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 - אומר  ואני  מונדיאל,  על  מדברים  אתם 
יוצאים למשחק כדורגל  ובן  סקנדל. אבא 
 200 מהכיס  להם  נעלמים  להרגיש  ובלי 
שקל. למה? כי רק בארץ מכבי נתניה היא 
מינימום ליברפול, רק בישראל בני-יהודה 
היא לא פחות מריאל מדריד. כרטיסי ילד 
אתה  אם  בטח  למצוא,  אפשר  אי  כמעט 
כרטיסי  המשחק.  לפני  שעה  חצי  מגיע 
חייל? פטנט ישראלי, כל העם צבא. אתה 
רואה בני 30 עם קוקו עד הכתפיים וכרטיס 
חייל ביד מדקלמים לסדרן בכניסה: “באמא 

שלי, אחי, אני ברגילה, החוגר בבית”.

אם כבר הצלחת איכשהו להיכנס והחלטת 
מוטב  הגרון,  את  להרטיב  למזנון,  לגשת 

בשוק.  זולה  הכי  המשכנתא  מה  שתבדוק 
אני משתגע, מאיפה החוצפה? מי נותן להם 
הכדורגל  למגרשי  כאלה?  מחירים  לגבות 
אסור להכניס בקבוקי שתייה. הילד צמא? 
בעיה שלו, שיבלע את הרוק. כוס פלסטיק 
עשרה  עולה  שחורה  קולה  עם  לבנה 
שקלים. לוקח בעל המזנון בקבוק קולה של 
ליטר וחצי, שעולה חמישה שקלים בסופר, 
פלסטיק,  כוסות  שמונה  עיניך  מול  מוזג 
והנה, בחישוב מהיר ומקומם הבחור עושה 
מי  ותקילין.  טבין  שקלים   75 וחצי  בשנייה 
לקבל  לי  תנו  כדורגל,  שחקן  להיות  צריך 
זה  קולה,  לא  זה  קולה.  רק  ולמכור  זיכיון 
זהב. )אמיר מרום על העושק באיצטדיונים(

הביטוי הוא בארמית ומשמעותו המילולית: 
המלא(. במשקל  )דינרים  ושקולים  טובים 

ומתייחס  מליצית  בשפה  משמש  הביטוי 
גדול.  כסף  סכום  לרוב  כסף,  לסכום 
מזומן,  טוב”,  “כסף  היא,  הביטוי  משמעות 
ובשימוש  לסוחר”  “עובר  המלא,  המחיר 

מדויק יותר אף “מזומנים”, “מרשרשים”.
הבבלי  בתלמוד  הוא  הביטוי  מקור 
ב’(.  עמוד  מ”ד,  דף  מציעא,  בבא   )מסכת 
חייא  דרבי  מברתיה  דינרי  אוזיף  “רב 
דרבי  לקמיה  אתא  דינרי  אייקור  לסוף 
 חייא אמר לו: זיל שלים לה טבין ותקילין” 
]רב לווה דינרים מבתו של רבי חייא. בסוף 
התייקרו הדינרים. בא לפני רבי חייא. אמר 
ותקילין  טבין  לה  שלם  לך  חייא:  רבי  לו 
] ריבית(  חשש  ללא  שלווית   )הסכום 
הדוברים,  רוב  בקרב  אנו,  בימנו 
לצורך  היא  לביטוי  שיש  המשמעות 
אחר. או  זה  תשלום  של  גובהו   הדגשת 

ברצף  פרשות  שתי  קוראים  אנו  השבוע 
כהן  בהלכות  הדנה  מות”  “אחרי  - פרשת 
גדול בקודש הקודשים ביום כיפור; איסור 
ואיסור שחיטה מחוץ למקדש  דם  אכילת 

ואיסורי גילוי עריות. 
ארוכה  סדרה  פירוט   - “קדושים”  פרשת 
מוסיף  שקיומם  ואיסורים  מצוות  של 
המפורטות  המצוות  ישראל.  לעם  קדושה 
כוללות ביניהן: כיבוד הורים, שמירת שבת, 
איסור עבודה זרה, מתנות לעניים, הגנה על 
ולנטור. סך  ואיסור לנקום  חלשים בחברה 
ושלושים  “עשה”  מצוות  של שלוש עשרה 
מפורטות  תעשה”  “לא  איסורי  ושמונה 
הלל  של  הידוע  הפסוק  גם  בפרשה  כאן. 
הזקן, אבן-יסוד של יחסים ישרים בין אדם 

לחברו: “ואהבת לרעך כמוך.”  

