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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

קוּפָּה של ְשרָצים תלויה לו מאחוריו    מילה בסלע 
עשה  הוא  נקי,  לא  עבר  לו  יש  פירוש: 

הרבה דברים לא ישרים.
דוגמה: השופט העניש את הנאשם משום 

שקוּפה של שרצים תלויה לו מאחוריו.
פרק  יומא,  מסכת  בבלי,  מתלמוד  המקור 
לא  מה  מפני  שמואל:  אמר  כ”ב(:  )דף  ב 

שלא  מפני  שאול?  בית  מלכות  נמשכה 
משום  יוחנן  רבי  דאמר  דופי.  שום  בו  היה 
רבי שמעון בן יהוצדק: “אין מעמידין פרנס 
על הציבור אלא אם כן קופה )תיבה( של 
לו  תלויה  חטא(  טומאה,  )דבר  שרצים 
מאחוריו )בעברו, ברזומה שלו...( שאם תזוח 

דעתו עליו, אומרין לו חזור לאחוריך”.
כן אין  אין ממנים מנהיג לציבור אלא אם 
לו  תלויה  שרצים  )=קופת  טהור  עברו 
מאחוריו(. כדי שאם יתחיל לנהוג ביהירות, 

יוכלו להזכיר לו את חטאיו. 

מגיע  כך,  כל  הטעון  ואחיו,  יוסף  סיפור 
שוב  נפגשו  רבות,  שנים  אחרי  לשיאו: 
האחים בסוף הפרשה הקודמת, כשהפעם 
ידו של יוסף על העליונה. הוא רקם עלילה 
לפני  אחיו,  את  לבחון  כדי  בנימין  סביב 
מגיב  יהודה  הוא.  מי  להם  מגלה  שהוא 
בצורה הירואית: הוא נותן נאום חוצב להבות 
מולו  שעומד  הרודן  את  לשכנע  כדי  אש 
שהוא לא יפקיר את אחיו. מעניין לשים לב 
לכך ששאלת חפותו של בנימין לא נדונה 
כלל בינו לבין יוסף. הסימן המובהק, אולי, 
לכך שהוא מתחרט על הטעות שהוא עשה 
שהטיעונים  בכך  נעוץ  שנים  הרבה  לפני 
שהוא מעלה כדי לשכנע את יוסף לשחרר 
את בנימין לא נוגעים למעשה שהוא עשה 

או לא עשה, אלא לשיקולים משפחתיים. 
  

עמד  תקיפות  באיזו  יוסף  ששמע  אחרי 
יהודה על כך שבנימין ישוחרר, הוא חושף 
בו  אחזה  ההתרגשות  לאחים:  עצמו  את 
להמשיך  יכול  היה  לא  שהוא  עד  כל-כך, 
בתכניתו אפילו אם היה רוצה בכך. שאלה 
אחת מסקרנת אותי מאוד: מה היה קורה 
הזאת?  בצורה  מגיב  היה  לא  יהודה  אם 
הוא עומד מול ראש ממשלת  אחרי הכל, 
שמבקש  האזורית,  המעצמה  מצרים, 
בתוך  רכוש  לו  שגנב  במי  צדק  לעשות 
לחסדו.  נתונה  מחייתם  ואשר  ארמונו 
יהודה  יכול  היה  בהחלט  אלה,  משיקולים 
להיכנע לדרישה של יוסף בלי שזה יראה 
שערורייתי מדי - אמצעי הלחץ של שליט 

מצרים היו כבדים דיים כדי להכניע אותו. 

לעשות?  יוסף  מחליט  היה  מה  אז,  או 
למבוי  מביאה  היתה  בשבי  בנימין  החזקת 
יעקב,  כלפי  נוספת  ולהתאכזרות  סתום 

אשר היה מאמין שגם הבן השני שהולידה 
בבנימין  לנזוף  שני,  מצד  אבד.  רחל  לו 
כלפי  כל-כך  יעיל  היה  לא  אותו  ולשחרר 
שלב,  באיזשהו  מסוגלים,  שהיו  אנשים 
שזהו  לי  נדמה  אחיהם. ובכן,  את  לרצוח 
המסר שעולה מהסצינה הכל-כך דרמטית 
חמור,  כה  מעשה  מול  כאן:  שמתרחשת 
כמכירה לעבד של אח שלא באה אלא כדי 
למנוע רצח, אין אפשרות תגובה אחרת. אם 
מוכיח  הוא  מגיב,  שהוא  כפי  יהודה  מגיב 
בכך שהוא הבין את חומרת המעשה, ושואף 
שנייה.  הזדמנות  לו  כשניתנת  אותו  לתקן 
ולא, אין אפשרות לסלוח, להבין, להתחשב 

בנסיבות, קשות ככל שהן תהיינה. 

