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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

יש פנים לכאן ולכאן    מילה בסלע 

וּלְכָאן  ּפָנִים לְכָאן  יֵׁש 
צדדים  שני  יש    -
להבין  אפשר  לעניין, 
בשני  הדבר  את 

כיוונים.

לסוגיה  כי  בנאומו,  ציין  הדין  עורך  דוגמה: 
הנדונה יש פנים לכאן ולכאן, וניתן לפרשּה 

בשתי הדרכים. 
מקור: אֶת־הַׁשֻלְחָן וְאֶת־ּבַּדָיו וְאֶת־ּכָל-ּכֵלָיו 

וְאֶת לֶחֶם הַּפָנִים ]ְׁשמֹות לה יג[. 

ּפֵרְַׁשּתִי: עַל ֵׁשם  ּכְבָר  רש”י: לֶחֶם הַּפָנִים - 
ֶׁשהָיוּ לֹו ּפָנִים לְכָאן וּלְכָאן, ֶׁשהָיָה עָׂשוּי ּכְמִין 

ּתֵבָה ּפְרוּצָה.

חוזרים לעלילה: אחרי כל ההתרחשות של 
עם  של  המאורעות  ותחילת  שמות  ספר 
ישראל, כמעט שלא קרה אירוע משמעותי 
לאורך ספר ויקרא שהוקדש ברובו לנושאי 
מלא  לעומתו,  במדבר,  ספר  הפולחן. 
ולהפיק  לילדים  לספר  שקל  בסיפורים 
למחשבה,  חומר  מעניינת,  המְחזה  מהם 
למידה מהתנהגות של דמות זו או אחרת, 
זאת מפני שבספר במדבר מוצגת בעיקר 
בני  מצד  ראויה  לא  התנהגות  של  דוגמה 

ישראל. 
ללא ספק, ההליכה במדבר אינה פשוטה, 
ולהתחיל  כנען  לארץ  להיכנס  והרעיון 
לחיות שם מפחיד קצת, אך רצף התקריות, 
והנהגתו  משה  נגד  והטרוניות  התלונות 
שנה  כל  תהייה  אותה  את  אצלי  מעלות 
יכול  העם  איך  להיות?  יכול  איך  מחדש: 
להגיב כך אחרי כל מה שהוא ראה ושמע? 
הרי התורה מספרת על היסטוריה רצופת 
להתלונן,  מעזים  עוד  ישראל  ובני  נסים, 
לא  פשוט  יד?  בהינף  זה  כל  את  לבטל 
המחשבה  בי  עוברת  כי  אם  נכון?  ייאמן, 
על  יודע לשמוח  הייתי  אני לא  גם  שאולי 
מה שיש לי במקום להזכיר כל הזמן את 
לא  טובה  כפיות  הכול,  אחרי  שאין.  מה 

נעלמה עם דור המדבר. 

האלה  והמחשבות  הזיכרונות  בכל  חמוש 
שמח  לגשת  אני  יכול  עברו,  משנים 
דברים  ספר  של  הראשונים  לפרקים 
אלא  ולילדים.  להורים  עליהם  ולספר 
שאז מתגלה מה שהדחקתי בפינה אפלה 
בכללו,  הספר  לעומת  ראשי:  של  במיוחד 
את פרשת במדבר אי-אפשר לספר בצורה 
חווייתית. זהו מִפקד גדול, רצף של ספירת 
מפקדי  מעין  משהו  שבט.  לפי  אנשים 
המרכזית  הלשכה  שמארגנת  האוכלוסין 

לסטטיסטיקה בימינו, ואף אחד לא מעלה 
של  המפורט  התוכן  את  לספר  דעתו  על 

המפקד לילדיו. 

