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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

אם בארזים נפלה שלהבת - מה יגידו אזובי הקיר    מילה בסלע 
הנה עוד ביטוי שנמצא היום בשימוש בנוסח 

שונה מהמקור.
  

נפלה  בארזים  “אם  הביטוי  של  המקור 
שלהבת” הוא בתלמוד הבבלי )מועד קטן 
ג כה(. מסופר שם על הספד שנשא ספדן 

ששמו בר קיפוק על רבינא, ובו אמר: 
אם בארזים נפלה שלהבת

 מה יעשו אזובי הקיר, 
]אם[ לויתן בחכה הועלה

מה יעשו דגי הרקק,
]אם[ בנחל שוטף נפלה חרבה

מה יעשו מי גבים. 

בשלושה  קיפוק  בר  משתמש  בהספד 
שנשרף(,  )ארז  הצומח  מעולם  דימויים: 
מעולם החי )לוויתן שנתפס( ומעולם הדומם 

מעולם  הדימוי  והתייבש(.  שחרב  )נהר 
הניגודי  הצמד  במקרה:  נבחר  לא  הצומח 
הצמדים  מן  אחד  הוא  קיר  ארז-אזוב 
למשל,  מהמקרא.  עוד  הידועים  הסמליים 
מלכים  בספר  מסופר  המלך  שלמה  על 
אֲֶׁשר  מִן-הָאֶרֶז  עַל-הָעֵצִים,  וַיְדַּבֵר,  כי: 
 ּבַּלְבָנֹון, וְעַד הָאֵזֹוב אֲֶׁשר ֹיצֵא ּבַּקִיר )א ה יג(. 

יופיו הפיוטי של ההספד, חריפותו  למרות 
אשי,  רב  של  כעסו  את  כנראה  עוררה 
)ולא  לפיסח  שיהיה  קיפוק  בר  על  שאמר 

יוכל לחלוץ(. 
אולי  היה  שאפשר  כפי  טחב,  אינו  האזוב 
או   Origanum syriacum( האזוב  לשער. 
לנו  המוכר  התבלין  צמח  הוא  מצוי(  אזוב 
באזורים  צומח  האזוב  צמח  זעתר.  בשם 
סלעי-גיר,  אדמות  ובסביבת  טרשיים 

ולעיתים אף בין סדקי קירות, 
במיוחד קירות הבנויים מלבני 
מקובל  שהיה  כפי  טיט, 

בתקופת המקרא.

של  מכעסו  כלקח  אולי  ימינו,  בלשון 
קל.  שינוי  המקורי  הביטוי  עבר  אשי,  רב 
נפלה  בארזים  ”אם  היום  כשאומרים 
הכוונה  הקיר”,  איזובי  יגידו  מה  שלהבת, 
היא להביע זעזוע משחיתות שלטונית, או 
ואכזבה  אונים  חוסר  של  תחושה  לבטא 
לנוכח התנהגות לא ראויה של אישי ציבור. 

וריקוד-עם  בשיר  הוא  הזה  השינוי  מקור 
שהיו פופולריים בארץ במשך שנים רבות. 
השיר הולחן בשנת 1945 על ידי יזהר ירון, 
החליף  המנגינה  לקצב  ההתאמה  ולצורך 

המחבר ”יעשו” ב”יגידו”. 

בפרשה מתוארים עניינים שונים הקשורים 
שעל  השקל  מחצית  תרומת  במשכן: 
כיור  בניית  להרים,  מישראל  אחד  כל 
המשכן  כלי  משיחת  לכהנים,  רחצה 
לבעל  בצלאל  מינוי  כלי,  למשיחת  בשמן 
המלאכה הראשי בבניית המשכן )בהוראת 
ה’(, ובסיום הציוויים האלה - אזהרה נוספת 

על שמירת השבת.

בינתיים, בני ישראל מחכים למשה שנמצא 
על הר סיני, ונוכחים לדעת שהוא לא שב. 
הם מבקשים מאהרן לבנות להם עגל זהב. 
ישראל,  של  החטא  על  למשה  מספר  ה’ 
ה’  לפני  מתחנן  משה  להשמידם.  ומאיים 
על ישראל, יורד מההר ושובר את הלוחות. 
הזהב,  עגל  את  משמיד  הוא  אחר-כך 
ומצווה להרוג את עובדי העגל. ה’ מקשיב 

לבקשת משה וסולח לישראל.

