבה. שגרירותיה היו, ותמיד דאגו לפזר את אבקתן  

הנסיכה הכמהה לו   של יופייה ב יד היה נופל שבי י ן, כך שמכונהקסומה על הנסיך ברגע ה

 בסוד... הו, האין תפקידן נפלא?

יום  קשורה אני למינקתי. למרות שלעתים תכופות נוטה היא לגעור בי על נטייתי לעסוק 

שלפיה כל חזיונותיי אכן יתגשמו   וליל בחלומות אהבה, תמיד עמדה בדעתה הנחרצת

 לתאר.   שאפשרך המרגשת ביותר  לבסוף, בצורה העולה על הדר

עץ השקדייה,  תחת   – פינת משחקיי ב ביושבינו  ל זאת," הייתה נוהגת לומר באוזניבכ ,"אך

ל היום במקום לבצע את  הם את משתעשעת כ ש"עלייך לחדול מהדמיונות הנבובים ב 

לחתונה!  מטלותייך. אין בהתנהגות הילדותית הזו ולו דבר אחד הראוי לנערה בשלה 

ראי אותי! הטיפול בכל צרכייך לבדו מסב   אינך זקוקה לגבר כדי להשיג את אושרך.ובכלל, 

 שאינני צריכה דבר מלבדו!"   לי שמחה כה גדולה

 תיק את רחשי לבה? נכון, אך כיצד יכולה נערה להש אולי ...זה 

ומניחה אותו על שפת   אנחה קטנה חומקת מבין שפתיי בזמן שאני מורידה את כדי מכתפי

ים  י המלאכה, אני מבחינה בכהות השמה קלה עוברת עליי בשאיבת מים, ובתום  הבאר. שע

ורחש   , פסיעות בהליכתי 15הגוברת ופונה לעזוב את המקום. אך טרם אני מספיקה לספור 

  ם ההולכים ומתקרבים אליי חודר לאוזניי. אני מרימה את מבטי, שחקר עד צעדים מהירי

נעצר    חור בבהלה, כיוון שהאדם אשר רץ לעבריד נרתעת לאיאז את הקרקע האפרורית, ומי

 כמעט צמוד לאפי. 

כן, אדוני?" קולי נשמע מפוחד משקיוויתי, וקמצוץ של כעס עצמי מתגנב מיד אל ליבי,  -"כ

אך אולי, משתחל לו הרהור אל ראשי,  נימוסי כלפי האיש שמולי.  מוכיח אותי על חוסר 

מוסתרות  הן חרס שכן ז לפניו מעלים וששת אני, משום שכל ניסיונותיי למצוא רמאכן ח

לובן שיערותיו הארוכות נראה כי קשיש הוא,  מ מחלפותיו השופעות. מגופו הרפוי ות תח

ארוכות מעכבות  הן שהתנשפויות קשה על גופו. אני מחכה בסבלנות בזמושמאמץ הריצה 

   את הגעת התשובה אל פיו.

ַעט ךְּ  "ַהגְִּמיִאיִני נָא מְּ  . ( יז ד,ת כ )בראשי  "ַמִים ִמכ ַד ֵ

והתשישות ניכרת בעיניו הטרוטות.    ,כשהזר מרים את ראשו  פנים חרושות קמטים מתגלות 

תו אל  ושהשניות החולפות הולכות והודפות או , לא קשה לנחש שדרך ארוכה עברה עליו

 התהום שמעבר לקצה צוק הקריסה.   

ֵתה ֲאֹדִני ,אני מתעשתת במהרה  ישה לו את כדי. ומג  אני אומרת ( יח ד, )בראשית כ  ""ׁשְּ



בשקיקה, אני צופה בו. מהיכן הגיע? לאן מועדות פניו? האם נקלע    שעה שהוא לוגם מן הכד 

י יודעת מה, אך משהו  ואזלו כל מימיו? סקרנותי סוקרת את פניו. איננ  לצרה כלשהי במסעו 

  בהם... אולי ריס בודד, אולי כל תוויו... משרה בי תחושה מרגיעה. כשעיניי מורמות ממנו, 

  . אני ממנו רץ אליי קודםשמקום ב  – מאחוריו  אני מבחינה בגמלים העומדים כמה אמות

 מניחה כי רכושו הם. בינתיים הוא כילה לשתות, וכובד הכד שמוחזר אל כתפי מאשר זאת.  

ָאב   יָך ֶאׁשְּ ל ו   ַעד ִאם   "ג ַם ִלגְַּמל ֶ ֹת"  כ ִ ת   (. יט  ד, )בראשית כִלׁשְּ

ר אני מסיימת  תי שוב אל הבאר, אינני חושבת. גם כאשרגליי הזריזות נושאות אובעוד 

לשאוב, שבה, משקה את אחד הגמלים וחוזרת על פעולות אלו עד שרווה כל צמא, אינני  

 ת ובקור רוח.  חושבת. אני פועלת במהירות, בחריצו 

במבטו,   ישות עיני" אני מסתובבת אליו וקולי גווע כאשר פוג,"גמליך כילו לשתות, אדוני

עור במקצת ומעיניו נשקפת השתוממות  בלי שהבחנתי. פיו פי נח עליי זמן רב שדומה כ

 עצומה. 

 "חסדך עולה על כל ציפייה, נערתי," הוא אומר אליי.

 לעזור." שמחה אני ומנידה בראשי. "פשוט  אני מתיישרת 

י עוקב אחר מסלולה של  הוא נראה נפעם אף יותר, ואני משפילה את עיניי בביישנות. מבט

וש קל גורם לי להרים ראשי, ומראה נוצץ  חורה ובודדת למשך כמה רגעים, עד שקרקנמלה ש

 תי נשמטת.נגלה לפניי. לס 

 ך." י"הושיטי ידי 

ידיי זוג צמידי  ל א כל השתהות, הוא עונד  בציות מיידי, חסר מחשבה, אני עושה כדבריו. לל

ות למשך דקות  ואיני מצליחה לעשות דבר מלבד להביט בהם בהשתא  , זהב כבדים ויפהפיים

יותר מכל תכשיט   ,מרהיביםצנוציהם הבלתי פוסקים. הם פשוט ארוכות, מתפעלת מיופי נ 

ח ָהִאיׁש נֶֶזם ָזָהב "... בו אי פעם חזיתיש ק ַ ָקל ַוי ִ ַקע ִמׁשְּ נֵי צְִּמיִדים ַעל  ֹו ב ֶ ָרה ָזָהב   ָיֶדיהָ  ו ׁשְּ ֲעש ָ

ָקָלם"  ו, אך קליטת דבריו, אשר לא  נדמה לי כי הוא אומר משה. (כב  ד, )בראשית כ ִמׁשְּ

לכן אני   .ל, לא עולה בידיוכ חדור לבועת התלהבותי הדוממת אך המעמעמת מצליחים ל

  , עט, כבר מיהר בקסמיובלי שאבחין כממרימה שוב עיניים גדולות בשאלה. בהבזק רגע, 

וכעת אני חשה כי נזם, שלבטח עשוי זהב גם הוא, מעטר את אפי. עיניי נותרות פעורות מן  

 ההלם.

