
ודברת בם
גיליון מס’  130    ה’ באדר תש”ע     19 בפברואר 2010

קהילת גשר ומוסדות חינוכיים קשת מזכרת בתיה

קהילת גשר
ומוסדות חינוך קשת מזכרת בתיה

  תרומה  שמות כה, א-כז, יטפרשת השבוע למשפחה

www.gesher-mazkeret-batya.org.il

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

אבד עליו ]ה[כלח    מילה בסלע 

היפות  מהמילים  כמה  כולל  איוב  ספר 
מהן  אחת  בעברית.  שיש  ביותר  והנדירות 
היא מילה המופיעה רק ארבע פעמים בכל 

התנ”ך, מתוכן פעמיים בספר איוב: 
)ה כו( ּתָבֹוא בְכֶלַח אֱלֵי-קָבֶר; ּכַעֲלֹות גָּדִיׁש 
ּבְעִּתֹו. )ל ב( גַּם-ּכֹחַ יְדֵיהֶם, לָּמָה ּלִי; עָלֵימֹו, 

אָבַד ּכָלַח.
מה  להבין  קשה  הללו  הפסוקים  משני 
כנראה  היא  הכוונה  כלח.  בדיוק  זה 
ושפע.  עצמה  כוח,  המסמן   למשהו 

לגמרי  לא  כלח  שהמילה  למרות  אבל, 
לגמרי  לא  התנ”כי  התחביר  וגם  מובנת, 
ברור, מה שבטוח זה שהביטוי “אבד עליו 
והוא משמש  הכלח” כבר התקבע בשפה, 
זמנו.   עבר  שכבר  ישן  משהו   לתיאור 

רק נא לדייק בבקשה: אבד ולא עבר. וכלח 
בכ”ף, קלח בקו”ף שייך לתירס. 

הערה:
בתנ”ך  נזכרת  בהן  הנוספות  הפעמיים 
י(,  )פרק  בראשית  בספר  הן  כלח  המילה 
שם מוזכרת עיר בשם כלח, המזוהה היום 

 :Kalhu עם העיר האשורית
אֶת- וַיִּבֶן,  אַּשוּר;  יָצָא  הַהִוא,  מִן-הָאָרֶץ  יא 
נִינְוֵה, וְאֶת-רְֹחֹבת עִיר, וְאֶת-ּכָלַח. יב וְאֶת-
רֶסֶן, ּבֵין נִינְוֵה וּבֵין ּכָלַח--הִוא, הָעִיר הַגְֹּדלָה.

בשבוע  סיימנו  “משפטים”  פרשת  את 
שעבר בעלייתו של משה אל הר האלוהים, 
שלנו  הפרשה  האבן.  לוחות  ובקבלת 
נפתחת בציווי האלוהי למשה: “ּדַּבֵר אֶל ּבְנֵי 
יְִׂשרָאֵל וְיִקְחוּ לִי ּתְרוּמָה מֵאֵת ּכָל אִיׁש אֲֶׁשר 
כה  )שמות  ּתְרוּמָתִי”  אֶת  ּתִקְחוּ  לִּבֹו  יִּדְבֶנּוּ 
2(, התרומה נערכה לצורך הקמת המשכן: 
)שמות  ּבְתֹוכָם”  וְָׁשכַנְּתִי  מִקְּדָׁש  לִי  “וְעָׂשוּ 
כה 8(. אלוהים מצווה על משה לפנות אל 
העם ולהורות להם לתרום לבניית המשכן 
את  הכיל  המשכן  יכולתו.  כפי  אחד  כל 
במדבר  ישראל  בני  את  ששימשו  הכלים 
לצורך עבודת הפולחן - עבודת האלוהים. 
הארון שבו לוחות הברית, יחד עם המנורה, 
חלק מהמשכן  היו  נוספים  וכלים  השולחן 

שנדד עִם ישראל במדבר.  

חשבו: האם באמת אפשר לבנות כאשר 
לו”?  שבא  “מה  ונותן  עושה  אחד  כל 
שלכם  למשחק  לצרף  תסכימו  האם 
האם  מכם?  פחות  שמשקיעים  ילדים 
תקבלו שותף לאוסף המדבקות שלכם 
ואת  ה”פושטיות”,  את  רק  שתורם 
“גולות”,  “בולטים”,  ה”שקופים”,  כל 

“זוהרים” וכדומה שומר לעצמו? 