את  וכותב שם  ההר,  אל  שוב  עולה  משה 
סיני  מהר  משה  כשיורד  השניים.  הלוחות 
פוחדים לדבר  ישראל  ובני  פניו,  עור  קורן 
משה  שם  להרגיעם,  כדי  כך.  בשל  איתו 
מסווה על פניו. ובנוסף לכל זאת,  בפרשה 

גם דינים הקשורים בשלושת הרגלים.

הפרשה  את  ראשונה  בקריאה  כשקראתי 
בשני  בהם  שעסקתי  שהנושאים  מצאתי 
ב”ודברת  הקודמים שלי השנה  המאמרים 
בם” מתחברים לעניינים השונים בפרשתנו 
נשמע  הקב”ה  והאנושי.  האלוקי  הכעס   -
זעמו  את  לכלות  ממשה  אישור  כמבקש 
“ועתה  איתו:  יחד  מחדש  ולהתחיל  בעם 
ואעשה  ואכלם  וייחר אפי בהם  לי,  הניחה 
אותך לגוי גדול”)שמות לב, י(. משה מנסה 
לו  ומזכיר  הקב”ה  של  כעסו  את  לשכך 
הוציא  האלוהים,  הוא,  אשר  העם  שזה 
וביד  גדול  בכח  מצרים,  “מארץ  מזמן  לא 
יגידו השכנים  חזקה” )שמות לב, יא(. ומה 

כשישמעו על הפדיחה?

והולך  הקב”ה  את  להרגיע  מצליח  משה 
נראה  הסיפור  בהמשך  בעניינים.  לטפל 
שמשה בעצמו מאבד את השליטה בכעסו, 
של  המוני  לרצח  לוי  בני  כל  את  ושולח 
3,000 איש! דווקא משה, שמזכיר לאלוקים 
שזהו אותו העם שלפני ארבע פרשות יצא 
המסוגל  כסלחן  מצטייר  אינו  ממצרים, 
להבין את הרגליו הישנים והרעים של העם. 

בעוד  להתמקד  רוצה  אני  הפעם  אבל 

תכונה אנושית שבאה לידי ביטוי בפרשה: 
לחץ חברתי. לחץ חברתי הוא מושג ניטרלי 
המייצג את הרצון של הפרט להתאים את 
זהו  אותו.  הסובבת  החברה  לרצון  עצמו 
על  מסוימת  השפעה  מופעלת  שבו  מצב 

האדם מצד האנשים הסובבים אותו. 

ומועיל,  חיובי  להיות  יכול  חברתי  לחץ 
על  המשפיעה  ערכית  בחברה  למשל 
ערכים  סולם  על-םי  לפעול  בה  הפרטים 
עזרה  השונה,  קבלת  לזולת,  נתינה  של 
חברתי  לחץ  יכול  המידה  ובאותה  לחלש. 
לאנשים  שגורם  כזה   - שלילי  להיות 
אם  גם  דומה,  בצורה  ולחשוב  להתנהג 
התנהגות.  אותה  עם  מסכימים  אינם 
כתוצאה מכך, אדם עלול “להיכנע” ולבצע 
תואמות  שאינן  אף  על  מסוימות,  פעולות 
את הרגליו, העדפותיו או מצפונו. וכך אני 
מפרשת לעצמי )ולכם( את התנהגותו של 
העם  מבני  כמה  עוד  של  ובוודאי  אהרן, 
שהתאימו את עצמם להלך הרוחות ופרקו 

את נזמי הזהב שלהם. 

אלא שבפרשתנו לא רק 3,000 איש חטאו 
ביצירת העגל והחינגה שמסביבו, אלא כל 



בעקבות עגל הזהבאמונה ומשבר

אשר  על  העם  את  ה’  “ויגוף  נענש:  העם 
אהרון”)שמות  עשה  אשר  העגל  את  עשו 
פוירשטין מסביר שכל  רפי  הרב  לה(.  לב, 
העם נענש על-כך שלא מנע את הפשע. 
להיות חזק בעמדתך,  פירושו, לא מספיק 
אלא  הזרם,  עם  להיסחף  ולא  במצפונך 
בלחץ  להילחם  ממך  מצפה  שהקב”ה 
רוחניות,  עוולות  למול  ולהיזעק  החברתי 

חברתיות, חוסר צדק, וכו’. 

