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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

ֵמַעז יָצָא ָמתוק     מילה בסלע 
שמשון  שסיפר  מהחידה  לקוח  הביטוי 
וּמֵעַז  מַאֲכָל  יָצָא  מֵהָֹאכֵל  למרעיו:  הגיבור 
בגוויית  ופתרונה:  יד(.  )שופטים  מָתֹוק  יָצָא 
עדת  השתכנה  שמשון  שהרג  האריה 

דבורים ושמשון רדה ממנה דבש.
בעברית,  ביטוי  הוא  מתוק”  יצא  “מעז 
חיובי,  למצב  שלילי  ממצב  שינוי  המבטא 
המצב  של  מציאותו  מעצם  הנובע  שינוי 
בעיקר  נפוץ  הביטוי  הראשוני.  השלילי 

בעברית ספרותית, כתובה או מדוברת.
מקור הביטוי בתנ”ך, בספר שופטים )פרק 
ששמשון  מתואר  שם  י”ד-י”ח(,  ה’-ט’,  י”ד 
תמנה,  ליד  אריות  כפיר  שיסע  הגיבור 
עדת  מצא  זמן,  לאחר  למקום  וכששב 

דבורים שהתמקמה בגוויית האריה. שמשון 
נשא  מכן  לאחר  ואכלו.  הדבש  את  רדה 
הנישואין  משתה  ובמהלך  פלשתית,  אישה 
מאכל  יצא  “מהאוכל  לנאספים:  חידה  חד 
למי  הבטיח,  שמשון  מתוק”.  יצא  ומעז 
שיפענח את פשר המשפט, שלושים סדינים 
שבעה  והעניק  בגדים,  חליפות  ושלושים 

ימים למציאת הפתרון.
הפלשתים לא הצליחו לפתור את החידה, 
והחליטו לנקוט בדרך של סחיטה. הם פנו 
עליה ברצח אם לא תאלץ  ואיימו  לאישה 
את שמשון לגלות לה את הפתרון. האישה 
הפעילה נגד שמשון את נשק הדמעות עד 
שגילה לה את התשובה: “מה מתוק מדבש 

ומה עז מארי”. כאשר פתרו לו הפלשתים 
שבה  הדרך  על  שמשון  רגז  החידה  את 
חרשתם  “לולא  וקרא:  לפתרונה,  הגיעו 

בעגלתי, לא מצאתם חידתי”.
דוברי  בפי  לביטוי  שניתנה  המשמעות 
- שמשון  עברית שונה מזו שבפי שמשון 
מדבר על הדברים כפשוטם: מאריה יצא 
הביטוי  הנוכחית  במשמעות  ואילו  דבש, 

משמש בהשאלה לציון כי מרע יצא טוב.
הזמר הנודע, חוליו איגלסיאס, היה שחקן 
לשחק  היה  יכול  ולא  שנפצע  כדורגל 
תקופה ממושכת. כך הוא גילה את עצמו 

כזמר, וּמֵעַז יצא מתוק.

הנושא המרכזי בפרשה
תאור  הוא  וארא  בפרשת  המרכזי  הנושא 
על  שהונחתו  הראשונות  המכות  שבע 
מצרים: דם, צפרדע כנים, ערוב, דבר, שחין, 
ברד. על שלוש המכות האחרונות; ארבה, 
חושך ומכת בכורות, כבר מסופר בפרשת 

בא. 

מקובל לחלק את עשרת המכות לקבוצות. 
רבי  של  זו  היא  ביותר  המוכרת  החלוקה 
“ר’  פסח:  של  בהגדה  הנזכרת  יהודה 
יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ”ך, עד”ש, 

באח”ב”.   

מן  אחת  מכל  נבחרים  פסוקים  להלן 
מתארים  המודגשים  החלקים  המכות: 
את מה שנפגע או מי שנפגע. אפשר לדון 
באבחנות הללו עם הילדים )למשל על ידי 

שאלות מנחות(.
פרק ז’: כ וַיַּעֲׂשוּ-כֵן ֹמֶׁשה וְאַהֲרֹן ּכַאֲֶׁשר צִוָּה 
ּבַיְֹאר,  אֲֶׁשר  אֶת-הַּמַיִם  וַיַּךְ  ּבַּמַּטֶה  וַיָּרֶם  ה, 
ּכָל- וַיֵּהָפְכוּ  עֲבָדָיו;  וּלְעֵינֵי  פַרְֹעה,  לְעֵינֵי 
הַּמַיִם אֲֶׁשר-ּבַיְֹאר, לְדָם.  כא וְהַּדָגָה אֲֶׁשר-
ּבַיְֹאר מֵתָה, וַיִּבְאַׁש הַיְֹאר, וְֹלא-יָכְלוּ מִצְרַיִם, 
לְִׁשּתֹות מַיִם מִן-הַיְֹאר; וַיְהִי הַּדָם, ּבְכָל-אֶרֶץ 