שנתיים  לפני  בם”  “ודברת  של  בגיליון 
בין  הקיים  הדמיון  על  בהרחבה  הוסבר 
)כדאי  המקדש  בניית  ובין  העולם  בריאת 
את  בורא  אלוהים  ב”בראשית”  לקרוא(. 
על  הציווי  שלנו  בפרשה  ואילו  העולם 

כל  והעשייה מתחיל בתרומה של  היצירה 
איש, ונמשך בביצוע עצמו - שהוא אנושי. 
יוצר  בעצמו  להיות  הופך  האדם  למעשה, 
בראשית”(.  במעשה  הקב”ה  של  )“שותף 
יצירת המשכן היא מעשה שבו נטלו חלק 
תארים  גם  להם  המייחסים  )יש  אמנים 
של “אנשי רוח”(, אך אותם אנשים לא היו 
של  שליחים  היו  אלא  לגמרי,  עצמאיים 

הציבור כולו, שהתגייס לנדב מעצמו.  

קטן  במעשה  נתקלתם  האם  חשבו: 
גדול?  יותר  למעשה  שהצטרף  שלכם 
שוחחו עם ההורים על המסים הנהוגים 
הם  גם  האם   - ישראל  במדינת  היום 
השונה  במצב  שתלויים  או  אחידים 
שלכם  במשימות  האם  אדם?  כל  של 
בבית יש כאלו שמקבלים “הקלות” או 

“התאמות”?

לפעמים  דברים.  לבנות  מנסים  אנחנו  גם 
זו המפקדה בגן, או מגרש הכדורגל בבית 
הספר, לפעמים זה בית הבובות או ספינת 
שבה  בנייה  גם  יש  המאיימת.  הפיראטים 
שותפים מבוגרים: בניית בתי מדרש, בניית 
ספר  בית  בניית  קהילה,  בניית  חג,  ערבי 

וכדומה. 

עם  שבניתם  לדברים  גרם  מה  חשבו: 
חברים להתקיים לאורך זמן, ומה נהרס 
מהר על ידי ההורים/ הגננת/ המורה או 

על ידי החברים עצמם. כאשר יש יותר 
קשה  או  קל  האם  למשחק  שותפים 

יותר לפרק אותו? למה?

שיש  למדים  אנו  המשכן  בניית  מסיפור 
צורך באנשי הרוח ובעלי החזון, אך הבנייה 
יחידים.  אותם  של  רק  להיות  יכולה  לא 
התרומה הראשונית הינה תרומה משותפת 
של כל העדה, שבה הופך כל פרט לחלק 
מהמהלך הכולל. כל אדם בוחר את הדרך 
ממס  נבנה  לא  המשכן  להצטרף.  שלו 
כל  אלא  ישראל,  עם  על  שהוטל  אחיד 
אחד על-פי מקומו האישי מצא את הדרך 
להצטרף למהלך ולתת. במצב בו כל פרט 
)ולא די ב”ידבנו כיסו”(, הופך  לִּבֹו”  “יִּדְבֶנּוּ 
הכללית,  מהיצירה  חלק  להיות  הציבור 
חלק ממעשה בראשית ומבריאת העולמות 
השונים - עולמות הגן ועולמות בית הספר, 

עולמות ציבוריים וקהילתיים.  

שרי דרור
אם לנגה, כיתה א’ קשת

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לבן לנדאו 054-5316663 )לא בשבת( 
או מויש קראוס 054-4860041



ניחוח של קדושה
חיבור חושי לטקסים דתיים

לתת מהלבפרשת “תרומה” לקהילה

הסופר הרוסי ולדימיר נבוקוב כתב: 
פרט  דבר  כל  לשחזר  יכול  האדם  “זיכרון 
את  לשחזר  המסוגל  דבר  אין  אך  להם, 
המשפט?  נושא  היה  מה  כמותם”.  העבר 
בריחות,  מדובר  בכותרת.  לחידה  הפתרון 
כמובן. החוש הנמצא על קו התפר העדין 
בין החומר לבין הרוח, הפונה ישירות לתת 
מודע שלנו, ומדלג על הרשתות הסבוכות 

של הקוגניציה - הוא חוש הריח. 