הפרשות  של  דרמטיים  הכי  בפסוקים 
יוסף  אחי  בראשית,  ספר  של  האחרונות 
להמשיך  יכול  והסיפור  במבחן  עומדים 
מצרים,  אדמת  על  המשפחה  ייחוד  עם 
באזור שיינתן להם, בהנחיית יוסף. הפרשה 
מסתיימת בתיאור צאצאי יעקב המשגשגים 
כאן,  הסיפור  מסתיים  היה  ואילו  במצרים. 
היה זה  happy end, אך הקורא המלומד 
לתלאות  בפתיח  אלא  מדובר  שלא  יודע 

העבדות שבתחילת ספר שמות. 
  

נקודות למחשבה ולדיון 
יוסף.  בבית  דרמה  מתחוללת  עתה  לעת 
זה  הוא  האחים,  מבין  המנהיג  יהודה, 
בנימין  של  שירידתו  יעקב  את  ששיכנע 
למצרים נחוצה, ואף ערב לו. מול המשנה 
את  ומנהל  אחריות  לוקח  אכן  הוא  למלך 
השיח מול יוסף. נוח כנראה לאחים לתת לו 
בולטים  דברים  שני  בפרץ.  ולעמוד  לדבר 
הוא  כל,  קודם  יהודה:  של  בנאום  מאוד 
ארוך מאוד - שמונה עשר פסוקים שבהם 

הוא מדבר ללא הפסקה. אבל מפתיעה לא 
פחות היא העובדה שבכל הזמן הזה, יוסף 
שותק. היינו מצפים יותר לדיאלוג, לוויכוח, 
בזה  ודחייתם  יהודה  של  טיעונים  להצגת 
אחר זה על ידי יוסף. אז למה זה לא קורה? 
בין  הזה  הפער  את  להסביר  אפשר  איך 
הסיפורת במתכונת  ידועה מראש, לבין זו 

שהתורה פורשת כאן? 
  

כל  לאורך  יוסף  של  לשתיקתו 
הנאום של יהודה, אפשר להביא שני 

הסברים:
איך  רואה  כשהוא  מתרגש  שיוסף  ייתכן 
אותו  למכור  בזמנו  היסס  שלא  יהודה, 
לישמעאלים, עומד איתן מולו כדי להציל 
מצליח  לא  שהוא  להיות  יכול  בנימין.  את 
לדבר כי הוא מרגיש שאם הוא יתחיל לדבר 
הוא לא  בבכי. אחרי הכל,  מיד  יפרוץ  אזי 
ראה את אחיו המון שנים וזאת, בפני עצמה, 
החטופות  בפגישות  להתרגש.  טובה  סיבה 
הקודמות, שבהן הוא נאלץ להעמיד פנים 
שהם  בהם  וחושד  אותם  מכיר  לא  שהוא 
לקראת  ההתרגשות  סף  עלה  מרגלים, 
הולך  שהוא  יודע  הוא  שבה  הזו,  הפגישה 
ופתאום  בשיאה,  היא  עכשיו  להתגלות. 

נעתקו המילים מפיו. 

אפשרות שנייה היא שיוסף שותק ובוחן את 
אחיו: השקט שלו נועד לגרום להם לדבר. 
זוהי טכניקה ידועה - כשניצבים מול מישהו 
ששותק בצורה ממושכת, הנטייה היא לדבר 
ממול, לפעמים בלי הפסקה, כדי להתגבר 
שטף  מתוך  שמרגישים.  הנעימות  אי  על 
הדיבור הזה, הרבה פעמים, מספרים דברים 
מלכתחילה.  להיאמר  מתוכננים  היו  שלא 
לראות  מחכה  שיוסף  כן,  אם  להיות,  יכול 