למעשה, המפקד הזה חשוב כל כך, וכמוהו 
של  השני  בקצה  שיתרחש  השני  המפקד 
ספר במדבר לקראת הכניסה לארץ כנען 
של  השני  שמו  את  שמעניק  כ”ו(,  )בפרק 
ספר במדבר: ספר הפקודים. ואיך שכחתי 
בגיל  המקרא  עם  שהיכרותי  אני  זאת, 
צעיר נעשתה גם בלועזית? שהרי התרגום 
בחר  לצרפתית(  )וגם  לאנגלית  לתורה 
  numbers - להדגיש דווקא את השם הזה

 .desert ולא

וזה משאיר אותי עם שתי שאלות חשובות: 
מדוע המפקד חשוב כל כך? ומה אני יכול 
שהיא  שאמרתי  אחרי  הפרשה  על  לספר 

רשימה ארוכה של מספרים ושל שמות? 

פניתי,  הראשונה  השאלה  על  לענות  כדי 
כפי שמקובל, לראש פרשני התורה, הלוא 
הוא רש”י על הפסוק הראשון של הספר, 
וכך דבריו: “מתוך חבתן לפניו מונה אותם 
כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן וכשנפלו 
ושכבר  הנותרים  מנין  לידע  מנאן  בעגל 
להשרות שכינתו עליהן מנאן. באחד בניסן 
הוקם המשכן ובאחד באייר מנאן”. במילים 
כאות  רגע  בכל  נעשית  הספירה  אחרות: 
ובלשון  ישראל,  בני  לאהבת האלוקים את 

רש”י: “מתוך חבתן לפניו”. 

על  לספר  יכול  אני  מה  השאלה  כאילו 
לא  במדבר  ספר  את  שפותח  המפקד 
מסובכת דיה, ההסבר הזה של רש”י העלה 
אצלי שאלה נוספת ונוקבת לא פחות: מה 
למפקד אוכלוסין ולחיבה? כלום יש קשר 

טכני  - אקט  אלו? האחד  דברים  שני  בין 
- תנועת הלב הנפתח  והשני  ומחושב  קר 
עד  בקושיות  התחבטתי  מישהו?  עבר  אל 
שמצאתי את עצמי במצב שהמחיש לי את 
הקשר בין שני הדברים, ואני מבקש לשתף 

בכך את הילדים:

מזכרת  תושבי  רוב  כמו  הזיכרון.  יום  ערב 
שלנו  המשפחה  כל  גם  יצאה  בתיה 
לשמוע את הצפירה באנדרטה שליד בית 
את  הפותח  בטקס  חלק  ולקחת  הקברות, 
נמצאים  כולם  הזה.  והכבד  החשוב  היום 
חיילים  נוער,  תנועות  וצעירים,  זקנים  שם: 
מוכרות  פנים  מאות  מזהה  ואני  בחופשה, 
התמקמנו  אותי.  שסובבים  האלפים  בתוך 
הקטנה  הגבעה  את  שמכסה  הדשא  על 
בסבלנות.  ומחכים  הבנים,  גן  שבסוף 
עומדים  כולם  הצפירה.  נשמעת  פתאום 
ומרכינים ראש. לא שומעים מאומה פרט 
לצפירה עצמה. וכשהיא מפסיקה - קריאה 
הטקס  לשבת”.  מתבקש  “הציבור  אחת: 

מתחיל. 
הטקס התנהל באופן מכובד וראוי, ובסיומו 
שחוזרים  האנשים  זרם  עם  משם  יצאנו 
לאט וברגל לביתם, לחיים שלהם. כשקמנו 
וכולם התחילו לנוע לכיוון המושבה, בדקתי 
לידי,  עומד  אייל  מסביבי:  שכולם  מהר 
טליה נמצאת אצל יעל, ונועה הגיעה לפני 
כפי  שלה,  החברות  עם  מהמפגש  רגע 
שהבטיחה. אפשר להתקדם. הולכים בקצב 
נוגה.  האווירה  למהר.  מה  אין  כולם,  של 
כתף  צועד  עצמי  את  מוצא  אני  פתאום 
כמה  מחליפים  אנחנו  חבר.  ליד  כתף  אל 

מילים.
 

“טקס מכובד, נכון?”
“מאוד. ממש ראוי למעמד כזה.”



“מה קורה אצלכם?”
“הכול כרגיל, מה אִתכם?”