להורים
להתעמק  פחות  רוצה  הייתי  השבוע 
בפרטים הרבים שכתובים בפרשיות, אלא 
הם  בהם  התקופה  עם  לחברם  לנסות 
יום הזכרון לשואה ולגבורה  נקראים - בין 
לבין  ישראל   ויום הזכרון לחללי מערכות 
החגיגות של יום העצמאות, ל”ג בעומר, יום 

ירושלים ושבועות. 

כאשר  לתקופה,  להתחבר  בנקל  אפשר 
קוראים את שמות הפרשות ברצף: “אחרי 
והגבורה  ההקרבה  אחרי  קדושים”.  מות 
השואה,  בימי  לתפישה  הבלתי-ניתנים 
מערכות  ובכל  העצמאות  במלחמת 
היהודי  העם  כאן,  אנו  נותרנו   - ישראל 
בארץ-ישראל שנהיה לעם ישראל החופשי 

במדינת ישראל.  
אי-אפשר שלא לחבר בין הדברים, “אחרי 
כיצד  עצמאות.  קיבלנו  קדושים”  מות 
העצב- רצף  תחושת  את  להעביר  אפשר 
מספיקים  האם  לילדינו?  הזו  שמחה 
עצמם  על  החוזרים  השנתיים  הריטואלים 
לאחרונה  השמחה?   ובימי  הזכרון  בימי 
של  בסדנאות  הפיוט  חשיבות  על  למדנו 
ואכן  המשתף...  החינוך  על  פיוס”  “צו 
ולחן,  מילים  כיצד  מרגישים  לעתים  כולנו 
עמוק  חודרים  שיר,  ומילות  אקורדים 
למוחנו ולעתים ממשיכים להתנגן לנו שוב 
ושוב תקופה ארוכה...  הייתי רוצה להביא 
רק כמה דוגמאות שייתכן ותרצו ללמד את 

ילדיכם.

 לילדים
או  שיר  הוריכם  עם  יחד  או  לבד  תקראו 

לזמזם לכם את  ותבקשו מההורים  שניים 
מנגינת השיר. תוכלו לבחור אחד מהשירים 
בה  השנה  לתקופת  מתאים  לכם  שנראה 
אנו נמצאים, לימי הזכרון, ליום העצמאות 

וליום ירושלים. 

1(  את מביאה הכל לידי דמעות
מילים ולחן: שלום חנוך

את מביאה הכל לידי דמעות

ביום יפה כזה, יכולנו לבלות

בחוץ אביב מדליק פריחה

רציתי לבקש ממך סליחה

רציתי להצחיק אותך

והנה את בוכה

לו רק יכולתי להביא לך פתרונות

כל מה שרק ניתן

היה כבר כאן מזמן

להביא לך פתרונות

כל מה שרק ניתן

היה כבר כאן מזמן



היחס לאלוהים ולבני אדםקדושים תהיו

2(  דרכנו  -  מאת יענקלה רוטבליט
 אור הנר נמהל באור הירח

 על הכר שערך שפוך
 בחלון צמרת עץ פורח

 והשקט חזר, רואים לפי החיוך

 סערה היתה הנה חלפה לה
 ופניך שוב רוגעות כפני הים
 עם האור נוסיף ללכת הלאה

 עוד הדרך רבה המסע עדיין לא תם

 לא קלה היא לא קלה דרכנו
 ועינייך לפעמים כה נוגות

 עוד שדות פורחים יש לפנינו
 עוד הרים גבוהים וצונני פסגות

 רסיסים של אור בדמעותייך
 וחיוך שוב מגשש דרכו אליי

 כל הטוב עודנו לפנייך
 שימי ראש על כתפי תני לי ידך בידי

 עוד מעט יתם הנר לגווע

 עוד מעט יובס השקט המבורך
 המולת היום תתחיל לשקוע

 לא תהיי לבדך, אני אהיה שם איתך

לא קלה היא לא קלה דרכנו.