  . משום שהתדהמה גירשה את מילות התודה ממוחי  נכלמתואני    , "זוהי תודתי." הוא אומר 

אצבעו    ,יִדי נָא ִלי"ַהג ִ   ִמי ַאת ְּ   "ב ַתמעיניים טובות.  בוהה בי  א כמו מבין לליבי, ומבטו  אך הו

יתבו עומדים גמליו  שמורמת לעבר המקום     , (כג  ד,אשית כבר)"  ָלִלין  ָאִביךְּ ָמקֹום ָלנו    "ֲהֵיׁש ב ֵ

 שבשאלתו מכליל הוא גם את גמליו. הוא שואל, ואני מבינה 

בקושי רב, אני מצליחה לספר לו בגמגום כי בת בתואל אני, ושאכן יוכלו הוא וגמליו ללון   

י. הפתעה פושטת בקרבי כאשר הוא לפתע קד עמוקות ומשתחווה בפני השמיים  בבית אב 

בד  אליהם, ומדבריו משתמע כי עהוא לדבר  ל יחתהשלווים, והפתעה זו גוברת כאשר מ 



רו ךְּ יְּהָוה ֱאלֵֹהי ֲאֹדִני ַאבְָּרָהם י ֹאֶמר וַ ": אברהם הוא ר לֹא  ב ָ ֹו  ֲאׁשֶ ד ֹו ַוֲאִמת    ֵמִעם ֲאֹדִני  ָעַזב ַחסְּ

ֶרךְּ נַָחִני יְּהָוה ֹנִכיאָ  ית  ב ַד ֶ   (., כזד)בראשית כ ֲאֵחי ֲאֹדִני"  ב ֵ

מי ולבן, אחי.  יושבים אי שם רצה במהירות אל הסלון,  ברגע ששיירתנו מגיעה לביתי, אני 

איני מצליחה להתאפק ואירועי השעות האחרונות מתגלגלים מלשוני בשטף מהיר, גורמים  

בן, הבוחן את תכשיטי הזהב המבריקים אשר ניתנו לי  לפליאה לעלות בפניהם. מבטו של ל

ות ספורות יחלפו עד שירוץ ויחל  והידיעה כי שני  , חומק מזווית עיני  בידי גיבור סיפורי, לא 

ת דברי חנופה עליו מעיבה לרגע על התרגשותי. ואכן, כעבור זמן קצר להבחיל, נשמע  בהרעפ

ארבה בסיפורים על תעלולי הרמייה   לא קולו המתחנחן מזמין את האורח אל תוך ביתנו. 

אך די, אני    ואומר שמצרה אני על נטייתו לרדיפת בצע.שערך אחי כנגדי בילדותי, רק אקצר  

 רות הן חסרות תכלית...  חושבת לעצמי, מחשבות מרי

מנהגי משכבר הימים. בילדותי אהבתי   היאעזרה למשרתות הבית בהכנות לארוחת הערב 

ם גברה התעניינותי בעיסוקיהן הנחמדים וביקשתי להצטרף  לצפות בעבודתן, ועם השני

ענק! ודבר מה רומז לי כי  אליהן. מה רבה היא הנאתי מכל המתרחש במטבח המשרתים ה

הללנה  ך כף רגלי במפתן דלתו הגדולה, כולן תותדרשכיוון שברגע  ר ההנאההיום אף תגב 

 פי תכשיטיי החדשים.         את י

ולה על גדותיו ואני עובדת במרץ, מתרוצצת אנה ואנה לעזרה.  כשזה אכן מתממש, אושרי ע

מוה מתרחש: למרות השאון  לאחר שכמה מנות משוחררות אל שולחן הסעודה, דבר ת

מצליחה  נדמה לי שקולות מגיעים לאוזניי מעברם השני של קירותיו. איני  השורר במקום,

עבד אברהם ושל אבי.   להבין את המילים הנאמרות, אך אני מזהה אותם כקולותיהם של 

 מורידה את סינרי ועוזבת את המטבח.אני  לפני ש  אני תוהה  , מעניין על מה שניהם מדברים

ות טעימות מוסיפות להגיע לשולחן, בדיחות  ומנ  , היא מתקדמתרוחה עוברת בנעימים.  הא

ובראשם עבד   , משעממות מסופרות על ידי אחי ושיחות להוטות מתפתחות, אורחינו

מתגלים כמנומסים ומשכילים, ודומה כי הם   –  תבר שאליעזר הוא שמושמס – אברהם 

נתם אל  ם שחשה אני כי מאחר שהזממשו  מאוד מתחבבים על הוריי. הדבר משמח אותי 

 הגיעה מפי, נמצאים הם, במידה מסוימת, תחת חסותי. הבית 

ימי.  לאחר שכילו כולם לאכול ואווירה נינוחה השתררה בין היושבים, פונה אליי לפתע א

"רבקה," היא אומרת. "קודם לכן, טרם הגיעך לשולחן, אליעזר הטוב פרש לפנינו...  

 הצעה, יקירתי."

 צעה?" את ראשי בשאלה. "איזו ה אני מטה

, אברהם, אשר עזב לפני שנים רבות  דודי" אומר אבי. "ידוע לך כי אליעזר הוא עבד "ובכן,

רחוקה זו היא, כך סיפר לנו, מציאת   לשלוח עבדו עד לארץ דודיאל ארץ כנען. סיבתו של 

 כלה ראויה לבנו."

מפניו הרחבות של  ה לא משות קול מזלגי הפוגש בקרקע נשמע, אך עיניי הפעורות לרווח

 אבי.



, ושהוא בטוח כי רוח  בחסד רב מו יעתו היא שעל אף שפגשת בו היום לראשונה, נהגת "טענ

הוא כי מעלותייך מתאימות למטרת    האלוהים הייתה לצידו והנחתה את דרכו אלייך. טוען

 יצחק."אדונו, כדי להינשא לבן  –  מו אל ארצוישליחותו, ולכן רוצה הוא לקחת אותך ע

ה בפניהם של המסובים לשולחן מפאת דומייתי, אך אינני  אני שותקת. ייתכן כי דאגה עול

מסמל  הרביב ה – ל ואת הכ הומכס ייעל מצליחה לראות דבר מלבד רביב הניצוצות היורד 

שלשלות המציאות ובריחת מוחי הרחק ממנה, אל ארץ   מפניהאפלתה של רוח הנפש 

ים צלילים  פרחים יפים על כל העצים, מלאכים מנגנבה מלבלבים ש , הדמיון הקסומה

 זרועי כוכבים. ומתוקים והשמיים תמיד בהירים 

 . ליבי הולם לשמע זוג הברות אלה.יצחק

ם הוא על הלשון... כבר עולות בעיני רוחי דמויותינו  . זהו שם פשוט מקסים! וכה נעי יצחק

אים פרחים יחד או ננוח על שפתו  שלי ושל בעליו הנאצל, ורואה אני כיצד נדלג מעל שדות מל

. אני בטוחה כי אוכל להגות את השם הזה יומם וליל. לבעל  יצחקה של ים רוגע... הזהוב 

? ועל אחת כמה וכמה אישיות  ייבת להיות חזות מרהיבה, לא כךכזה ח שם משובב נפש 

 נפלאה...  