עדיין  דקות,  כמה  ממשיכים  אנחנו  וכך 
תוך כדי הליכה. פתאום אני עוצר באמצע 
משפט ומסתכל מסביב: נועה נמצאת מטר 
לפניי, טליה נשארה עם יעל, ואייל... איפה 
אייל? אני לא רואה אותו בכלל. יעל קלטה 

את המבט שלי ושואלת אותי:
“מה קרה?”

אני  הבנות  את  אייל.  את  מוצא  לא  “אני 
רואה, אבל אין לי מושג איפה אייל.” בתוך 
שנינו  עצרנו  להתקדם  שהמשיך  ההמון 
אייל!  “אייל!    - מסביב  לקרוא  והתחלנו 

אייל!”

“מה? מה אתה רוצה?”
“אני רוצה לדעת איפה אתה, זה מה שאני 

רוצה!”
“נו, אז אני פה, אבל למה אתה צועק?”

ומפחד  מוצא  ולא  אותך  מחפש  אני  “כי 
שתלך לאיבוד.”

אותם,  ספרתי  עשיתי.  מה  קולט  אני  ואז 
את הילדים שלי. בדיוק בגלל מה שאמרתי 
עכשיו: כי דאגתי להם שמא ילכו לאיבוד. 
וספרתי  הטקס  בתום  אותם  ספרתי  אז 
כדי  חבר  עם  דיבור  כדי  תוך  שוב  אותם 
וזה  ללכת.  לאן  יודעים  שכולם  לוודא 

בשבילי כמו התגלות. 

רש”י  התכוון  למה  סוף-סוף  מבין  אני 
בהסבר שהבאתי לעיל: כמו הורה שדואג 
לילדים שלו וסופר אותם כדי להיות בטוח 
עוקבים  אנחנו  כך  הם,  איפה  ידע  שהוא 
במדבר  ישראל  בני  תלאות  כל  אחרי 
והספירות באות לקטוע את רצף האירועים 
הוא  ואיפה  העם  מצב  מה  שנדע  כדי 
נמצא, מתוך דאגה אליו, מתוך חיבה אליו. 
ספר  גם  הוא  במדבר  ספר  כך  שום  ועל 

הפקודים.

שבת שלום, 
בן לנדאו
אב לנועה, כיתה ד’ ולאייל כיתה א’, קשת

שחיתות או שליחות?עשייה שלטונית בישראל

עם  לכל  מפקד  נערך  “במדבר”  בפרשת 
ישראל על שבטיו השונים. בתוך כך נערך 
אף מפקד לשבט לוי, מפקד מיוחד במינו. 
אין המדובר ב”ספירת מלאי” כפי שנעשה 
תפקידיהן  בציון  אלא  האחרים,  בשבטים 
לוי  לשבט  המשפחות  של  השונים 
שבו  העגל  חטא  לאחר  כידוע,  ומספריהן. 
שבט לוי היה היחיד שלא השתתף בביזיון 
אלוהים  החליט  הזהב,  לעגל  הסגידה 
תחת  למשרתיו  לוי  שבט  את  לו  לבחור 
הבכורות אשר היו מיועדים לכך קודם. כך 
של  הנהגה  שכבת  למעין  זה  שבט  הפך 
דתית,   - כמובן(  ואהרן  משה  )תחת  העם 
היום,  של  במונחים  וביורוקרטית.  מדינית 
ניתן לומר שבני שבט לוי היוו למעשה את 
השירות הציבורי של המערך השלטוני או 

את הפקידות הבכירה שלו. 

“בעל  של  עמדתו  את  לראות  מעניין 
המאה  בן  הרא”ש,  בן  יעקב  )ר’  הטורים” 
ה־13( על הפסוק “ואתה הפקד את הלוים 
על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר 
לו” )א’, נ’(: “’הפקד ב’ במסורה הכא ואידך 
הפקד עליו רשע - ושטן יעמד על ימינו”. 
תשומת  את  מעיר  הטורים  בעל  כלומר, 
רק  מופיעה  “הפקד”  שהמילה  לכך  לבנו 
הקודש:  בכתבי  היינו  במסורה,  פעמיים 
פעם אחת כאן בפרשתנו, בפסוק כאמור, 
בתהילים  ק”ט  בפרק  השנייה  ובפעם 
גזֵרה  של  סוג  גוזר  הוא  מכך  כמצוטט. 
שווה וקובע “וזהו שנאמר - אין אדם נעשה 
שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה הוא רשע 
מלמעלה”. באמירה קשה ונוקבת, הקובעת 
כי כל אדם שעוסק ב”שיטור” - ואין הכוונה 
לפעילות המשטרה במובן הצר אלא לכל 
מתוך  זאת  עושה   - שלטונית  פעילות 
רשעות, מניעים זרים, רצון להפיק תועלת 