לסיום אני חוזר להתחלה - לפסוק הראשון 
של פרשת “אחרי מות”:  “וידבר ה’ אל משה 
אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני-ה’ 

וימותו”.  
כל ההמשך עם פירוט המצוות המדוייקות 
בקודש-הקודשים  אהרון  של  להתנהגות 
ביום כיפור - לא נראה לנו שייך לטרגדיה  
אפשר  מעט מחשבה  עם  אך  עבר...  שרק 
להבין: אהרון, הכהן הגדול הראשון, באבלו 
משימה  כעת  לבצע  חייב  בניו,  שני  על 
משימה  סבלו,  על  להקל  כדי  גדולה 
יצא  שרק  שלם  עם  לחנך  עליו  אמונית. 
שבין  ביחסים  לנהוג  עליכם  כך  מעבדות: 
אדם לחברו, כך עליכם לנהוג ביחסים שבין 
אבדן  את  כואבים  אנו  ואם  למקום...  אדם 
אהובינו, עלינו לזכור פסוק מפרשת שמיני: 
”...בקרבי אקדש ועל-פני כל העם אכבד”. 

וזה מתקשר לי לשיר הבא:  

ואהבת לרעך כמוך
 רקמה אנושית אחת 

 חוה אלברשטיין 
 מילים ולחן: מוטי המר
 ...כי כולנו, כן כולנו 

 כולנו רקמה אנושית אחת חיה 
 ואם אחד מאיתנו 

 הולך מעמנו 
 משהו מת בנו - 

 ומשהו, נשאר איתו 

 אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע 
 את האיבה, אם רק נדע.

אם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו
 )אם נדע להשקיט(

 על אף עלבוננו, לומר סליחה,
 אם נדע להתחיל מהתחלה.

כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה...

שבת שלום,
ירון נשר
אב ליואב, כתה ד’ ולרעות, גן דולב  

“קדושים  מאחורי  המסתתר  המסר  מהו 
אחרים  מסרים  מהרבה  להבדיל  תהיו?” 
של התורה, מסר זה נשמע “באוויר,” מאוד 
לא מוגדר ואפילו סוביקטיבי. המסר נראה 
מציאותי.  לא  ואולי  להשגה  אפשרי  בלתי 
מסר זה מוצג  כחזון וכמטרה, אולי בלתי 
ניתנים להשגה אף שעלינו לשאוף אליהם. 
על כן, כיצד עלינו להבין את הדרישה של 

“קדושים תהיו?” 
אל  “דבר  קוראים:  אנו  הפרשה  בתחילת 
מוולוזין  הנצי”ב  ישראל.”  בני  עדת  כל 
ואחד  אחד  כל  כל,  המילה  את  מדגיש 
הכתוב  כקולקטיב!  ולא  כאינדיבידואל 
וביכולת  האדם  בני  שבין  בשונות  מכיר 
כל  של  וכישוריו  אישיותו  מבחינת  השונה 
מאחורי  המסתתר  המסר  כן  על  אחד. 
“קדושים תהיו” ייתכן שהוא בעל משמעות 
ביכולתו לשאוף  וכל אחד  אינדיבידואלית 

אליו בדרכו. 
באותו הכיוון, מפרשים רבים רואים במילה 
“תהיו,” בלשון עתיד, את הרמז לכך שכוונת 
זו. משהו  המסר כאן היא לשאוף למטרה 

שנקרא לו היום בשפה המודרנית ‘חזון’.  
אך מהו אותו החזון?

ההבחנה  שבירת  הוא  החזון  לדעתי, 
למקום  אדם  שבין  מצוות  בה:  שהורגלנו 
פרשת  לחברו!  אדם  בין  ממצוות  שונות 
ולתמיד  אחת  לשבור  באה  קדושים 

דיכוטומיה מלאכותית זו.
שונות,  מצוות  ואחת  חמישים  זו  בפרשה 
למקום”  אדם  שבין  “מצוות  מכונות  חלקן 
בניגוד  לחברו.”  אדם  שבין  “מצוות  וחלקן 
נוהגים לעשות  להבחנות שאנו כבני אדם 
בין המצוות, בפרשת קדושים הן מעורבות 
ואף באותו  בזו. באותה פרשה  זו  ושזורות 
יחד  שזורים  אלו  שני  כאשר  רק  פסוק. 
)או להפחתה(, רק  ניתנים להפרדה  ואינם 

