
 תסמונת "הפראיירים ".                        -ֱאִליֶפֶלט  ורבקה   –פרשת  "חיי  שרה" 

 זאב ) ווה ( פרידמן                                         

בידי  1959-ֱאִליֶפֶלט הוא שיר שכתב נתן אלתרמן והלחין סשה ארגוב. הוא בוצע לראשונה ב
י זמרים רבים והפך לאחד משירי הזיכרון הידועים להקת גייסות השריון, חודש על יד

ביותר וחלק מהקלאסיקה הישראלית.  אליפלט, גיבור השיר, הוא  לכאורה פראייר 
מובהק:  "אם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מבולבל ומחייך, מחייך מבלי דעת מדוע, 

וע ובלי כיצד, בלי היכן וכיצד ובשל מה זה ואיך.... ונדמה כי סביבו, זה מוזר....... בלי מד
 ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה  צד, בלי  מתי  ובלי  אין  וכמה. 

 עם זאת, הפראייריות של אליפלט היא הדוחפת אותו, לפי השיר, לבצע מעשה גבורה:

"אז הרגיש אליפלט כאילו הוא מוכרח את המלאי לחדש, וכיוון שאין אופי במיל  לו, הוא 
 ".זחל כך ישר מול האש

את אות ההוקרה לפראייר אליפלט נותן המלאך גבריאל, האומר: "אליפלט אל פחד, 
 אליפלט, אל פחד וחיל במרום לנו יש ממך נחת, אף שאין לך אופי במיל" . 

 מה עניין אליפלט לפרשתנו ?

דומה שדמותו של אליפלט משתקפת בדמותה של רבקה בפרשתנו. שניהם מייצגים את 
במרכאות כפולות. כך הם נתפסים על ידי החברה ועל ידי מי  -תסמונת "הפראיירים "

 שצופה בהם, בדרך התנהגותם המוזרה בעיניהם.

 פרשתנו מתארת בהרחבה ובריבוי פרטים, את המפגש  של אליעזר עבד אברהם עם רבקה.

אליעזר יוצא בשליחות אדונו אברהם לחו"ל, למצוא אישה מתאימה ליצחק בנו של 
 אברהם :

ֹּא ל, ְבָכל ֲאֶשר לֹו...... ְוָלַקְחָת ִאָשה, ִלְבִניְ ִיְצָחק.  -ֶמר ַאְבָרָהם, ֶאל" ַוי יתֹו, ַהמֹּשֵּ ַעְבּדֹו ְזַקן בֵּ
ָניו, ְבָידֹו; ַוָיָקם, ַויֵּ  ֶלְך, ְוָכל טּוב ֲאדֹּ ָניו, ַויֵּ י ֲאדֹּ ֶלְך ֶאל ........  ַוִיַקח ָהֶעֶבד ֲעָשָרה ְגַמִלים ִמְגַמלֵּ

את ֲאַר  ת צֵּ ת ֶעֶרב, ְלעֵּ ר ַהָמִים, ְלעֵּ ְך ַהְגַמִלים ִמחּוץ ָלִעיר, ֶאל ְבאֵּ ם ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור.  ַוַיְברֵּ
ִני ַאְבָרָהם.   ה ֶחֶסד, ִעם ֲאדֹּ ה ָנא ְלָפַני ַהיֹום; ַוֲעשֵּ ִני ַאְבָרָהם, ַהְקרֵּ י ֲאדֹּ ֹּאַמר ד' ֱאֹלהֵּ ַהשֲֹּאבֹּת.  ַוי

ה ָאנִֹּכי נִ  י ָהִעיר, יְֹּצאֹּת ִלְשאֹּב ָמִים.  ְוָהָיה ַהַנֲעָרה, ֲאֶשר אַֹּמר -ָצב, ַעלִהנֵּ ין ַהָמִים; ּוְבנֹות ַאְנשֵּ עֵּ
ַכְחָת, ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק, ה, ְוַגם ְגַמֶליָך ַאְשֶקה אָֹּתּה הֹּ ְך ְוֶאְשֶתה, ְוָאְמָרה ְשתֵּ ֶליָה ַהִטי ָנא ַכּדֵּ  אֵּ