 נך מקווה, רבקה. אין לקבוע טיב אדם על פי צליל שמו.  יכך השאו 

המציאות הקר. ראייתי מתבהרת ואני  תעשתת ומכריחה את דעתי לשוב אל עולם אני מ

 מבחינה כי אבי טרם כילה לדבר. 

אן ובקר, כסף וזהב, עבדים  צ  – את אדונו ונתן לו רכוש רב    רך ה'י"הוסיף וסיפר אליעזר כי ב 

כי    ל. שיתפתי את אליעזר בסברתיוירש בנו יצחק הכיובמותו,    – ושפחות, וגמלים וחמורים  

ולכן אין בפי דבר הכרעה בעניין נישואייך. בשמעו זאת,    אכן ה' הנחה אותו אל בתי, אלייך, 

. אך עדיין  לנו, וכך נוכחנו באמיתות דבריוהוציא שלל כלים יקרי ערך מתרמילו והגישם 

ארץ כנען רחוקה עד מאוד. רחוקה תהיי מאיתנו...  – הסתייגות קלה נותרה בלב הורייך 

..." קולו נחנק, אך שב כעבור רגע.  לינו לשאול לדעתך. הרי שאלת עתידך זולכן מסרנו כי ע

 "...ובכן, ילדתי האהובה, מה תגידי?" 

בתוכי. לרגע היא  תקשה לפענח את הסערה שמתחוללת אני שותקת לכמה רגעים, מ

נמצאת, מכה וזועמת, תולשת איברים; ולרגע נעלמת, משאירה אחריה שובל פרחים  

רי, אך קול קטן, קול מתוק וכמעט  ון שבי לועג לרעיון העזיבה הבלתי אפשזעירים... ההיגי

רגירים עדינים  מלאכי, לוחש באוזני משפטים מכשפים. לפתע נדמה לי כי אני חשה בג

ל.  ווצחקוקים קסומים נשמעים מימיני, ואז דממה מוחלטת יורדת על הכצונחים על ראשי  

בכל  ת ראשי. הצורך לחשוב נעלם ממוחי, כי  ההיגיון שותק, הקול נדם, ורק השקט ממלא א 

שעל אף שאין זו התרחשות קסומה מתוך סיפור אהבה בדיוני, גורלית    איבר בגופי חשה אני 

י מבריחה כל היסוס מתוכי. גם כאשר עובר  היא. ויד הגורל מקפיאת החושים האוחזת ב 

עולים במוחי   מבטי על פניהם המתוחים של בני משפחתי, כאשר זיכרונות ילדות מתוקים

מופיעה אחריהם, שום יגון לא מציף    בה כולם נוצרושהסביבה    וכאשר המחשבה שאעזוב את



פילו בה, ומשכך את הלהבה השקטה שניצתה בו. למעשה, איני מצליחה לחוש א בייאת ל

 ויודעת שרק החלטיות משונה ונחישות אמיצה נשקפות מעיניי כשאני פוצה את פי.  

 "ֵאֵלךְּ."

 *** 

וכבר עם עלות השחר אני    ,מתחיל מוקדםהעוקב את הלילה חסר השינה שעבר עליי  הבוקר  

אותם  ש קמה ממיטתי. מטעני הרב מסודר ליד מפתן דלתי ובגדי המסע המשובחים, 

מוכנים על שולחני. אני לובשת אותם במהירות, יודעת שהקריאה   ,קיבלתי אמש מאליעזר

ן קצר זה אכן קורה. בזמן הארוחה  ולאחר זמ , לארוחת הבוקר המוקדמת עתידה לבוא

ות ליציאה, אני מצליחה בקושי רב לשמור על הבעה רגועה. או לפחות  נות האחרונוההכ

תוכי לא מותירה לתהיות די  נדמה לי שאני מצליחה, כי ההתרגשות הגדולה והמשתוללת ב 

 מקום בראשי. 

רכובים על גמלים.    איתי יוצאים לדרך,  תעד מהרה אני, אליעזר, אנשיו ומינקתי אשר נשלח 

ית קורא לשובי!... כל אלו הן מילים אשר נטעה הציפייה  ! כמה הב דהכמה קשה היא הפר

ורל עם  הפגישה הרת הג – בלבבי, אך השמחה כרתה שורשיהם. אני מרגישה כבחלום 

לה חיכיתי כל חיי, עושרו הרב של בעלי העתידי... אך רק דבר  שאליעזר, ההצעה הנשגבת 

ה גדש את כל חיי ביופי  ? העץ הזהאם נמצאים עצי שקדייה בסביבת יעדי – אחד שואל ליבי 

כה רב... על ענפיו תלויים רובם המוחלט של חלומות ילדותי, ועלוותו המרהיבה חסרה לי  

בימים שלפניי. אך אינני מניחה להיעדר   י היחיד יעינ העומד להיות מראבנוף הסלעי, ה

רבות  ובמקום זאת עוסקת אני בהמטרת שאלות  הדבר היפה בעולם כולו לדכדך את רוחי,

ונלהבות על אליעזר ידידי. "הכיצד נוהג בך יצחק?" "האם חזותו מופלאה כצלילי שמו?"  

כו?" אליעזר עונה בסבלנות נדיבה על כל  "האם אדם אדיב הוא, שאורך רוח מנחה את דר

למרות הדרך  שאלותיי, המתרבות בכל יום, ומספר שאכן אדם נפלא הוא אישי לעתיד. 

  כנען, האושר לא עוזב את קרבי. הוא מפרפר בבטניארץ  הקשה, הארוכה והמייגעת אל 

הותה של  וש  , וגובר ופושט בכל איבריי. הידידות שניצתה ביני לבין אליעזר תורמת לשמחתי

מינקתי איתי מחזקת את רוחי. אינני מרגישה כמעט בהתחלפויות החמה בלבנה והחול  

ועות חלפו מצאתנו אל  יעזר מכריז, בעת ערב קר, כי שלושה שב בשדות, ורק כאשר אל

ד  ימיפורצות ההרפתקה, התדהמה על מהירות חלוף הזמן מכה בי כברק. צהלות שמחה 

גמלינו, בדרכנו המוארת  ב ותנו שעה שאנו מתקדמים מלווה אמפי כולם, והמולת הרינה 

להפנות את פניי אל ידידיי.  חיוור. אני צוחקת וצוהלת, מתנדנדת על גמלי כדי ירח באור 

 סיבוב חזקה, מבחינה אני בדבר זוהר כלשהו, ואני נעצרת במקומי.    תוך תנופת

ערותיו, מאיר את  משתחל בין שיבין העשבים הגבוהים מתהלך לו איש. אור הלבנה העדין 

פניו ומקיף את גופו, עוטף את דמותו החסונה בזוהר בוהק. נדמה כי הוא מפיץ אור רך לכל  

זותו המלאכית. הוא מרים את עיניו, וטוב  ורק כנפיים צחורות חסרות להשלמת ח  ,רעב 

משקלי  הלב הנשקף מהן פוגש בעיניי. הסומק עולה בלחיי בבת אחת ואני מאבדת את שיווי  

 נופלת אל הקרקע הקשה.ו ברגע



ָראֵתנו   ִמי" ֶדה ִלקְּ ָ ֶזה ַהֹהֵלךְּ ב ַש    גמגמת אל אליעזר.  אני מ ,(נה ד,)בראשית כ  "ָהִאיׁש ַהל ָ