ואיך  ואל תשאלו אותי איך עושים את זה 
לילדים  מסבירים  איך  לזה?  מחנכים 
הכיתה  של  החנונים  להיות  להם  שכדאי 
הכיתה  ילדי  שאר  את  ומוכיחים  העומדים 
בני- להיות  אותם  מכוונים  איך  בשער? 

אבל  לבד,  תמיד  יישארו  שאולי  האדם 
זמן לחשוב על  ניקח כמה  בואו  צודקים? 
זה ובינתיים ננסה ליצור לחץ חברתי חיובי 

על ילדנו, בדוגמה אישית כמובן!

שבת שלום.
יעל מונזון 
אם לבארי, כיתה ב’ ואליה, כיתה א’. קשת

איך מחנכים לסובלנות?
להכיר בכל צבעי הקשת

בובה  במתנה  קיבלתי  שנתיים  בת  בהיותי 
מאפריקה.  שחזר  משפחה  מחבר  שחורה 
התחלתי  הבובה  שלמראה  מספרים  הורי 
לבכות וסירבתי בכל תוקף לגעת או לשחק 
בה. במקום שבו נולדתי לא ראיתי מעולם 

אדם כהה עור. 
קרובות  לעתים  נוטים  אנחנו  טבעי  באופן 
ולהסתייג  לנו,  הדומים  את  להעדיף 
לאחר  הסובלנות  מוכר.  והלא  מהשונה 
ולשונה היא יכולת מתפתחת שקיומה אינו 

מובן מאליו.
בזכות  כהכרה  במילון  מוגדרת  סובלנות 
הבנת  אחרות,  ואמונות  דעות  של  קיומן 
בסיס  זה  במושג  לראות  ניתן  השונה. 
והשונה  הדומה  על  קהילתנו,  של  לקיומה 

שבה.
עולה השאלה כיצד מתפתחת הסובלנות 

וכיצד נוכל לעודדה אצל ילדינו? 
ראשית  הלכתי  תשובות  אחר  בחיפוש 

לתיאוריות על התפתחות:

ויניקוט,  דונלד  הבריטי,  הפסיכואנליטיקאי 
הילד  של  הרגשית  ההתפתחות  על  כתב 
היכולת  להתפתחות  במיוחד  והתייחס 
התפתחותי.   הישג  ראה  שבה  לאיכפתיות, 
התנאי הראשוני על-פי ויניקוט להתפתחות 
האיכפתיות  הוא קיומה של סביבה טובה 
להם  ונענית  הילד  בצרכי  המכירה  דיה, 
להניח  מתבקש  אכן,  אופטימלית.  בצורה 
וסובלני   קשוב  להיות  יוכל  שילד  שכדי 
לחוות בעצמו  עליו  לצרכיהם של אחרים, 

בעת  כי  מסויימת  מאמינה  על  מסופר 
שבעל הקורא בבית הכנסת הגיע לסיפור 
לבין  בינה  הפטירה  פוטיפר,  ואשת  יוסף 
עצמה- “מגיע לו, אם אחרי שכבר קראנו 
את זה בשנה שעברה הוא עדיין לא הבין 
שטוב, לא יצא לו מהסיפור הזה, אז באמת 
די  אני  האסורים”.  בבית  לשבת  לו  מגיע 
כאשר  שנה  בכל  הבדיחה.  עם  מזדהה 
מופתעת  אני  תשא”  “כי  לפרשת  מגיעים 
יום  ארבעים  לפני  שרק  זה  איך  מחדש. 
לא  עוף  ההר,  בתחתית  ישראל  עם  עמדו 
וברקים  ובקולות  צייצה,  לא  ציפור  פרח, 
שמעו את קולו של אלהים מדבר אליהם 
מתוך הענן, ואילו עכשיו הם רוקדים מסביב 
קצובות  בקריאות  וקוראים  הזהב  לעגל 
מארץ  העלוך  אשר  ישראל  אלהיך  “אלה 
מצרים”? איך זה שהעם שעבר בתוך הים 
את  וחווה  ומופתים  אותות  ראה  בחרבה, 
נפל  מאלהים  האולטימטיבית  ההתגלות 
בחטא הגדול מכולם, העבודה הזרה? אם 

