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    מילה בסלע 
טוקבק מהאינטרנט:

135. אחי, כל מילה בסלע, אתה מלך, אין עליך )לת(
דוד מלך, ישראל )9.9.09(

אחד הביטויים האהובים על כותבי טוקבקים באינטרנט הוא “כל 
תגובה  לשבח  כשרוצים  משתמשים  הזה  בביטוי  בסלע”.  מילה 
קודמת על דברים ממצים ומדויקים, ולהביע הסכמה עם הנאמר 

בה. 
חקוקה  מילה  “כל  של  קיצור  הוא  הזה  שהביטוי  המסבירים  יש 
באנגלית  אבל  באנגלית.  דומה  מביטוי  כתרגום  אולי  בסלע”, 
על  כשמדברים  רק  באבן(  )חקוק   ”carved in stone“ אומרים 
התחייבות שאין לסגת ממנה. במקרה זה, הביטוי ככל הנראה איננו 

מתורגם, אלא הוא המצאה ישראלית מקורית המבוססת על ביטוי 
מן התלמוד.

במסכת מגילה שבתלמוד נאמר )בארמית(: מִּלָה ּבְסֶלַע, מְַׁשּתֹוקָא 
ּבִתְרֵין )שתיקה בתרי(, ופירושו: אם מילה שווה סלע אחד, השתיקה 
שווה שניים. כוונת הביטוי התלמודי היא להזהיר מהפרזה בדיבור: 
טוב לדבר, אבל מוטב לשתוק מאשר לדבר יותר מדי, או בעברית 

של ימינו - אם דיבור שווה כסף, שתיקה שווה זהב.
כלומר, בעברית המודרנית, קיצצו חצי מהביטוי המקורי ושינו את 
ומומלץ  תקני,  לגמרי  אינו  שהביטוי  לומר  ראוי  אבל  משמעותו. 

לפחות להכיר את מקורו התלמודי. 

כל מילה בסלע

שבת שלום ילדים והורים יקרים,
נח, מעניינת מאוד.  פרשת השבוע, פרשת 
הסיפורים  את  בקצרה  אסקור  בתחילה 
אתמקד  כך  ואחר  בפרשה  המסופרים 

בנושא שעניין אותי במיוחד.

צדיק  איש  היה  שנח  לנו  מספרת  התורה 
תמים בדור של אנשים מושחתים שהורסים 
בנים:  שלושה  היו  ולנח  הארץ.  מוסר  את 
במעשיהם  צופה  אלוהים  ויפת.  חם  שם, 
משמידים  בהתנהגותם  אשר  האנשים  של 
את כל מה שברא, ומחליט שהדרך לטפל 
בבעיית ההתנהגות של הדור, היא להשמיד 
ומנחה  נח  עם  ברית  כורת  אלוהים  אותו. 
כיצד עליו לבנות תיבה עבורו, עבור  אותו 
שלא  כדי  החיים,  בעלי  ועבור  משפחתו 
על  להמטיר  בכוונתו  שיש  במבול  יישמדו 
הארץ במשך ארבעים יום ולילה. נח מצווה 
מין,  מכל  ונקבה  זכר  של  זוגות  לקחת 
ומהחיות הטהורות שבעה מכל מין, על מנת 
לשמר את זני החיות השונים, ובנוסף, לצייד 

את התיבה במזון שיספיק לכולם.

נקודות למחשבה 
שמביא  בעונש  נשאו  החיים  בעלי  מדוע 
האלוהים על בני-האדם המושחתים? בורא 
האנשים  בין  להפריד  יכול  בוודאי  העולם 

לבין החיות?
ימשך  שהמבול  לנח  מסביר  אלוהים 
של  מדוקדקת  קריאה  אבל  יום,  ארבעים 

הסיפור מגלה לנו משהו אחר לגמרי...