 . ""הו א ֲאֹדִני

צבעותיי נשלחות אל קצה הצעיף הכרוך סביב צווארי ואני מתכסה בו. עיניו היפות של  א

רוקים מיטשטשים מאחורי דמותו  מעיניי, ושמי הלילה והעשבים היהאיש עוד לא משות 

שי  ורח ,בהן חודר אל ליבישי. המבט העמוק תההולכת ומתקרבת אליי, כשהוא עט לעזר 

 הלב המהירות המרעידות את כולי.  העולם מתעמעמים מעבר לקול פעימות 

בסוף מצאתי תשובה  והוא מושיט את ידו לעברי, אני מבינה של ,הרוח מלטפת את עורי

 לשאלתי... 

 ר?" הוא שואל בקול עדין. "את בסד

 ה נמצא ממש מולי. יל, דבר יפה מהשקדיושהרי אחרי הכ

 

 

 

 

 

  



 רות

ערד  ,אורטה י"א, כית ,בןדניאל ראו  

: תמר מלמדיתיבהנח  

 הזהובים בשדות החיטה  

 מלקטת לה נערה בשחורים

 שאריות אלומים.  

 חרוצה כנמלה 

 קר עד ליל  עמלה.  ומב 

 בידיה הקטנות שיבולים היא אוספת 

 היא עובדת  ללא הרף

 נאמנה לחמותה  

 אהבה. ב את שתיהן היא מפרנסת בצניעות ו

 

 ? מיהו זה שמרחוק מגיע

 ור חיל וידוע איש גיב 

 עז העובר בדרך וכן, זה ב 

 משושלת אלימלך.  

 ר אחד  דובמבט ח

 ?  צד  אהו נחשו את מי 

 את אותה הנערה האמיצה, ,כן

 המלקטת לה חיטה בענווה. 

 האם זה ייגמר באהבה? 

 ות את התשובהלגל כדי

 עליכם לקרוא את כל סיפור המגילה... 

 

 



                                            נודע                 לא אברהם וההליכה אל ה

 , אשדוד 'מקיף ו , א" כיתה י  ,עדן אטיאס

 הלנה ממן  :בהנחיית

 אלוהים מלך העולם, 

 החליט לבחור עם. 

 אברהם נבחר,  

 . להקים מזרעו גוי מובחר

צְָּך  ֶלךְּ " ָך ֵמַארְּ ית ָאִביךָ לְּ ָך ו ִמב ֵ ת ְּ ֹוַלדְּ  ו ִממ 

ֶאך ָ"  ָהָאֶרץ ֶאל ר ַארְּ  ( א ,)בראשית יב  ֲאׁשֶ

 כר! : עזוב את המוכר ולך לנאלוהים קורא לך אברהם

 אברהם, נטוש את עירך, היא חרן העיר, 

 השאיר. עליך לאת ליבך הדואב 

 נתק מכבלי אהבת מקום הולדתך, יה

 מכורתך. היא  מכור מחצבתך,

 ד כי עברך הושלם, והיפרד ממשפחתך היקרה לך מא 

 ולא תראה אותם עוד לעולם!

 ך מברך שבע ברכות נפלאות, אלוהים אות

 אותך להתגבר על התלאות. כדי לעודד 

 תהיה מבורך לעולמי עד, 

 כי העולם לזרעך מיועד. 

 שמך ילך לפניך, 

 ותהיה אור לגויים כמו אדונך. 

 

צְּ  ֶלךְּ " ָך ֵמַארְּ ית ָאִביךָ ָך ו  לְּ ָך ו ִמב ֵ ת ְּ ֹוַלדְּ  ִממ 

ֶאך ָ" ָהָאֶרץ  ֶאל  ר ַארְּ  ( א ,)בראשית יב  ֲאׁשֶ

 אינך יודע במה לבחור, ,אברהם

 ל מאחור אם להשאיר הכו

 וללכת בעקבות צו האלוהים,  

 שאותך זעזע והדהים. 

 הרי אינך מכיר את ה' רב המעללים, 

 נך סוגד לאלילים.ימאחר שה

 מודע אברהם, אינך אברהם 

 יקרה לך במקום הלא נודע.  לאשר

 אברהם, אתה מתחבט ומתלבט קשות, 

 ואשות. , חושש לאבד הכול, פניך נבאימה



 צורות, אברהם, לך ה' הבטיח גדולות ונ

 אך לפניך עוד הרבה מהמורות. 

 קשה לך לקבל את הציווי האלוהי בלב שלם, 

 כי מקשייך ה' מתעלם. 

 ולות עם שרה, אלוהים לך הבטיח גד

 ה עצוב, אשתך שרה אין לה ולד והיא עקרה.אך מ

 נאמן אתה לאלוהים ובו מעולם לא בגדת, 

 כמעט הקרבת.  למענוואת בנך יצחק,  

 ך לצאת לדרך, אולי גילך המופלג גרם ל

 תוכה שוק על ירך.    פן ללא מורא

 הרי אתה בא בימים, 

 ודבר כבר לא יכול להטיל עליך אימים. 

 יך, לוט בן אחאת מך את אשתך וילקחת ע

 זיו בעיניך. כשוניהלת את המסע  

 יצאת מאור כשדים 

 משפט לכאורה תמים.משום 

צְָּך  ֶלךְּ " ָך ֵמַארְּ ית ָאִביךָ לְּ ָך ו ִמב ֵ ת ְּ ֹוַלדְּ  ו ִממ 

ֶאך ָ" ָהָאֶרץ  ֶאל  ר ַארְּ  ( א ,)בראשית יב  ֲאׁשֶ

 נשער. לעולם לא נדע, רק 

 אם אברהם התחרט או הצטער 

 באמונה שלמה אחר אלוהים הלך, שאו 

 ואת זרעו אל ארץ כנען שלח.

 אך כל זה לא משנה בכלל 

 . כי אברהם היה יוצא מן הכלל

ר ֵאָליו יְּהָוה"כ ַ  "ַוי ֵֶלךְּ ַאבְָּרם  ב ֶ ר ד ִ  , ד( אשית  יב )בר ֲאׁשֶ

 

 

 

 

 

 

 

 



 קין והבל  המחזה

 מקיף ו', אשדוד א,  "כיתה י  ,עדי ששון

 הלנה ממן  :בהנחיית             

 

 מערכה ראשונה

 

.  מוקדמת, האור היה בהיר, והשדות הירוקים הבריקו מהלחות שנשרה עליהםשעת בוקר  

האוהלים   של אנשים שזה עתה התעוררו, פותחים אתציוץ ציפורים נשמע מרחוק, רעש 

 ומקבלים את אור הבוקר והשמש החמימה, ששלחה את קרניה.  

