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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

אין תוכו כברו    מילה בסלע 
צבעוני  כברו”.  תוכו  “אין  האדמדם,  הפרי 
וגדול הוא מבחוץ, אך תפל וחסר טעם הוא 

מבפנים.
פנימיותו  אין  היא,  זה  ניב  של  המשמעות 

)תוכו( כחיצוניותו )ברו(. 
ובהשאלה לבני האדם שפנימיותו של אדם 
אינה כמו חיצוניותו, ולכן אין לראות בו אדם 

ישר, אלא אדם צבוע. 

מקור: בתלמוד )מסכת ברכות כ”ח(.
שבעים  כבן  אני  הרי  עזריה  בן  אלעזר 
היום  אותו  בן שבעים שנה תנא  ולא  שנה 
רשות  להם  ונתנה  הפתח  לשומר  סלקוהו 
לתלמידים ליכנס שהיה ר”ג )רבן גמליאל( 
כברו  תוכו  כל תלמיד שאין  ואומר  מכריז 
לא יכנס לבית המדרש ההוא וכן במשנה 

הלכות  המדע,  )ספר  להרמב”ם,  תורה 
דעות, פרק י”א( ולא תהיה אחת בפה ואחת 

בלב, אלא תוכו כברו.
ניבים נוספים שמופיע בהם אותו רעיון הם: 
“פיו ולבו אינם שווים”, וכן “אחד בפה ואחד 
בלב”- כאשר מה שאדם אומר שונה ממה 

שהוא חושב באמת.
 

הנושאים המרכזיים בפרשה:
השני  החומש  את  פותחת  שמות  פרשת 
ישראל  בני  שמות  על  בחזרה  בתורה 
שירדו מצרימה, ומקשרת אותנו אל נושא 
במצרים  מתרבים  ישראל  בני  השעבוד. 
ומבית אב שמנה 70 נפש, הם הופכים לעם 
מאיימת  ישראל  בני  של  ההתרבות  רב. 
ובתהליך הדרגתי  על פרעה מלך מצרים, 
הוא מנסה לפגוע בהם - בתחילה על-ידי 
שמתגברת  ערים  בבניית  קשה  עבודה 
להשמדה  בניסיון  ולבסוף  פרך,  לעבודת 
למיילדות,  רק  בסתר  בתחילה   - פיזית 
ולאחר מכן הציווי הכללי: “וַיְצַו ּפַרְֹעה לְכָל 
עַּמֹו לֵאֹמר ּכָל הַּבֵן הַיִּּלֹוד הַיְֹארָה ּתְַׁשלִיכֻהוּ 

וְכָל הַּבַת ּתְחַיּוּן” )א,כב(.
סיפור  הוא  בפרשה  המוזכר  השני  הנושא 
מצליח  הוא  שבה  והדרך  משה,  הולדת 
הגזירה  למרות  פרעה  של  לביתו  להגיע 
אנו  בהמשך  הבנים.  המתת  על  שהזכרנו 
הוא  משה.  של  אופי  תכונת  על  למדים 
בין  סכסוך  סכסוכים:  בשלושה  מתערב 
איש עברי לאיש מצרי המכה אותו ßסכסוך 
בין שני עברייםß וסכסוך בין בנות מדין ובין 
הסיפורים  בשלושת  המדיינים.  הרועים 
בסכסוך  משה  של  התערבות  רואים  אנו 
שלכאורה אין לו בו חלק, והוא פועל לטובת 
הצד החלש. משה מגיע למדין ומתחתן עם 

ציפורה, בתו של יתרו כהן מדין.
התגלות  על  למדים  אנו  הפרשה  בהמשך 
ֹה’  מַלְאַךְ  “וַיֵּרָא  למשה:  בסנה  אלוהים 
וְהִנֵּה  וַיַּרְא  הַּסְנֶה  מִּתֹוךְ  אֵׁש  ּבְלַּבַת  אֵלָיו 
)ג,ב(  אֻּכָל”  אֵינֶנּוּ  וְהַּסְנֶה  ּבָאֵׁש  ּבֹעֵר  הַּסְנֶה 
השליחות  להטלת  מובילה  ההתגלות 

ּבְנֵי  צַעֲקַת  הִנֵּה  “עַּתָה  ישראל:  לישועת 
הַּלַחַץ  אֶת  רָאִיתִי  וְגַם  אֵלָי  ּבָאָה  יְִׂשרָאֵל 
לְכָה  וְעַּתָה  ֹאתָם:  ֹלחֲצִים  מִצְרַיִם  אֲֶׁשר 
בְנֵי  עַּמִי  אֶת  וְהֹוצֵא  ּפַרְֹעה  אֶל  וְאְֶׁשלָחֲךָ 
מתקשה  משה  )ג,ט-י(.  מִּמִצְרָיִם”  יְִׂשרָאֵל 
טענות  ומציג  השליחות  את  עליו  לקבל 
שונות שיכולות להכביד על ביצוע המטלה. 
לבסוף הוא נעתר, ומצויד באותות )סימנים/ 
קסמים( עבור פרעה, ובעזרת אהרון אחיו, 

הוא יוצא למצרים להושיע את עמו. 