כך ניתן לשאוף ל”קדושים תהיו.”
ואביו תיראו  “איש אמו  כך למשל בפסוק 
אלוקיכם”  ה’  אני  תשמרו,  שבתותי  ואת 
אדם  שבין  מצוות  בין  מוחלט  עירוב  קיים 
לחברו לבין מצוות שבין אדם למקום. גם 
הסדר בפסוק מעניין: מצוות כיבוד ההורים 
)להבדיל  השבת  מצוות  לפני  מוזכרת 
מסדר עשרת הדברות(. אפשר לאגד את 
בפרשת  לחברו  אדם  שבין  המצוות  כל 
כמוך.”  לרעך  “ואהבת  בפסוק  קדושים 
כמאמר רבי עקיבא “זה כלל גדול בתורה.”

לרעך  ‘ואהבת  לערבוב:  דוגמה  עוד  זוהי 
את  לאהוב  עליך  כלומר;  ה’!’’  אני  כמוך, 
הרֵע לא רק כדי שתהיה אנושי ומוסרי אלא 
חוזר  ה’”  “אני  המילים  צמד  ה’.  כמצוות 
ודווקא  פעמים  של  רב  מספר  בפרשתנו 

במצוות שבין אדם לחברו.
תיתן  לא  עיוור  ולפני  חרש  תקלל  “לא 
מכשול ויראת מאלוהך , אני ה”’ )פסוק י”ד(

ויראת  זקן  פני  והדרת  תקום  שיבה  “מפני 
מאלוהיך , אני ה’”  )פרק י”ב פסוק ל”ב(

יגור גר בארצכן לא תונו אותו כאזרח  וכי 
מכם יהיה לכם הגר הגר איתכם ואהבת לו 
כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני ה’ 

אלוהיכם” )פרק יט פסוק ל”ד(
בחינוך הדתי והחרדי מחנכים להפרדה בין 
מצוות שבין אדם למקום לבין מצוות שבין 
שנים התפרסם  לפני מספר  לחברו.  אדם 
בעיתון מחקר מדעי על בני הנוער בחינוך 
במחקר.  השתתפו  נוער  בני   2600 הדתי. 
המצוות  שמירת  מידת  את  בדק  המחקר 
כקנה מידה ל”דתיותו” של הנוער. השאלות 
על  ומקפידים  שומרים  כמה  היו:  שנשאלו 
בשבת?  חשמל  מדליקים  האם  הכשרות? 
מתפללים  האם  תפילין?  מניחים  האם 
שחרית  תפילת  מתפללים  האם  ערבית? 
חשובים  בוודאי  אלה  כל  וכדומה.  במניין 
מאוד, אבל, לא נשאלה שאלה אחת בעניין 
על  שאלו  לא  לחברו.  אדם  שבין  מצוות 
היחס להורים, על היחס לזקן, לחלש, לגר, 
לאחר, על היחס לחבר - על “ואהבת לרעך 
אלה  האם  דתיות?  לא  זו  האם  כמוך!” 
מצוות סוג ב’? מספיק להזכיר את הנעשה 
החולים  בית  לבניית  מסביב  הדת  בשם 
באשדוד ועוד נושאים שאינם ראויים להיות 

מועלים על כתב.
בין  הפרדה  מעין  ישנה  הדיברות  בעשרת 



התכתבות מורכבתאלוהים ואני

קצת תרבות
אסנת פרל

מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבין 
אדם למקום, אך הן מהוות חלק בלתי נפרד 
מעשרת הדיברות. הנצחת הדיכוטומיה היא  
שבירה שנייה של הלוחות. ניתץ לוח אחד, 

כאילו לא היה קיים. 
כי מצוות  הוא  המסר של פרשת קדושים 
שבין אדם לחברו אינן שונות ממצוות שבין 
אחודה  אחת  מערכת  זוהי  למקום.  אדם 
מצוות  להפרדה.  ניתנת  ובלתי  ושזורה 
ממצוות  פחותות  אינן  לחברו  אדם  שבין 
מוסיף  אינו  הכתוב  למקום.  אדם  שבין 