בנמל  נחתתי   1990 בספטמבר  ב-10 
מברית  חדש  כעולה  גוריון  בן  התעופה 
 1:30 הייתה  הנחיתה  שעת  המועצות. 
נשמתי,  מהמטוס  יציאתי  עם  חצות.  אחרי 
אוויר   - ישראלי  אוויר  בחיי,  לראשונה 
ריחות  מלא  בספטמבר,  חם  לילה  של 
מתקתקים וכבדים של גויאבה ומנגו, יסמין 
הזה  הריח  ושונים.  רבים  מרכיבים  ועוד 
היה  בעוצמתו,  ומפחיד  במינו  מיוחד  היה 
אז  האמנתי  וקדוש. לא  מסתורי  משהו  בו 

שהריח יהפוך לריח הבית עבורי. 

את  שאפפו  הריחות  את  לדמיין  מסקרן 
העשן   - המקדש  בית  ואת  מועד  אוהל 
העולה, הקטורת ובשמי המשחה. הקטורת, 
בעצם  מימוש  לידי  באה  הנרות,  כמו 
הייתה  העיקרי בקטורת  בעירתה. המרכיב 
הלבונה. הלבונה שמונחת לצד לחם הפנים 
בפרשת  מפורשות  מוזכרת  לא  כמנחה 
שנאמר:  בהמשך,  מוזכרת  אך  השבוע 
) ויקרא  ָּה”  זַכ לְֹבנָה  הַמַּעֲרֶכֶת  עַל  ”וְנָתַתָּ 

כ”ד ח’ (. הרכב הקטורת מתואר בפירוט רב 
יותר ב”פרשת הקטורת” )שמות ל’ ל”ד( וכן 

במקורות נוספים כמו “שיר השירים”. 
ארבעה ממרכיבי הקטורת הוזכרו במפורש 
בתורה )הצורי, הציפורן, החלבונה והלבונה( 
ואילו שאר סממניה “הלכה למשה מסיני” 
פ”ב,  המקדש  כלי  הלכות  רמב”ם,  )ראה 

ה”א(.
שמופק  בשרף  מדובר  הלבונה?  מה היא 
 - הוא  האנגלי  שמו   Boswellia  , מצמח 
עתיקה  בצרפתית  Frankincense, שמקורו 
טהורה”.  “קטורת  כלומר   ,”Franc encens“
קיימים מינים שונים של צמח זה. הלבונה 
 Bosswelia מהצמח  הופקה  ה”מקורית” 
carteri בדרום חצי האי ערב. האזור שנחשב 
דופאר  עמק  אזור  הוא  הלבונה  למולדת 
לשטח  כיום  השייך  סאלאלה,  שבירתו 
לצורך  דאז.  עומאן, ממלכת סבא  נסיכות 
העץ  בענפי  חתכים  נעשו  השרף  הפקת 
ותחתיהם הונחו עלי תאנה גדולים. תהליך 
ייצור זה מתואר בכתביו של תאופרסטוס, 

תלמידו של אריסטו. 
לא  שערכו  לחומר  נחשב  הלבונה  שרף 
המסחר  בעורק  הובל  הוא  בפז.  יסולא 
ערב  האי  מחצי  הבשמים”  “דרך  המרכזי 
לכיוון עזה ומשם התפצלה הדרך מזרחה 
לאזור בבל ולאזור מצרים. מכיוון שמדובר 
תעשיה  התפתחה  ערך  יקר  בחומר  היה 
בברית  גם  הלבונה.  זיוף שרף  של  שלמה 
שלושת  הלבונה.  שרף  מופיע  החדשה 
האמגושים )או “שלושת המלכים”( העניקו 

לישו התינוק מנחה של זהב, לבונה ומור.  