אלוהים מסביר לנח שהוא נבחר למשימה 
בן  נח  לשבח.  הראויה  התנהגותו  בשל  זו 
ה-600 מציית לדברי אלוהים, ובי”ז בחודש 
אייר )החודש השני(, כאשר נפתחות ארובות 
השמים, נח מוכן לצאת למסע ההישרדות 
בעלי  ושל  בכלל  האנושי  הגזע  של  שלו, 
והתיבה  הארץ  את  מכסים  המים  החיים. 
למעשה,  לשוט.  ומתחילה  מתרוממת 
העולם חזר למצב הראשוני של הבריאה: 
הכל מכוסה מים, אין הרים וגבעות, אין חי 
ואין צומח מלבד בתוך התיבה וסביר להניח 

שגם “חושך על פני תהום”. הכל נמחק!
התורה מספרת לנו שבפועל נמשך המבול 
מאה וחמישים יום, עד חודש תשרי, שלושה 

וחצי חודשים מעל התכנון המקורי. 

מעניין לשאול: מדוע נמשך המבול הרבה 
מכלל  יצא  המבול  האם  למתוכנן?  מעבר 
השינוי  עם  הסתדר  נח  ואיך  שליטה? 

בתוכנית? האם הוא היה ערוך לכך? 

עוד  לוקח  למים הרבים שירדו על הארץ 
ורק  באדמה,  להיספג  חודשים  כשלושה 
בחודש טבת מתחילים לראות את פסגות 
ההרים. לאחר ארבעים יום )לפי איזו ספירה 
ביולוגיות  בדיקות  עורך  נח  יודעת?(  אינני 
על מנת לברר האם יש באפשרותו לצאת 
תשעה  במשך  בה  נתון  שהוא  מהתיבה 

חודשים )ממש כמו בהיריון, לקראת לידה(. 
עוברים חודשיים נוספים, היונה אינה חוזרת 
ובחודש ניסן, כשנה לאחר שנכנסו לתיבה, 
יוצאים בני משפחת נח וכל גן החיות אשר 
איתם מהתיבה. אלוהים מזמין את נח ובני 
משפחתו לצאת מהתיבה ולהתחיל לחדש 
את הגזע האנושי והגזע החייתי, ממש כמו 

בסיפור בראשית. 

אפשר לדמיין את הרגע שבו נח ומשפחתו 
יוצאים מהתיבה ומגלים את העולם החדש 
שלהם. עולם בראשיתי חסר חיים מלבדם. 
לנוכח  מאוד  נעצבים  היו  שבוודאי  מי  יש 
להודות  צורך  חש  נח  אבל  שכזה,  מראה 
של  והקרבה  מזבח  הקמת  יוזם  והוא  לה’ 
חיה אחת מכל סוג החיות הטהורות. התורה 
לכס  עולה  הקורבנות  שריח  לנו  מספרת 
הריח  בעקבות  מחליט  ואלוהים  המלכות, 
האדם,  בגלל  האדמה  את  להעניש  שלא 
ולא  המקוריות  שנה  עונות  על  לשמור 
כי טבעו  להעניש את החיה בגלל האדם. 
ולא  לרוע  נטייה  הוא  האדם  של  המקורי 

כולם צריכים לסבול בגלל זה.

נקודה למחשבה 
מחליט  לא  האדם,  בורא  האלוהים,  מדוע 
לערוך שינוי פנימי באישיות הבעייתית של 
בני-האדם? הלא הוא יצר אותנו אז למה 
שלא לשפר בעקבות המסקנות החדשות?

הסמכות  את  לבני-האדם  נותן  אלוהים 
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“שפה אחת ודברים אחדים”
הסכנה בקולקטיביות רעיונית

לשלוט בבעלי החיים, לאכול אותם )האם 
עד המבול בני-האדם היו צמחוניים? וגם, 
איך אפשר לאכול חיה שבילית אתה שנה 

באותה תיבה?(. 

יש להקפיד לאכול את החיה כשהיא מתה 
אלוהים  השני.  את  אחד  להרוג  אסור  וגם 
להשחית  לא  ומבטיח  ברית  כורת  שוב 
שוב את הארץ. הסימן לאותה הברית היא 
לנו  מדגישה  התורה  בענן.  תופעת הקשת 
את חשיבות הברית בכך שהיא חוזרת שוב 
ושוב על הבטחת האלוהים שלא להשמיד 

שוב את העולם.

החטא  מתואר  וכבר  רב  זמן  עובר  לא 
שיצר  אמרנו  )כבר  נח  במשפחת  הראשון 

הרע שולט בנו מנעורינו?(
בתיאור  הפרשה  ממשיכה  ומכאן 
ההתפתחות של הגזע האנושי. שוב עצירה 

קטנה לתאר כיצד הרוע שולט בבני-האדם 
- סיפור מגדל בבל. אלא שהפעם אלוהים 
יצירתי יותר בענישה והאנושות המאוחדת 
חדשות,  לקבוצות  נחלקת  נח  מתקופת 
עמים חדשים. רשימת הצאצאים ממשיכה 

עד שושלת תרח, אבי אברהם, נחור והרן. 