מִצְרָיִם. 
וַיָּמֻתוּ,  ֹמֶׁשה;  ּכִדְבַר  ה,  וַיַּעַׂש  ט  ח’:  פרק 
וּמִן- מִן-הַחֲצֵֹרת,  מִן-הַּבָּתִים  הַצְפַרְּדְעִים, 

הַָׂשֹדת. 
אֶת-יָדֹו  אַהֲֹרן  וַיֵּט  וַיַּעֲׂשוּ-כֵן,  יג  ח’:  פרק 
הַּכִנָּם,  וַּתְהִי  הָאָרֶץ,  אֶת-עֲפַר  וַיַּךְ  בְמַּטֵהוּ 

ּבָאָדָם וּבַּבְהֵמָה:
הְַׁשּכֵם  אֶל-ֹמֶׁשה,  ה  ֹּאמֶר  וַי טז  ח’:  פרק 
יֹוצֵא  פַרְֹעה--הִנֵּה,  לִפְנֵי  וְהִתְיַּצֵב  ּבַּבֹקֶר 
הַּמָיְמָה; וְאָמַרְּתָ אֵלָיו, ּכֹה אָמַר ה, ַׁשּלַח עַּמִי, 
וְיַעַבְדֻנִי.  יז ּכִי אִם-אֵינְךָ, מְַׁשּלֵחַ אֶת-עַּמִי-
-הִנְנִי מְַׁשלִיחַ ּבְךָ וּבַעֲבָדֶיךָ וּבְעַּמְךָ וּבְבָּתֶיךָ, 
ּבָּתֵי מִצְרַיִם, אֶת-הֶעָֹרב,  וּמָלְאוּ  אֶת-הֶעָֹרב; 

וְגַם הָאֲדָמָה, אֲֶׁשר-הֵם עָלֶיהָ.
אֲֶׁשר  ּבְמִקְנְךָ  הֹויָה,  יַד-ה  הִנֵּה  ג  ט’:  פרק 
ּבַּבָקָר  ּבַגְּמַּלִים,  ּבַחֲֹמרִים  ּבַּסוּסִים  ּבַּשָדֶה, 

וּבַּצֹאן--ּדֶבֶר, ּכָבֵד מְֹאד. 
פרק ט’: ט וְהָיָה לְאָבָק, עַל ּכָל-אֶרֶץ מִצְרָיִם; 
ּפֹרֵחַ  לְִׁשחִין  וְעַל-הַּבְהֵמָה,  עַל-הָאָדָם  וְהָיָה 

אֲבַעְּבֻעֹת--ּבְכָל-אֶרֶץ מִצְרָיִם. 
מִצְרַיִם,  ּבְכָל-אֶרֶץ  הַּבָרָד  וַיַּךְ  כה  ט’:  פרק 
וְעַד-ּבְהֵמָה;  מֵאָדָם,  ּבַָׂשדֶה,  ּכָל-אֲֶׁשר  אֵת 
וְאֵת ּכָל-עֵֶׂשב הַָׂשדֶה הִּכָה הַּבָרָד, וְאֶת-ּכָל-

עֵץ הַּשָדֶה ִׁשּבֵר.
יוּכַל  וְֹלא  הָאָרֶץ,  אֶת-עֵין  וְכִּסָה  ה  י’:  פרק 
הַּפְלֵטָה,  אֶת-יֶתֶר  וְאָכַל  אֶת-הָאָרֶץ;  לִרְֹאת 
אֶת-ּכָל- וְאָכַל  מִן-הַּבָרָד,  לָכֶם  הַנְִּׁשאֶרֶת 

הָעֵץ, הַּצֹמֵחַ לָכֶם מִן-הַּשָדֶה. 
וַיֵּט ֹמֶׁשה אֶת-יָדֹו, עַל-הַּשָמָיִם;  פרק י’: כב 
וַיְהִי ֹחֶׁשךְ-אֲפֵלָה ּבְכָל-אֶרֶץ מִצְרַיִם, ְׁשֹלֶׁשת 

יָמִים.

פרק י”ב: כט וַיְהִי ּבַחֲצִי הַּלַיְלָה, וַה הִּכָה כָל-
ֵֹּׁשב  הַי ּפַרְֹעה  מִּבְֹכר  מִצְרַיִם,  ּבְאֶרֶץ  ּבְכֹור 
עַל-ּכִסְאֹו, עַד ּבְכֹור הְַׁשבִי אֲֶׁשר ּבְבֵית הַּבֹור; 
וְֹכל, ּבְכֹור ּבְהֵמָה.  ל וַיָּקָם ּפַרְֹעה לַיְלָה, הוּא 
וְכָל-עֲבָדָיו וְכָל-מִצְרַיִם, וַּתְהִי צְעָקָה גְֹדלָה, 

ּבְמִצְרָיִם:  ּכִי-אֵין ּבַיִת, אֲֶׁשר אֵין-ָׁשם מֵת.

