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ַא ֲה ַבת ִחּנָ ם ָּת ִמיד!
לֹומכֶ ם?
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום יְ לָ ִדיםַ ,מה ְּׁש ְ
ּכְ ָבר ּכִ ְמ ַעט ָׁשכַ ְחנּו ֶׁש ְּבּיֹום ִראׁשֹון ֶׁש ָע ַבר ָהיָ ה
ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאבְּ .ב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ּכֻ ּלָ נּו ִה ְת ַא ַּבלְ נּו ַעל ֻח ְר ָּבן
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש.
ַה ַּׁש ָּבת ַהּזֹו ִהיא ַׁש ָּבת 'נַ ֲחמּו'ָּ ,בּה ֲאנַ ְחנּו ַמ ְת ִחילִ ים
לִ ְקרֹוא ֶאת ַה ַה ְפ ָטרֹות ֶׁשל ַהּנֶ ָח ָמה וְ ַה ַה ְב ָטחֹות ֶׁשל ה'
ֶׁש ַהּגְ ֻאּלָ ה ַה ְּׁשלֵ ָמה ַּתּגִ ַיע.
ַעכְ ָׁשיוִׂ ,שימּו לֵ ב לְ ָד ָבר ְמ ֻׁשּנֶ הַּ :דוְ ָקא ַה ַּׁש ָּבת ְּב ָפ ָר ַׁשת
אֹותּה ָק ָראנּו
תּובה ַה ָּפ ָר ִׁשּיָ ה ֶׁש ָ
בּוע 'וָ ֶא ְת ַחּנָ ן'ּ ,כְ ָ
ַה ָּׁש ַ
ְּב ִת ְׁש ָעה ְּב ָאב ְּב ֵבית ַהּכְ נֵ ֶסתּ" :כִ י ּתֹולִ יד ָּבנִ ים"ַ .ה ָּפ ָר ִׁשּיָ ה
יאה ִּבגְ לַ ל ַהּתֹכֶ ן ֶׁשּלָ ּהִ .היא ֶּב ֱא ֶמת
ַהּזֹו ָק ָׁשה לִ ְק ִר ָ
ימה לְ ִת ְׁש ָעה ְּב ָאבָ .אז זֶ ה נִ ְר ֶאה ְק ָצת ָעצּוב לִ ְקרֹוא
ַמ ְת ִא ָ
אֹותּה ׁשּוב ַה ַּׁש ָּבתֹ ,לא? ֲה ֵרי ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב ּכְ ָבר ָע ַבר,
ָ
וַ ֲא ִפּלּו ּכְ ָבר ָחגַ גְ נּו ֶאת ט"ּו ְּב ָאב ֶׁשהּוא יֹום ָׂש ֵמ ַח ְמאֹד,
וַ ֲאנַ ְחנּו ּכְ ָבר ְּב ַׁש ָּבת 'נַ ֲחמּו'ָ .אז ַעכְ ָׁשיו עֹוד ַּפ ַעם לִ ְקרֹוא
ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ַה ָּק ִׁשים ֶׁשל ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב?!
ֲא ָבל יָ כֹול לִ ְהיֹות ֶׁשּזֶ ה יָ כֹול ְק ָצת לְ ַהזְ ּכִ יר לָ נּו ַמ ֶּׁשהּו
ָחׁשּובָ .א ְמנָ ם ָע ַב ְרנּו ּכְ ָבר ֶאת ִּת ְׁש ָעה ְּב ָאב וְ ַעכְ ָׁשיו
יֹותרֲ ,א ָבל ָאסּור לָ נּו לִ ְׁשּכ ַֹח
ֲאנַ ְחנּו ְּביָ ִמים ְׂש ֵמ ִחים ֵ
ֶׁש ֲע ַדיִ ן ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ֹלא נִ ְבנָ ה! ֲאנַ ְחנּו ְצ ִריכִ ים לְ ַה ְמ ִׁשיְך
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו וְ לִ ְרצֹות ֶׁשּיִ ָּבנֶ ה.
לָ כֵ ן ּגַ ם ַעכְ ָׁשיו ַּבח ֶֹפׁש ּכְ ֶׁשּכֵ יף וְ כֻ ּלָ נּו נֶ ֱהנִ ים – ְצ ִריכָ ה
לִ ְהיֹות לָ נּו ַּבּלֵ ב ּכָ ל ַהּזְ ָמן ַא ֲה ַבת ִחּנָ ם לַ ֲח ֵב ִרים
וְ לַ ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשּלָ נּו ּולְ כָ ל ַעם יִ ְׂש ָר ֵאלּ .כִ י ֲאנַ ְחנּו ַאף ַּפ ַעם
ֹלא ׁשֹוכְ ִחיםֶׁ ,ש ְּב ַא ֲה ַבת ִחּנָ ם יִ ָּבנֶ ה ַה ִּמ ְק ָּדׁש!
ימה!
ַׁש ָּבת ָׁשלֹום וְ ֶה ְמ ֵׁשְך ֻח ְפ ָׁשה נְ ִע ָ
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רבקה לנדאו התחילה לספר:
כמו שאת כבר יכולה להבין לבד ,אני לא נולדתי בארץ .בתקופת מלחמת
העולם השנייה והשואה הייתי עדיין באירופה עם בני המשפחה שלי.
כמו ברוב המקומות ,הגרמנים הגיעו גם אלינו .המשפחה שלי נשלחה
לאושוויץ .לא אאריך בסיפורים על מה שהיה שם ,כי זה מאוד עצוב וגם
לא כל כך קשור למה שאני רוצה לספר.
כמו אצל הרבה משפחות ,לצערנו איבדנו את רוב המשפחה על ידי
הגרמנים הרשעים ,כולל את אבי זכרונו לברכה ואת שלושת אחיי.
בניסים גדולים אמא שלי ,אחותי רינה ואני הצלחנו לשרוד.
אחרי המלחמה עלינו לארץ והגענו לאחד מהמושבים בדרום .באותה
תקופה אחותי הייתה בת שתים עשרה ,ואני הייתי בת שבע .קשה לתאר
את הקושי שהיה לחיות אחרי מה שעברנו ואחרי כל מה שאיבדנו.
לאחר שנה אמא שלי התחתנה שוב ,עם אדם טוב לב שאשתו נפטרה
והיו לו שני בנים קטנים .עברנו לגור במושב אחר .חשוב לי לציין
שהאבא החדש של המשפחה התנהג עם אחותי ועימי בצורה מאוד
מאוד יפה ומכובדת .למרות שהוא היה האבא החורג שלנו ולא האמיתי,
הוא התנהג איתנו ממש כמו עם הילדים שלו .כעבור שנה נולדה
בת ,ובהמשך עוד שני ילדים תאומים .חיינו כולנו באהבה ממש כמו
אחים רגילים.
הסיפור שעליו אני רוצה לספר קרה כשהייתי בת אחת עשרה .בערב
אחד ,ההורים יצאו מהבית וגם אחותי הגדולה לא הייתה .נשארתי בבית
עם כל האחים הקטנים .ההורים ממש סמכו עליי והחשיבו אותי כבוגרת,
והם לא חששו להשאיר אותי לשמור על הילדים .הילדים שיחקו בחדר,
ואני ישבתי בחדרי לקרוא ספר.
הבית היה שקט למדיי ,אבל פתאום התחלתי לשמוע קולות של
פצפופים משונים מכיוון המטבח .בהתחלה התעלמתי מהקולות ,אבל
אחרי כמה דקות שבהם הקולות נשמעו ואף התחזקו ,קמתי וניגשתי
לכיוון המטבח .מה שראיתי שם הכניס אותי להלם.