הביאה  בסיפור  המדוקדקת  הקריאה 
אותי למסקנה שסיפור המבול הוא סיפור 
נכון על שליטה בכעס.  יותר  על כעס, או 
לעניות דעתי, יותר משמספר הסיפור על 
שכועס  אלוהים  על  לנו  מספר  הוא  נח 
כל  את  מוחק  שהוא  כך  כדי  עד  מאוד 
ובונה  ובונה  שבונה  ילד  כמו  שיצר.  מה 
וברגע אחד של חוסר שביעות רצון הורס 
במשך  להרוס  מחליט  אלוהים  הכול.  את 
זה  אבל  לילה,  וארבעים  יום  ארבעים 
שישה  ונדרשים  חודשים  שישה  נמשך 
ואחרי  ההרס.  לשיקום  נוספים  חודשים 

הקורבן  ריח  סיפור  דעתי,  לעניות  הכול, 
וברית הקשת בענן מספרים לנו על חרטה 
ולא  אתכם  בריתי  את  “והקימתי  עמוקה: 
יהי  ולא  המבול  ממי  עוד  בשר  כל  יכרת 
עוד מבול לשחת הארץ” )בראשית ט, יא(. 
אלוהים   - התיקון  הוא  בבל  מגדל  סיפור 
הוא  אבל  האנושות  ממעשי  מרוצה  אינו 
מעניש באופן יצירתי ולמעשה יוצר אומות 

חדשות. 
להרוס  כעס  של  כוחו  על  סיפור  זהו 
ליצור  כעס  של  כוחו  על  או  ולהשמיד 
יותר  אותי  מקרב  הזה  הסיפור  ולבנות. 
לאלוהים שאני בוחרת להאמין בו, אלוהים 
מלמד  ובכך  מהן  ולומד  טעויות  שעושה 
אותנו שגם אנחנו חייבים ללמוד מטעויות 
לי  מאחלת  אני  בכעסנו.  לשלוט  וכמובן 
שבונה  הכעס  יהיה  שלי  שהכעס  ולילדיי 

ויוצר. אמן.
    יעל אריכא-מונזון
אם לבארי כיתה ב’ ואליה כיתה א’ קשת

שידוע  במה  עוסק  נח  פרשת  של  סופה 
התאגדה  הסיפור  פי  על  בבל”.  כ”מגדל 
קבוצת אנשים כדי לבנות עיר ומגדל, ולא 
להתפזר על פני כל הארץ: ”הבה נבנה לנו 
עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם, 
פן נפוץ על פני כל הארץ”. בעקבות רצונם 
זה בלבל ה’ את שפתם ופיזר אותם בעולם. 
העיר  את  לבנות  כאמור,  שרצה,  זה  דור 
בשל  הפלגה”  “דור  בכינויו  ידוע  והמגדל 

העובדה שה’ פילג ופיזר אותו. 

הפלגה?  דור  אנשי  של  חטאם  היה  מה 
מרבים  ופרשנים  פשוטה  אינה  זו  שאלה 
אנשי  על  לסיפור  בניגוד  בה.  להתחבט 
דור המבול שם נכתב במפורש כי חטאם 
התמצה בשחיתות וחמס )פרק ו’ פס’ יב’(, 
ברור.  אינו  הפלגה  דור  אנשי  של  חטאם 
באופן כללי, ישנם שני כיווני חשיבה כלליים 
חטאם  כי  גורס  הראשון  הכיוון  זה:  לחטא 
היה בכך שהם רצו למרוד בה’ על ידי בניית 
המגדל. את חטא זה ניתן להבין מן המילים 
“הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים”. 
וספורנו.  רד”ק  רש”י,  הפרשנים  הבינו  כך 
לרצונם  זאת מתייחס  לעומת  השני  הכיוון 
זאת  אחד,  במקום  להתקבץ  האנשים  של 
בניגוד לציווי אלוהים “פרו ורבו ומלאו את 
הארץ”. כאן הדגש אינו על המילים “מגדל 
וראשו בשמים”, אלא על המילים “פן נפוץ 

על פני כל הארץ”. כך הבין הרשב”ם. 