הקדמה 
פרשנים רבים מצביעים על מגמה חינוכית 
ברורה באופי המכות ובסדר שבו הן באות. 
בין  ביטוי  לידי  באה  החינוכית  המגמה 

השאר בשתי הדרכים הבאות:
המכות  שתי  לפני  התרעה  מקבל  פרעה 
במכה  לא  אך  קבוצה,  בכל  הראשונות 
כן  אם  אלא  עונשין  )“אין  השלישית 

מזהירין”(.
מיועדות  קבוצה  בכל  הראשונות  המכות 
ובאמצעי  המצרים  של  ברכוש  לפגיעה 
בכל  האחרונה  המכה  אך  שלהם,  המחיה 
)כנים,  ממש  בגופם  פוגעת  כבר  קבוצה 

שחין, מכת בכורות(.  

החינוכית  במגמה  הילדים  עם  לדון  ניתן 
הנ”ל.   

סיפור - ביקור במצרים )ניתן לדון עם 
הילדים במילים המודגשות בסיפור(   

איפה  יודעת  היא  אם  הילה  את  שאלתי 



הבחירה החילוניתבין זמן יהודי לזמן האימפריה

אני  “אבל  השיבה,  “לא”,  מצרים.  נמצאת 
חושבת שהיא נמצאת קרוב אלינו ואני מאד 

רוצה לבקר שם”.  אמרה.
שאלתי  במצרים?”  לראות  כבר  יש  “מה 
אותה. “חשבתי שאת מעדיפה לטייל בארץ. 
דווקא  למה  אז  לארץ  בחוץ  כבר  ואם 

מצרים?” הוספתי להקשות.
את  וגם  וספינקס,  פירמידות  לראות  “כדי 
במכה  לדם  הפכו  שמימיו  )יאור(  הנילוס 

הראשונה”. 
נעניתי לאתגר ולאחר זמן מה טסנו הילה 
ואני למצרים. הטיסה הייתה קצרה. המטוס 
להנמיך  ומיד החל  הגובה  לשיא  הגיע  אך 
לקראת נחיתה. בשדה התעופה של קהיר 
מרספי  מחמוד  הוותיק  ידידי  לנו  חיכה 
והסיע אותנו  וסהלן”  שברך אותנו ב”אהלן 
לדירה שבה התארחנו למספר ימים. השעה 

הייתה כבר מאוחרת והלכנו לישון. 
עם  )פיתה  הבוקר  ארוחת  לאחר  למחרת, 
פול( התייצב בדירה מחמוד יחד עם מצרי 
שיקח  המונית  כנהג  הציג  שאותו  נוסף, 

אותנו לכל מקום שנרצה.  
במצרים  הילה.  מיד  קראה  “לפירמידות”, 
נסענו קודם כל  ואנו  יש כמאה פירמידות 
בפרברי  שנמצאת  גיזה  של  לפירמידה 

קהיר. 
לאחר כחצי שעה של נסיעה ניתן היה כבר 
מרחוק,  הגדולה  הפירמידה  את  לראות 
ישראל  בני  אלה  היו  האם  שאלה  והילה 
שלא.  שכנראה  לה  השבתי  אותה?  שבנו 
חושבים  העתיקה  מצרים  של  “החוקרים 
לפני  שנים  כמה מאות  נבנו  שהפירמידות 
מזה”  “וחוץ  למצרים”.  הגיעו  ישראל  שבני 

אמרתי, “בפרשת שמות נאמר שבני ישראל 
בנו ערים לפרעה, את פיתום ואת רעמסס, 

ולא כתוב שהם בנו פירמידות”. 
ראינו  גיזה  של  לפירמידה  כשהתקרבנו 
יותר.  קטנה  פירמידה  יש  שמאחוריה 
על  )השומר  הספינקס  את  ראינו  גם  ואז 
ממה  מאד  התלהבה  הילה  הפירמידות?(. 
נבנו   צורך  לאיזה  לדעת  וביקשה  שראתה 
נבנו  הפירמידות. עניתי לה שככל הנראה 
הם  שבו  לפרעונים  כ”בית”  הפירמידות 
“יגורו” לאחר מותם. “יתכן גם שלפירמידות 
כלשהו”.   דתי  פולחן  כמבני  שימוש  היה 

הוספתי. 
המקדש  בית  כמו  בשבילם  היה  זה  “אולי 
אסוציאטיבי  בקו  הילה  הציעה  שלנו”, 