להם זה קרה, מי אנחנו שלא ניפול?
הדתי  שהציבור  הטלטלות  לאור  אבל 
עבר בתקופה האחרונה, למדתי להסתכל 
ואולי  אחרת,  מבט  מנקודת  הדברים  על 
אחרת,  או  כזו  ברמה  נכון,  הפוכה.  אפילו 
חד  כהוכחות  נחשבים  וההתגלות  הניסים 
משמעיות לקיומו של הבורא. כמה טוב היה 
זוכים  או  התגלות,  חווים  כולנו  היינו  אילו 
לאיזה נס פרטי שהיה מוכיח לנו מעל לכל 
אבל  אלהים.  של  קיומו  את  סביר  ספק 
סיפור חטא העגל בפרט, ואולי ההסטוריה 
המקראית והתנ”כית כולה ככלל, מוכיחים 
את ההיפך הגמור. האמונה של העם אשר 

ועל  מופתים  על  אותות,  על  התבססה 
התגלות קרסה כמו מגדל קלפים עת הגיע 
לקרוס  והמשיכה  הראשון,  הגדול  מבחנה 
שוב ושוב במהלך שיטוטיו של העם במדבר 
ועד הכניסה לארץ . לאורך כל ההסטוריה 
באותות  שימוש  הנביאים  עשו  התנ”כית 
מאותות שונים על מנת להוכיח את העם 
ולהחזירו בתשובה, אך לשוא. העם מעולם 
לא השתכנע, ואין מנוס מלהגיע למסקנה 
שבניגוד למצופה, אותות, מופתים והתגלות 

פשוט לא עושים את העבודה.
ואין  המאמין,  האדם  של  חייו  הם  קשים 
בהם קיצורי דרך. חיים של אמונה צריכים 
להבנות נדבך אחר נדבך, על מנת שניתן 
יהיה לעמוד באתגרים שהמציאות מזמנת 
עם  עבור  רבים:  והם  החיים,  במהלך  לנו 
ישראל במדבר היה זה משה אשר בושש 
לבוא או מחסור באוכל ומים, עבור קבוצה 
אחר  אדם  ועבור  ההתנתקות  זו  אחרת 
ניסיונות  שסרח.  נערץ  רב  הוא  הטריגר 
וכדאי  לשרוד,  האמונה  צריכה  רבים 
מאירוע  יותר  על  מבוססת  תהיה  שהיא 
חד פעמי- אמיתי או מדומה.  הרב יהודה 
עמיטל, ראש ישיבת “הר עציון”, נוהג לומר 
כי אחת המצוות הקשות ביותר לקיום היא 
הקרבת קרבן התמיד - “את הכבש האחד 
תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין 
שאין  זו  ה’,  שבעבודת  השגרה  הערביים”. 
זו שאין בה התגלות,  ומופתים,  בה אותות 
היא  וחוסן,  עומק  בגרות,  בה  שיש  זו  אך 
לאדם  האמיתי  האתגר  את  שמהווה 
אשר   זה  המודרני.   בעולם  החי  המאמין 
וחד  גדול  אירוע  על  אמונתו  את  מבסס 

פעמי של התעלות רוחנית סוערת או של 
“נס” כזה או אחר, לוקח סיכון גדול שביום 

מן הימים כל זה יחלוף. 
הסערה  שבין  הזה  לפער  גם  ואולי 
שבשגרה  היציבות  ובין  שבהתגלות 
הנפלא  בשירה  זלדה  המשוררת  התכוונה 

“שני יסודות”:
הלהבה אומרת לברוש

כאשר אני רואה
כמה אתה שאנן
כמה עוטה גאון

משהו בתוכי משתולל
איך אפשר לעבור את החיים

הנוראים האלה
בלי שמץ של טירוף

בלי שמץ של רוחניות
בלי שמץ של דמיון

בלי שמץ של חירות
בגאוה עתיקה וקודרת.
לו יכלתי הייתי שורפת 

את הממסד
ששמו תקופות השנה

ואת התלות הארורה שלך
באדמה, באויר, בשמש, במטר ובטל.