כיוון אחר.  אני מציע לשים את הדגש על 
מתחיל  בבל  מגדל  של  סיפורו  תחילת 
במילים “ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים 

של  המודרנית  המשמעות  אחדים”. 
קונפורמיזם.   - היא  זה  אלמותי  משפט 
על פי פרשנות זו, הסיפור המרכזי שמוצג 
עדריות,  סיפור של  הוא  נח,  בסוף פרשת 
מחשבתית.  ואחידות  רעיונית  קולקטיביות 
אפשר לשאול: מה רע באחידות מחשבתית 
ובקונפורמיות? לדעתי, ישנם בכך שלושה 
קונפורמיזם  ראשית,  עיקריים:  חסרונות 
יכול להוביל לאדישות, חוסר עניין ושעמום. 
שנית, כל זמן שישנה אחידות מחשבתית 
הפוטנציאל  זהה,  בשפה  מדברים  וכולם 
במידה  נחלש  החברה  של  ההתפתחותי 
משמעותית. שלישית והעיקר, קולקטיביות 
ואחידות מחשבתית יוצרים דיכוי ושוללים 
הציבור  כאשר  האדם.  של  החירות  את 
אחידה  בצורה  וחושב  כעדר  פועל  ברובו 
הוא  דבר  של  שבסופו  הרי  מגוונת  ולא 
על  להילחם  יחידים  מאנשים  מונע 
להם.  החשובים  וערכים  מחשבות  דעות, 
סכנה  אפוא,  היא,  רעיונית  קולקטיביות 
עלולה  היא  שכן  האדם,  לחירות  גדולה 

ליצור דיכוי רעיוני ומחשבתי. 

חשוב להדגיש, כי הקונפורמיזם אינו נחלת 
ציבור ספציפי ומיוחד. גם חברה שנחשבת 
בעיני עצמה לפלורליסטית, פתוחה ונאורה 
יכולה להגיע לאחידות מחשבתית ולהוביל 
לשלילת חירותם של הפרטים המצויים בה, 
כל אדם שאינו מסכים  דוחה  היא  כאשר 

בדיוק עם עמדות מסוימות שלה. 

שני ספרים חשובים העוסקים בדיכוי רעיוני 
ושלילה של חירות נכתבו מכיוונים שונים. 

הספר הראשון ואולי המוכר יותר, הוא ספרו 
של ג’ורג’ אורוול “1984” שדיבר על דיכוי 
ונכתב  אלימה  כפייה  באמצעות  רעיוני 
1932 כתב  עוד בשנת  1948. אבל  בשנת 
חדש  “עולם  ספרו  את  האקסלי  אלדוס 
חירות באמצעות  מופלא” על שלילה של 
תינוקות  זה  בספר  לקונפורמיזם.  חינוך 
נוצרים על פס ייצור טכנולוגי, ומי שמוכרז 
באיסלנד  לגלות  נשלח  כנון-קונפורמיסט 
שם הוא יכול לדון עם אנשי מדע ורוח בלי 
דיכוי  כלומר,  “נורמליים”.  לאנשים  להציק 
גם באמצעים  יכול להיעשות  רעיונות  של 

“רכים” בלא שנרגיש בכך כלל. 

וליבראלית,  סובלנית  בחברה  היום, 
רלוונטי.  פחות  נראה  אורוול  של  האיום 
עצמאיות  עמדות  בהשתקת  האיום  אולם, 
באמצעות חינוך לקונפורמיזם כפי שהציג 
זאת האקסלי, נראה היום רלוונטי מתמיד.  

רוני רוזנברג 
אב לאביגיל כיתה ג’, נעמי ומיקה כיתה א’ 
קשת



על ארועים גדולים ועשייה יומיומית
פרדה מתיבת נח

כך תארה נורית זרחי את היציאה מתיבת 
נח אחרי המבול:

 “...והוא עומד ומסתכל
 כיצד זוגות זוגות

 הם נבלעים
בג’ונגלים בתוך ההר על הפסגות על 

 צמרות עצים
 גבוהים גבוהים

 נעלמים במחילות
 קופצים את תוך הים
 וגוחנים אל החולות

 שלום, קופיף אחרון נופף לו בידו
וכך נותר לו נוח לבדו...”