משלה.
קטנות  פירמידות,  לראות  נסענו  כך  אחר 
)עיר  נקרופוליס  שנקרא  במקום  יותר, 
המתים(, ובדרך נתגלה לעינינו הנילוס )הוא 
היאור(. הכביש הקביל מסלול הזרימה של 
אנשים  ראינו  הנסיעה  כל  ולאורך  הנהר 
נשים וטף מתרחצים בנילוס, או רוחצים בו 
בגדים, או שואבים מים בכדים. “זהו הנילוס 
שהשימוש במימיו הוא צורך חיוני למצרים, 
מצרים  במכת  לדם  הפכו  אלה  ומים 
הגיעו  גם  הנילוס  “מן  אמרתי.  הראשונה”. 
הצפרדעים במכה השנייה”. הוסיפה הילה.   
בקהיר.  הלאומי  למוזיאון  נסענו  למחרת 
במוזיאונים  משתעממים  לפעמים  ילדים 
מאד  נהנתה  דווקא  הילה  אבל  לאומיים, 
מהמומיות  בעיקר  שם;  שראתה  ממה 

ומהפסלים של פרעה המצופים בזהב.
ואז הלכנו לראות את הפפירוס של איפובר 

למוזיאון  נמכר  שהמקור  כיון  שלו  )עותק 
ליידן בהולנד(.  

פפירוס )נייר עשוי מצמח הגומא( זה  נכתב 
בתקופת שהייתו של עם ישראל במצרים, 
מאותה  דופן  יוצאי  מאורעות  מתאר  והוא 
שבפפירוס  התאורים  מן  כמה  התקופה. 
איפובר מזכירים לנו חלק מעשרת המכות. 
שם”,  שנכתב  ממה  דוגמאות  כמה  “הנה 

אמרתי להילה. 
אנשים  עדיין  אך  דם,  הוא  הנהר  “אכן, 
אדם  מבני  נרתעים  אנשים  ממנו.  שותים 

וגוועים למים”. 
“כל החיות לבם בוכה” 

“אמנם כן. נאכלו על ידי האש” 
“אין למצוא פירות ולא ירק” 

הנהמה  במצרים.  גדולה  צעקה  “הייתה 
נשמעה בכל הארץ מעורבת בקינות” 

“האם תוכלי להתאים לכל תאור בפפירוס 
מן המכות שנזכרות בספר שמות?”  אחת 

שאלתי את הילה.   
)האם תוכלו אתם?( 

לבקר  והלכנו  מהמוזיאון  יצאנו  כך  אחר 
בבית כנסת בן עזרא שבו נמצאה ה”גניזה” 
הקהירית. בדרך כיסה ענן שחור את השמים 
נופלים פתאום ארצה  והמוני ארבה החלו 
כשהם מתים. לא הבנו את התופעה )אולי 

מישהו מהקוראים יכול להסביר אותה?(. 
הערב ירד ולמחרת טסנו בחזרה לישראל.  

“סבא”, אמרה הילה, “היה כיף, אבל בפעם 
הבאה קח אותי, בבקשה, לדיסנילנד”.  

מרדכי ליבנה
סב להילה כיתה ג’ ושמוליק כיתה א’ קשת

ועשר  אלפיים  שנת  פרצה  בארץ  גם 
ושפתיים נושקו בחצות. אמצעי התקשורת 
ציינו כדרכם את תחילת השנה בסיכומים 
עוצמתו  שחלפו.  והעשור  השנה  של 
שיחקה  הנוצרי  העולם  של  ההיסטורית 
השנה  לוח  של  בהפיכתו  מרכזי  תפקיד 
במרבית  לסטנדרטי  הנוצרי  הגרגוריאני 
לפני  הרבה  אצלנו,  וגם  העולם  מדינות 
שמושג הגלובליזציה הפך לשגור. כתוצאה 
ירד  הנוצרי  השנה  לוח  של  מההגמוניה 
אחרים  רבים  שנה  לוחות  של  מעמדם 
ובמידה  נוצריות  שאינן  בתרבויות  הנהוגים 
הצטמצם  הוא  שימוש  עדין  בהם  שנעשה 
בין  ודתיים.  טקסיים  מועדים  לקביעת 
בחיים  מרכזיותם  את  שאיבדו  הלוחות 
כמו  עתיקים  שנה  לוחות  גם  האזרחיים 
מאות   27 כמעט  שראשיתו  הסיני  הלוח 
עדין  מקובל  והוא  הנוצרית  הספירה  לפני 
הלוח  העולם,  מאוכלוסיית  כרבע  על 
שנה  מ-1400  יותר  כבר  הנוהג  המוסלמי 
הנוכחית  בצורתו  המוכר  היהודי  והלוח 

משנת 359 לסה”נ. לוחות אחרים כמו אלה 
של האצטקים ושל המאיה נעלמו יחד עם 

התרבויות שהשתמשו בהן.