יוסף  חלומות  עם  שהתחילה  העלילה  כל 
המעגל  הסופי.  לשלבה  עכשיו  מגיעה 
כך  האם  פתרונו.  על  בה  והחלום  נסגר 
חזיונו?  של  המימוש  שיראה  יוסף  קיווה 
עם  אליו  להשתחוות  אמורה  שהיתה  אמו, 
אינה  עצמה  ההשתחוויה  נעדרת.  כולם, 
ביטוי של כבוד שרוחשים לו האחים בשל 
מול  יראה  מתוך  נעשית  אלא  אישיותו 
התפקיד שהוא ממלא. לפי המדרש, יהודה 
אף מאיים, מתחת לנימוסים שלו, להחריב 
את כל מצרים. הגאווה שבה הוא סיפר את 
חלומותיו, אז, לאביו ולאחיו מעידה על כך 
בין מה שיוסף שאף  קיים  שפער לא קטן 

אליו לבין מה שהתרחש במציאות. 

התורה,  על  חז”ל  של  הפרשנית  בקריאה 
יהודה  לבין  יוסף  בין  שמתנהל  שיח  הדו 
בתחילת הפרשה הינו בעל כמה משמעויות 

ברבדים שונים של הבנה. 

הסכסוך  של  זה  הוא  הראשון  הרובד 
ספר  כל  של  העיקרי  המוטיב  אחים,  בין 
הם  קרובים  בין  הריבים  דווקא  בראשית. 
אחים  אלה  קרובים  ויהיו  ביותר,  הנפיצים 
משום  וזאת  אחים.  לאומים  או  ביולוגים 
שהקרב, כשהוא פורץ הוא קרב על הירושה 
ובמיוחד על מה שמייצגת הירושה, כלומר: 
האב  של  האמיתי  דרכו  ממשיך  הוא  מי 
המייסד. התזכורת הזאת עולה מתוך קריאה 

דרך  שמרצדים  הסכסוכים  של  פשוטה 
דרך  עבור  והבל,  מקין  בראשית,  ספר  כל 
ועד הפרקים  ועשו  ויעקב  וישמעאל  יצחק 
הנוכחיים שעוסקים ביחסים הבעייתיים של 

יוסף ואחיו. 

פעם  אף  מסתפקים  לא  שחז”ל  אלא 
בהסבר אחד בלבד ובטח לא במה שנקרא 
פשט כלומר ההבנה שעולה ישר מהטקסט. 
אליו הם מצרפים את המסרים הסמוים לעין 
שהם פוגשים ברמזים פזורים בפסוקים. וכך 
נבנה, בנאום הארוך של יהודה הניצב מול 
יוסף שהפך לראש ממשלת מצרים, הרובד 
השני, זה שמכונה דרש. ברובד הזה הופך 

בסירובו  הסוף  עד  יעמוד  יהודה  אם 
אם  אותו.  להכניע  שאפשר  או  להתפשר, 
אכן הסבר זה הוא הנכון, אין ספק שיהודה 
עמד בניסיון והוכיח שהוא יהיה מוכן להגן 

על אחיו הקטן בכל מחיר. 
  

כאן  גם  יהודה,  של  לנאום  באשר 
ייתכנו שני הסברים שונים:

לנסות  דרכו  שזוהי  להיות  יכול  כל,  קודם 
כל  את  שולף  הוא  יוסף.  את  ולשכנע 
את  לשנות  כדי  האפשריים  הטיעונים 
הזדמנות  לו  ניתנת  יוסף.  של  החלטתו 
כפי  יוסף,  לבו.  שעל  מה  כל  את  להגיד 
דיבורו  ברצף  אותו  קוטע  לא  שראינו, 
עד  הזאת  העובדה  את  מנצל  מצדו  והוא 
תום. כמו סניגור שעומד מול בית משפט 
ועושה הכל כדי להמתיק את דינו של מי 
הארוך  שהנאום  ייתכן  אבל  מייצג.  שהוא 
הזה אינו אלא איום. מאחורי הנימוס כלפי 
איש מכובד ממנו, רומז יהודה שאין לו מה 

להפסיד - חשובה לו מכל ההתחייבות שלו 
יאונה כל רע לבנימין.  לאביו יעקב כי לא 
ובאומרו זאת, הוא קורץ ליוסף שאם לא כך 
יהיה, ייתכן שאת הנימוס ישים בצד וייכנס 

לעימות, ובלבד שלא יכשל במשימתו. 
  