בלטביה הסובייטית  המוקדמת  בילדותי 
עם  רק  העבר.  בערוּת  את  הדת  סימלה 
עלייתו של גורבצ’וב לשלטון החלה החזרה 
לכן  קודם  שהיה  הכנסת  ובית  למקורות, 
הפסח,  בחג  מצות  למכירת  אתר  רק 
יהודים  נוער  בני  של  כינוס  למקום  הפך 
העולמות  שני  אותי  סיקרנו  בחגים. כנער 
הקטיר  שם  רוסיות,  בכנסיות  גם  וביקרתי 
לבונה.  קטורת  המיסה  במהלך  הכומר 
בזיכרוני עומד הריח ההוא במרכז החוויה 

הדתית.

נפרד  בלתי  לחלק  מדוע הפך שרף זה 
הדתות  בשלוש  הדתיים  מהטקסים 
בהודו  דתיים  ובטקסים  המונותיאיסטיות 
גילו חוקרים  ובסין עד היום? בשנת 2008 
ישראלים ממכללת אריאל ומהאוניברסיטה 
 Incensole acetate בשם  העברית חומר 
על  ומשפיע  הלבונה  בצמח  שנמצא 
קולטן במוח )TRPV3(. חומר זה הוא, ככל 
הנראה, בעל השפעה המעודדת את יכולת 
ייתכן  הרוח.  מצב  את  ומשפרת  החשיבה 
זו.  עתיקה  למסורת  שזהו ההסבר המדעי 
כך או אחרת, הריח הוא חלק בלתי נפרד 

מכל חוויה משמעותית ועמוקה בחיינו.

אלכס גורי
אב לשגיב, כיתה א’, קשת

של  הרוחני  השיא  לאחר  נמצאים  אנו 
“יתרו”,  בפרשת  המתואר  סיני,  הר  מעמד 
בשבת  שבועיים.  לפני  קראנו  שאותה 
“משפטים”,  פרשת  את  קראנו  האחרונה 
הרצופה פרטי פרטים של הלכות “ארציות”, 
ההתעלות  באווירת  הפוגמות  מעשיות, 
ואיפה  תורה.  במתן  חלקנו  מנת  שהיתה 
על  “תרומה”,  פרשת  פרשתנו,  נמצאת 
הציר המחבר בין השיא הרוחני להתעסקות 
המשפטי?  הקודקס  של  מאוד  הארצית 
אולי  או  וחיבור,  רצף  כאן  קיים  האם 
ואל המציאות  “נחיתה” חזרה אל הקרקע 

הארצית?
בניית  בהליך  פותחת  “תרומה”  פרשת 
של  העולם  בין  במפגש  דיון  זהו  המשכן. 
של  ועולם  השכינה,  בהשראת   – מעלה 
 - ובתווך  ותכנון,  ביצוע  של  עולם   - מטה 

עבודת הכוהנים והלויים.
אל-בני  “דבר  בציווי:  פותחת  הפרשה 

כל-איש  מאת  תרומה:  ויקחו-לי  ישראל, 
ידבנו לבו, תקחו את-תרומתי”. כאן  אשר 
עוברת התורה לתיאור מפורט של התרומה: 
זהב  מאתם:  תקחו  אשר  התרומה  “וזאת 
וכסף, ונחשת. ותכלת וארגמן ותולעת שני, 
וערת  מאדמים  אילם  וערת  ועזים.  ושש 
ועצי שטים. שמן למאר; בשמים  תחשים, 
אבני- הסמים.  ולקטרת  המשחה,  לשמן 
את  ולחשן”.  לאפד  מלאים  ואבני  שהם, 
לי  “ועשו  בציווי:  התורה  מסיימת  הפתיחה 

מקדש, ושכנתי בתוכם”.
המשכן הוא בית של קדושה רוחנית, אבל 
בית זה ייבנה רק אם תינתן תרומה על ידי 
בני אדם. את התרומה לוקחים, אבל לא די 
נדרשת  ואחד.  בנתינה סתם של כל אחד 
כוונת  הלב של הנותן: “מאת כל איש אשר 
ידבנו לבו”. מכאן אנו לומדי עקרון חברתי 
למתן  מעבר  אחר  אינטרס  יש   - מעצב 

התרומה.