שעת הבוקר   לבוש בגדי עבודה חומים, סנדלי עור, עובד את האדמה, מזיע, למרות  – קין 

עובד ומתכנן את ההפסקה     הוא  שבהמחשב כמה זמן נותר לו לעבד את החלקה  .  המוקדמת

 לאגור כוח ואנרגיה לשעות הבאות.  י כדשייקח 

  סינר גדול   עלמ ה מאות מטרים משם, נמצא הבל עם העדר הרב שלו, לבוש שמלה ארוכה וכמ

גין לצאן ומבקש שילכו אחריו.  כובע רחב שוליים, בידיו מקל והוא צועק ושר לסירו וחבוש

 אכול.  אותו יוכל העדר ל שעשב  בו  כי יש נראה לו ש במקום ש  די פעם עוצר להפסקהמ

כל אחד מוציא את שק האוכל שלו  ליד באר גדולה, ים נפגש שני האחים לאחר שעה קלה, 

 פת הבאר ואוכלים יחד את ארוחת הבוקר. והם מתיישבים על ש

 ?אותו  הכינה לך אימא וטעים יותר. מתי   תר משלי קין: הכריך שלך נראה גדול יו 

 פריע לה. הבל: אני הכנתי אותו, אימא לא חשה בטוב ולא רציתי לה

י לא מבין למה אתה כל הזמן מרחם עליה, אתה חושב  קין: זה תפקידה של אימא, אנ

 ? טבעות אם תהיה נחמדשתזכה בשק מ

 תך.  י יב אולא מעוניין לר הבל: לא קין, אני לא רוצה לזכות בדבר

, וכל אחד הולך לדרכו, קין מביט בהבל אחיו הצעיר  מכניסים את הדברים לתיקהשניים 

 .  מסנן קללהמתרחק וה

לכיוון  ללכת וממשיך  אומר לעצמוהוא " ?ממנוי פחות טוב שאנתמיד אני מרגיש "למה 

 חלקת השדה שלו.  

 

 מערכה שנייה 

 

 . שעת בוקר מוקדמת, קין והבל יוצאים לעבודתם

מדברים על עבודתם ומחליטים להעלות מנחה לה' כאות   , הםשתם הרגילה ליד הבארבפגי

ן מנחה לאל, ובסופו  מי ייתמתווכחים  האחים  ן להם. בתחילה נותהוא טוב שההערכה על 

 של דבר מסכימים שכל אחד ייתן מתוצרת עבודתו. 

תפקידי ואני   זהו  – קין: אני הוא הבכור ולכן אני הוא זה שצריך להעלות את המנחה לה' 

 ג את שנינו. מייצ

תן לי  ' על מה שניום ורוצה להודות להמ אבל גם אני עובד קשה יו  ,הבכוראתה  אומנם  הבל:  

 ם כל בוקר ולהוביל את הצאן.  לקוי  ב ועל הכוח שיש 



 קין: עקשן אתה, נעשה כדבריך, סבלנותי פקעה מדיבוריך.  

 השניים נפרדים ומתארגנים לקראת העלאת המנחה לה'. 

ִרי  "ראשון מביא קין  . בטקס צנוע, כל אחד מביא לאלוהים את הטוב שיש מעבודתו ְּ ִמפ 

ֵבֶהןִמב ְֹּכרֹות  "וגם הבל מביא  ,את השדהמתבו, "ָהֲאָדָמה    )בראשית ד, ד(.  "ֹצאנֹו ו ֵמֶחלְּ

 הם מתפללים ומעלים כל אחד את מנחתו אל השמיים.  

 

 מערכה שלישית 

 

נגלה אליהם האלוהים והחל   , ים התארגנו לשנתםבשעת לילה מאוחרת, כאשר שני האח

 לדחות את מנחתו של קין.  כי החליט לקבל את מנחתו של הבל ו לדבר אליהם ולהסביר

נָיווַ קין נעלב " ָ ְּלו  פ  פ  את מנחתי? מדוע אחרי  האל דחה ד: מדוע ומא )בראשית ד, ה( " י ִ

 מנו? ההשקעה והמאמץ ה' לקח את מנחתו של אחי? במה אני פחות טוב מ 

ה נָפְּלו  ָפנֶיךָ " האל הבחין בכעסו של קין ושאל אותו:  ה ָחָרה ָלךְּ וְָּלמ ָ ִאם לֹא  ": ",  והוסיףָלמ ָ

את ֵתיִטיב  ַתח ַחט ָ ׁשו ָקתֹו   ֹרֵבץ ַלפ ֶ ה וְֵּאֶליָך ת ְּ ל וְַּאת ָ ׁשָ מְּ  . " )בראשית ד, ז(ב ֹו  ת ִ

יודע שאתה פגוע  קין, אני " אלוהים מגלה אמפתיה לתחושתו הקשה של קין ואומר לו:

  שהכעס עלול להוביל אותך לבצע  אני מרגיש , עם זאת . וכועס  כי אתה חש שנגרם לך עוול

גם יודע שאתה יכול לשלוט בדחף הזה ולהתמודד  מעשה חמור שאין ממנו דרך חזרה. אני 

  "התסכול. עם עם הפגיעה ו

 יגמול לו על כך.  הוא טובה, שאם ינהג בדרך   לקיןאלוהים מבטיח 

 הפנה ראשו לדבריו של האל ועלה על משכבו זעוף פנים.  קין 

 הבל לא אמר דבר.  

 

 מערכה רביעית

 

הצאן   הבל לרעות את : חד לעבודתווקדמת, האחים קמו כמדי יום, פנו כל אשעת בוקר מ

כל   דחף להרוג את הבל אחיו בשדה.ב קשה ו עלבון מלווה בתחושת  ,וקין לפירות אדמתו

של   ו יניסיונותשלא קיבל את מנחתו הופנה להבל אחיו, וכל על  קין על אלוהיםכעסו של 

ֶדה". חוקין למשול בדחף ולהשתלט על העלבון לא צל  ָ יֹוָתם ב ַש   הְּ ֶהֶבל   ַוי ָָקם ַקִין ֶאל ַויְִּהי ב ִ

ֵגהו    . )בראשית ד, ח( "ָאִחיו ַוי ַַהרְּ

 , אייכה?"חלו הוריו לחפשו: "הבלכאשר איחר הבל לחזור מעבודתו, ה , לאחר כמה שעות

 ל ואין עונה.קואבל אין  

 "?ל ָאִחיךָ ן, אי ֶהבֶ " קי  שיודע על המעשה הנורא של קין, שואל אותו:  ,האל

י"יודע דבר:  אינוו אך קין היתמם וענה כאיל  ת ִ ,  )בראשית ד, ט( "ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאֹנִכי לֹא ָיַדעְּ

 יודע? אלוהים, אתה צריך לדעת. מה זה קשור אליי? מאיפה אני  

יָת?  "  אחריות ואומר לו:  ואינו מגלהל מבין שקין משקר  הא הדם של אחיך זועק אליי  ֶמה ָעש ִ

 " .אני יודע שרצחת את אחיך מן האדמה,

להבל אין חלק בעלבון שלו.  כי יודע כי מעשיו היו מתוך כעס וקנאה והוא עונה, קין אינו 

 ראשו, ופניו מביטות אל האדמה. הוא מוריד את  

 



 

 

 מערכה חמישית 

 

ובתוך תוכו   , וקר הפציע, קין עדיין חושב על מה שעשה, הכעס והמרמור מלווים אותוהב 

 את אחיו.   קנאה השתלטה על מעשיו וגרמה לו להרוגיודע כי ההוא 

 הוא פונה לה' ומביע חרטה עמוקה על מה שעשה ומבין שאין הצדקה למעשיו. 