לעיל  שהצגתי  הגישות  שתי  את 
מדרשים,  בשני  למצוא  אפשר 

שמעט סותרים זה את זה:
כי  אמר:  גדול.  בקול  ובכה  יהודה  “צעק 
יהודה לנפתלי  איך אעלה אל אבי? אמר 
לך וראה כמה שווקים במצרים. קפץ וחזר 
אמר לו שנים עשר, אמר יהודה לאחיו אני 
ואחד  כל אחד  וטלו  אחריב מהם שלושה 
אחד אחד, ולא נשאר בהם איש. אמרו לו 
אחיו: יהודה, מצרים אינה כשכם! אם אתה 
מחריב את מצרים תחריב את כל העולם! 
באותה שעה, ולא יכול יוסף להתאפק: כיוון 
שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את 
שאתוודע  מוטב  בלבו  יוסף  אמר  מצרים 

להם, ואל יחריבו את מצרים”.  
  

הדברים  כל  אבא:  בר  חייא  רבי  “אמר 
בפני  ליוסף  יהודה  שדיבר  קורא  שאתה 
יוסף  יכול  ל”ולא  מגיע  שאתה  עד  אחיו 
ופיוס  ליוסף  פיוס  בהם  היה  להתאפק” 

לאחיו ופיוס לבנימין”.  
  

איזה מדרש תומך, לדעתכם, ובאיזה 
הסבר של הנאום של יהודה?  

להבין  אפשר  איך  ראינו  לפעילות:  הצעה 
טקסט בצורות שונות. נסו לחלק תפקידים 
ולהמחיז את הסיפור כך שלפי  במשפחה 
הבעות הפנים, תנועות הגוף, וצורת הדיבור, 

תשחקו בכל פעם הסבר אחר. 
  

בן לנדאו 
אב לנועה כיתה ד’ ואייל כיתה א’, קשת

שיח על ייעוד העם היהודיעל חלום ומימושו

דת ומצוותיהאוכל בריא
זה התחיל מזה שבאחת מאסיפות ההורים 
בגן חילקה אחת האימהות דף המפרט את 
הסכנות שבצבעי המאכל. היה שם פירוט 
של הצבע, שם החומר שהוא מכיל וכמובן 
את  הורדתי  הביתה,  הגעתי  התופעות. 
מהמקרר  “טריקס”  הצבעוני  הקורנפלקס 
שעשויים  החומרים  שכל  לגלות  ונחרדתי 
מצויים  נוספים  ואסונות  לסרטן  לגרום 
ילדיי,  את  מרעילה  אני  ואבוי,  ”אוי  בו... 
בלי  לפח  השלכתי  אני?”  אמא  מין  איזה 
נקיפות מצפון את הקורנפלקס, הסוכריות 
הולדת,  יום  עוגת  לקישוט  הצבעוניות 
סוכריות העדשים וכל יתר הצבעוניים- הם 

יותר לא נכנסים אלי הביתה, ונרגעתי.
בפעם הבאה זה היה במפגש מורים לסיום 
שלי  שהילד  בגאווה  סיפרתי  שבו  השנה 
אוכל רק חטיף אחד ביום. “חטיף שלם?” 
“מה  שוק  אחוזות  נשים  עדת  עלי  קפצו 

לדוגמה?” “ביסלי, ציפס,” עניתי מתנצלת, 
“את לא יודעת למה זה גורם, כל החומרים 
המעובדים האלו, הילד שלי נשאר נמוך עד 
היום בגלל זה”. נחרדתי, לא רוצה שיהיה 
דחופה.  לשיחה  בני  את  כינסתי  נמוך, 
זיכוי(,  )קיבלתי  לסופר  הוחזר  הביסלי 
ש”ציפס  סיכמנו  רק  ריחמנו,  הציפס  על 
חברים”.  עם  בו  ומתחלקים  ביומיים  אחד 

ונרגעתי.
וזה לא נגמר. כל פעם שאני חושבת שאני 
פועלת נכון, בא מישהו ומראה לי עד כמה: 
“השוגי זה החטיף הכי גרוע לשיניים ובטח 

לא כל יום בארוחת עשר”...
שבסופר  בעבודה  מתנחמת  אני  בינתיים 
הוא מבקש עם הפיצה גם ברוקולי, ולצד 
השוקו - כרובית. כך שיש איזון בין הג’אנק 
והשאלה  ל”אסור”.  ה”מותר”  בין  לאיכות, 
היא: כמה זמן זה יחזיק מעמד, ויותר מזה 

עד כמה אני בתור הורה צריכה ללחוץ.