הברוש שותק, 
הוא יודע שיש בו טירוף

שיש בו חירות
שיש בו דמיון

שיש בו רוחניות
אך השלהבת לא תבין
השלהבת לא תאמין.

אפרת שפירא-רוזנברג
אם לאביגיל, כיתה ג’,
מיקה ונעמי, כיתה א’, קשת



סער )38(, אלונה )34(, יואב )7(, יערה )2.8(

מתחילים  כולם  ששמות  ואחות  אחים  לשלושה  בכור  ילד   - סער  ילדות:    
בסמך. אביו היה איש צבא ובשל כך נדדה המשפחה ברחבי הארץ. בגיל 7 
עברו למזכרת בתיה לבית שבו הם מתגוררים היום. מזכרת הייתה אז רחוב 
אחד ארוך, שמשני צידיו היו שדות וסברסים, והסכנה הכי גדולה הייתה להידרס 
מסוס ועגלה שדהרו ברחוב. בחופשות היה קוטף ומוכר סברסים, והעסק עבר 
בירושה בין האחים )כולל כרטיסי ביקור(. למד ב”הרצוג” - כיתה אחת בשכבה. 
בתיכון בגדרה בחר במגמה הביולוגית-פיסיקלית. צבא - שירת בחיל המודיעין 
צולב  ראיון  ב“סקופ”, לאחר  לעבודה  בחופשת השחרור התקבל  חיים.  ועשה 
שבו נשאל מה הוא יודע והודה שהוא לא יודע כלום. כך החל בעבודה זמנית 
שנמשכה 17 שנים. ניהל את היבוא )עמיל מכס במקצועו( וב-2005 נשלח לסין 
להקים את החברה-בת. היו מחשבות על relocation, אך לבסוף עבד במקביל 
ומתכנן את דרכו  )שבועיים-שבועיים(. בימים אלו סיים לעבוד  ובחו”ל  בארץ 

החדשה. בעל תואר ראשון במנהל עסקים וכלכלה וממשיך להרחיב את השכלתו.   אלונה - אחות בכורה לשני אחים. ילדות סטנדרטית 
ברחובות עם פרדסים. למדה ב”דה שליט” כשעוד רצו ריצת שדה בשדה. גרה מול בית הספר יצאה מהבית עם הצלצול והגיעה לפני 
המורה. גדלה בבית מוזיקלי, אמּה ואחיה מוזיקאים מקצועיים, ורק אלונה הכבשה השחורה עוסקת ברוקחות. צבא -  שירתה כחובשת 
וקצינת ארגון רפואית. מאוד אהבה את התפקיד. אחרי הצבא למדה תואר ראשון ושני ברוקחות, כיום משלימה תואר במנהל עסקים. עובדת 
בכ.צ.ט. הגיעה בתור סטאז’רית חוקרת, קודמה אחרי הלימודים לניהול מו”פ פרמצטי. מאוד אוהבת את העבודה שלה: עבודה יצירתית, 
רוקחות אמיתית.    הכרות: אלונה, כשהייתה בת 17, הגיעה למסיבת יום ההולדת ה-22 של סער עם חברה משותפת. היכרות שהחלה 
בטונים צורמים, כשסער טעה בשמה של אלונה. הם היו חלק מאותה חבורה, ומהר מאוד עברו לפסים רומנטיים. יצאו ארבע שנים לפני 
החתונה. אחרי הנישואים גרו בצימר ברמת רזיאל במשך שלוש שנים.   תחביבים - לסער תחביבים רבים בתחום היצירה והספורט. יצירות 
קרמיקה מצויות בבית ובחצר. ספורט - הקים קבוצת רכיבת אופניים במקום העבודה, מדריך טניס וכדורגל. כנער שיחק בהפועל מרמורק 
ושעריים עם אייל גולן, כשהוא עוד היה אייל ביטון. בעבר עסק גם בטיסנאות ואווירונאוטיקה. ולא לשכוח גם תכנון ושיפוץ בתים. אלונה- 
פינג-פונג תחביב משותף לה ולסער. שולחן הפינג פונג היה הרהיט הראשון, עוד לפני מיטה. סוד הנישואין המאושרים “לתת לבעל לנצח”. 
מוסיקה - מנגנת בפסנתר, חליל צד וגיטרה בס. אוהבת מאוד לקרוא ולצפות בסדרות איכותיות )אבודים, .e.r(.   בילוי משותף כמשפחה: 
אוהבים מאוד לטייל בארץ ובחו”ל. מנצלים את כרטיס “מטמון” עד תום.   ספר מומלץ:  אישה בורחת מבשורה - דויד גרוסמן, ימיו ולילותיו 
של הדודה אווה - אמנון דנקנר.    קשת: בגלל הערך המוסף והערכים היהודיים. שניהם גדלו בסביבה הטרוגנית ורוצים שגם ילדיהם יגדלו 
בסביבה כזו. אלונה אף הייתה ילדה חילונית בגן דתי, מעין קשת ללא תווית. רואים בדאגה כיצד החברה הישראלית מפספסת, ונעה לעבר 
בידול שבעטיו נפגשים עם דתיים רק באוניברסיטה. קהילה מדהימה, אנשים אכפתיים, יוזמים ומעורבים. משהו שלא קיים כל כך בהוויה 
החילונית.    ילדים - היה ברור שהשמות יתחילו ביוד, מהתנ”ך ולא יוניסקס. יואב -  בן ונכד בכור. השם חיכה לילד. יערה - מתוקה כמו דבש. 
בעת כתיבת שורות אלו יש עוד יוד בדרך.    אלוהים:  אלונה - יש. סער - אם אלונה אמרה שיש אז יש.   כיבוי אורות:  ילדים - 21:00 במקרה 