מטפטפות  גשם  של  אחרונות  טיפות 
פותח  ונח  יבשה,  כבר  האדמה  מהעצים, 
ומורט  ארוך  הֶסגר  התיבה.  דלתות  את 
הוכתרה  והמשימה  סופו,  אל  בא  עצבים 

בהצלחה: העולם ניצל.
את  להציל  כדי  קשה  עבד  שלם  צוות 
העולם: נח בנה תיבה, בני משפחתו סייעו 
על הדעת  בלתי מתקבל  אוסף  בכל,  לו 
של חיות חיו בתוך הבית הצף המוזר הזה 
יותר משנה. כולם יחד שמעו את  לאורך 
המבול נוקש על התיבה במשך ארבעים 
ימים. כולם ביחד ציפו בקוצר רוח ליונה 
את  פתחו  לא  משליחותה.  שתשוב 
הדלתות ויכלו רק להעלות השערות לגבי 

מצבו של העולם שבחוץ.
צריכים  היו  הם  שליחות,  להם  הייתה 
ההישרדות  עצם  העולם.  את  להציל 
והם  הקיום,  המשך  את  הצילה  שלהם 
הנפש  וכוחות  האדרנלין  כל  את  ריכזו 

והשריר במשימה האחת הגדולה.
היונה  נגלתה,  האדמה  המבול,  תם  ואז 
שבה עם ענף עץ זית בפיה, והחיות יצאו 

אחרת:  משימה  ובידן  העולם  אל  כולן 
שסיימו  אחרי  ולהתרבות.  להתקיים 
להציל את העולם צריכות החיות לבנות 
לא  משימה  היא  העולם  בניית  אותו. 
אחד  חסרון  לה  יש  אבל  חשובה,  פחות 
גדול: היא הרבה יותר יומיומית, סיזיפית.  
ועל  כבודן,  על  החיות  מחלו  עכשיו  עד 
שהייתה  כללית  מטרה  למען  נוחיותן 
גדולה יותר מהן, אבל עכשיו אמא קופה 
של  בצפיפות  לה  היה  שדי  מרגישה 
והיא רוצה עץ צמוד קרקע עם  התיבה, 
במרץ  עוסקים  היתושים  רבים.  ענפים 
ביח”צנות שתשפר את מעמדם החברתי, 

והמאבקים על הנהר רק החלו.

בית  ואפילו  הקמנו,  כבר  קשת  את  גם 
בחלק  לפחות  הגענו,  לנו.  יש  ספר 
לבניית  הגימור:  לעבודות  מהמישורים, 
נושא.  בעוד  ולהעמקה  קשר  עוד 
הרבה  ויש  טלטלות,  עוברת  ספינתנו 
היא  שלנו  הקשת  כי  תחזוקה,  עבודות 
לא בשמים. בנוסף, הרבה קהל ממשיך 
חלק  לקחת  הזמן  זה  למסע.  להצטרף 
פעיל במסע. לא לשוט בירכתיים, אלא 
לנווט את הספינה. להשתתף באירועים, 
חלק  ולהרגיש  להשפיע  לפעול,  ליזום, 
באתם,  מקרוב  זה  אם  גם  מהמפעל. 
ואתם בדיוק גומרים לסדר את המדפים 
להפנים  מתחילים  וכבר  החדש  בבית 
אם הילד אם הוא מקבוצת התפילה או 
באמת  להרגיש  היחידה  הדרך  המפגש, 
אחרי  כי  לפעול,  היא  שייך,  ובתמים 
המעשים נמשכים הלבבות. וגם תחושת 

השייכות.