סוג  היא  בבית  בריא  אוכל  על  שמירה 
זה  עם  שהולכים  אלה  את  יש  דת.  של 
והדקדוקים,  ההקפדות  כל  עם  הסוף  עד 
הירקות  טחינה,  תמצאו  בכריך  אצלם 
והפירות אורגניים, החלב יהיה נטול לקטוז, 
השוקולד מחרובים והחטיפים מאורז תפוח 
)פריכית לא שלווה(. ויש את אלה שפחות 
איזו  עם  חוטאים  פעם  ומדי  מדקדקים 
גלידה או בורקס. ויש את “שומרי המסורת”, 
לעשות  שמשתדלים  האוכל,  בענין  כמוני 
חלק מהדברים, אך לא את כולם. מה מונע 
ממני? הנוחות? המחיר? או אולי הפיתויים? 

או שאולי פשוט הטעם.

אסנת פרל
אם להראל כיתה ב’ וטל גן דולב



שלומי )35( ענבל )32( דניאל )7.5( נעם )6( יונתן )2(  

    ענבל גדלה בבית שמש. “מקום קטן, ילדות נפלאה.” גדלה בבית דתי, אבל כיוון שאמה 
לימדה בתיכון הדתי בבית שמש, היא למדה בתיכון החילוני. לדבריה, לא היו בבית שמש 
פערים משמעותיים בין החילונים לדתיים, כיוון שהחילונים באו מבתים מסורתיים )שמרו 
כשרות, לא יצאו בשבתות לבילויים(. בצבא שירתה כקצינת ת”ש ונפגעים בחטיבת שריון 
סדירה במהלך השירות הכירה את שלומי.   שלומי גדל ביפו בבית חילוני לגמרי )חופש 
בכל הנושא של הדת(. “ילדות מדהימה.” נשאר בקשר עם הרבה חברי ילדות. למד בבית 
י”ג-י”ד. בצבא, בין שאר  הספר לטבע ובאורט והמשיך ללימודי אלקטרוניקה בכיתות 
תפקידיו, שירת כעוזר לקצין חימוש החטיבה ושם פגש את ענבל. אחרי שלוש שנים 
התחתנו.   לימודים ותעסוקה: ענבל למדה תואר ראשון בלשון והיסטוריה של עם ישראל 
באוניברסיטה העברית. בנוסף, למדה לימודי תעודה בעריכה לשונית ולימודי נדל”ן. היא 
עובדת כמורה ללשון בחטיבת הביניים במזכרת בתיה וכעורכת לשונית בהוצאת ספרים. 
השנה היא נמצאת בחצי שבתון. “מאוד אוהבת את העבודה. מאוד מאמינה בחינוך.” 
לדבריה, דרושה רפורמה מערכתית מהותית כדי לשפר את רמת החינוך בארץ. שלומי 
נשאר בצבא. עד לפני שנתיים, ביצע תפקידי שטח )היה קח”ש מיתר( ולפני שנתיים 
יום  כל  וחוזר  בתל-השומר  משרת  הוא  שנתיים  מזה  ההנדסי.  למגזר  לעבור  החליט 

הביתה. “יש הבדל משמעותי בין להגיע הביתה אחת לשבועיים לבין להיות כל יום בבית, נישאנו מחדש.” בשנת 2003 למד הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה באוניברסיטת בן-גוריון, וכיום הוא לקראת סיום התואר השני במינהל עסקים.   מזכרת בתיה: מאז הנישואין ועד למעבר 
למזכרת בתיה, הם גרו בבית שמש, בסמיכות להורים של ענבל. “רוב הזמן שלומי היה בצבא, ההורים והחברים הצילו אותי.” למרות העזרה 
הרבה שקיבלו מהמשפחה, הם החליטו לעזוב את בית שמש משום שהיא התחרדה וגם בגלל שרמת החינוך בבתי הספר ירדה. חיפשו מקום 
עם חינוך איכותי והגיעו למזכרת בתיה. המעבר עצמו היה טראומטי, הם עברו שבוע לפני מלחמת לבנון השנייה ושלומי נאלץ “להיעלם” 
לחודש וחצי, וענבל והילדים לא הכירו כמעט אף אחד, וגם בשל המרחק מההורים. היום הם מאוד מרוצים מהקהילה ובנוסף, ההורים של 
ענבל עברו לגור לידם )לפחות לעת עתה...(     שמות הילדים: דניאל ונעם פשוט שמות שאהבו. יונתן בגלל המשמעות של “ה’ נתן”. יונתן 
נולד חודש וחצי לאחר שאמו של שלומי נפטרה והוא התקבל כמתנה למשפחה.   למה קשת? ענבל בהתחלה לא התלהבה מהרעיון של 
קשת, מאחר וחששה שזה יהיה יותר קרוב לצד החילוני. חשוב לה שהילדים יתחנכו כדתיים. הילדים נמצאים בקבוצת התפילה. לדברי 
שלומי, קשת עזרה לו להתקרב לדת. כדי להשתייך לקבוצת התפילה, הוא קיבל על עצמו כל מיני החלטות. “חסרה לנו בבית הספר 
ההתלהבות החינוכית וכלים להתמודדות עם בעיות משמעת.”    דת: ענבל - “יש אלוהים. הרבה פעמים אני מנהלת אתו שיחות, שואלת 
שאלות, לעתים כועסת”. שלומי: לא מתחבר לדת, אבל מעוניין שהילדים יכירו כדי שיוכלו בבוא היום לבחור בחירה אמתית בדרך חיים.       
תחביבים: שלומי - אוהב לפתור תשבצי הגיון, הצגות. ענבל - מסעדות טובות, הצגות וקריאה. ספר מומלץ: ‘אשת חיל’ של ליהיא לפיד.   