בזכות מי נושעו ישראל?
מי  בזכות   - במשפחה  קצר  דיון  ערכו 
מי  ישראל ממצרים?  בני  נושעו  לדעתכם 

הוא זה שגרם לשינוי במצבם?
די ברור לנו שפרשת שמות בונה בהדרגה 
את דמותו של משה כמנהיג המרכזי של 
דרכו  את  שהחל  מנהיג  אותו  ישראל.  עם 
שני  או  אנשים,  שני  בין  סכסוכים  בפתרון 
מחנות, מוביל את עמו ממצרים אל ארץ 
של  הגדול  המנהיג  הוא  משה  ישראל. 
לנו  להציג  דואג  המקרא  אך  זו,  תקופה 
חלק  להן  שהיה  נוספות  דמויות  בפרשה 
בסיפור. כידוע, התנ”ך לא מרבה להרחיב, 
ונוטה לקצרנות, אך דווקא בפרשה זו של 
דמויות  מופיעות  המרכזי,  המנהיג  בניית 

משנה רבות.
בפרשה  דמויות  שיותר  כמה  למצוא  נסו 
שהיה להן חלק )ואפילו חלק שנראה לכם 
זיכה אותן בסיפור  זאת  - אך שבכל  קטן 
הושעת  של  הממושך  בתהליך  בתנ”ך( 
בני ישראל. מה היה חלקה של כל דמות 

בהושעה?

לכך  לב  שמתם  בוודאי  נכון,  עניתם  אם 
בסיפור  נשים:  הן  מהדמויות  שהרבה 
ופועה,  הראשון מוזכרות המיילדות שפרה 
לפעול  ומחליטות  המלך  צו  את  שמפרות 
על-פי צו מצפונן, ועל כך האל גומל להן 
נשים  מספר  עוד  מתוארות  בהמשך  טוב. 
שתורמות להתקדמות העלילה - הראשונה 
לא  שמכוּנה  משה,  של  אמו  היא  שבהן 
יוכבד(.  היא  )הלא  לוי”  “בת  אלא  בשמה, 
היא  וגם  כאן,  המוזכרת  השנייה  הדמות 
אינה מכונה בשמה, היא אחותו של משה 
מרחוק,  היאור  שפת  על  שעומדת  )מרים( 
ובודקת מה עולה בגורלו של אחיה. כמובן 
אמו.  על-ידי  להנקתו  דואגת  גם  שהיא 
נטולת  דמות  עוד  מופיעה  בהמשך  והנה 
שם פרטי - “בת פרעה” )המדרשים כמובן 

מוצאים את שמה, הלא הוא בתיה(.

בזכות מי יוושעו עם ישראל?
הגיבור  של  הצגתו  שדווקא  רואים  אנו 
דמויות  הרבה  הצגת  עם  יחד  באה  הגדול 
משנה )שרובן נטולות שם פרטי( המסייעות 

בהתגבשות העלילה ובהתרחשותה.
חשבו מדוע התורה מתארת כל כך הרבה 
דמויות משנה? מה תורמות הדמויות הללו 
יכולים  אנו  מה  דמותו של משה?  להבנת 
ללמוד על התפקידים שלנו בבית, בכיתה, 

במדינה?
גיבור,  לרוב  יש  ראוי  עלילה  סיפור  בכל 
הסיפור  את  שמוליכים  גיבורה,  ולעתים 
ומובילים אותו לסוף הטוב. עם זאת, הגיבור 
לא פועל לבד - יש דמויות רבות מסביבו 
היה מנהיג  שמקדמות את העלילה. משה 



והיה  רבנו”,  “משה  מכונה  הוא   - ייחודי 
גדול הנביאים. רובנו לא נגיע לדרגתו של 
משה )אם כי מותר לנסות בבית, ובהחלט 
מוטלת  עדיין  אך  לכך(,  לשאוף  מומלץ 
כמו  בדיוק  ולהושעה,  לתיקון  חובה  עלינו 

נביאי דת ואנושיותמשה רבנו והתעויוט
הדברים  היו  המוכר  והריח  החושך 
 3:30 השעה  חושיי.  אל  שחדרו  הראשונים 
אוף.  לוחצת...  והשלפוחית  בוקר  לפנות 
מספיק  ערני  אני  מאוד  מהר  אבל  חשוך, 
מגשש  שם.  אני  ולמה  אני,  איפה  להיזכר 
להעיר  לא  נזהר  הגדול,  באוהל  דרכי  את 
אף אחד, מצאתי את פתח-הכניסה ויצאתי 
לאוויר הצח - הקור בחוץ עשה את שארית 

העבודה: עכשיו אני כבר ער לחלוטין. 