ַדע, ִכי  עָ  את ֲאֶשר יְֻלָדה ּוָבּה אֵּ ה ִרְבָקה יֹּצֵּ ר, ְוִהנֵּ ִני.  ַוְיִהי הּוא, ֶטֶרם ִכָלה ְלַדבֵּ ִשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדֹּ
ֶשת ָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם; ְוַכָּדּה, ַעל ִשְכָמּה.  ְוַהַנֲעָרה, טַֹּבת ַמְרֶאה ְמאֹּד  ל ֶבן ִמְלָכה, אֵּ ִלְבתּואֵּ

ֹּא ְיָדָעּה; ֹּאֶמר,  ְבתּוָלה, ְוִאיש ל א ַכָּדּה ַוָתַעל.  ַוָיָרץ ָהֶעֶבד, ִלְקָראָתּה; ַוי ֶרד ָהַעְיָנה, ַוְתַמלֵּ ַותֵּ
ר, ַותֶֹּרד ַכָּדּה ַעל ִני; ַוְתַמהֵּ ה ֲאדֹּ ְך.  ַותֹּאֶמר, ְשתֵּ הּו.  -ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַכּדֵּ ָיָדּה ַוַתְשקֵּ

ר, ַוְתַער ַכָּדּה ֶאל ַוְתַכל, ְלַהְשקֹּתֹו; ַותֹּאֶמר,  ַגם ִלְגַמֶליָך ֶאְשָאב, ַעד ִאם ִכלּו, ִלְשתֹּת.  ַוְתַמהֵּ
ה, ָלּה; ַמֲחִריש  ר, ִלְשאֹּב; ַוִתְשַאב, ְלָכל ְגַמָליו.  ְוָהִאיש ִמְשָתאֵּ ַהשֶֹּקת, ַוָתָרץ עֹוד ֶאל ַהְבאֵּ

ֹּא.   ָליו, ַגם ָלַדַעת ַהִהְצִליַח  ד' ַּדְרכֹו, ִאם ל ַוְיִהי, ַכֲאֶשר ִכלּו ַהְגַמִלים ִלְשתֹות, .....  ַותֹּאֶמר אֵּ
ית ִאָמּה ַכְּדָבִרים, ד, ְלבֵּ  ֶתֶבן ַגם ִמְסּפֹוא ַרב ִעָמנּו ַגם ָמקֹום, ָללּון.  .....  ַוָתָרץ, ַהַנֲעָרה, ַוַתגֵּ

ֶלה" )בראשית, כד', א  כח (. -ָהאֵּ

ת ומתרוצצת ללא הפסקה. היא יוצאת מגידרה לרצות את אליעזר. היא רבקה הנערה פועל
מתזזת את עצמה לדעת. משקיעה מאמץ יוצא דופן לשרת אדם  זר שאיננה מכירו וגם את 
עשרת גמליו ספינות המדבר. הרי זה לא פשוט לנערה לרוץ לבאר ,לשאוב מים ולהשקות 

מו בשיר על אליפלט : " בלי מדוע עשרה גמלים ברצף, הלוך וחזור. היא איננה שואלת כ



ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי אין וכמה". לא 
 לא  בכי לא  נהי,לא הוי לא אוף, לא קיטור. -שומעים ממנה

יבואו ויגידו כל הצופים בדרמה וכותבי טורי הביקורת למיניהם, על ההצגה הכי טובה  
אר, שהנה לפנינו נערה הלוקה בתסמונת ״ הפראיירים ״. הם ירשמו  בעיר במתחם הב

הדיאגנוזה הבאה: " ענין לנו עם נערה המאובחנת בחוסר גבולות, בחוסר שיקול דעת, 
בחוסר הבנת המציאות, בחוסר יכולת לנתח ולנהל סיכונים, בחוסר דחיית סיפוקים. נערה 

ב לעצמה גבולות. ובכלל, מה היא קלת דעת שלא נוהגת במידתית, שאינה יודעת להצי
קופצת ללא שיקול דעת או מחשבה, ועוד לשרת אדם זר שאותו פוגשת לראשונה. היא 

 חייבת להתבגר".