למתן  מובילים  אישיים  אינטרסים  הרבה 
רחמים.  אף  ואולי  הערכה  כבוד,  תרומה: 
תרומה  אחרת,  בתרומה  צורך  יש  כאן  אך 
שמדובר  פי  על  ואף  הלב.  מן  שבאה 
פירוט מדויק  יש  מן הלב,  בתרומה הבאה 
של התנאים: מה נותנים, כמה נותנים. מה 
וכלי  כלי  כל  של  המדויקות  המידות  הן 

ומאיזה חומרים הוא עשוי.
תהליך  את  להמשיך  משה  מבקש  בכך 
עיצוב החברה הישראלית המתהווה. כוונת 
הלב, התנועה הפנימית המביאה את האדם 
ממנה  ולהוציא  הכיס  אל  ידו  את  לשלוח 
תרומה נדיבה, לא באה על חשבון כללים 
של  רגשית  התפרצות  כאן  אין  מדויקים. 
נתינה, אלא הכנסת הלב לתוך מערכת של 

כללים מסודרים.
הבנייה,  בהליך  ישראל  עם  של  מעורבותו 
הכוונה המיוחדת של כל נותן ונותן מביאה 
לאמירה: “ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם”. 



תמי 45, מלאכי 45, רומי 11.5, לי-אור 8, איתמר 5.5 

   ילדות: תמי - גדלה בקריית חיים עם שתי אחיות ואח, בבית קטן על החול 
שמול הים. ילדת ים וסקטים. הייתה פעילה בנוער העובד. בגיל 15 המשפחה 
“ימים עליזים של הוויה פריקית”. שירתה בחיל האוויר. אחרי   - עברה לחיפה 
השחרור טיילה בחו”ל וגרה באנגליה. כשחזרה ארצה, למדה צילום ב”בצלאל” 
מדהימה,  עיר  בנחלאות.  בירושלים  גרה  זוהרת.  תקופה  שנים,  ארבע  במשך 
מלאת חיים. בסיום הלימודים עברה לגור בתל אביב ועבדה בתחום הגרפיקה 
הידרותרפיה  למדה  האחרונות  בשנים  בכך.  עוסקת  היום  ועד  הממוחשבת, 
ועובדת גם בתחום זה. מלאכי - יליד נתניה. היה חזק במדעי רוח הים, גלשני רוח, 
סירות ועוד. המשיך לחיל הים כקצין דבור. אחרי הצבא טייל במזרח אוסטרליה 
וכיום  הדיגיטלי,  הדפוס  בתחום  והשתלב  למד  לארץ  חזרתו  עם  וניו-זילנד. 
עובד בחברת הייטק בתחום.   היכרות: נפגשו בעבודה. תמי ביקשה לרכוב על 
האופנוע של מלאכי, אחרי סיבוב שהסתיים בצורה מבישה, מלאכי הציל אותה. 
מאז הוא נטל את ההובלה.   ילדים: רומי - על שמה של השחקנית היפיפייה 
רומי שניידר. לי-אור - הביאה אור לבית. איתמר - בנו של אהרן הכהן. גדולי 
התורה במשפחה סיפרו שזהו שם מבורך.   מזכרת בתיה: הגיעו למושבה לפני 
שמונה שנים בעקבות העבודה של מלאכי. חברים שלהם גרו כאן והם הצטרפו.    
קשת: חיפוש אחר מסגרת חינוכית המקפלת בתוכה מחשבה ותשומת לב, 
איתה  שמביאה  חדשה  מסגרת  וההורים.  המחנכים  של  ומעורבות  מחויבות 
קהילה.   אלוהים: לא קיים כיישות הבודקת אותנו כפרטים. לא השגחה אישית 
הבודקת אותנו. חלקיקי אבק כוכבים, אלוהים ככוח טבע.    איכות הסביבה: 

תמי פעילה בוועדת איכות הסביבה, והבית מותאם לחיים ירוקים. זהו ניסיון להשפיע מחוץ למעגל המשפחתי, למצוא משמעות מעבר 
לחיים בזרם.    תחביבים: כל פעילות הקשורה לים ולטבע - צלילות, שחייה, הפלגות, טיולי ג’יפים ועוד. כל בנות הבית מציירות ויוצרות. על 
הקירות תלויות עבודות יפהפיות מעשה ידיהן. מלאכי מבצע עבודות DIY מרשימות.    כיבוי אורות: ילדים ב-21:00, הורים ממוטטים ב-21:15.    