חגית קראוס
אם לתמיר ואביב, כיתה א’ קשת

קצת תרבות
אסנת פרל

ביקורת על ההצגה “הבדלה”
כתיבה ובימוי: שמואל הספרי 

מחזירה  “הבדלה”  בהצגה  צפייה 
הבמה  על  אחורה.  שנה  ארבעים  אותנו 
חוגה,  טלפון  והישן,  הגדול  מהסוג  רדיו 
זו  זו מול  ועוד. בהצגה עומדות  סיפולוקס 
של  צדדים  שני  המציגות  משפחות  שתי 
היום,  גם  למצוא  ניתן  אותם  ה”ישראלי”, 
הישראלי  הוא  האחד  אחרי.  שנה  ארבעים 
זה  והמוסר,  הערכים  העקרונות,  בעל 
יחזיר.  יחזור  עודף  יותר מדי  לו  יתנו  שאם 
בהצגה הוא ניצול שואה שלא מוכן בשום 
אופן לקנות תוצרת גרמניה וגם לא לבקש 
את כספי הפיצויים והשילומים שהגרמנים 
בזמנו הסכימו לשלם. מולו עומד הישראלי 
מהעלמת  שמתעשר  בשר  סוחר  התחמן, 
מס, מהזרקת מים לתוך הבשר ומ”העסקת” 
עובדים פיקטיביים שמקבלים משכורת בלי 

לעבוד.
הילדים  שני  אהבה  סיפורי  בהרבה  כמו 
להתחתן  מעוניינים  המשפחות  משתי 
ניצולי  וכאן מתחיל הקונפליקט. הורי הבן, 
ומעוניינים  בחולון  בדוחק  חיים  השואה, 
צבא,  עבורו:  שתכננו  במסלול  שימשיך 
משפחה  הבת,  והורי  וכו’  אוניברסיטה 
לחתן  מעוניינים  דווקא  עשירה,  ירושלמית 

כבר את הבת.

שם  הימים  ששת  ממלחמת  חוזר  הבחור 
השתתף בשחרור הכותל )“כמעט צלשניק” 
קורא לו אביו(, והוא מתלהב מחמו לעתיד, 
איש העסקים העשיר והתחמן. הוא מחקה 
אותו ומפתח סגנון חשיבה ודיבור כמו שלו, 
מה שמקפיץ לאביו איש המוסר את הדופק 
כל  את  שנוגד  מעשה  לעשות  לו  וגורם 

עקרונותיו.

שתצפו  כדי  יותר  אגלה  לא  כאן,  עד 
נשארתי  אישי  באופן  אני  בעניין.  בהצגה 
ביציע  שישבתי  )למרות  לבמה  מרותקת 
לי  יצא  כשעתיים.  במשך  תלמידיי(  עם 
אוהבת  )ואני  ההצגה  בעקבות  לחשוב  גם 
א. לא תמיד  לי לחשוב(:  הצגות שגורמות 
ילדנו מפתחים את האישיות והרצונות להם 
הספרי  בחר  מדוע  ב.  ייחלנו.  ולהם  כיווננו 
להציג את שתי המשפחות כדתיות )אמנם 
האחת כיפה סרוגה והשנייה שחורה, נחשו 

מי זו מי(?
)ענת  השחקנים  של  המעולה  המשחק  ג. 
וקסמן, גילת אנקורי, מוטי כץ, גיל פרנק, דן 
שפירא וליאת הר לב( התעלה על הבעיות 

שיש בפתרון התסבוכת בעלילה.
ההצגה מגיעה למזכרת בתיה בחודש יוני, 

ובדרך כלל מציגה בקאמרי 2.

הפנינג מתוק
לראש השנה
בגני קשת



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 2 - הגיע הזמן

המשך יבוא...

הסיפור  עלילת  אך  לחלוטין,  בדיוניים  בסיפור  והדמויות  האירועים  כל   *
נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

ילדים יקרים, בפעם הקודמת התחלתי לספר לכם את סיפור 
מציאת אוצר התכשיטים של הברון רוטשילד במזכרת בתיה. 
בית-ספר קשת שמצאה  ו’ של  כיתה  זו חבורה מילדי  היתה 
ביום האחרון של שנת הלימודים תש”פ תיבה עתיקה קבורה 
האוצר.  קיום  על  המספר  מתפורר  מכתב  ובתוכה  באדמה 
הגילוי המפתיע ריגש את הילדים עד שלא יכלו להוציא הגה 

מפיהם...