בדרך חזרה מהשירותים ראיתי את “חיות-
ונושאות  האש  מרכבות  שלנו,  הברזל” 
ה”מגן- עם  שלנו  זו  כולל  לידן,  הגייסות 
דוד” בצבע אדום צבוע על צידה. השומר 
במשטח מנופף לי לשלום ואני נפרד ממנו 
שלו  החיוך  לפי  טוב”...  לילה  ב”המשך 

הבנתי שאני לא היחיד הנודד הלילה.

חזרתי למיטת השדה שלי, אבל בהתחלה 
עוצם  אני  ירון”.  “הזדקנת,  נרדם.  לא  אני 
אכבר!”  “אללהו  קורה:  זה  ואז  עיניים 
קריאת המואזין נשמעת לי כל-כך חזקה, 
שאני בטוח שתיכף יתעוררו החובשים שלי, 
הישנים לידי באוהל... אבל פלא, הנחירות 

שלהם ממשיכות באותה עוצמה. 

ושוב: “אללהו אכבר!” אבל אין כפר ערבי 
ייתכן?  זה  איך  רבים,  קילומטרים  במרחק 
אימוני- על  החוזרים  בתדריכים  נזכר  אני 
עצמם  נושאים  ואורות  קולות  אכן  לילה. 

למרחקים עצומים בלילה, בייחוד במדבר.
חושב  אני  איתי.  לשחק  מתחיל  מוחי  ואז 
על תחילת האיסלאם במדבריות ערב )איך 
לא עם ‘אללהו אכבר’ מטרטר לי בראש?(. 
אני מדמיין לי את האיש הבודד בימי קדם, 
הנודד במדבריות כמו בדואי ומחפש קרבת 
אנוש, מקור להזנה, לקורת-גג וחום, לשיחה 
המואזין  קריאת  אחרים.  בני-אדם  עם 
נווה- אל  אותו  מושכת  גדולים  ממרחקים 
המדבר, אל המסגד וכך אט-אט האיסלאם 
השונים  השבטים  בין  להתפשט  מתחיל 
גם  לעתים  אוכלוסיות,  ועוד  עוד  ולכבוש 

בכוח החרב, כאשר יש התנגדות.

לבסוף  אך  להירדם,  מנסה  שוב  אני  ואז 
נכנע, רעש הנחירות סביב והעובדה שכבר 
ואני  עליי.  מתגברים  שעות  כחמש  ישנתי 
חושב: הרי אתה חייב לכתוב ל”ודברת-בם” 
בקרוב, לפרשת “שמות”. והרי חשבת לפני 

רגע על איסלאם, דתות... נו, לא עולה לך 
דקות  כמה  אחרי  בראש?  מתאים  משהו 
האימונים  לתוכנית  נודד  דווקא  שהמוח 
זאת  בבוקר,  מחר  להתחיל  המתוכננת 

אומרת בעוד כשלוש שעות, עולה לי רעיון.

כל  מבין  היהודית  הדת  את  מייחד  מה 
הדתות המונותיאיסטיות? אני חושב שחלק 
שלנו,  השבוע  בפרשת  נמצא  מהעניין 
נחשפים  אנחנו  בפרשה  שמות.  פרשת 
נביאנו, משה  גדול  של  לדמותו  לראשונה 
מה  קשה,  תקופה  באיזה  נולד,  איך  רבנו. 
עבר עליו בצעירותו, איך ברח רחוק למדיין 
לאחר שהרג מצרי ואחרי ש”הלשינו עליו” 

לפרעה.  

- אדם ככל אדם, עושה  נביאנו  גדול.  זה 
לקרימינל  ממש  ונעשה  טראגיות  טעויות 
והתורה  המובן,  במלוא  רצח  הרי  )זה 
כה  )“ויפן  לצדדים  הביט  שמשה  מדגישה 
וכה וירא כי אין איש”( לפני ביצוע המעשה, 
ואחר כך עוד קבר את הנרצח בחול, כדי 
להתחמק מעונש.  בהמשך הפרשה, כאשר 
כבר איננו צעיר, משה לא מתעלה למעמד, 
מטיל  שה’  מהמשימה  להתחמק  ומנסה 
אוּכל(.   איננו  אך  הבוער,  הסנה  )ליד  עליו 
זה האיש - TAKE IT OR LEAVE IT. התורה 

לא מנסה לייפות. 

ואת  הסיפור  המשך  את  יודעים  אנחנו 
גדולתו של משה, את ענוותו, את חוכמתו, 
איך כן התעלה למעמד מול פרעה, שליט 
כיצד  יודעים  אנחנו  המצרית.  האימפריה 
הוא היחיד מכל נביאנו שרואה את ה’ פנים 
יש  הברית.  לוחות  את  ומקבל  פנים  אל 
בני האדם  מוכר כמעט לכל  סיבה שהוא 
על הפלנטה שלנו, מכל הדתות. הוא האדם 
הדיברות.   עשרת  את  לאנושות  שהביא 
אבל, כאן אנו מכירים אותו בצעירותו, והוא 

אכן רק בשר ודם. 