אישית וכו’. 
כיוון  משקפים  הטורים  בעל  של  דבריו 

ביותר  שלילי  יחס  של  בחז”ל,  מוביל 
לרשויות השלטון בכלל ולאנשים העוסקים 
במלאכה זו בפרט. “שמעיה אומר אהב את 
תתוודע  ואל  הרבנות  את  ושנא  המלאכה 
ברשות  זהירין  “הוו  י’(  א’,  )אבות  לרשות”. 
שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן 
- נראים כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין 
לו לאדם בשעת דחקו” )אבות ב’, ג’(. עולה 
מכאן תפיסה הקובעת כי הרשות והשלטון 
דואגים אך ורק “לעצמם”, או במילים שלנו 
- הכול אינטרסים. ולא רק “השלטון” אלא 
פעיל  באופן  בו  האנשים המשתתפים  אף 
הופכים למושחתים עם כניסתם לתפקיד, 
בעלי  מאלו  ״ורוב  הרמב”ם  אומר  כך  ועל 
תלוי  שהוא  דבר  לפניהם  כשיבא  השררה 
כל  ויאבד  יפסיד  ובחשיבותם,  בשררותם 

הענוה וההכנעה”. 

תפיסה  הייתה  “שלנו”  לחז”ל  רק  ולא 
ולגבי  השלטון  מוסדות  לגבי  שלילית 
מרצונו  הבא  ״כל  חלק:  בהם  הנוטלים 
לקבל עליו משרה ואינו מחכה עד שכופין 
אותו, הרי זה נחשב לו לגנאי... דומני שאילו 
היתה מדינה בעולם שכולם אנשים טובים, 
כשם  השררה  מן  להפטר  נלחמים  היו 
)טוקרטס  אליה״  להגיע  עכשיו  שנלחמים 

ב״המדינה״ לאפלטון(
יש לציין כי קיימת אף תפיסה מעשית יותר 
ר’  ביחס לשלטון, המשתקפת בדבריו של 
חנניה, סגן הכוהנים: “הווי מתפלל בשלומה 
של מלכות שאלמלא מוראה איש את רעהו 
חיים בלעו”, אך כאמור, אין המדובר ביחס 
את  המזכירה  בתפיסה  אלא  טבעיי,  חיובי 
תפיסתו של תומס הובס בספרו “הלוויתן” 
כי ללא שליט תפרוץ “מלחמת הכול בכול” 
אשר לפרט יקשה להילחם בה, ולכן צריך 
את  ויחזיר  סדר”  ש”יעשה  חזק”  “מנהיג 

הביטחון לפרט )נשמע מוכר?(

עם  ולהזדהות  להבין  מאוד  קל  לצערנו, 
חז”ל. השחיתות פושה בכל  תפיסתם של 
רמות השלטון, ולעתים יש תחושה כי  נבחרי 
הציבור הגיעו לתפקידיהם במטרה לקדם 
של  או  שלהם  האישיים  האינטרסים  את 
ותו לא. ואף על פי כן תפיסה  מקורביהם 
זו מקוממת בעיניי ואף חוטאת בלא מעט 
צביעות. אין כל ספק כי הן חז”ל והן ההוגים 
האחרים המחזיקים באותן עמדות שליליות 
שהוזכרו אינם תומכים בשלטון של אנרכיה 
שבו “אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו 
יעשה”. הם בוחרים, אם כן, בדרך האומרת 
“כן, צריך סדר, צריך שלטון, אבל לא אני. 
לא אתה. אם אתה רוצה לשמור על מידות 
טובות ועל ידיים נקיות, תלמד תורה. תלמד 
פילוסופיה. תעשה לביתך. רק לא ללכלך 
את הידיים או את הנשמה. אנחנו נשב בצד 
ונרחץ בניּקָיון כפינו, ומישהו אחר יעשה את 