הטוב, לאחר משא ומתן. הורים - 24:00      פנטזיה: שביתם השני יבנה בקרוב ובמהרה. 

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

משפחת רום רח’ הגורןמשפחה מבוקשת
ראיינה: אילנה כרסנתי

והיענות  קשב  של  מתמשכת  חוויה 
אינו  אך  הכרחי,  הוא  זה  תנאי  אמפטית. 
איכפתיות,  שתתפתח  מנת  על  מספיק. 
נפרד,  כאדם  באחר  ההכרה  מחויבת 
אוטונומי ושלם בזכות עצמו. זאת בשונה 
חלקי,  אובייקט  כאל  לאחר  מההתייחסות 
שמטרתו לשרת את צורכי הילד, ללא כל 

מחשבה שגם לו יש צרכים משלו. 
התינוק הקטן אינו מודע כלל לצרכיה של 
אמו וכמובן לא לרעיון שעשויים להיות לה 
שהכרה  כדי  שלו.  מצרכיו  שונים  צרכים 
עם  מפגש  שיהיה  צריך  תתרחש  כזאת 
אינו  ויניקוט  תסכול.  כלומר,  המציאות, 
לצרכי  מקסימלית  היענות  על  מדבר 
במידה  כשהוא  בתסכול,  ורואה  התינוק 
חיוני  דבר  התינוק,  על-ידי  הנסבלת 
שעל  נוסף  דרך  ציון  תקינה.  להתפתחות 
התינוק להשיג על-פי ויניקוט הוא  הגילוי 
לאם,  ולתרום  להעניק  מסוגל  הוא  כי 
שהוא  בכך  רבות,  עצמו  לו  שתורם  דבר 

שיש  העולה  מהתוקפנות  חרדה  מרגיע 
כנפרד  עצמו  את  לחוות  לו  ומאפשר  בו 
ובעל יכולת. באופן פרדוקסלי, ההזדמנות 
לתרום היא זו שמאפשרת לו להיות בעל 

יכולת לאיכפתיות.
מתוך הדברים האלו נראה כי יש ביכולתנו 
לעשות לא מעט על מנת לחנך את ילדינו 
לסובלנות לזולת ולדעותיו, ויותר מכך - גם 
לחוש אחריות לזולת. מעניין לחשוב למשל, 
כיצד ניתן לעודד את הילדים לתרום יותר 
לסביבתם הקרובה והרחוקה )הקטיף למען 