בילויים משפחתיים:  משחקי קופסה וחופשות .    כיבוי אורות: דניאל ונעם - 20:00, יונתן - 22:00, הורים: 24:00-23:00. 

משפחת חזות  רח’ הנוריתמשפחה מבוקשת
ראיינו: שרון נוימן-הקר ואילנה כרסנתי 

יעודה  דו שיח בין האחים לויכוח נוקב על 
יעוד זה הינו  של האומה הישראלית: האם 
אוניברסאלי-קוסמופוליטי או שמא לאומי-
ההטמעות  מסמל  יוסף  פרטיקולארי? 
בדרג  להתברג  בניסיון  ההצלחה  בעמים, 
הכי גבוה במעצמה הכי חשובה של אותה 
העת. לעומתו יהודה מייצג המלכות בקרב 
העם שעתיד להיקרא העם היהודי לאמור: 
התפיסה של יהודה היא זו שניצחה לאורך 
ההיסטוריה. וכך מתנפץ לו, לכאורה, החלום 
של יוסף תוך כדי הוצאתו לפועל: רגע של 
מורם  להיות  מוכיח שאפשר  הוא  ובו  שיא 
ומכאן  ביותר  החשובה  באימפריה  מעם 
מיעוט.  כדעת  דחיקה  שנות   3000 ואילך, 
התפיסה הלאומית של יהודה ניצחה. חשוב 
לציין שלמרות ההסתגרות של העם היהודי 
כל  לאורך  בגולה בארבע אמותיו  המפוזר 
יוסף  תפיסתו של  נעלמה  לא  ההיסטוריה, 
מהשיח היהודי : בספרד המוסלמית, בתור 
ממשלת  ראש  הוא  הנגיד  שמואל  הזהב, 
יהודה הלוי מטיף בספר  רבי  גרנדה בעוד 
המערבית,  באירופה  לציון.  לחזרה  הכוזרי 

רבי שמשון רפאל הירש רואה באמנציפציה 
הזדמנות שניתנת לעם היהודי לממש את 
התפתחות  כדי  תוך  האוניברסאלי  יעודו 
ללאומיות  מובהק  כביטוי  הציוני  הרעיון 

הפרטיקולארית.

על  ובשיח  הישראלית  בחברה  כעת, 
לזהות,  אפשר  בה,  שמתנהל  הזהות 
מדי  פשטנית  ואולי  כוללנית  בצורה 
החילוני  בעולם  קוסמופוליטית  מגמה 
במימוש  יותר  מעוניין  הדתי  העולם  בעוד 
חינוכית  במסגרת  הקיומי  הצורך  לאומי. 
שלנו  כמו  מעורבת  ובקהילה  קשת  כמו 
עולה לא רק מההפרייה ההדדית של שתי 
התפיסות כשהן נפגשות אלא גם מהחיבור 
למשמעות המסר הראשון שהעלנו מסיפור 
יוסף: סכסוך בין אחים הוא הרסני כל כך 
למנוע  מנת  על  ראויים  המאמצים  שכל 
המכשול  על  נתגבר  שאם  גם  מה  אותו. 
בקרב  במהותן  מנוגדות  תפיסות  שמהוות 
לזהות  בסיס  להתגבש  יכול  לאום  אותו 
משני  יותר  ומעניינת  יותר  איתנה  חדשה 

הקטבים שהוא נושא בחובו. 