העבודה המלוכלכת עבורנו.”
בעצם  כפיה,  בניּקָיון  שרוחצת  זו  תפיסה 
היא  עצמה.  את  שמגשימה  נבואה  יוצרת 
מפקירה את השלטון בידי מי שאכן רואה 
בו קרדום לחפור בו. אני מאמינה כי חז”ל 
מורכבת,  יותר  בצורה  הדברים  את  ראו 
וכי כוונתם האמתית היא כי אכן יש צורך 
מי  כי  אך  השלטונית,  לעבודה  לפנות 
שכן  שבעתיים  להיזהר  עליו  זאת  שעושה 
לגשת  יש  משחית.  והכוח  רבים,  הפיתויים 
בצניעות  קודש,  בחרדת  זה  לעיסוק 
ובתחושת שליחות. ואולי לא בכדִי היה זה 
דווקא רבן גמליאל - שהיה לא רק מנהיג 
שהטיח   - פוליטי  מנהיג  גם  אלא  רוחני 
נותן  אני  “כמדומין אתם שררה  בתלמידיו 

לכם? עבדות אני נותן לכם!”

אפרת שפירא-רוזנברג
אם לאביגיל, כיתה ג’, 
נעמי ומיקה, כיתה א’, קשת



סיימון  )36(,  קרן )31(,  ליאורה )5.5(, מרים )3.5(  

  הוריה של קרן נפגשו בישראל, כאשר אמּה שגדלה ליד שכונת מאה שערים 
בירושלים פגשה בישראל את אביה של קרן שנולד בפולין, והיה ניצול שואה. הם 
עברו לגור בקנדה כשהאחות הגדולה של קרן הייתה תינוקת. בוויניפג נולד האח 
קרן  קרן.  נולדה  שם  קלגרי,  בקנדה”,  יפה  “הכי  לעיר  הגיעו  הם  ובסוף  קרן,  של 
גדלה בבית מסורתי ומאוד ציוני. ההורים דיברו בבית רק עברית )ויידיש כשלא רצו 
שהילדים יבינו(. הילדות בקנדה זכורה לה כמאוד קרה )“ביטלו את הלימודים רק 
)טיולים בהרים,  כשהטמפ’ הייתה מגיעה ל-37- מעלות”(, אבל גם מאוד כיפית 
פארקים ירוקים וענקיים, שיט בקאנו וימי ראשון משפחתיים(.   סיימון נולד וגדל עד 
גיל תשע במלבורן שבאוסטרליה בבית דתי-מסורתי. )למד בבית ספר של חב”ד(. 
והחליטו  כרופא,  אביו  של  עבודתו  בעקבות  לאוסטרליה  הגיעו  הבריטים  הוריו 
רמת  מבחינת  פשוט  לא  )“מעבר  שבאנגליה.  לבריסטול  לחזור  תשע  בן  בהיותו 
החיים.”( הקהילה היהודית בבריסטול הייתה מאוד קטנה והוריו היו פעילים בה ואף 
דאגו לייבא אוכל כשר לעיר.   ישראל - כבר בגיל 16, בעת ביקור אצל אחותה 
שעלתה לישראל, קיבלה קרן החלטה לעלות לארץ. “התאהבתי בארץ - באנשים, 
בים, בשמחת החיים, בדינמיות, באכפתיות ובאש בעיניים.” בעקבות אותה החלטה 
הגיעה קרן לישראל בגיל 18 והחלה ללמוד באוניברסיטה העברית, “היה כיף חיים.”  
הבית שסיימון גדל בו היה ציוני אדוק, ומאחר שהיהודים באנגליה נתפסו בעיני 