סתם “אני ה’” או “אני ה’ אלוהיכם.” על ידי 
הקדוש  אני,  כי  הכתוב  מבהיר  זו  תוספת 
מצוות  לשמור  אותך  מצווה  הוא,  ברוך 
“שמעו  ישעיהו  הנביא  בדברי  נסיים  אלה. 
אחיכם  אמרו  דברו,  אל  החרדים  ה’  דבר 
שנאיכם מנדיכם למען שמי יכבד ה’ ונראה 
בשמחתכם והם יבשו.” אין לי ספק כי כוונת 
‘ואהבת  דברו:  אל  החרדים  הייתה  הנביא 

לרעך כמוך , אני ה’.’’  

אלי רבל
אב לחן, כיתה ד’, קשת

אתה שקראוך אלוהים ולך עוד אלפי שמות 
העולם  כל  נשות  בפי  הנישאים  )וצורות( 

ענה לתפילות!
של  מגרונן  הנזעקת  חנה  לזעקת  הקשב 

הנשים!
ומלא אחריה באהבה ובחמלה. 

)מיקי-שנת 1996 - מתכתבת עם אלוהים(

תודה אלוהים!  תודה אלוהים!
הודעה  קבלת  לאחר   2010 שנת   – )מיקי 

משמחת ותוך כדי שטיפת כלים ( 

זה לא יכול להיות, זה הזוי, אתה צוחק עליי 
אלוהים?!

)מיקי -2009 - בצד הדרך בין מזכרת בתיה 
לאשדוד לאחר שיחת טלפון מטלטלת(  

יהי רצון מלפניך, ממרום שלח ידך להאיר 
ותצילנו מכל  עינינו שתוליכנו לשלום  את 
ממרום  מלפניך  רצון  יהי  רעתנו  מבקשי 

שלח ידך ותפתח את ליבנו...
תפילה  מארגנת   -  2008  - )מיקי 
באזכרה  העלמין  בבית  אלטרנטיבית 
של ההורים של אורי ומצטטת משירו של 
אחרי  מהמקורות[,  ]מילים  חממה  עובדיה 

שהצד “הדוסי” של המשפחה לא מגיע(.

יותר מאשר  פרורי לחם טעים  שניצל עם 
שניצל עם פרורי מצה, זה לא כל כך נורא, 

לא?! )מיקי פסח 2010(

או  באלוהים  מאמינה  את  אימא,  ענבל: 
בקופים? אימא:  אי.......

מנסה  “קשת”  חובה  גן  שש,  בת  )ענבל, 
שלה  אימא  מאמינה  במה  בדרכה  להבין 

שנתקעת עם התשובה...(

אימא: תגמור קודם את הכריך עם הנקניק 
ורק אחר כך תשתה את השוקו, לא ביחד. 

עמרי:  למה?
אמא: ככה.

)מיקי 2009 בתשובה אינטיליגנטית במיוחד 
לעמרי, כיתה ה‘, למה לא אוכלים כריך עם 

נקניק ושותים שוקו ביחד? ובו בזמן חושבת 
לעצמה: רגע, למה לא, בעצם?(

מסובך , תאמינו לי מסובך.

קצה  על  פה  המובאות  הדוגמאות  כל 
המזלג הן חלק אמיתי ואותנטי מחיי.

ומנסה  אני מתכתבת, מדברת,  מתווכחת 
לעשות עסקאות עם אלוהים הרבה מאוד 
מה  הסוף  עד  לי  ברור  לא  כאשר  שנים, 
בדיוק אני עושה ומי זה, למעשה, הפרטנר 
לא  או  מאמינה  אני  בדיוק  ובמה  שלי 

מאמינה.

מילה   - )חילונית  חילונית  אני   - לדתיים 
מוצלחת(  לא  במיוחד,  אוהבת  לא  שאני 
לכיוון  פוזלת  של   סוג  אני    - ולחילוניים 

הדתיים... ולעצמי? מה אני לעצמי? 

עם  בשלום  חיה  בעיקר  אני  לעצמי  אז 
של  הסימולטניות  הבלבול,  המורכבות, 
ושיחות עם  חיים חילוני מחד,  ניהול אורח 
ומצליחה להכיל,  בדרך  אלוהים מאידך,  
כלל, את הסלט הזה מבלי להרגיש רגשי 
שבאמת  שמה  יודעת  אני  כאשר  אשמה, 
מעניין את אלוהים )רגע, אז מה סגרנו הוא 
בן  פשוט  אהיה  שאני  קיים?(  לא  או  קיים 

אדם טוב,  לא מושלם, אבל טוב.