רק  אינו  והמועדים  השנה  אורך  קביעת 
השנה  לוח  פגישות.  לתיאום  טכני  אמצעי 
ותרבותי  מדעי  תוכן  של  עולמות  מקודד 
פוליטית  ושליטה  כוח  במאבקי  וכרוך 
וכלכלית. הלוח היוליאני שנקבע בשנת 45 
לפנה”ס, למשל, נוצר על ידי יוליוס קיסר, 
פוליטיים  מגורמים  למנוע  כדי  השאר,  בין 
ולהמשיך  השנה  את  להאריך  ברומא 
באופן  מסוימים  גורמים  של  כהונתם  את 
שהומצא  הרפובליקני  הלוח  מלאכותי. 
ובוטל  בצרפת לאחר המהפכה הצרפתית 
היום  סדר  את  לדחוק  ניסה  נפוליון,  ע”י 
של הכנסייה באמצעות הנהגת שבוע של 
עשרה ימים. שבוע עבודה של תשעה ימים 
זכה כמובן לפופולאריות נמוכה אך הלוח 
השנה  לוח  כי  הבין  כשנפוליון  רק  בוטל 
של  הכלכלה  את  משרת  אינו  הצרפתי 

האימפריה שלו . גם אצלנו, השבת, הנהגת 
שנת  של  מועדיה  וקביעת  הקיץ  שעון 
השמיטה, המבוססים על הלוח העברי, הן 
דתיים  כלכליים,  כוחות  בין  מאבק  זירות 

ופוליטיים. 

אחת  לא  עצמי  את  מצאתי  כחילוני, 
מתקומם כנגד הכפייה של “זמן יהודי” על 

אורחות חיי.
אותי  מדאיגים  לשעבר,  כירושלמי 
החרדים  של  ונשנים  החוזרים  הניסיונות 
בסופי  לבלות  החילוני  מהציבור  למנוע 
הלכתית  כפיה  דרכו.  פי  על  השבוע 
הנוגעות  בנושא הכשרות, לרבות בהלכות 
של  קופתם  את  מעשירות  לשמיטה, 
תעודות  המנפיקים  מפוקפקים  מוסדות 
לעליית  וגורמות  לגביי  משמעות  חסרות 

מחירים של מוצרים שונים ללא צורך. 

של  המאיימים  ההיבטים  אף  על  אולם, 
“הזמן היהודי”, כפי שהוא מפורש ומוכתב 



המסר שבמכהלבלוע את הצפרדע

בהוויה הישראלית, כניעה ללא תנאי לזמן 
הגלובלי אינה באה בחשבון. 

הטמעות  פרושה  הגלובלי  לזמן  כניעה 
מוחלטת בסדר יום המוכתב על ידי כוחות 
המבט  נקודת  ואיבוד  העולמיים  השוק 
היהודיים  והמסורת  הייחודית של התרבות 
קהילה  של  להתנהלות  הראויה  הדרך  על 

וחברה. 
מסחר  אין  או  יש  אם  לא  היא  השאלה 
או  אפשר  האם  או  א’,  ביום  חוץ  במטבע 
בשבת,  מסוים  בחניון  לחנות  אפשר  אי 
לעשות  אנשים  אלפי  נוהרים  מדוע  אלא, 
קניות בביל”ו דווקא בשבת? איזו משמעות 
ליום  מעניקים  אנו  וחברתית  רוחנית 
זיכרון  חדלו  מדוע  או,  שלנו?  המנוחה 
בגלות  היהודי  והקיום  במצרים  העבדות 
זרים  שנאת  נגד  אזהרה  כתמרורי  לשמש 

ונגד ניצול עובדים ועובדים זרים בפרט? 
עם  היהודי  הזמן  של  האוטומטי  הזיהוי 
הוא,  החרדית  היהדות   של  האינטרסים 
את  לאמץ  בעיניי  ראוי  טעות.  לפיכך, 
כספירה  כל  קודם  בימינו  היהודי  הזמן 
אלטרנטיבית, כבסיס התנגדות מוצק ל”זמן 

מהתופעות  ולחלק  הגלובליזציה”  של 
השליליות שהיא מביאה איתה. 

פרשת “וארא” בה מתייצבים משה ואהרון 
מול פרעה ודורשים ממנו לשלח את עמם 
כדי שיוכלו לחגוג לאלוהים, מציינת במובן 
בין  ההתנגשות  של  המכונן  הרגע  את  זה 
הזמן היהודי לזמן של האימפריה - הזמן 
במתנה,  ניתן  אינו  היהודי  הזמן  הגלובלי. 
אלא נקנה במחיר של עימות עם הכוחות 
כן  כאז  זמן.  בכל  הגדולים  ההיסטוריים 
היהודית  בתרבות  חלק  לקיחת  היום, 
השתתפות  בין  דיאלקטית  תנועה  היא 
של  לאחדות  השאיפה  בין  והתנגדות; 
האנושות ובין הליכה לפני המחנה בהיענות 
טשטוש  פרוגרסיביות.  מוסריות  לתביעות 
ותרבויות  עמים  בין  התרבותיים  ההבדלים 
הזרימה  בהשפעת  עינינו  לנגד  המתרחש 
מובן  להיות  יכול  ההון,  של  הגלובלית 
כהגשמה של חזון האחדות היהודי, אך הוא 
קיום  של  למופת  חתירה  ללא  שלם  אינו 
חלקה  יותר.  וצודק  טוב  וקהילתי  חברתי 
השני של המחויבות היהודית כרוך, אם כך 

וייחוד תרבותי  זיכרון  בהכרח, במאבק על 
יכול להתקיים במנותק מעמידה על  ואינו 

המשכיות הזמן היהודי.