תוכניות משפחתיות: שהכול ימשיך ככה. 

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

משפחת מושקוביץ רח’ אשלמשפחה מבוקשת
ראיינה: אילנה כרסנתי

לכאורה היה צריך לומר: “ושכנתי בתוכו”, 
בתוך המשכן. אלא, שרצה משה להדגיש 
שכינה  להשראת  מובילה  הלב  שנדבת 
בלבו של כל אחד ואחד, ולהגשמת ייעודו 

המוסרי כחברה.
הישראלית  כשהחברה  אלו,  בימים 
וכתוצאה  חמור,  חברתי  במשבר  מצויה 
חברתיים  מפערים  החברה  סובלת  מכך, 
שונים  עשירונים  בין  המבחינים  עמוקים 
באוכלוסייה, המצב מחייב את הירתמותם 
אוכלוסיות  לטובת  חזקות  אוכלוסיות  של 
חשיבותו  על  נאמר  לא  עוד  מה  חלשות. 
הפערים  לצמצום  השלישי”  “המגזר  של 

בחברה הישראלית? 
שהתנאי  להוסיף  אלא  לנו  אין  ואנו, 
לקידוש  התנאי  שכינה,  של  להשראתה 
מעשה הנתינה מצוי בסוד הלב, במקומה 
כוונה  הנתינה.  מעשה  בעת  הכוונה  של 
טהורה של עזרה וסיוע מתוך רצון לצמצם 
את  למצוא  אחד  לכל  ולאפשר  פערים 
בחברה  שווה-הזדמנויות  כאזרח  מקומו 

הישגית ולוחצת.
הוזכרו  בכדי  לא  שונות.  הנתינה  דרכי 
יש  נחושת.  כסף,  זהב,  שונים:  חומרים 
תכלת  יש  מילואים.  אבני  ויש  שהם  אבני 
השם  בהיכל  הגוונים  ריבוי  ארגמן.  ויש 

בשונות,  הצורך  את  ביטוי  לידי  מביא 
מסגרת  בתוך  גם  ובפלורליזם  בייחודיות 
שבה הכללים ברורים ומוגדרים. לכל נותן 
גוונים שונים באישיות. כל אחד רואה את 
בוחן אותה במבט שונה.  המציאות אחרת, 

העיקר תלוי בכוונת הלב.
אותנו  משחררת  הלב,  מן  הבאה  נתינה 
מאחד הנזקים הגדולים הכרוכים בנתינה: 
על  להתבונן  עלול  הנותן  הלב.  גבהות 
הוא  כמה  עד  לחוש  מלמעלה.  המקבל 
חשוב, עד כמה הוא מציל נפשות ובלעדיו 
- מה יהא על העולם. כוונת הלב מאפשרת 
הנותן,  של  נפשו  נבכי  אל  פנימה,  הצצה 
כך  בשל  אולי  מהלב.  לתת  לו,  ומציעה 
נכתב: “תקחו את תרומתי”. אתה לא נותן, 
לוקחים ממך את מה שקיבלת - כדי לתת 

לאחרים.
כך ישעיהו ליבוביץ’ אשר מסב את תשומת 
הבריאה  תיאור  וסתום  קצר  כמה  לבנו 
לעומתו  מפורט  וכמה  בראשית  בספר 
תיאור המשכן ופרטיו הקטנים, אופני הכנתו 
הדבר  ליבוביץ’,  לדעת  הקמתו.  ושלבי 
האדם  מעשה  של  חשיבותו  על  מלמד 
ואחריותו, שהם עיקר הכוונתו של המקרא, 
ה”סיבה  שהוא  האל  מעשי  מתיאור  יותר 
עם  יחד  אשר  לעד,  הקיימת  ראשונה” 

מראשיתו  בעולם  מצויה  הבריאה  מעשה 
כנתון וכעובדה.

אני רוצה לראות בפרשת “תרומה” אנלוגיה 
מביא  מאיתנו  אחד  כל  לקהילתנו.  ברורה 
תרומה אחרת: “זהב וכסף, ונחשת. ותכלת 
האידיאל  כמיטב  שני...”  ותולעת  וארגמן 
הפלורליסטי שלנו. לתרומתו של כל אחד 
יש מקום. תרומתו של כל אחד משמעותית. 
אין “עגלה ריקה”. כל התרומות באות מהלב 
“המשכן”  את  בונות  יחד  התרומות  וכל 

שלנו: קהילת גשר מזכרת בתיה.