המשך בשבוע הבא

נהנים

ש עם

עבונחוהפהחדשה

הל אסי וטוביה!

ש

פרק חדש בכל יום רביעי!

פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

ענו על השאלות
בדף פרשת שבוע באתר
ואולי תזכו בפרסים!

חידת חדגא:
הסתכלו על פרק ד פסוק
לט .מתי אומרים פסוק זה?

שאלות בפרשה

משה ,כמסופר בתחילת הפרשה?

 .1על מה התפלל
 .2האם בקשתו התקבלה?
טע מקריאת שמע מופיע בפרשה?
 .3איזה ק
מקלט שהבדיל משה בעבר הירדן?
 .4כיצד קראו לערי ה
ביעי בעשרת הדיברות שבפרשה?
 .5כיצד מתחיל הדיבר הר
אל ממשה לאחר מעמד הר סיני?
 .6מה ביקשו בני ישר
 .7מהו "ים הערבה"?

חידת פולקע:
בו מתיכים ברזל .מהו
ואיזו ארץ נמשלה לו?

פירמידות מילים
מילה מתוך "ראשון"

מילה מתוך "שלישי"

מילה מתוך "חמישי"

מילה מתוך "שביעי"

תפילה
יורד אל הקרקע
נושא אישה
בעל חיים

שכחּו
נוגסת

קוטל מזיקים
קודש הקודשים
יורד בזעף
ההיפך מ-עלֵ ה

שם של בן
משיק
צרעת
זז

מתנה
שולחן חסידי
כלי עבודה
נגעים ,מכות

מיהר
 5כאלה בגוף
תתכופף
הרגשה

לא אכל
פסולת התבואה
לא דומם
ימעכו

יבשה בים
לא קיים
מהימן
מכיר במציאות

מילה מתוך "שני"

נהרהר
נחזור

מילה מתוך "רביעי"

מילה מתוך "שישי"

מילה מתוך ההפטרה