מקיימים  שאנו  השבוע  בפרשת  הקריאה 
בם,  ודיברת  גיליונות  באמצעות  כקהילה 
לייסד  חשוב  מקומי  ניסיון  כך  משום  היא 
מסורתי  זמן  בסיס  על  חילוני-דתי  שיח 
בעיניי,  הוא  הזה  יהודי. תפקידו של השיח 
לקדם את יכולתנו לנוע בין האוניברסאלי 
את  ולממש  ליצור  ולהוביל,  למסורתי 
והתרבותית  המחשבתית  עצמאותנו 
מבלי לוותר על היתרונות שבקיום מודרני 

ועכשווי.
יהדות חילונית, אין פרושה דחייה אוטומטית 
ומסורתי  של כל מה שמריח פרטיקולארי 
ואימוץ של כל מה שמצטייר כאוניברסאלי, 
אלא תנועה בין הקטבים, המבקשת לשאוב 
העמוקה  הדורות  חכמת  את  המסורת  מין 
אותה  ולפתח  להחיל  מנת  על  שבה, 
העת  כל  הנמצאת  גלובאלית  בתרבות 

בהתהוות.
משה בלמס
אב למעייין כיתה ב1, קשת

מכל המכות שהנחית הקב”ה על המצרים, 
תמיד הייתה מוזרה בעיניי מכת צפרדעים. 
תמימה  חיה  בצפרדע,  ה’  בחר  מדוע 
למראה, החרדה מכל ייצור המתקרב אליה, 
עם  הפשרות  חסר  במאבקו  ככלי  לשמש 

פרעה והעם המצרי?

כדי להבין מעט את הרציונאל של המכה 
אחר  בדקדנות  להתחקות  עלינו  הזו, 

השתלשלות המכה:
ראשית נתבונן במושא המכה - היאור. גם 
במכה זו, בדומה למכת דם, מכה אהרון על 
היאור ומשם עולות הצפרדעים. כידוע, ראו 
חיים.  ומקור  אלוהות  מעין  ביאור  המצרים 
במכת הדם הפך היאור למקור המוות שכן 
כל הדגה שבו מתה, וגם במכת צפרדעים 
הראה הקב”ה שהוא שולט באלוהי מצרים, 
על  שליטתם  את  המים  יאבדו  וברצותו 

הצפרדעים והם יפרצו מהם לכל עבר.

לפני  לפרעה  משה  שמטרים  באזהרה 
לשלח,  מאן אתה  “ואם  אומר:  הוא  המכה 
הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. 
בביטוי  השימוש  צפרדעים...”.  היאור  ושרץ 
לנו את מה שאומר הכתוב  מזכיר  “שרץ” 
בתחילת חומש שמות על בני ישראל: “ובני 
במאוד  ויעצמו  וירבו  וישרצו  פרו  ישראל 
מאוד ותמלא הארץ אותם” )פרק א’, פסוק 
ז’(. הגידול הפיזי של בני ישראל הוביל את 
פרעה לחקיקת הגזרות הנוראיות שמטרתן 

היתה דיכוי וחיסול העם. הקב”ה נוקט עימו 
מידה כנגד מידה ו”משריץ” צפרדעים בכל 
גבול מצרים כנגד כוונת פרעה למנוע את 

הגידול הטבעי של בני ישראל. 

לכל  הגיעו  שהצפרדעים  מדגיש  הכתוב 
משכבך  ובחדר  בביתך  ובאו  “ועלו  מקום: 
ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך 
כך  על  מעיד  זה  פרוט  ובמשארותיך”. 
והגיעו  הרגיל,  מטבען  חרגו  שהצפרדעים 
אף למקומות בהם הן כביכול הקריבו את 
נפשן, כגון תנורי מצרים. הגמרא בפסחים 
תודוס  דרשת  את  מביאה  ע”ב(  נג’  )דף 
ועזריה  איש רומי: “מה ראו חנניה מישאל 
לכבשן  ה’  קדושת  על  עצמן  שמסרו 
וחומר מצפרדעים – מה  האש? נשאו קל 
צפרדעים שאין מצווים על קדושת ה’ עלו 
בתנורים, אנחנו שמצווין על קדושת ה’ על 
אחת כמה וכמה”. כלומר גם קידוש ה’ ניתן 
את  למלא  שששו  מהצפרדעים  ללמוד 

שליחות הקב”ה גם במחיר חייהם!