הנזקקים הוא דוגמה מצוינת(. 
יש  לסובלנות  בחינוך  כי  נראה  כן  כמו 
ויפתח  עצמו  את  יכיר  ילד  שכל  לשאוף 
יהיה מסוגל, בהתאם  אמונה בערכו, אבל 
לגילו, לראות גם את חולשותיו ולהתמודד 
חולשותינו  על  לחשוב  נרבה  “הבה  עמן. 
צרפתי,  כומר  דווקא  פעם  כתב  שלנו”, 
של  לחולשותיהם  סובלניים  נעשה  “כך 
האחרים”. או כפי שנאמר באמרה חסידית: 

“כל הרואה את הצל של עצמו ייטיב לראות 
את האור שבזולת”. 

בין  נובעת,  ל”קשת”  שלי  ההצטרפות 
לשוני  ילדיי  את  לחשוף  מהרצון  השאר, 
הקיים בין אנשים ודעות שונות. לא בדרך 
אלא  לסובלנות,  תיאורטית  הטפה  של 
בדרך של מגע ישיר ומפגש חי עם אנשים 
שאמונתם ודרך חייהם שונה. כל זאת מתוך 
עצמאית  זהות  לגבש  להם  לסייע  תקווה 
המבוססת על הכרת עצמם, לחדד שאלות 
פתיחות  מתוך   - באו  ממנו  הרקע  לגבי 

להכיר את  האחר והשונה.
אני מקווה כי בקהילה שלנו נשכיל לקיים 
ניסיון  מתוך  השונות,  הדעות  בין  דיאלוג 
ובמקביל  המשותף,  המכנה  מהו  להבין 
נקודות  את  גם  אינטלקטואלית  לחדד 
מטשטוש  להימנע  כדי  ביניהן,  המחלוקת 

זהויות.  
לילך דורון- ענתי                                               
אם לעופרי, כיתה ב’, קשת



יהודה זלצברג

תעלומת מטמון הברון  פרק 20 - אויב ואוהב

המשך יבוא...

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

של  ַהגָדֹול  ָהחֹוֶפש  מימי  באחד  לילה  בשעת  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה  של  ָהֲעִתיָקה  הְּבֵאר  למתחם  הגיע   2020 שנת 
בעל-כורחו  כמעט  הְּבֵאר  אל  נמשך  הוא  ֵמִאיר.  בשם  ילד 
שיעזור  חוט,  קצה  איזה  לגלות  ותקווה  עצומה  סקרנות  מתוך 
ִחיָדה  כתב  לפענח  השתייך  אליה  ַהָּברֹון  ַמְטמֹון  ולֲחבּוַרת  לו 
מראי-מקומות  חמישה  רשומים  בחידה  הְּבֵאר.  ליד  שהתגלה 
מן ַהָתנַ”ְך אותם כתב על דף ָרִּבי ַאבָרָהם יֲַעקֹב גֶלַמן, מראשוני 
מתיישבי ַהמֹוָשָבה, ִּבְשנַת תרמ”ז. יְַלֵדי הֲחבּוָרה ֵהִבינּו שפתרון 
ערך  יקר  ָתְכִשיִטים  מטמון  למציאת  אותם  לכוון  אמור  ָהִחיָדה 
אולם  גלמן.  של  לידיו  מסר  ובעצמו  בכבודו  רֹוטִשילד  שַהָּברֹון 
של  חוקר  זר,  אדם  אותו  אדם  תפס  הְּבֵאר  אל  ֵמִאיר  כשהגיע 
המּוזֵיאֹון ושמו פרופסור יְִפַתח ָצפֹון, ודרש ממנו באיומים לענות 

לו על שאלותיו. האם ֵמִאיר יגלה לפרופסור את סוד ָהאֹוָצר?