ולמה לי להתפרץ אל דלת פתוחה? האם 
לעיל  האמור  אין  האם  טריוויאלי?  זה  אין 
מובן מאליו למי שבחר בקשת כדרך חיים? 
ובכן, אני מרגיש צורך להזכיר לעצמי את 
הנושא  לאור  ושוב  שוב  האלה  הדברים 
הקהילה  ומימושו.  החלום  פתחתי:  שבו 
שלנו ובית הספר שעומד במרכזה מהווים 
אלה  בהקיץ  שחולמים  חלום  של  מימוש 
וסדר  חדש,  שיח  ולהצמיח  לנסות  שבחרו 
והנה, לא כל  יותר.  יום חדש, לחברה טוב 
בוקר נראה המימוש בדיוק כמו אותו חלום 
שחלם כל אחד ערב הצטרפותו לקהילה. 
החלום  לבין  זה  מימוש  בין  המרחק  אך 
שלי עדיין משמעותית יותר קטן מהמרחק 
בינו לבין המציאות כפי שהיא היתה לפני 
חייב  אני  הזה,  ההישג  על  לפועל.  יציאתו 
פעם  כל  על  פעמיים  תודה  להגיד  לזכור 
התוצר  על  נוקבת  ביקורת  מעלה  שאני 

שבידינו.
בן לנדאו 

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם שרון טל: 050-6670174



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 10 - אפרת ונעמה

המשך יבוא...

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

ֶשהֹוִפיעּו  ג’  ַאבָרָהם  ֶשל  ְּבִמילֹוָתיו  נִיזֵָכר  ָהַבה  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ֶשִהְתגָָלה  ַהִמְכַתב  ַּבְתיָה,  ַמזְֵּכֶרת  ְּבַאְדַמת  ֶשָקַבר  ַּבִמְכַתב 
 :2020 ִּבְשנַת  ֵקֶשת  ֵּבית-ַהֵסֶפר  ִמיְַלֵדי  ֲחבּוָרה  ַעל-יֵדי 
ְלַבַעל  ָהאֹוָצר  ְמקֹום  ְלגַלֹות  ַהַּפְרֵדס  ְּבֵדֶרְך  ַלֶלֶכת  “..ּוָבַחְרִתי 
ְסגּוָלה ַהיֹוֵדַע ֵדֶרְך ָחְכָמה וְתֹוָרה וְנָָתִתי ַּבזֶה ִסיָמנִים וְִסיַמן ְלָחיִים 
ַמיִם וְַעל ֵּכן ָשָמה ָטַמנְִתי ֵתָבה ְשנִיָה.” נֲַעָמה וְֵאפַרת ִקיְּבלּו ֵאת 
תרמ”ז,  ִּבְשנַת  ַּבמֹוָשָבה  ַּפְרֵדס  ָהיָה  ֵהיַכן  ְלָבֵרר  ַהְמִשיָמה 
נְִמַצא  ַהאֹוָצר  ָהִאם  ַהִמְכַתב.  ֵאת  ג’  ַאדֹון  ָּכַתב  ָּבה  ַהָשנַה 

ְּבַפְרֵדס זֵה?

ביום חמישי בערב נשלחה הודעה סלולרית מאפרת לכל ילדי 
פרדס  היה  לא  בבעיה!  אנחנו  “חברים,  הלשון:  בזו  החבורה 
ואפרת  נעמה  הגיעו  כיצד  תרמ”ז!”  בשנת  בתיה  במזכרת 

למסקנה מפתיעה זו? 
תחילה היה עליהן למצוא אדם הבקי בהיסטוריה החקלאית של 
מזכרת-בתיה. בשיחתן הראשונה הציעה נעמה לאפרת לשאול 
בפרדסים”,  גם  מתמצא  הוא  “אולי  בגינתם.  המטפל  הגנן  את 
חשבה. אך הגנן ידע מעט על פרדסי המושבה הקיימים בהווה, 
ובוודאי לא ידע לומר דבר על הפרדסים שגדלו בעבר הרחוק 
של המושבה. “אני חדש כאן”, אמר להן, “נסו לשאול מישהו ותיק 
יותר, אני חושב שיש במזכרת בתיה משפחות שהן צאצאים של 
האיכרים הראשונים שהתיישבו כאן, הם לבטח ידעו יותר ממני”.