עכשיו תשוו את זה עם האיסלאם, או עם 
הוא  המוסלמים  עבור  מוחמד  הנצרות. 
כליל השלמות. לא יכול לטעות. מילה שלו 
- זו מילת אללה. ובנצרות, על כל פלגיה, 
ישו הוא הרי בנו של האלוקים, חי בינינו כמו 
מלאך מושלם, מנסה להראות לבני-האדם 
את דרך הישר, נכשל, נצלב כדי לקחת על 
עצמו את חטאי כל האנושות ונהפך לאל. 

בנצרות  הגדולים  הנביאים  הדוקטרינה.  זו 
ובאיסלם לא יכולים לטעות. 

אומר  זה  מה  עלינו?  אומר  זה  מה  אז 
לעומת  היהודי,  בנרטיב  שמאמין  מי  על 
או  האיסלמי  בנרטיב  שמאמינים  אלה 
בתת- שקועה  מהתשובה  חלק  הנוצרי? 

מודע שלי כבר כמה חודשים, מאז פרשת 
“בראשית” שהתקשרה במוחי עם פרסומת 
שראיתי  האמריקאית  “הישרדות”  לסדרה 
בטלוויזיה. מתארים שם את מיקום הסדרה 
כולל  שזה  טוענים  ואז  כ”גן-עדן”  הפעם 
אחד  את  מראים  כאשר  “הנחש”,  את 
המשתתפים מלא קעקועים עם חיוך זדוני. 
משאת- לעצמי:  חושב  אני  חודשים  כבר 
ל”גן- לחזור  היא  בני-האדם  של  נפשם 

עדן”. מה עושה שם נחש זדוני? בשביל מה 
ה’ הכניס לשם נחש? 

 
לעין.  ברורות  התשובות  להערכתי,  אז 
טועים,  כולנו  בני-אדם,  כולנו  ביהדות 
לא  גם   - מושלמים  צדיקים  אין  חוטאים, 
גדול נביאנו,  גם לא אברהם אבינו. אצלנו 
האל  רק  הוא   - המושלם  הטהור,  הנשגב, 
היחיד. אנחנו יכולים וצריכים לבקש כפרה 
אותנו  פוטר  זה לא  אך  ביום-כיפור,  ממנו 
מפשענו כלפי בני-אדם אחרים. אם פגענו 
הדת”,  “מצוות  בשם  גם  אחר,  בבן-אדם 
כפי שאנו פירשנו אותן, אנחנו נישפט בפני 

רעינו שאנו חיים בקרבם וניענש מידם.
  

בנצרות זה לא כך, ואפשר בהחלט לקבל 
או  הקתולי,  הכומר  דרך  מלאה”  “כפרה 
ישירות מהאל אצל הפרוטסטנטים ואחרים; 
לבני- שעשינו  פשעים  על  גם  בהחלט, 

אדם אחרים. באיסלאם השאיפה היא רק 
התחשבות  כל  ללא  הדת”,  “מצוות  לקיום 
במוסר ובחוקים שבני האדם פיתחו לאורך 
אלפי שנים. בכלל, אלימות כלפי בני-אדם 
- היא  אחרים בשם הפצת דת האיסלאם 

מצווה חשובה. 

לסיום, אוסיף כי לדעתי אין טעם להתגעגע 
ל”גן-עדן” הנשגב. גם שם יש נחש שיזכיר 
לחוכמה,  לידע,  צמאים  אנו  כמה  לנו 
 - האינטלקט  בסולם  מתמיד  לטיפוס 
צמאים לשיפור מתמיד של הדורות, בכל 

המובנים. 
ירון נשר

אב ליואב כתה ד’ ולרעות גן דולב קשת 

דמויות המשנה בסיפור )אותן דמויות שלא 
מוזכרות בשם ומאפשרות לנו למצוא את 
והושיעו  שמנו במקומן( שתרמו את חלקן 
האחות,  גם  האם,  )גם  במקומה  אחת  כל 
ילדים  עלינו,  גם  כן,  המלך(.  בת  וגם 