מאיר היה אחוז אימה. הוא הגניב מבט מבוהל אל פניו של הזר 
שלפת את זרועו בחוזקה. הצל שהטיל אור הירח המעומעם על 
למאיר  נראתה  המוארת  עינו  אך  פניו,  מחצית  על  האפיל  האיש 
קרב  האיש  אותו.  לפקוד  החל  ברכיים  ופיק  מאוד,  עד  מאיימת 
את פיו אל אוזנו של מאיר ולחש לו, “מאיר יקר שלי, גונבה שמועה 
ימים.  כמה  לפני  פה  שנמצא  הדף  על  משהו  יודע  שאתה  לאוזני 
אתה יודע, הדף שבתוך התיבה?”. מאיר תמה לעצמו איך הגיעה 
השמועה לאוזני האיש הנורא הזה וגמגם, “א...א...איזה דף?”. האיש 
הפעיל לחץ חזק יותר על זרועו של מאיר, והלה החניק יללת פחד 
כשהאיש המשיך באיומיו, “אתה לא רוצה לשקר לי, נכון? סופך 
יהיה רע ומר. אם תשתף איתי פעולה, לעומת זאת, תוכל להיות 
עוזר שלי. אתה יודע, אני פרופסור ידוע, זה כבוד להיות לי לעזר. 
מה אתה אומר, אולי בכל זאת אתה נזכר במשהו לגבי הדף?”. 
מאיר רצה לזעוק הצילו או לנסות לברוח, אך הוא לא העז. בצר 

את  להסתיר  שיוכל  ולקוות  שאלותיו  על  לאיש  לענות  החליט  לו 
מצאו  שהפועלים  הצהוב  לדף  מתכוון  אתה  “אה,  האוצר.  דבר 
כאן?”. פני הפרופסור אורו. כעת ידע שאכן תפס את אחד מילדי 
החבורה. “נכון, יפה מאוד. עכשיו ספר לי מה אתה יודע על הדף 
ואיך הגעתם אליו. ואוי לך אם אתפוס אותך משקר; אני יודע יותר 
ומיד אגלה אם אתה עובד עלי!”. מאיר  יכול לדמיין  ממה שאתה 
התחיל לספר לאט, מייחל בליבו למישהו שיעבור שם ויוכל להציל 
באתר  קבור  שמצאנו  מכתב  דרך  הדף  אל  הגענו  “טוב,  אותו, 
ידי רבי  הבנייה של חטיבת הביניים של קשת. המכתב נכתב על 
אברהם יעקב גלמן, שהיה מראשוני המייסדים של מזכרת-בתיה.” 
הפרופסור האיץ במאיר בלהט, “כן, אני יודע מי זה גלמן, אני חוקר 
של ההתיישבות הציונית בארץ בתקופת העליה הראשונה. מה היה 
כתוב במכתב?”. מאיר הבין עתה מדוע האיש כה נסער ממציאת 
גלמן  את  פגש  רוטשילד  הברון  המכתב  “לפי  והמשיך,  הדף 
במזכרת-בתיה כשהתארח פה עם אישתו בשנת תרמ”ז, ואז נתן 
לגלמן לשמור לו על משהו.” הפרופסור עצר את מאיר, “מה זאת 
מאיר  אמר  “טוב”,  האמת!!”.  את  עכשיו  לי  תגיד  משהו?  אומרת, 
כשלפתע  לספר  התחיל  אוצר..”,  לגלמן  מסר  “הברון  בהיסוס, 
נחת על שניהם דבר מה כבד, וחושך מוחלט אפף אותם כשמעדו 
בקרקע,  כשפגע  צעקה  קול  השמיע  הפרופסור  ארצה.  שניהם 
ואחיזתו בילד נשמטה. מאיר גילה כי החושך שסבב אותם לפתע 
נבע מיריעת בד גדולה שהושלכה עליהם. הוא נחלץ מן היריעה, 
מותיר  משם,  הרחק  ולרוץ  רגליו,  על  לקום  כדי  הרגע  את  וניצל 
אחריו את הפרופסור הפגוע לכוד בתוך יריעת הבד. בעודו רץ על 
נפשו הבחין פתאום שמימינו מלווה אותו בריצה ילד אחר מחבורת 
הילד  אותו מציפורניו של הפרופסור,  הילד שהציל  מטמון הברון, 

שהיה שונאו עד לאותו ערב, ילד חביב ושמו גיל.

ברכת מזל טוב
מכל הקהילה

למשפחת הוסיאוסקי
להולדת הבת

הרבה אושר ושמחה

“אני פורים אני פורים
שמח ומבדח

הלא רק פעם בשנה
אבוא להתארח”...

מסיבת פורים למבוגרים בהשתתפות כ-200 אנשי הקהילה ואורחים. 