הנה לנו לידתה של תסמונת " הפראיירים ", המיוצגת בדמותה של רבקה ,כמו אצל 
 אליפלט.

שהיא מהווה  תופעת "הפראייר הישראלי", מסתבר, שהיא כה מרכזית ומשמעותית, עד
פרסמו לואיס רוניגר ומיכאל פייגה מאמר  1993הצדקה למאמר אקדמי שלם. בשנת 

מאלף, שבו הם סוקרים את תופעת ה"פראייר" ואת השלכותיה בקרב החברה הישראלית 
: 7, "תרבות הפראייר והזהות הישראלית". אלפיים 1993)רוניגר, לואיס ומיכאל פייגה, 

136-118.) 

ישראלים נוספים כבר חקרו לעומק ולרוחב את מוסד "הלא פראייר"  שורה של חוקרים
אילן. היא מציינת -רנה בלוך מאוניברסיטת בר-הישראלי. אחת מהן היא הד"ר לינדה

שהביטוי, שמקורו גרמני, דווקא קיים בעוד שפות, בין היתר רוסית, גרמנית, פולנית 
רי. גם במקומות שבהן המלה ורומנית. אבל בחלק מהמקומות, המשמעות שלו שונה לגמ

 מתארת אדם שקל לעבוד עליו, היא לא סמל תרבות כמו בישראל. 

 2001-"הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לישראלית זה לצאת עם פראייר", כתב עלי מוהר ב
רנה בלוך ופרופ' דפנה למיש -ד"ר לינדה 24.1.2007ב"העיר". מחקר שהציגו בכנס מדעי ב

מגלה שהפחד להיות פראייר מאפיין בעיקר את הגבר הישראלי. מאוניברסיטת תל אביב, 
לאשה הישראלית  האופציה הרווחת היא להתגאות בפראייריותה. נשים ישראליות נוהגות 
להגדיר עצמן "פראייריות אמיתיות". בעצם, מסבירה בלוך, הן "אומרות על עצמן שהן 

ללא תמורה הולמת".) נשים אמיתיות הממלאות את הסטריאוטיפ של הנתינה הנשית 
 (. 25.1.2007שחר אילן, הארץ,

ובחזרה לפרשתנו, אליעזר השדכן המקצועי הראשון בהיסטוריה ,הפועל בשליחות אדונו 
אברהם למצוא אישה מתאימה לבנו יצחק, את התסמונת הזאת של " הפראיירים ",אותה  

יננו מחפש את הוא בדיוק מבקש למצוא, אצל המועמדת להיות אישה ליצחק. אליעזר א
הפרופיל המובהק של אותם החושבים והמחושבים, מקטיני הראש, אליעזר איננו מחפש 
את אלו  שרק צופים בדרמות ויושבים על הגדר ומשיאים עצות לאחרים, מה לעשות וכיצד 
לנהוג. אליעזר העבד מחפש את הפרייארית האמיתית ולא המזויפת, זאת הפעלת מחוץ 

 לקופסא המקובלת.

הכדורסל ופרשן הספורט אריה מליניאק, אמר פעם בראיון ברדיו, שהאנשים  מאמן
מתחלקים לשתי קבוצות : אלו שמשחקים על המגרש ואלו שיושבים בטירבונות ביציע . 
אליעזר  מחפש את אלו המתרוצצים על המגרש ללא לאות ולא  את אלו שיושבים על 

 . היציע בטירבונות, ושיודעים רק לבקר ולהציע עצות

עצימות גבוהה של חסד, חמלה, הגדלת ראש  -אליעזר בוחן פרופיל אישיותי המייצג, 
ואנרגיות בלתי נדלות. אליעזר מבקש לאתר דווקא את האישה הלוקה בתסמונת של 

 "הפרייארים".