חובת  מוטלת  ואחיות,  אמהות  ומבוגרים, 
חובת  הובלה,  חובת  תיקון,  חובת  הושעה, 

מנהיגות.
שרי דרור
אם לנגה, כיתה א’ קשת



אורי )47(, אורלי )42(, שגיא )17(, יובל )13(, זיו )10(, עמית )3.6(  

בכורה  בת  חמה”.  נעימה,  לחלוטין,  רגילה  “ילדות  השרון.  ברמת  וגדלה  נולדה  אורלי     
למשפחה בת חמישה ילדים. למדה בתיכון רוטנברג והייתה חניכה בנוער העובד והלומד. 
“ילדה טובה עם הרבה חברים”. בצבא שירתה במר”מ וסופחה לפו”מ גלילות. “היה כיף, כיוון 
שהחבר’ה היו נפלאים.”   אורי נולד במעברה בנתניה וגדל שם עד גיל חמש. זוכר הרבה 
משחקים בחולות שמסביב, שני אחים שישנים יחד במיטה, מקרר עם קרח, תנורי נפט, הרבה 
טובים”. מהמעברה בנתניה, המשפחה  זיכרונות  “בסה”כ  יחד.  אירועים משמחים שנחגגים 
עברה לשכונת פלורנטין בתל-אביב. “שינוי משמעותי”. בשכונה היו אנשים מעדות שונות 
)בולגרים, טוניסאים, טורקים( והיו הרבה רוכלים. “היה ערבוב של אנשים טובים וגם של פשע. 
לי היה טוב.” היה כתב נוער ב”הארץ שלי לילדים”, ובנוסף היה מאוד פעיל בנוער העובד 
והלומד. הדריך שם והשתתף בחוגים רבים. לימודים בתיכון הולץ במגמת טכנאות תעופה 
עד כיתה י”ג. “בצבא רציתי להיות טייס, אבל בגלל עיוורון צבעים לא יכולתי ולכן שירתתי 
כטכנאי מטוסים, כולל שנה קבע”.    היכרות - אורלי עבדה אחרי הצבא במעבדה לתיקוני 
מלחמת  אחרי   ’91 בשנת  התחתנו  ביניהם.  להכיר  שהחליט  אורי,  של  חבר  עם  טלוויזיה 
המפרץ.   לימודים ותעסוקה - אורלי למדה הוראה במכללת לוינסקי, ויותר מאוחר למדה 
תואר שני במתמטיקה ומדעים באוניברסיטה העברית. “היה לי ברור תמיד שאהיה מורה”. 
אורלי עובדת בבי”ס יסודי בלוד,  שם היא מחנכת כיתה ה’ ומורה למתמטיקה. בנוסף היא 
היה  אורי  של  אביו  לוינסקי.  במכללת  להוראה  סטודנטים  של  פדגוגית  כמדריכה  עובדת 

סנדלר והיה בעל מפעל לנעלים. אחרי הצבא אורי עזר לאביו במפעל ואחרי כן הפך להיות מנהל מכירות במפעל לנעלים. היום אורי 
מנהל מכירות בחברת קליגולה.    מקומות מגורים ומזכרת בתיה - בהתחלה גרו בראשון לציון ואחר-כך עברו לקריית עקרון, שם גרו במשך 
תשע שנים. “גרנו במעין קומונה, היו שכנים מדהימים והיה מאוד כיף.” החליטו לעבור מקריית עקרון כיוון שרצו בית יותר גדול. שמעו על 
מזכרת בתיה משכן. מרוצים מהמקום. “לא משנה היכן גרים, אלא מה שחשוב זה השכנים.” מתגוררים ברחוב ללא מוצא, כשבקרבתם עוד 
משפחות עם ילדים בגילאים דומים, כך שהילדים נמצאים הרבה יחד בחוץ.   קשת- שמעו מחברים על קשת והחליטו לנסות. “יש הרבה יופי 
בשילוב בין דתיים לחילונים. הילדים מתחנכים לסובלנות מעצם העובדה שהם לומדים בקשת.”    דת/אלוהים - אורלי: “הכרחי. נפלא. הדת 
נותנת לנו כוח ומאחדת את המשפחה. בגלל הדת והאמונה אנחנו בארץ.”  אורי: “הדת היא חלק מהחיים שלנו.” עושה הבחנה בין אמונה 
למצוות. הבית עצמו מתנהל כבית מסורתי - אוכל כשר, אורי הולך בשבת בבוקר לבית כנסת ולא מבשלים בשבת.  שגיא, הבן הבכור מקיים 
אורח חיים דתי ומדריך בתנועת בני עקיבא.    תחביבים - אורלי: ”מקצוע ההוראה, בנוסף להיותו עבודה משמעותית הוא תחביב נפלא, 
העבודה עם ילדים מחייבת אותך להתבגר, אך יחד עם זאת להישאר ילד - וזה נפלא”. ציור )בבית תלויים ציורים מאד יפים.(  אורי - “אין 
זמן לתחביבים.”    בילויים משפחתיים -  ביקורים אצל הסבתות, טיולים בסביבה.   כיבוי אורות - ילדים: 22:00-21:00. הורים:  1:00-24:00 

בלילה.  

