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להורים איילת וגידי לסבתות ולסבים לדודות ולדודים לבנות ובני הדודים והדודות ולכל הקרובים
חברים וידידים שלום רב.
מזה שנים רבות חידשה האקדמיה ללשון העברית ולפי לשון התורה וקראה ל'בריתה' בשם "זבד
הבת"  .זבד היא מילה יחידאית – שמופיעה רק פעם אחת במקרא  .ופירשוה  :שי  ,מתנה  ,דורון
וגם מלשון  :זה בד = אילן – ענף  -צאצא למשפחה וגם פירשו חלק טוב – מתנה נפלאה !

מספרים שפעם הייתה החגיגה רק בהשתתפות הנשים והילדות שרקדו סביב העריסה
ושאלו במקהלה מה יהיה שם התינוקת ? האמא  -הכריזה בקול "עלמה" וכולן הניפו באוויר את
העריסה והכריזו בקולן על השם  .כמובן – לימים הוכנסו אף הגברים והילדים לטקס שנערך בנוכחות
כולם  :הנשים והגברים וכל בני המשפחות חברים וידידים.
וכך נאמר וייאמר בחגיגה  " :הינך יפה עלמתי עיניך יונים ; הראיני את מראייך ; השמיעיני את קולך ;
כי קולך ערב ומראך נאוה ".

נוסף לתורה ולאקדמיה אנחנו מקבלים היום גם 'השראה' מהאינטרנט  ,וכך מצאתי עבור גידי ואיילת :
עשיתם אחלה עבודה –והיום אתם מכירים תודה – מודים לאלהים על המתת – הולדתה של זו הבת
מחכים לכם ימים לא קלים  -לכן כדאי שתשתדלו לא "לצאת מהכלים" – להחליף כל שעה שעתיים
טיטולים – להניק  ,להכין דייסה  ,לעשות "גרעפס"  -זה "וואחד תיק" אם אותי אתם שואלים – אבל
מה יותר נעים מריח של תינוקת ?  -מה גורם לליבכם אל – על לנסוק – אם לא מבט בעלמה הישנה

ולשמוע מילמוליה כשהיא בסביבתה תתחיל להתעניין...

ואז תשירו לה שניכם  ,שיר ערש של  :זרובבל גלעד בלחנו של דוד זהבי :
נומי – נומי – נומי – נים מזמרים העננים ...וכוכב קטן ברום מחיך לו מחלום ולוחש לך
ומנעים נומי  ,נומי  ,נים .וזה הרוח השובב – בא רכוב על גב העב  -בא הליל – פעמון הרחק ינעים –
נומי  -נומי  .דין – דין –דין .

אזי תשירו תודה על עלמה שבראת ולנו נתת ויש לנו בעולם  :צחוק של ילדים ושמי תכלת בית חם
ופינה לשבת  ,יום של אושר תמימות ויושר  ,אישה ובעל אוהבים ודואגים – תודה על שלנו נתת .

זכור לי משיר של המשורר ט  .כרמי  .לא תמו הניסים במאה העשרים ( ואחת ) זה הפלא של הבת
התינוקת במיטת העץ הצהבהב זה פלא עשר האצבעות  ,זה חיוך הבת שכבר ...צמחה לה שן
...
ובפרוזה שלנו – כולנו  :מזל טוב לתינוקת החדשה לנכדתנו עלמה המתוקה המביאה לחיי כולנו
שמחה  .אותה תגדלו בנחת ושמחה  ,הגנה ושמירה .היו לה קשובים גם כאשר לא תישן במשך כל
הלילה .

התייעצנו בינינו חנה ויהושע עם בתיה ומיכה ומקווים ויודעים  :עלמה היא גם חכמה ואף
נבונה ואת מיטב הגנים שלכם גידי ואיילת בחרה בקפידה ובמחשבה רבה  .תגילו ותשמחו אתם
וכולנו ב"עלמה" החדשה שלמשפחתנו הצטרפה .
מזל טוב !
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