הוא  קשת  של  מהחזון  חלק  כאשר  ולכן, 
שהזהות  תזכרו  אז  הזהות,  וחיזוק   חידוד 
שלי מורכבת, צבעונית ולא תמיד הגיונית, 
ומה שבעיקר אני רוצה לחדד ולחזק  שזה 
ואני  אלוהים  עובדה,  בסדר.  וזה  מותר 

מסתדרים כך כבר הרבה שנים.

מיקי סבג-שמש
אם לעמרי )כיתה ה’ הרצוג(, מיה )כיתה ד’ 
קשת( , עדו )כיתה א’ קשת( 
וענבל )גן ארז קשת(  

“העולם הזה אינו ראוי למושב 
בני- אדם, בזה אתם מוכרחים 

להודות”.
אני  לא  הזה  המשפט  את 

כתבתי, אלא אמר אותו אל ג לאלים א ו-ב, 
מסצואן”.  הטובה  “הנפש  הגרמני  במחזה 
בארצות  ברכט  ברטולד  כתב  המחזה  את 
הברית אחרי שנאלץ לברוח מהנאצים בשל 
פעמים  הועלה  המחזה  סוציאליסט.  היותו 
רבות, כעת הוא מוצג בקאמרי, ואף התארח 
בחודש מרץ אצלנו במתנ”ס. ההצגה בבימוי 
אצל  רבות  שאלות  מעלה  משה  בן  אודי 
הצופה. ברכט רצה שהצופה יחוש כל העת 
לתוך  יתמוסס  ולא  בהצגה  צופה  שהוא 
אשלית המציאות הבדיונית. הפניות לקהל, 
ריבוי השירים, הדמויות המוקצנות, ההחלפות 
אותו שחקן,  ידי  על  הדמויות  המהירות של 
ונוספים  אלו  כל  הסימלית,  התפאורה 
על  ולחשוב  אקטיבי  להיות  לצופה  גורמים 
אלים  שלושה  המחזה?  מדבר  בעצם  מה 
באים לחבל סצואן שבסין לחפש נפש אחת 
סדום  סיפור  )מוכר?  אותם.  שתארח  טובה 
לא  העיירה  מאנשי  איש  הידוע(  ועמורה 
מסכים פרט לשן טה הזונה. בתמורה לארוח 
נותנים לה האלים כסף כדי שתוכל להתחיל 
מאפשר  לא  ליבה  טוב  אך  חדשים,  בחיים 
תושבי  ידי  על  נרמסת  והיא  להתפרנס  לה 
המקום העניים. היא נאלצת להתחפש ל”בן 
דודה”, בתור גבר היא יכולה להיות מספיק 
קשוחה כדי להחזיק את עצמה ואף להצליח 
הרבה  לא  בהמשך?  קורה  מה  כלכלית. 
ניתן את  האמת, ברכט רוצה שאנו הצופים 
תכונה  היא  טהור  לב  טוב  האם  התשובות. 
רלוונטית בעולמנו? האם הטוב שולט? האם 
נכנסת  וכאן  הרע?  את  לנצח  יוכל  הטוב 
גם  “גטו”  צפיתי  בה  נוספת  הצגה  לתמונה 
היא מועלית בקאמרי. ב”גטו” יהושע סובול 
בתקופת  שהיו  מרכזיים  קונפליקטים  מציג 
חזק  בין  לרע  טוב  בין  הקונפליקט  השואה. 
לחלש, בא לידי ביטוי במחזה וגם בהפקה זו 
בבימוי של עמרי ניצן. גם “גטו” היא בסגנון 
כאן  גם  מסצואן”  הטובה  “הנפש  כמו  אפי, 
הצופה נשאר אקטיבי במהלך ההצגה, ויוצא 
סוחפת  ההצגה  רבות.  שאלות  עם  ממנה 
איתי  של  מצויין  משחק  ומרגשת.  חזקה 

טיראן, של נתן דטנר, רמי ברוך ואחרים. 