הבנות חפצו לאמץ את הרעיון של הגנן, אך לא היה להן מושג 
המושבה.  של  המייסדים  דור  לצאצאי  שייכות  משפחות  אלו 
נעמה החליטה לשאול את אביה. בבוקר יום חמישי היא העלתה 
של  המייסדים  בדור  מתעניינת  את  “ממתי  בפניו.  העניין  את 
שאלתה.  על  ענה  בטרם  עוד  אביה  אותה  תחקר  המושבה?”, 
החבורה  שכן  מועד,  מבעוד  מעורפלת  תשובה  הכינה  נעמה 
“זה  והאוצר,  המכתב  סיפור  את  בסוד  לשמור  החליטה 
לפרויקט קיץ מטעם בית-הספר, אנחנו צריכים להכין עבודה 
על ההיסטוריה של המושבה. אני רוצה לראיין מישהו שהוא נצר 

את  השביע  התירוץ  לכאן.”  שהגיעו  הראשונים  האיכרים  לאחד 
והוא אמר: “את מכירה את האיש הזקן שיושב  רצונו של אביה 
בפינה ליד ארון הקודש בשבת בבית הכנסת?” נעמה קימטה את 
מצחה לרגע בהעלותה את דמותו לנגד עיניה ואז הנהנה במרץ. 
האב המשיך, “כדאי לך לדבר איתו, הוא בן נין לאחד המייסדים.” 
נעמה התרגשה, “מה, באמת? מגניב!” היא ביררה את כתובתו 
של האיש וקבעה עם אפרת ללכת לביתו ולשוחח עמו על ענייני 

פרדסים.
וקיבל אותן במאור פנים. לאחר שיחת  נעים הליכות  האיש היה 
לברר  צריכות  “אנחנו  אפרת:  אותו  שאלה  קצרה  היכרות 
בשביל עבודת קיץ בבית הספר על החקלאות במושבה עקרון 
בשנותיה הראשונות. במיוחד מעניין אותנו איפה היו בה פרדסים 
האיש  במושבה.”  ביקר  רוטשילד  כשהברון  תרמ”ז,  בשנת 
חייך אליהן בחיבה ואמר: “לא היו כאן פרדסים בתקופה ההיא. 
כשהמתיישבים הגיעו לעקרון, פקידי הברון הורו להם לזרוע רק 
על  זו  הסתכלו  ואפרת  נעמה  ושעורה.”  חיטה  כמו  שדה  גידולי 
גמורה. “בטח היה כאן איזה פרדס קטן איפשהו”,  זו בהפתעה 
בהחלטיות,  בראשו  נד  האיש  לאיש.  להציע  נעמה  שוב  ניסתה 
“מה פתאום! באופן כללי היתה כאן שממה מוחלטת כשהגיעו 
המתיישבים והם הפכו את אדמות הבור לשדות חיטה ושעורה. 

פרדסים הופיעו במושבה רק במאה העשרים.” 
לביתן  חזרה  הבנות  הלכו  מהאיש  לשלום  שנפרדו  לאחר 
ומבולבלות. האם הפרדס המוזכר במכתב האוצר  מאוכזבות 
ן החשש  בִלַבּ קיים אוצר? שוב עלה  הוא המצאה? האם בכלל 
הלצה  אחרי  שולל  הלכה  ושהחבורה  אמיתי  אינו  שהמכתב 

שמישהו לא ידוע טווה לשם השעשוע. 
לאחר שנודע לחבורה על ממצאיהן המדאיגים של אפרת ונעמה 
ליום  הנוער  תנועת  חירום של החבורה במועדון  פגישת  נקבעה 
שישי בבוקר. באותה פגישה יספרו גם גיל ועמיחי כיצד גילו מיהו 
אותו אברהם ג’, כותב המכתב ומטמין האוצר, אך על כך יסופר 

בפרק הבא.

מזל טוב למשפחת אלנקווה
להולדת אריאל

הרבה אושר ושמחה
מכל הקהילה

מזל טוב למשפחת רוזנברג
להולדת הבן

הרבה אושר ושמחה
מכל הקהילה

חנוכה
חנוכה
חג יפה
כל כך

מסיבת חנוכה בגן דולב