הראשון להתעשת מהלם ההתרגשות שאחז בחבורת הילדים 
היה עמית. “או-קיי, דבר ראשון שצריך לעשות זה לשמור על 
המכתב מכל תנודה פתאומית או מכה. גם ככה המכתב לא 
במצב טוב מרוב שנים שהוא שכב באדמה, ואם הוא אמיתי 
ובאמת קיים אוצר, חבל שנהרוס אותו ונאבד את האוצר בגלל 
טיפול לקוי”. גיל, שישב ישיבה מזרחית על האדמה והמכתב 
מונח בחיקו, התבונן למעלה אל עמית שעמד מאחוריו וצמצם 
הייתי  אבל  צודק,  “אתה  הצהריים,  משמש  מסונוור  עיניו  את 
רוצה לנסות לחבר את קרעי המכתב ולקרוא מה שאפשר לפני 
עמית,  לטובת  התערבה  נעמה  יותר.”  עוד  יתפורר  שהמכתב 
“גיל, נראה לי שלא נצליח לחבר פה את חלקי המכתב. בואו 
נאסוף את הקרעים בזהירות ונלך למקום עם שולחן ושם ננסה 
פאזל.”  כמו  המכתב  חתיכות  את  קרטון  על  ולהדביק  לחבר 
ילדי החבורה חשבו שזה רעיון מצוין. “בואו נלך למועדון  כל 
אחר  שם  להיפגש  נקבע  “יאללה,  שושנה.  אמרה  התנועה”, 
הסכימו.  וכולם  אפרת  הציעה  ארבע”,  בשעה  נגיד  הצהריים, 
החלו  כבר  ובדרך  לביתו,  אחד  כל  בדרכם,  המשיכו  הילדים 

להעלות שאלות רבות בדבר המכתב המסתורי. מי כתב אותו? 
הוא  איפה  האוצר?  מהו  כן,  ואם  אוצר?  יש  באמת  האם  מתי? 
מוחבא? האם לספר על הגילוי להורים? לעוד חברים? החברים 
התפזרו איש לביתו והשאלות מרחפות באוויר ולא נותנות להם 

מנוח. התיבה עם המכתב נשארה אצל גיל.
את  הנוער.  תנועת  במועדון  החבורה  התכנסה  היעודה  בשעה 
המדריך  היה  אלי  הגדול  שאחיו  עמיחי,  הביא  למועדון  המפתח 
בעדינות  התיבה  את  הוציא  גיל  בתנועה.  “מוהליבר”  שבט  של 
המכתב  חתיכות  את  הוציא  הוא  השולחן.  על  אותה  והניח  רבה 
על  פרשה  שושנה  התיבה.  ליד  בתפזורת  אותן  ושם  אחת  אחת 
שפופרת  הניחה  ולידו  מהבית  שהביאה  בריסטול  אחר  שולחן 
דבק. “קדימה לעבודה”, אמר אופיר, “זה בטוח הפאזל הכי מגניב 
ההרכבה.  במלאכת  החלו  הילדים  פעם”.  אי  להרכיב  לי  שיצא 
אך  איתן,  העבודה  כדי  תוך  התפוררו  המכתב  מחתיכות  חלק 
ניתן  שיהיה  בכדי  מספיק  שלמים  נותרו  המכתב  חלקי  מרבית 
לזהות היכן הם מתאימים בתוך התצרף. שעתיים חלפו בלי משים, 
ובסופן כשלושים פיסות נייר הצטרפו לכדי מסמך היסטורי נדיר 
ומרגש, שהיה מוכן כעת לפענוח. שוב היה זה גיל שרצה לקרוא 
את המכתב, והחברים נתנו לו את הכבוד, מפני שהיה ידוע כאלוף 
בקריאה. ניכר היה שהכתב שלפניהם אינו פשוט להבנה, אותיותיו 
צפופות ומסתלסלות. גיל התבונן מקרוב בקצה השמאלי העליון 
הראשונה  “הנה התשובה לשאלה  והכריז בשמחה,  של המכתב 
שלנו – מתי נכתב המכתב הזה? - א’ מרחשוון התרמ”ח.” האסימון 
נפל ראשון אצל אופיר, “חבר’ה, מזכרת בתיה קמה בתרמ”ג, אני 
וזה אומר שהמכתב שלנו נכתב  גר ברחוב תרמ”ג,  כי אני  יודע 
אמרה  מאמינה!”,  לא  “אני  המושבה!”.  ייסוד  לאחר  שנים  חמש 

אפרת, וכל הילדים החליפו מבטים נרגשים. 

עם תחילת מחזור חדש של פרשת השבוע, 
קיבלו תלמידי כיתה ב’ חומש במסיבה 

שנערכה ביום ששי שעבר.