אלי רבל 
אב לחן, כיתה ד’, קשת

קריאת מגילה קהילתית

תתקיים במוצ”ש,

י”ד באדר,

27 לפברואר,

בשעה 19:00

במתחם בית הספר.

פרטים באתר הקהילה

ובדיוור השבועי.



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 18 - השעון מתקתק

המשך יבוא...

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

ביום חמישי 25.2.10, י”א באדר )מוצאי תענית אסתר(, בשעה 20:30
תיערך מסיבת פורים הגדולה של קהילת קשת באולם של גבעת ברנר

בתוכנית: אירוויזיון מתוצרת מקומית, בהשתתפות חברי הקהילה, ונשף תחפושות בינלאומי.
כיצד הצרפתים ישירו בעברית? מה ישירו נציגי שוודיה? והאם ישראל תשחזר את ההצלחה של אבניבי? 

התוכנית האמנותית תלווה בארוחה )קלה( ואלכוהול )כבד(, וכמובן - הרבה מוזיקה. 

רוצים לדעת למה אתם צריכים להתחפש? רכשו כרטיסים בהקדם ותדעו! )וגם כדי שנדע להתארגן בהתאם(

עלות כרטיס: 30 שקל   ניתן לרכוש אצל:
דקלה גרוטמן - אמא של רותי )ד’( יערה )ב’( ולילך )גן דולב( - 052-8694525

הילי יהלום - אמא של יהב )גן דולב( - 052-8856466
לימור ג’קסון - אמא של גל )ד’( ועידו )גן ארז( - 050-5765478

אלישבע לב-רן - אמא של דוד )א’( - 050-6998343

ַהְּבֵאר  ְּבַאְדַמת  ָטַמן  גֶלַמן  יֲַעקֹב  ַאבָרָהם  ָרִּבי  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ֲחִמיָשה  ֶשל  ְרִשיָמה  ַהֵמִכיל  ַדף  ּוָבה  ֵתיָבה  ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה  ֶשל 
ֵהם מֹוִביִלים  וְֵכיַצד  ָהָללּו  ַהְּפסּוִקים  ֶּפֶשר  ָמה  ְמַהָתנַ”ְך.  ְּפסּוִקים 
רֹוטִשילד  ַהָּברֹון  ֶשל  ִמיַָדיו  ִקֵּבל  שגֶלַמן  ַהָתְכִשיִטים  אֹוָצר  ֵאל 
ִּבְשנַת תרמ”ז? ַהִאם יְַצִליחּו יְַלֵדי ֲחבּוַרת ַמְטמֹון ַהָּברֹון ִלְפתֹור ֵאת 

ִחיַדת ַהְּפסּוִקים?  

יום שני, 20.7.2020, שעה 10:23, ביתה של שושנה:
על השולחן בחדרה של שושנה היו מסודרות צלחות חד-פעמיות 
ועליהן ופלים ועוגיות. חלק מילדי החבורה קבעו להיפגש ולנסות 
כך  לצורך  גלמן.  של  בחידה  הפסוקים  משמעות  את  להבין 
הביאה נעמה ערימה כבדה של כרכי תנ”ך מבואר הכוללים את 
בין  התפזרו  הכרכים  בבאר.  שנמצא  בדף  המצוינים  הפסוקים 
גיל אחז בספר  איתר פסוק אחר מהרשימה.  וכל אחד  הילדים, 
מלכים ב’, ממנו היה לקוח הפסוק שהופיע ככותרת לחידה. הוא 
ְעיָהּו ַהּנִָביא  קרא באוזני חבריו את פסוק י”א בפרק כ’, “וַּיְִקָרא יְשַׁ
ר יְָרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחַֹרּנִית  ב ֶאת-ַהֵּצל ַּבַּמֲעלֹות ֲאשֶׁ ֶאל-ה’, וַּיָשֶׁ
ר ַמֲעלֹות”. גיל הרים את עיניו מהספר ועיקם את אפו, וכל  - ֶעשֶׂ
החברים פרצו בצחוק רם. כשנרגעו לבסוף, אורית עיינה בביאור 
הפסוקים שהופיע בתחתית העמוד, בזמן ששאר החברים פטפטו 
על דא ועל הא. לאחר קריאה מאומצת כחכחה בגרונה וביקשה 
את תשומת ליבם. “תשמעו, זה דווקא סיפור נחמד על נס שקרה 
הנביא  ישעיהו  חזקיהו.  המלך  חלה  ההם  בימים  חזקיהו:  למלך 
בא אליו ואמר לו שהוא עומד למות. חזקיהו בכה מאוד והתפלל 
אל אלוקים שיציל אותו. אלוקים אמר לישעיהו הנביא שיחזור אל 
שלושה  תוך  יחלים  והוא   - התקבלה  שתפילתו  לו  ויגיד  חזקיהו 