הטובה  “הנפש  מתוך  משיר  בקטע  אסיים 
מסצואן”:

“למה אין לאלים במרומים חץ וקשת, 
או תותח ומפציץ ומשחתת או שתיים
להגן על הטוב, להכרית את הרשע
גם להם וגם לנו ייטב שבעתיים.”



יהודה זלצברג

פרק 23 - גילויים ובילויים תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

המשך יבוא...

החֹוֶפש  את  מנצלים  ַמזְֵּכֶרת-ַּבְתיָה  יְַלֵדי  ְּבעֹוד  יְָקִרים,  יְָלִדים 
ַמְטמֹון  ֲחבּוַרת  ילדי  וקייטנות,  ְשנַת 2020 לטיולים  ֶשל  ַהגָדֹול 
התפלשות  הכוללות  רבות,  הרפתקאות  עוברים  ַהָּברֹון 
במכולת פסולת, מאבק לילי בחוקר שאפתן, וחיפוש רמזים 
רֹוטִשילד,  ַהָּברֹון  אימו של  ַהָתְכִשיִטים של  אוצר  אל  שיובילו 
תרמ”ז.  ִּבְשנַת  גֶלַמן  יֲַעקֹב  ַאבָרָהם  ָרִּבי  לידי  שנמסר 
לפיצוח,  קשה  ְּפסּוִקים  ִחיַדת  הכילה  שמצאו  ַהְשנִייָה  ַהֵתיָבה 
שהתגלגלה גם לידיו של ְּפרֹוֶפסֹור יְִפַתח ָצפֹון. מי יגלה ראשון 

את הפתרון לחידה?

יפתח  פרופסור  של  העבודה  שולחן  על  ניצב  גדול  שעם  לוח 
צילומים  ועליו פתקים, תרשימים,  צפון שעּון אל הקיר האפור, 
ומסמכים רבים מהודקים בצפיפות אל השעם על-ידי סיכות 
התנוססה  שם  הלוח,  במרכז  והביט  ישב  החוקר  צבעוניות. 
חתיכת בריסטול ועליה כתובים באותיות קידוש לבנה חמישה 

ציטוטים מהתנ”ך:
ר  ֲאשֶׁ ַּבַּמֲעלֹות  ֶאת-ַהֵּצל  ב  וַּיָשֶׁ ֶאל-ה’,  ַהּנִָביא  ְעיָהּו  יְשַׁ “וַּיְִקָרא 

ר ַמֲעלֹות” )מלכים ב’ כ, יא(. יְָרָדה ְּבַמֲעלֹות ָאָחז ֲאחַֹרּנִית - ֶעשֶׂ
ֲחזֵה  ַעל  ַלּכֵֹהן  הּוא  קֶֹדׁש  ה’-  ִלְפנֵי  ְּתנּוָפה  ַהּכֵֹהן  אֹוָתם  “וְֵהנִיף 

ֶּתה ַהּנָזִיר יָיִן” )במדבר ו, כ(. ַהְּתנּוָפה וְַעל ׁשֹוק ַהְּתרּוָמה; וְַאַחר יִשְׁ
“ְלַמַען ִּתְמַחץ ַרגְְלָך-ְּבָדם: ְלׁשֹון ְּכָלֶביָך- ֵמאֹיְִבים ִמּנֵהּו” )תהילים 

סח, כד(.
י-ָבנָיו ִאּתֹו” )בראשית יח, ח(. ּתֹו ּונְשֵׁ “וַּיֵֵצא נַֹח ּוָבנָיו וְִאשְׁ

וְֵריַח  ְלׁשֹונְֵך,  ַּתַחת  וְָחָלב  ְּדַבׁש  ַּכָּלה;  ְפתֹוַתיְִך  שִׂ ִּתּטְֹפנָה  “נֶֹפת 
ְלמַֹתיְִך ְּכֵריַח ְלָבנֹון.” )שיר השירים ד, יא(. שַׂ