נחמה ליבוביץ מטיבה לתאר ולפרשן את התנהגותה של רבקה: "להודיעך שלא בריצה 
א בשלוש נעשתה העבודה. אלא בהליכה הלוך וחזור, אחת אל הבאר ולא בשתיים ול

בירידה העיינה ובעלייה ממנה, ביציקת המים אל השוקת ובריצה חזרה אל הבאר, ושוב 
ירידה ועלייה עם הכד, המלא וכך: "עד אם כלו לשתות". וכל זה נוכח עמידת האיש 

ת ונעשית מחריש", והוא "והאנשים אשר אתו" אינם משתתפים בעבודה ההולכ-"משתאה
לעיניהם, בלא שאלה, בלי תמיהה, בסבלנות, בריצה, בשקידה:"ותשאב לכל גמליו". 
ואולם הפיקחים ואנשי המעשה שבזמננו החושבים שפתיות היא מצד הנערה הטורחת, 

לזרים אלה ולגמליהם, יבינו אולי את רבקה אמנו ואת הלקח -ודאי שעות-יגיעה ועמלה
אדם מופלא  -ה, בזוכרם את דברי עקביא בן מהללאל אשר רצתה התורה ללמדנו במבחן ז

שאמר) עדויות, פרק ה', משנה ו'( : "מוטב לי להיקרא שוטה -וגדול בחוכמה וביראת חטא
)פראייר( כל ימי ולא להיעשות שעה אחת רשע לפני המקום". וכן לא עשתה רבקה 

הם מקיימי  חשבונות של מעשיות ופיקחות בתיתה מים לאדם ולחי, ו"שוטים" אלה הם
 עולם  מאז ומתמיד".

עקביא בן מהללאל הוא זה שאמר :" הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה:  
דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן  דין וחשבון" ) אבות, פרק ג' 

ויות, משנה א' (. זה אותו עקביא בן מהללאל שאמר "מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך" )עד
 פרק ה', משנה ו'(. 

 לא דיבורים, אלא מעשים. "אמור מעט ועשה הרבה".  -במילים אחרות, 

   

רבקה בפרשתנו , לא עשתה חשבונות של פרקטיות, פרגמטיות, שיקולי כדאיות ושכלתנות, 
או שיקולי עלות תועלת ,כשהתרוצצה ללא הפסקה עם חיוך נסוך על פניה , להשקות את 

מליו. רבקה לא אמרה : " אני כרגע עסוקה....יש לי מחויבויות אליעזר ועשרת ג
אחרות...אני אחזור אליך יותר מאוחר....אני מכירה מישהו אחר שיעזור לך....". רבקה 
הנערה העסוקה, לקחה על עצמה את משימת החסד והכנסת האורחים ובגדול, כפי שנהגו 

 פתח האוהל.אברהם ושרה בקבלת שלושה האורחים הזרים, עת ישבו ב

ב ֶּפַתח א; ְוהּוא יֹּשֵּ י ַמְמרֵּ ֹלנֵּ ָליו ְיהָוה, ְבאֵּ ה -"ַויֵָּרא אֵּ יָניו, ַוַיְרא, ְוִהנֵּ ָהאֶֹּהל, ְכחֹּם ַהיֹום.  ַוִיָשא עֵּ
ֹּאַמר:  ְשֹלָשה ֲאָנִשים, ִנָצִבים ָעָליו; ַוַיְרא, ַוָיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹּהל, ַוִיְשַתחּו, ָאְרָצה.  וַ  י

ָני, ִאם יֶניָך-ֲאדֹּ ן ְבעֵּ ַעל ַעְבֶּדָך.  יַֻקח-ַאל--ָנא ָמָצאִתי חֵּ ַמִים, ְוַרֲחצּו -ָנא ְמַעט-ָנא ַתֲעבֹּר, מֵּ
ץ.  ְוֶאְקָחה ַפת יֶכם; ְוִהָשֲענּו, ַתַחת ָהעֵּ ר ַאְבָרָהם ָהאֱֹּהָלה, -ַרְגלֵּ ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְבֶכם, .....  ַוְיַמהֵּ