מלכים ב’ כ יא

במדבר ו כ
תהלים סח כד
בראשית ח יח

שיר השירים ד יא 

אותו.  יציל  אכן  שאלוקים  סימן  אות,  מהנביא  ביקש  חזקיהו  ימים. 
על  רוצה שהצל  – האם אתה  אות לבחירתו  הציע למלך  ישעיהו 
יזוז קדימה מהר עשר מעלות או שיזוז אחורה עשר  שעון השמש 
מעלות?”. עמית הפריע לאורית בשטף סיפורה, “ראיתי פעם שעון 
כזה! זה היה מין עיגול מתכת עם חריצים שמסמנים את השעות, 
וכשהשמש זזה, הצל על השעון זז יחד איתה, ולפי מקום הצל על 

החריצים אפשר להגיד מה השעה”. 
היה  לא  “חזקיהו  והמשיכה,  אורית  אמרה  עמית”,  לך,  “תודה 
פראייר. הוא אמר שלהזיז את הצל קדימה זה לא חוכמה, כי זה 
הכיוון הטבעי שהשמש מתקדמת בו. הוא רצה לראות את הצל זז 
אחורה, כי זה דורש נס, שהשמש תזוז אחורה בשמים, או במילים 
ישוב הצל אחורנית  כי,  לנטות עשר מעלות! לא  נקל לצל   – שלו 
הפסוק  וזה  התבצע,  והנס  מאלוקים  ביקש  ישעיהו  מעלות.  עשר 

שגיל קרא לנו מקודם, הפסוק של גלמן”.
שושנה שאלה: “אז מה גלמן ניסה להגיד לנו? אולי הרמז הבא קשור 
לשעון, או לזמן?” אורית הציעה, “מעלות אחז שמוזכרות בפסוק 
הן מדרגות. אולי צריך לרדת באיזשהו גרם מדרגות?” עמית הוסיף 
את דעתו לבליל המחשבות: “אולי צריך לעקוב אחרי צל שעושה 
אחד העצים שליד הבאר?” רעיונות רבים עלו בקרב הילדים, אך 

באיזה כיוון עליהם להתקדם, זאת לא ידעו.

יום שני, 20.7.2020, שעה 22:23, מרתף המוזיאון:
“מעניין מאוד”, מלמל לעצמו איש עבדקן כבן 50, שישב רכון אל 
שולחן עץ ובידו זכוכית מגדלת. הוא נותר לבדו במוזיאון כדי לחקור 
היו מונחים שני מסמכים:  לידיו. לפניו  את הממצא המרתק שנפל 
של  הבאר  של  השיפוצים  מאתר  אתמול  שהגיע  קרוע  צהוב  דף 
מזכרת-בתיה, ומכתב רשמי מאת מתיישבי עקרון אל פקיד הברון 
את  העביר  האיש  המושבה.  של  הראשונות  משנותיה  רוטשילד 
הזכוכית מדף אחד למשנהו וחזרה, והתעכב על החתימה שהייתה 
בסיפוק,  לעצמו  אמר  ספק”,  “אין  המכתב.  בתחתית  רשומה 
“זה אותו הכתב, ואם כך, הרי שהדף הזה נכתב על-ידי אברהם 
יעקב גלמן. אבל מהם הפסוקים האלה? למה הם מובילים? מעניין 

מאוד…”