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

משפחת אלבז  רח’ הרשקוביץמשפחה מבוקשת
ראיינו: מיכל ליבני ושרון נוימן-הקר 

מהפכן חברתימשה
ספר שמות מגולל את סיפור יציאת מצרים 
ואת ראשית תהליך גיבושם של בני ישראל 
לעם. זהו תהליך ארוך ורצוף משברים, שבו 
שאיפותיהם  שפסגת  עבדים,  של  רב  ערב 
ומושא געגועיהם הוא סיר הבשר, מאמצים 
היררכיה  חדשה,  חוקים  מערכת  אט-אט 
ישן- יחיד  באל  ואמונה  מורכבת,  חברתית 
חדש. לאחר 400 שנות עבדות ו-40 שנות 
ומוכנים  כשירים  הם  במדבר,  נדודים 
להתייצב כעם בשערי כנען, ולהורישה כדי 
המובטחת  בארץ  קבע  ישיבת  להתיישב 

לאבותיהם.

ממצרים  ישראל  בני  את  מוציא  אלוהים 
בעזרת אותות ומופתים. מכות טבע, קריעת 
הים, והרבה תמרות עשן. אולם נראה לי כי 
הפירוטכניקה  שבעזרת  יודע  אלוהים  גם 
יהיה  וללא מנהיגותו של משה, לא  לבדה, 

בכוחו להשלים את התהליך ואת הגאולה, 
משה  את  לשכנע  רבות  עמל  הוא  ולכן 

שיקבל על עצמו את האתגר.

משה  של  באישיותו  המאפיינים  מהם 
למשימת  ומתאים  ראוי  אותו  ההופכים 
ההנהגה? האם זו ענוותנותו הרבה? או אולי 
העובדה שגדל בבית פרעה? האם היותו בן 
ואולי היותו רועה את צאן יתרו  שבט לוי? 

חותנו? 

אל משה אנו מתוודעים מיד בלידתו. מעניין 
ולא  אחת  לא  ממוות  ניצל  משה  כי  לציין 
שתיים בידי נשים - החל במיילדות שפרה 
ומחיות  פרעה  לצו  נשמעות  שאינן  ופועה, 
ולמרים  אמו  ליוכבד  עבור  הזכרים,  את 
אחותו המסתירות אותו ביאור, והמשך בבת 
בבית  אותו  ומגדלת  עליו  החומלת  פרעה 

המלוכה, למרות גזירת אביה. ציפורה אשתו 
אף היא מצילה אותו ממוות, כשהיא מלה 

את בנם במלון, בדרכם ממדיין למצרים.

ובחזרה לקורותיו של משה. לאחר שנגמל, 
אפשר  כבנה.  פרעה  בת  אותו  מגדלת 
לחינוך  וזכה  מלך  כבן  גדל  שהוא  להניח 
חברה  לתוך  צמח  הוא  משובח.  מצרי 
בעלת  חברה   - בה  חקוקה  שהעבדות 
היררכיה מעמדית המקובלת מדורי דורות, 
המוסכמות  את  יפנים  כי  מצפה  והייתי 
המקובל,  החברתי  הסדר  ואת  המצריות 
במפתיע,  אולם,  טבע.  חוק  כעין  בו  ויראה 
של  סבלם  את  לראות  מסוגל  משה 
העברים, ואף להתקומם נגד הנוגש המצרי, 
עד כדי הריגתו. משה רואה בעבד את אחיו, 
אחיו  להגנת  בצאתו  להסתכן  מוכן  והוא 

הסובל. 



יהודה זלצברג
תעלומת מטמון הברון  פרק 12 - ארבעה נכנסו לפרדס

המשך יבוא...

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

למחרת מסתבר למשה כי העברים אינם 
מגלים אחווה בינם לבין עצמם, כאשר הוא 
וכי  ניצים,  עברים  שני  בין  להפריד  מנסה 
הוא עצמו בסכנה על שהרג את המצרי - 

והוא נאלץ לברוח למדיין.
על קורותיו במדיין אנו קוראים בקיצור. גם 
כאן הוא דואג לחלש - הפעם לבנותיו של 
להשקות  כדי  הרהטים  את  שמלאו  יתרו 
נושא  גירשו אותן. הוא  והרועים  את הצאן 
את ציפורה לאישה, בנו גרשם נולד, והוא 
עובד כרועה צאן אצל יתרו חותנו. שם בנו 
- גרשם - “כי אמר גר הייתי בארץ נכריה”, 
הוא ביטוי נוסף להזדהותו עם הגר והחלש. 
בסנה,  אלוהים  אליו  מתגלה  אשר  עד 
מרובים  שכנוע  במאמצי  אותו  ומגייס 
לחזור אל פרעה, ולהוציא את בני ישראל 

ממצרים.

נראה לי כי ייחודו של משה נעוץ בגישתו 

ובמיוחד  החברתי,  הסדר  כלפי  החדשנית 
של  וחובתה  החלש,  של  מעמדו  כלפי 
החברה להגן עליו. זהו קול ייחודי ומהפכני 
בעולם העתיק, שערער על הנוהג החברתי 
המקובל. את הקריאה הזו נשאו כל נביאי 
ישראל, שהטיפו נגד הטיית משפט לטובת 
של  בדרך  ה’  עבודת  ונגד  והחזק,  העשיר 
מן  התעלמות  כדי  תוך  קורבנות,  הקרבת 

החלשים.