  מעשיו. ל אחריות    ל עצמולקבל עהאל מעניש את קין במטרה ללמד אותו שעליו    ,זאתלמרות  

ת לֹא " כלפיו מקוללתתהיה האדמה שעונשו הוא  נגזר  כן ד, יב(.  )בראשית" כ ָֹחה ֹתֵסף ת ֵ

 נפשית ופיזית.   –  בארץליו להיות נע ונד ע

קין מרגיש שכל עולמו התהפך עליו והוא מתחיל לצעוד אל עבר השדות הירוקים, אלה  

למד על בשרו שסוף מעשה  שכן עם גורלו שמעולם לא יצליח לגדל ולעבד, הוא משלים 

 במחשבה תחילה. 

 

 סוף דבר 

 

 

 

  



 ןאדם נולד לתוך סדר מדומייה

 ערד  ,רטאו"א, כיתה י, עדן ארץ קדושה גודין

 : עפרה ריבקיןבהנחיית

 

 יובש.

 הבובה נקרעה,

 צווחה נשמעה. 

 רעם הרעים 

  וברק הפעים.

 

 טיפ, טוף. 

 כמיהה אסורה, 

 לקה,טאהבה נצ

 והוא שם אליו ליבו,

 וחו ונשמתו ר

 אספו. יאליה י

 

 בו, בום! 

 שוטפים וקוצפים, 

 טהורים עכורים. 

 עץ מיטלטל 

 צטלצל. ור מרחח

-   -    -  

 גם אהבתם, 

 נאתם, גם ש

 גם קנאתם, 



 אבדה.

-   -    -   

 דנוד קליל, נ

 בוהק לבן,

 ענף זית וקשת 

  בענן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



י מ ִּ י אִּ ְטא יֱֶׁחַמְתנִּ  ְבחֵׁ

 ף ז' הקריה, אשדודמקי  ,, כיתה י"בעומר עזרן

 : חנה ביטון בהנחיית

 

"ניצלו" את  נשים חזקות ואמיצות ש שלוש, של םי לא כל כך מוסרי , מקריםכמה יתכן שיה

 ?  מעשה גבורה ואומץיכולים להיקרא  , מיניותן כדי להציל את האנושותאת נשיותן ו 

לאישה ששני  ו  כליל מה משותף לשתי בנות שאנסו את אביהן כי חשבו שהאנושות הושמדה  

ו  , ולאישה שהיא וחמתה זמממתו בפתאומיות ואז שכבה בעורמה עם חמיההבעלים שלה 

 ?  להתחתן איתו  כדילפתות גבר בשדה 

 ! המשותף הוא המשיח! ודקיםצ

 מה?!  ...רגע

שלושת הסיפורים האלה ושלוש הנשים המדהימות   בין תנו לי להסביר לכם את הקשר ש

 .  שעתיד לבואדוד בן הללו למשיח 

:  אמרבעצמו הרי דוד  . שמשהו לא לגמרי בסדר בשושלת הזאתה שמבינאני לא הראשונה 

א ֶיֱחמַ ֵהן ב ְּ " י ו בְֵּחטְּ יָעוֹון חֹוָללְּת ִ ִני ִאמ ִ ? באילו  בעצם התכוון הוא למה  .(ז ,לים נא" )תהתְּ

נשים שבלעדיהן החיים  אל  ,  בואו נחזור אחורה בזמןתימה אותו?  כוהאימו  חטאה  חטאים  

 .  שלנו היו נראים אחרת

  , כמו הרבה נשים  , כן  . הידועות בשמן בנותיו של לוט  , עמוןשל  ן של מואב וותיהאימ ב   נתחיל 

, אבל המעשים שלהן  ממש חשוב לציוןושמן אינו מעמדן ציין את מ שלהן  שהכינויכנראה 

 . שינו לגמרי את ההיסטוריה

אלה אמיצות ומדהימות אחרי שהן שיכרו את אביהן  אולי זה נשמע תמוה לקרוא לנשים 

   ה.הן עשו את ז ,לעזאזל  ,ולהבין למה נעליים שלהן, אבל בואו ננסה להיכנס לו איתוושכב 

כשעליהם מושלכים כדורי אש  ו, בעודם בורחים של סדום ליתאחרי ההשמדה הטוט

, היה קשה להאמין שעוד נשארו אנשים בעולם  לנציב של מלחהייתה  אימן  , אחרי ש וגופרית

שאין   –  עו למערהכשהגי ןו התחושות הקשות שלהלשער מה הי אפשר .נשאר עולםבכלל שו

 !  יותר אנושות

אבל חשוב    ,, לא כל כך מוסרי נכון  .ת מעשההן החליטו לעשו   ,יוזמה  שמגלות ם חזקות  כנשי

ֹאֶמר ַהב ְִּכיָרה ֶאל"  :הן שיכרו את אביהן ושכבו איתו   .ביותר ִאיׁש ֵאין    ָאִבינו  ָזֵקן  ַהצ ְִּעיָרה  ַות  וְּ

ָאֶרץ ָלבֹוא עָ  ֶקה ֶאת ָהָאֶרץ.    כ ְֶּדֶרךְּ כ ָל   ֵלינו  ב ָ ֹו   יִַין ָאִבינו     לְָּכה נַׁשְּ כ ְָּבה ִעמ  ִנׁשְּ "  ָזַרע  ה ֵמָאִבינו  ו נְַּחי ֶ   וְּ

אפשר להבין אותן אחרי שלוט הציע אותן להמון הזועם רק בשביל   .לב(- יט, לא )בראשית 

. אבל  ימטיבי, אחרי הכול הוא האחיין של המארח האולטכמובן  . מצוות הכנסת האורחים

גידול  לן הבסיסי להמשכיות והרצומולא רק מהצורך ו הן עשו זאת כדי להמשיך לחיות



אז  – , אלא מההבנה העמוקה שאם לא הן ומעדיףך לגמרי מעריץ "התנ תושאוילדים, 

 –  וכך נוצרו שני העמים הידועים לשמצה ,. הן הופרו מזרעו של לוט אביהןכנראה אף אחד

הֲ ".  עמון ומואב  י בְּנֹות ַות ַ ת ֵ ֶלד ַהב ְִּכיָרה    .ֵמֲאִביֶהן  לֹוט   ֶריןָ ׁשְּ ןַות ֵ מֹו מֹוָאב   ב ֵ ָרא ׁשְּ קְּ   ִבי הו א אֲ   ַות ִ