פרוזאיות  סיבות  מספר  עוד  לתת  ניתן 
ישראל  לבני  נתנו  לא  המצרים   – למכה 
מנוחה ורדו בהם מבוקר ועד ערב, ובתמורה 
הצפרדעים  את  הקב”ה  עליהם  הטיל 
הופיעו  מקום,  לכל  אחריהם  שרדפו 

במיטתם, בתנוריהם ובכל מקום בו היו.
ישראל  בני  על  צועקים  היו  המצרים 
מכסות  את  וישלימו  בעבודתם  שיתמידו 

הם  ובתמורה  עליהם,  שהטילו  העבודה 
“זכו” שהצפרדעים קירקרו להם באוזניים 

במשך כמה ימים.

“ויט  שכתוב:  לכך  לב  שם  רבה  מדרש 
ותעל  מצרים  מימי  על  ידו  את  אהרון 
הצפרדע ותכס את ארץ מצרים”. צפרדע 
שכה  והמצרים  היאור,  מן  עלתה  אחת 
מכה  ובכל  אותה,  מכים  היו  ממנה  פחדו 
צפרדעים.  למספר  מתפצלת  היתה  היא 
לכאורה יכלו המצרים למתן את המכה אם 
נמנעים מלהכות את הצפרדעים שכן  היו 
אז הן לא היו מתרבות. אך המצרים פעלו 
מלחץ, ולא השכילו “לבלוע את הצפרדע”, 
קיבלו  ובכך  להכות,  ולא  ולספוג  להבליג 

שיעור נוסף בסבלנות.

ניתן לראות אם כן שמכה תמימה זו טומנת 
ויש בה אלמנטים  בחובה מסרים עמוקים 
של נקמה במצרים על יחסם לבני ישראל 
קידוש  כגון  חשובים  ערכים  הדגשת  לצד 
והתמודדות עם אתגרים מתוך חשיבה  ה’ 

מושכלת ולא מתוך לחץ.

מדהים מה אפשר ללמוד מצפרדע אחת 
קטנה )או מאוד גדולה, במקרה שלנו...(

אהד פרוש
אב לעפרי, כיתה ג’ ויהלי כיתה ב’ קשת



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 13 - מישהו לרוץ איתו

המשך יבוא...

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

ַהגָדֹול  ָהחֹוֶפש  ֵאת  ְמָבִלים  ַהיְָלִדים  ֶשרֹוב  ִּבזְַמן  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ְּבָקייָטנֹות ּוִבילּויִים, יְַלֵדי ֲחבּוַרת ַמְטמֹון ַהָּברֹון ְמנַָסה ְלִהְתָחקֹות 
ְקבּוָרתֹו  ֶשְמקֹום  רֹוטִשילד  ַהָּברֹון  ֶשל  ַהָתְכִשיִטים  אֹוָצר  ֲאַחר 
ֵאת  ֶשָקַבר  ָהִאיש  נֹוַדע.  לֹא  ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה  ַהמֹוָשָבה  ְּבַאְדַמת 
מּוזְָּכִרים  ּבֹו  ִמְכַתב  הֹוִתיר  גֶלַמן,  יֲַעקֹב  ַאבָרָהם  ָרִּבי  ָהאֹוָצר, 
ֶשְּבַמזְֵּכֶרת  ֶאָלא  ָהאֹוָצר.  ַמֲחבֹוא  ִלְמקֹום  ְּבֵקֶשר  ּוַמיִם  ַּפְרֵדס 
ַּבְתיָה ֶשל יְֵמי ַהָּברֹון לֹא ָהיָה ַּפְרֵדס ַּבמֹוָשָבה. ִאם-ֵּכן, ַמהּו אֹותֹו 
ַּפְרֵדס? ְלאֹוִפיר ִהְתָּבֵרר ְלֲאַחר ְסעּוַדת ַהָשַּבת ֶשַלִמיָלה ַּפְרֵדס 

יֵש ַמְשָמעּות ִּבְלִתי-ְצפּויָה...

של  מאוחרת  ערב  בשעת  מזכרת-בתיה  ברחובות  רץ  ילד 
ברחוב  הקזרמות  מתחם  ליד  במרוצתו  חולף  הוא  שישי.  יום 
את  בסערה  ועובר  המייסדים  רחוב  במורד  גולש  רוטשילד, 
הבאר האנטילית הידועה, עוקף משמאלו את גן הברון וממשיך 
מייסדי המושבה.  גם  בין השאר  בו קבורים  לעבר בית העלמין 
לעצמו  ולשנן  אויר  מעט  לשאוף  פעמים  כמה  עוצר  הוא  בדרך 
הילד  העלמין  לבית  מעבר  ישכחם.  פן  חשובות,  מילים  ארבע 
פונה שמאלה לעבר שכונת אשת-חיל, שם גר חברו הטוב. לילד 
יש מידע חשוב שאינו סובל דיחוי, מידע שעשוי לעזור בחשיפת 