משמאל לרשימת הפסוקים היה תלוי פתק גדול ועליו הופיעה 
הכותרת “אברי גוף” ומתחתיה המילים: “חזה, שוק, רגל, לשון, 
שפתיים, לשון”. מימין לבריסטול פתק אחר נשא את הכותרת 
“נוזלים” ואת המילים “יין, דם, מים?, נופת, דבש, חלב.” עיניו של 
הוא  שלו.  הקפה  כוס  אל  ומשם  לפתק,  מפתק  נדדו  החוקר 
ומיד החמיץ פניו ומלמל לעצמו, “לעזאזל,  לגם מעט מהקפה 
אני שונא קפה שהתקרר.” בינו לבין עצמו הודה שנקלע למבוי 
סתום, וכי הוא חייב להשיג עוד מידע מהילדים לגבי האוצר של 
גלמן. אבל איך יגיע אליהם? כל שהיה לו הוא שם פרטי ופרצוף 
של ילד אחד מהחבורה - מאיר, וזה לא הספיק. הוא גמר אומר 
לשוב לאתר הבאר למחרת ולנסות לדלות עוד פרטים מזהים 

על חבורת הילדים מפי הפועלים.

“זה הוא!” קרא מאיר בחלחלה לעבר תמונתו של פרופסור יפתח 
צפון שעלתה על מסך המחשב. מבט אחד בצילום של פני האיש 
עליו  שעברו  האימה  ברגעי  ברעד  להיזכר  כדי  למאיר  הספיק 
מאיר  של  בזעזוע  הבחין  גיל  החוקר.  אותו  תקף  בו  לילה  באותו 
לחפש  כדי  גיל  של  בביתו  נפגשו  החברים  שני  שכמו.  על  וטפח 
באינטרנט תמונות של חוקרי העלייה הראשונה בניסיון לאתר את 
יפתח  פרופסור  לו  “קוראים  להכיר.  מזלם  שאיתרע  החוקר  שם 
צפון, ולפי מה שכתוב כאן, הוא חוקר ידוע של ההתיישבות הציונית 
בארץ ישראל בסוף המאה התשע עשרה, במיוחד של הביל”ויים,” 
דיווח גיל. “אני לא ממש יודע מה זה ביל”ו, חוץ מזה שיש על שמם 
צומת ביל”ו ליד מזכרת,” אמר מאיר. גיל בדק במהירות ברשת 
וסיכם למאיר, “ביל”ו זה ראשי תיבות של בית-ישראל לכו ונלכה. 
זו קבוצת יהודים מרוסיה שהחליטה לעלות לארץ ישראל בערך 
באותו זמן שקמה מזכרת-בתיה, ולהיות פה איכרים חלוצים. הם 
הקימו את המושבה גדרה וגם עזרו להקים את רחובות ומזכרת-
בתיה.” מאיר הנהן, “זה מסביר למה דווקא פה יש צומת על שמם.” 
גיל הוסיף, “ולפי מה שקראתי על הפרופסור אני יכול להבין למה 
שהוא  הדברים  סוג  בדיוק  זה  שלנו.  האוצר  אותו  מעניין  כל-כך 
מפורסם.”  להיות  יהפוך  הוא  האוצר,  את  יגלה  ואם  בהם,  עוסק 
מאיר כיווץ את גבותיו, “את האוצר הזה הוא יימצא על גופתי!” גיל 

חייך לעומתו.

“היי, מה קרה, למה אתה בורח?” קראה סתיו, שכנתו בת התשע 
גרו,  בו  לבנין  שיחקו קלאס מתחת  רגע הם  לפני  אך  אופיר.  של 
ולפתע נעצר אופיר תוך כדי דילוגים על רגל אחת, שמט את האבן 
מידו, אמר לעצמו “יכול להיות שזה זה?” ופתח בריצה לעבר חדר 
המדרגות. סתיו הרימה את האבן, התבוננה בה והרהרה לעצמה 
“מה הוא ראה פה?” אך אופיר כבר ישב על הספה בביתו ודפדף 
בזריזות ממקום למקום בתנ”ך שבידו, סופר פסוקים אחורה, ועם 
הניצחון  חיוך  והתפשט  הלך  עצורה,  בנשימה  שקרא  פסוק  כל 
המתוק על פניו. לאחר שסיים הניח את התנ”ך על שולחן הזכוכית 
הסלוני, ואז החל לקפוץ כמי שדורך על גחלים תוך כדי שהוא שר 

לעצמו “גיליתי וגיליתי, גיליתי וגיליתי”... 

תה ד’ קשת במורל גבוה
כי
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