ַהצ ְִּעיָרה גַםַהי ֹום.  ַעד  מֹוָאב  ן  וְּ ן  ִהוא ָילְָּדה ב ֵ מֹו ב ֶ ָרא ׁשְּ קְּ י  ַות ִ נֵי ַעמ ִ ֹון הו א ֲאִבי בְּ   " ַהי ֹום ַעד  ַעמ 

שיכור  , הוא גבר , הצדיק בסדוםן האחרון שלנו מלוט, הזיכרוכעת לח(. -)בראשית יט, לו

. אולי  היכולת שלו להפרות אותן רי ששתי בנותיו רימו אותו כדי לנצל את שכוב במערה אח

ניסה להקריב את בנותיו בקרירות  בגלל שהצדק בסופו של דבר מגיע למי שצריך? אולי 

הצדקה של בנותיו   ישנה ,"הכנסת אורחים"וניסה להצדיק את עצמו ב חוסר רחמים ב ו

וכל  . דה כנגד מידה במלוא תפארתהמי ?הצדיק זאת לשם הצלת האנושותלאנוס אותו ול

, תכננה תוכנית ופעלה  תו הבכורה, שבמקום למרר בבכי במערה על מר גורלהזכות ב זאת ב 

אבל אי אפשר   .והביאה לנו אולי את אחד העמים שאנחנו פחות חיבבנו בהיסטוריה לפיה

 .  היב אומרות ה  – לא אחרת מאשר  –  אחרי שהעניקו לנו את  ןלא לסלוח להש

ראש  , האיש ו . יהודה"ם פאטאלהפאאו שמא נאמר " . תמר :המקשרת השנייההחוליה 

. את הבכור הוא  , שם הוא מתחתן ונולדים לו שלושה בנים, מתרחק ועובר לכנעןהשושלת

  , ים להבין מי הדמויות. לפני שאנחנו מספיק תמר – , גיבורת הסיפור משיא לאישה כנענית

ה  ואם ז .מתהוא גם , ופטריארכלית( חברהב , תמר נישאת לבן השני )כיאה הבן הבכור מת

. יהודה מבין שיש פה עסק עם אישה קטלנית  שתו של יהודה מתה גם היאאז א  ,לא מספיק

  , לה להשיא אותו מובן שמתוקף החוקים הוא מחויב  . ומסרב לתת את בנו השלישי לתמר

חליטה  תמר מ .ה אוסר עליו לשכב איתה מחשש די ממשי לחיו של בנו האחרוןאבל יהוד

אם תצליח לשכב    שכן  נתקלת בבעיההיא  אבל    .שושלתהיא תשיג את זרע ה  ,שלא משנה מה

  . לא להאמין שהיא נושאת את נכדוש , יהודה יכול גם אם במרמה , עם הבן השלישי

היא   . זה ממש לא פשוט : ינו לי, ותאמהאפשרות היחידה של תמר היא לשכב עם יהודה

ובנוסף היא    –   םכמו גברי  נשים לא פוריות בכל זמן נתוןהרי    – צריכה למצוא את הזמן הנכון  

 הוכחה. – , וכמובן צריכה שיהודה לא ידע שזאת היא

ִעי" .היא רוקמת תוכנית גאונית ומחושבת היטב  צ ָ ַכס ב ַ נו ָתה  ֵמָעֶליָה ַות ְּ גְֵּדי ַאלְּמְּ ַסר ב ִ ף  ַות ָ

ֶר  ר ַעל ד ֶ ב ב ְֶּפַתח ֵעינִַים ֲאׁשֶ ׁשֶ ף ַות ֵ ַעל ָ תְּ י ָגדַ ַות ִ י ָרֲאָתה כ ִ נָָתה כ ִ מְּ נָה לֹו  ךְּ ת ִ ָלה וְִּהוא לֹא ִנת ְּ ל ׁשֵ

ה ָ ִאׁש  נֶיָה" לְּ ָתה פ ָ י ִכס ְּ ֶבָה לְּזֹונָה כ ִ ׁשְּ ֶאָה יְּהו ָדה ַוי ַחְּ רְּ , תמר  כאמור )בראשית לח, יד(. ַוי ִ

שיודע  נמצא רחוק מהבית בגלל הגז,  ש,  ששקוע בכאב   –   ה ליהודהמתחפשת לזונה ורק מחכ 

והיא בחוכמתה מבקשת   , נופל למלכודת . לבסוף הוא שיפול לתוך ידיה –  ר באישה מחסו

  , ריוןי. כשהסביבה מבינה שהיא בהמטה וחותמת  ,פתיל  –   ממנו את הסימנים המזהים שלו

שולפת את הקלף המנצח    תמר ז  אבל א  ,לסקול אותהכדי  ם  י האנשימובן שהאבנים כבר ביד

ר ֵאל ֶה ל ֹו  "  : תואומר  ,החפצים המזהים של יהודה  ,שלה ֹאֶמר ַהכ ֶר נָא  ָאֹנכִ לְִּאיׁש ֲאׁשֶ י ָהָרה ַות 

ה ָהֵאל ֶה ט ֶ ִתיִלים וְַּהמ ַ ְּ . לזכותו של יהודה נאמר שהוא  )בראשית לח, כה( "לְִּמי ַהֹחֶתֶמת וְַּהפ 

ַוי ַכ ֵר יְּהו ָדה ַוי ֹאֶמר  ": שתמש בתירוצים עלוביםאת האשמה והודה בלי לה קיבל על עצמו

ָקה  י ַעל ָצדְּ י כ ִ נ ִ יִממ ֶ ִניכ ֵן לֹא נְַּתת ִ ָלה בְּ ׁשֵ מהתינוק הזה קם   ,. לימים)בראשית לח, כו( "ָה לְּ

ולאחר כמה דורות נפגוש את    , תמר ילדה את פרץ  .שבט יהודה והשושלת הישירה של יהודה

.  דוד  –   שילד את  ,שילד את ישי  ,אותו בועז שהוא אביו של עובד  ,? כן מוכר  נשמע בועז, השם  



אבל... אולי המטרה   ,הייתה כל כך נעימה הדרך לא ,אולי כמו בסיפור הקודם ,נכוןאז 

 מקדשת את האמצעים?! 