ֹּאֶמר, ַמֲהִרי ְשֹלש ְסִאים ֶקַמח סֶֹּלתָשָרה; וַ -ֶאל ַהָבָקר, ָרץ ַאְבָרָהם; -לּוִשי, ַוֲעִשי ֻעגֹות.  ְוֶאל--י
ן ֶאל-ַוִיַקח ֶבן ר, ַלֲעשֹות אֹּתֹו.  ַוִיַקח ֶחְמָאה ְוָחָלב, ּוֶבן-ָבָקר ַרְך ָוטֹוב, ַוִיתֵּ ַהָבָקר -ַהַנַער, ַוְיַמהֵּ

יֶהם; ְוהּואֲאֶשר ָעָשה, ַוִיתֵּ  לּו". )בראשית, יח', א'-ן, ִלְפנֵּ ֹּאכֵּ ץ, ַוי יֶהם ַתַחת ָהעֵּ ד ֲעלֵּ  ח'(.-עֹּמֵּ

( מחותמי מגילת 1706-1790רבקה מייצגת את המשפט האלמותי של בנג'מין פרנקלין )
העצמאות של  ארה"ב , שאמר : " אם אתה רוצה שמשהו ייעשה, בקש מהאדם העסוק 

 "  "if you want something done, ask a busy personלעשות זאת ".  

בהקשר לסיפור הבאר המים והגמלים, ראוי להזכיר משפט אחר שאמר בנג'מין פרנקלין : 

"well done is better than well said……when the well's dry, we know the worth 

of water   " 

עד כמה אנו פוגשים בחיי היום יום , את אותם האנשים, הטורחים ללא הפסקה, להכריז 
בצלצולים ולספר לנו  עד כמה הם עסוקים ואין להם זמן. דווקא אותם אלה שהם באמת 
אנשים עסוקים ואינם מחצינים זאת, הם אלה שמוצאים להם את הזמן בשקט ובצניעות , 



ם אותם האנשים מסוגה של רבקה בפרשתנו, שלא לעסוק בצרכי ציבור ובהתנדבות. ה
עושים שיקולי כדאיות מוקדמים של עלות אל מול תועלת, מה אני ארוויח ומה זה ייתן לי. 
הם כמו בשיר של אליפלט: " בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן 

 ומאיזה צד, בלי מתי ובלי אין וכמה"

בים, מסוגה של רבקה, הם אלה שבזכותם העולם קיים. הם ״שוטים״ ו״פראיירים״,לא ר
מתקני העולם הגדולים. הם משני העולם הגדולים ,הם הרפורמטורים הגדולים, הם סוכני 
השינוי הגדולים ביותר, הם האנשים העסוקים ביותר שתמיד יש להם את כל הזמן 

ם הפראיירים שבעולם לעזור לאחרים, הם המתנדבים הראשונים לכל משימה, הם אות
המתנדבים ,כמו בשירה של אורלי בינדר : " להתנדב זה לא פראייר ,אך זאת אינה חובה, 
להתנדב זה לא פראייר ,זו הדרך הנכונה". הם אלה שאורח חייהם הוא לעסוק בצרכי 
ציבור באמונה,  הם הצדיקים הישרים שבזכותם נקרא ספר בראשית, ספר הישר . הם 

הפראיירים והשוטים", שכל כך הרבה רבים, חייבים להם אותם היחידים המעטים "
 תודה. 

לכל  הלוקים בתסמונת "הפראיירים " , מקיימי העולם, כמו אליפלט ורבקה, אקדיש את 
שירו הנפלא של איש החסד המופלא אריק איינשטיין : "אני ואתה נשנה את העולם, אני 

אני ואתה נשנה את העולם -משנה  ואתה אז יבואו כבר כולם, אמרו את זה קודם לפני, לא

  