 - מִצְרַיִם  ּבְאֶרֶץ  הָיִיתָ  עֶבֶד  ּכִי  וְזָכַרְּתָ, 
ומשמשת  ושוב  שוב  חוזרת  זו  תזכורת 
שבת,  שמירת  בהן  רבות,  למצוות  נימוק 
משפט  ועוד.  ועוד  משפט  הטיית  איסור 
לאחר שבע  לחופשי  היוצא  העברי  העבד 
כאמצעי  ויובל  שמיטה  מצוות  שנים, 
מתנות  מצוות  חברתיים,  פערים  למחיקת 
לחקיקה  ספורות  דוגמאות  אך  הן  עניים, 
חברתית חדשנית ומהפכנית מבית מדרשו 

של משה.

 - בראשית  שבספר  הייחוד  לאמונת 
חדשנותו של אברהם, הוסיף משה בספר 
שעיקרה  החברתית  החדשנות  את  שמות 
של  כחובתה  החלש  על  וההגנה  תמיכה 

החברה - חובה דתית ומוסרית. 

גילי רבל
אם לחן, כיחה ד’, קשת

מזל טוב למשפחת לב רן
להולדת הבן 

הרבה שמחה ונחת 
מכל חברי הקהילה

יְָקִרים, ָהָבה נְָסֵּכם ֵאת ַהיַדּוַע ָלנּו ַעד ַעָתה ַעל ַתגְִליָתה  יְָלִדים 
ֶשל  ו’  ִּכיָתה  יְַלֵדי  ֶשל  זֹו  ֲחבּוָרה  ַהָּברֹון.  ַמְטמֹון  ֲחבּוַרת  ֶשל 
ַעל-יְֵדי  ֶשנְִכַתב  ִהיְסטֹוִרי  ִמְכַתב  ָמְצָאה  “ֵקֶשת”  ֵּבית-ַהֵסֶפר 
ַמזְֵּכֶרת  ֶשל  ָהִראשֹונִים  ֵמָהָחלּוִצים  ֲאַחד  גֶלַמן,  יֲַעקֹב  ַאבָרָהם 
ָשנִים  חמש  ַּבת  ַהמֹוָשָבה  ְּכֶשָהיָתה  תרמ”ז,  ִּבְשנַת  ַּבְתיָה, 
ִּבְלַבד. ַהִמְכַתב ְמַסֵּפר ַעל ַהַליָלה ּבֹו ִהְתַאֵרַח ַהָּברֹון רֹוטִשילד 
וְָרֲעיַיתֹו ָאֶדֶלייד ַּבמֹוָשָבה, ַליָלה ּבֹו ָמַסר ַהָּברֹון ִליְֵדי גֶלַמן אֹוָצר 
ִהְחִּביא  גֶלַמן  ַּבתיָה.  ַהְמנּוָחה  ְלִאימֹו  ָשיַיְך  ֶשָהיָה  ָתְכִשיִטים 
ִמְלַבד  ְלִאיש  ַּכְך  ַעל  ְלַסֵּפר  ְּבִלי  ַהָּברֹון  ְּבהֹוָרַאת  ָהאֹוָצר  ֵאת 
וְֶהֱחִליט ִלְכתֹוב ַעל סֹוד  לִאיְשתֹו, ַאְך ְלֲאַחר זְַמן נְִמַלְך ְּבַדֲעתֹו 
ַלֲחִשיָפתֹו  ָהאֹוָצר ְּבִמְכַתב, ֶשָהיָה ָטמּון ְּבַאְדַמת ַהמֹוָשָבה ַעד 
ַהגָדֹול  ָהחֹוֶפש  ְתִחיַלת  ִעם  ְּבִדיּוק  ֲחבּוָרֵתנּו  ַעל-יְֵדי  ַהִמְקִרית 
ֶשל ְשנַת 2020. ַּבִמְכַתב ָּכַתב גֶלַמן ֶשהּוא ָּבַחר “ָלֶלֶכת ְּבֵדֶרְך 
ַהַּפְרֵדס” וְָשם ָטַמן ֵתיָבה ְשנִייָה ֶשאּוַלי ָּבה נְִמָצא ָהאֹוָצר, וְָלֵכן 
ַּבְתיָה ֶשל ְשנַת תרמ”ז  ֶשְּבַמזְֵּכֶרת  ְּכֶשגִילּו  ַהיְָלִדים  ִהְתַאְכזְבּו 

לֹא ָהיָה ַאף ַּפְרֵדס...  