? תוצר של  היזוכרים את רות המואבי . וכעת הגענו אל החוט המקשר של אוסף הסיפורים

הרי  ש  תוצר של גילוי עריות   הוא   גם   מת מסוי ידה  שבמ  , עזות ב ? ואגילוי העריות של בנות לוט 

ךָ "נאמר  תְּ ַות כ ַל ָ גַל ֵה ֶערְּ נְָּך ִהואֵאשֶׁ  לֹא תְּ ָוָתה   ת ב ִ גַל ֶה ֶערְּ שניהם   (.)ויקרא יח, טו "לֹא תְּ

, האדמוני  נו הנערץעתידים להתחתן ולהיות לא אחרים מאשר סבא וסבתא רבא של מלכ

 דוד!  – יפה העיניים 

, יהיואב רות המ .כשריםכל האמצעים לא לא כל הכוונות היו טהורות ו ,כאןם אבל ג

מפתיע, אחרי חמותה נעמי אל מקום לא  ב  , שביל ללכתל ב ועזבה הכ , יה הנערצתיהנוכר

. אנו מתפלאים  בסוף יתגלה שללכת בעיניים עצומות אחרי נעמי די השתלם להאך  , נודע

, לנשים אין זכות  , הגברים מתווא כבר נגמרשהספקנו להתחיל את הסיפור הלגלות שלפני 

א דופן שעוסק כמעט רק  סיפור יוצ :מגילת רותב אבל זהו היופי ש, יכתב עליהן סיפוריש

נשארות רות   ,ואחרי שאחת מחליטה לעזוב  ,האלמנות שלנו נשארו לבד . שלוש בנשים

הן יביאו   ,אם אין .כלל לא אכפת להן אם יש גבר בסביבהש, נשים מעוררות השראה ונעמי

החוכמה של נעמי  בזכות . אלא יחליטו בדיוק מה יקרה איתו , , ולא סתם יביאואחד

, רות  הן בלתי מנוצחות. על פניו הסיפור נשמע די תמים – בבות של רות והנעורים והשו

  , במקרה ,שהוא –  עז ושייך לב  ,לגמרי במקרה ,השדה .וליםהולכת לשדה ללקט כמה שיב 

ט ב ַש  ָ " .בעלה המנוח של נעמי  ,קרוב משפחה של אלימלך ַלק ֵ בֹוא ַות ְּ ֶלךְּ ַות ָ ַאֲחֵרי   ֶדהַות ֵ

צְִּרים ֹ ֶקר ִמקְּ  ַהק  ֹבַעז ֶרהָ ַוי ִ ֶדה לְּ ָ ַַחת ֱאִליֶמֶלךְּ... ַוי ֹאֶמר ב ַֹעז לְּנֲַערֹו  ֶחלְַּקת ַהש   פ  ׁשְּ ר ִממ ִ ב   ֲאׁשֶ צ ָ ַהנ ִ

ֹוצְִּרים  ַעל שולח  ו  הימברר קצת מיברות ועז מבחין וב  ה(. )רות ב, ג; " ַהנ ֲַעָרה ַהז ֹאת לְִּמי  ַהק 

. בעצם  ם שלא כך היה, אבל כשמתעמקים בטקסט מבינימבט ראשוןזאת אהבה מ  .לה הגנה

.  , לשכב שם ולחכות לבואועז ישןושם ב שנעמי אומרת לרות ללכת בחשכת הלילה לגורן 

ומגלה אותה   קםהוא , עד שבחצי הלילה ושוכב לישון בלי להבחין ברות עז חוזר לגורןוב 

ֶרד " . שוכבת למרגלותיו , שם ַעש  ַהג ֶֹרן  ות ֵ ר  ַות ַ ה  כ ְֹּכל ֲאׁשֶ . ִצו ַת ָ ת ְּ ֲחמֹוָתה  יַטב   ַוי ֹאַכל ב ַֹעז ַוי ֵׁשְּ ַוי ִ

ֵצה ָהֲעֵרָמה ַוי ָֹבא ִלב ֹו  קְּ כ ַב ב ִ ט ִלׁשְּ ֹבא ַבל ָ כ ָב. ַות ָ ׁשְּ ג ְּלָֹתיו ַות ִ גַל ַמרְּ יְּ ַות ְּ ַוי ֱֶחַרד   ָלהַויְִּהי ב ֲַחִצי ַהל ַ

ֵפת ל ָ ה ָהִאיׁש ַוי ִ ָ ִהנ ֵה ִאׁש  ג ְּלָֹתיוׁשֶֹכבֶ  וְּ תפתחת שיחה שבסופה משם מ  ח(.-ו)רות ג,  "ת ַמרְּ

לא היו    ,. נכוןעז גואל את רות ובהמשך לוקח אותה לאישהווב   ,התוכנית של נעמי מתגשמת

. בסוף  וכה במיניותהדרך לא הייתה כל כך תמימה וכן כר  –   אבל עדיין  ,פה מעשים כמו אונס

ישירות   אותנו מיהודה )ותמר כמובן(אנחנו מקבלים את כל השושלת שהובילה  ,המגילה

ֶרץ" : דודאל  ֹולְּדֹות פ ָ ֵאל ֶה ת  ֶרץ הֹוִליד ֶאת וְּ ֶחצְּרֹון הֹוִליד ֶאת ֶחצְּרֹון.  פ ֶ   וְָּרם הֹוִליד ֶאת ָרם וְּ

ינָָדב.  ינָָדב הֹוִליד ֶאתַעמ ִ ַעמ ִ ׁשֹון וְּ נַ  נַחְּ ׁשֹון הֹוִליד ֶאתוְּ לְּמֹון הֹוִליד ֶאת  חְּ לְָּמה.  וְּש ַ ו ֹבַעז   זב ֹעַ  ש ַ

ֹעבֵ עֹוֵבד.  הֹוִליד ֶאת י ד הֹוִליד ֶאתוְּ י הֹוִליד ֶאת  ִיׁשָ ִיׁשַ ִוד  וְּ  (. כב -)רות ד, יח "ד ָ

באור  , ניתנת לנו אפשרות לבחון את החיים  אחרי שבחנו את שלושת הסיפורים מרימי הגבה

,  מזימת ותככים חייב להוביל לתוצאה רעה שיש בוולי לא כל סיפור ואת ההבנה שא אחר

ה  , אולי "אולי משהו בדרך ישתנה! עם זאת י ֵָעש ֶ ה הו א ׁשֶ נ ֲַעש ָ ֶיה ו ַמה ׁשֶ הְּ י ִ ָהָיה הו א ׁשֶ ֶ ַמה ׁש 

ֶמׁש ָ ַחת ַהׁש  ֵאין כ ָל ָחָדׁש ת ַ שתוביל לאחד   חלק מתוכנית אלוהית והכול  , )קהלת א, ט( "וְּ

 . ם לא נדענראה שלעול, כך או כך . ים החשובים ביותר בהיסטוריה ובחיים שלנוהדבר



יותר תכנון ורקימת  אלא בחלק מהסיפורים שלנו,  ו לא הי ,  אולי אהבה ורומנטיקהנכון

,  זה מה שהוביל אותנו להיות העם שאנחנו ,אבל בסופו של דבר . המבוקש  ת גלהשמזימות 

, החיים שלנו לא היו  נראה שבלי הנשים הללו, ולנוהמשיח שאת  המלך שלנו ו שנתן לנו את  

 .  דברנראים אותו 

 

 

 

 

 