אוצר בן מעל 130 שנים. שם הילד – אופיר, שם חברו – גיל. 
כולו סמוק  עומד  אופיר  ומצא שם את  כשגיל פתח את הדלת 
ומתנשף כקטר זקן, נבהל ומיד שאל אותו, “אופיר, מה קרה, הכל 
גיל ישבו בסלון  בסדר?”. השעה היתה אחרי 23:00, הוריו של 
וצפו בטלוויזיה, ואופיר שלח מבט נבוך לעברם ואמר לגיל, “יש 
לי משהו חשוב לספר לך. בוא נעלה לחדר שלך.” שני החברים 
אופיר  החדר.  דלת  את  וסגרו  גיל  של  חדרו  אל  במדרגות  עלו 
אמר בהתרגשות, “אני יודע מה זה פרדס!”. גיל לכסן את גבותיו 
בתמיהה, “גם אני יודע מה זה פרדס! למה אתה מתכוון?”. אופיר 
חייך והתיישב על מיטתו של גיל, “לא, גיליתי שלמילה פרדס יש 
משמעות אחרת שלא קשורה לעצי הדר. זו משמעות שמופיעה 

אופיר  גמרא?”.  בדיוק  זה  “מה  אופיר,  את  הפסיק  גיל  בגמרא.” 
חשב לעצמו לפני שענה לגיל, “טוב, שמעת על שישה סדרי משנה, 
שזהו  וידע  הספר,  בבית  המשנה  על  למד  הוא  הנהן,  גיל  נכון?”. 
אוסף של חוקים יהודיים עתיקים. “אז בגמרא מנסים להבין את מה 
שכתוב במשנה ומציגים את הדעות של כל מיני חכמים. וחוץ מזה 
בגמרא יש הרבה סיפורי אגדות חז”ל. ובדיוק באחד מהם מסופר 
על ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס. שמעתי את אבא שלי לומד 
את זה הערב. בסיפור הזה המילה פרדס היא ראשי-תיבות של 
המילים פשט, רמז, דרש, סוד. אלה ארבע דרכים ללמוד תורה.” 
פרדס.  המילה  את  באינטרנט  וחיפש  שלו  למחשב  מיד  ניגש  גיל 
הסבר  עם  מיד  הופיע  עליו  דיבר  שאופיר  הפרדס  להפתעתו 
מפורט. “איך לא חשבנו לחפש את זה באינטרנט?! כבר שבועיים 
זה! בוא תראה מה כתוב כאן”, אמר  אנחנו סתם תקועים בגלל 
גיל. אופיר נמנע מלקום ולהתבונן במחשב. גיל הסתובב אל אופיר 
ואמר, “סליחה, שכחתי שאסור לך.” אופיר עשה תנועת ביטול בידו 
ואמר, “מה פתאום אתה מתנצל? זכותך להסתכל במחשב.” גיל 

חייך ואמר, “בוא ניפגש במוצאי-שבת ונסתכל יחד”. 
באינטרנט  ועיינו  החברים  שני  שוב  נפגשו  השבת  לצאת  סמוך 
בדפים שעסקו בנושא הפרדס ביהדות. גיל אמר, “לפי מה שאני 
משמעות  לחפש  בלי  הפשוטה,  הלימוד  צורת  זה  פשט  מבין, 
נסתרת. הדרכים האחרות מחפשות רמזים וסודות עמוקים יותר.” 
הוציא  גיל  גלמן?”.  לגבי המכתב של  זה אומר  “מה  אופיר שאל, 
את  ממנו  והקריא  המכתב  של  מודפסת  גירסה  שלו  מהמגרה 
השורה האחרונה, “ ...ּוָבַחְרִתי ַלֶלֶכת ְּבֵדֶרְך ַהַּפְרֵדס ְלגַלֹות ְמקֹום 
ָהאֹוָצר ְלַבַעל ְסגּוָלה ַהיֹוֵדַע ֵדֶרְך ָחְכָמה וְתֹוָרה וְנָָתִתי ַּבזֶה ִסיָמנִים 
וְִסיַמן ְלָחיִים ַמיִם וְַעל ֵּכן ָשָמה ָטַמנְִתי ֵתָבה ְשנִיָה.” הוא הרהר לרגע 
ואז אמר, “הייתי מתרגם את זה ככה עכשיו: בחרתי לתת רמזים 
התורה  ברזי  שמתמצא  מי  שרק  כך  האוצר  מקום  לגבי  וסודות 
 – והרמז הראשון הוא – סימן לחיים מים  יגלה את מקום האוצר, 
ואם תפענחו את הרמז, תגלו איפה החבאתי את התיבה הבאה.” 
אופיר אמר, “אני יודע איפה היו המים שנתנו חיים במזכרת בתיה 

של פעם!”

הקהילה מברכת
את ורד אמנו,

מחנכת כיתה ד',
וכל משפחתה
לרגל לידת בנה

הרבה שמחה ונחת!!!

לעינב הגננת של גן דולב וצהרון ארז
מזל טוב לרגל נישואייך
הרבה אושר ושמחה!!!