ערב שבת במזכרת בתיה. משפחות מתכנסות לבלות יחד את 
שעות בין הערביים של כניסת השבת. בחלק מהבתים לובשים 
דרי הבית את מיטב מחלצותיהם ומתבשמים לקראת השבת, 
והולכים יחדיו, נשים גברים וילדים, אל בית הכנסת לשיר “לכה 
דודי לקראת שבת”. בבתים אחרים מנצלים ההורים את מנוחת 
מול  הילדים  עם  לבלות  כדי  העבודה  שבוע  וסיום  השבת 
הטלוויזיה, במשחק או בנסיעה לביקור אצל הסבא והסבתא. 
וארוחה  בקידוש  השבת  את  המציינות  המשפחות  הן  רבות 
חגיגית. גם ילדי “חבורת מטמון הברון” מתכוננים לשבת. בבית 
מילדי  חלק  נפגשים  רוטשילד,  הברון  שבנה  הגדול  הכנסת 
המושבה  משכונות  ובאחת  שבת.  לקבלת  התפילה  קבוצת 

נפגשים חלק מילדי קבוצת המפגש בביתה של אפרת.
“בלי פרדס לחפש בו אין לנו שום קצה חוט לגבי המקום שבו 
גלמן החביא את התיבה השנייה!”, קרא עמיחי בתסכול לעבר 
התפילה.  סיום  עם  הכנסת  מבית  שיצאו  בעת  ונעמה,  אופיר 
של  העדרם  אודות  המפתיע  הגילוי  לאחר  שבועיים  זה  היה 
מושג  היה  לא  ולילדים  החלוצים,  בתקופת  במושבה  פרדסים 

על  בכתבו  גלמן  התכוון  ולמה  האוצר  את  לחפש  עליהם  היכן 
פרדס ומים במכתב. למעשה חלק מילדי החבורה החלו לפקפק 
באמינות המכתב ובעצם קיומו של האוצר, ושקעו בענייני קייטנות 
וטיולי קיץ משפחתיים, וכבר לא הטרידו עצמם במציאת האוצר. 
נעמה השיבה לעמיחי, “עזוב, גם אם הכל היה נכון, מה הסיכויים 
שהתיבה והאוצר עדיין קיימים במקום שבו גלמן קבר אותם? בטח 
מישהו כבר מצא או הרס אותם. הרי חלפו מאה ושלושים שנה מאז 
יודע, כל כמה זמן מספרים  שנקברו.” אופיר אמר בידענות, “לא 
בחדשות על אוצרות עתיקים שנמצאו במקרה בזמן עבודות בנייה. 
הנה, דווקא התיבה שגילינו נחשפה בגלל עבודות חפירה שעושים 
איפה  יודעים  היינו  בית הספר החדש. אם רק  באתר הבנייה של 

לחפש, יש לנו עוד סיכוי לשים יד על האוצר!”.
“תגיד, מה יהיה עם האוצר?”, שאלה אפרת את גיל, שהגיע לביתה 
את  שלף  גיל  הכנסת.  בבית  האחרים  נפגשו  שבה  שעה  באותה 
הטלפון הנייד ובדק מיסרון שקיבל באותו רגע. “אה, זו אורית, היא 
“הסתכלתי  לשאלתה,  בתשובה  והוסיף  אמר  מעט”,  עוד  תגיע 
אתמול שוב על המכתב של גלמן, וחשבתי שאולי אנחנו צריכים 
להתמקד במילים ‘ונתתי בזה סימנים וסימן לחיים מים’. אולי צריך 
לחשוב איפה היו מים במזכרת של פעם.” אפרת צחקה, “איפה היו 
מים? בכל בית יש מים!”. גיל הניד את אצבעו מצד לצד בשלילה, 
היו  הם  וצינורות.  ברזים  אז  היו  לא  לא פעם.  היום, אבל  נכון  “זה 
בדליים.”  המים  את  לקחת  ומשם  בבארות  מים  לשאוב  צריכים 
המים  בארות  נושא  את  לעומקו  לברר  שכדאי  הסכימה  אפרת 
שהיו בתקופת הקמת המושבה. “עומקו, תרתי משמע”, אמר גיל, 

ושניהם צחקו.
החמה,  בימות  מאוחר  מסתיימת  שתמיד  השבת,  סעודת  לאחר 
אופיר הרגיש מנומנם למדי, ונשכב על הספה בסלון ביתו לקרוא 
ספר. מתוך דמדומי השינה שנפלו עליו שמע את אביו לומד גמרא 
הזרות שנקראו מפי  והמילים הארמיות  עם חברו בפינת האוכל, 
נעור אופיר  נעים. אך לפתע  אביו בניגון לימודי היו לו כשיר ערש 
מקורי השינה שאפפו אותו והוא הזדקף למשמע המילים העבריות 
ששמע – “ארבעה נכנסו לפרדס ואלו הם: בן עזאי ובן זומא, אחר 
הסביר,  אביו  של  כשחברו  בדריכות  האזין  אופיר  עקיבא.”  ורבי 
בעצם  זה  הזה?  בסיפור  פרדס  של  המשמעות  מה  יודע  “אתה 

ראשי-תיבות של ארבע מילים...”