סיימון שמרנים ביותר - דבר שלא התאים לו ממש - הוא החליט להגיע לישראל בגיל 18 כדי להכיר את הארץ. הוא התנדב ללמד אנגלית 
בצפון ובאשקלון, ובסוף אותה שנה הוא החליט להישאר בארץ, והתגייס לצבא. את השירות הצבאי עשה סיימון בצנחנים: “שירות לא פשוט, 
בעיקר בגלל החלק החברתי.”   לימודים ותעסוקה - לאחר טיול של “אחרי הצבא” )חודשיים באירופה( התחיל סיימון ללמוד גאולוגיה 
באוניברסיטה העברית. “העניין בגאולוגיה התחיל מהמסעות בצבא.” סיימון המשיך לתואר שני באוניברסיטה העברית, ומשם לדוקטורט 
בהידרולוגיה )מדע המים בסלעים( במכון ויצמן ופוסט-דוקטורט באוני’ ייל בארה”ב. כיום עובד סיימון כמרצה בכיר באוניברסיטה העברית. 
גיוס כספים בעמותות. היום עובדת ב’תשמע’, בית ספר  קרן למדה חינוך וספרות אנגלית, אך בשנים האחרונות היא עובדת כמנהלת 
ומרכז לילדים אוטיסטים בירושלים: “הילדים מקסימים.” בזמן שהותם בארה”ב למדה קרן עיצוב עוגות וסיימה באחרונה קורס מקצועי 
של קונדיטוריה. בעתיד הקצת יותר רחוק היא חולמת לפתוח “עסק מתוק.”    היכרות - סיימון היה )ועדיין( חבר טוב של אחיה הגדול של 
קרן. סיימון וקרן נפגשו במסיבת יום הולדת של חבר משותף בדירת אחיה בירושלים. קרן: ”זו הייתה אהבה ממבט ראשון. נכנסתי למסיבה 
אחרי משמרת ארוכה של מלצרות. סיימון הסתובב, העיניים הצטלבו ומאז אנחנו יחד.” סיימון הציע נישואין לאחר ארבעה חודשים וחצי, 
והם התחתנו בירושלים לאחר שנה וחצי, בט”ו באב של שנת 2000.    מקומות מגורים ומזכרת בתיה: לאחר החתונה גרו סיימון וקרן ברחביה, 
וכעבור ארבע שנים עברו לרחובות בגלל הלימודים של סיימון במכון ויצמן. את רחובות הם לא אהבו וחיפשו בית במקום שקט עם קהילה. 
מאחר שהם היו מיודדים מאוד עם משפחת רובין )הוריה של אפרת ברד( שמאוד המליצו על מזכרת בתיה הם החליטו לפני שש שנים 
לעבור. קרן: “בפעם הראשונה שבאתי למושבה תפס לי את העין שלט שעליו כתוב קלגרי עם חץ וק”מ. אני מיד התאהבתי במושבה. 
אנחנו אוהבים את האווירה ואת העובדה שזה מקום קטן וכולם מכירים את כולם.” לפני כשלוש שנים וחצי הם נסעו לקונטיקט לצורך 
פוסט-דוקטורט. “חוויה מאתגרת )ויקרה( אבל יצרנו שם קשרים חברתיים משמעותיים”, ובאוגוסט לפני שנתיים הם חזרו שוב למזכרת 
בתיה. “מאוד שמחנו לחזור, וקיבלו אותנו חזרה באהבה. נדהמנו לראות איך הקהילה גדלה.”     קשת - לסיימון ולקרן הפריע שיש מערכות 
והמסורת  הזניחו לגמרי את התרבות  יום משלו. לתפיסתם, במערכת החילונית  יש סדר  ושלכל אחד  ולחילונים  נפרדות לדתיים  חינוך 
היהודית, ואילו המערכת הדתית מערבת יותר מדי את הפוליטיקה. מסיבה זו הם חיפשו דרך שלישית ו”קשת” התאים להם. מרוצים מאוד 
מ”קשת” ואוהבים את זה שלכולם יש ראש יותר פתוח ומטרה משותפת.    שמות הילדים:  ליאורה אן - קרן וסיימון רצו שם שמצד אחד 
יהיה  עברי בעל משמעות, ומצד אחר קל להגייה גם באנגלית. אן הוא שמה של אימא של סיימון, שהיא סבתא מדהימה. מרים - השם 
מרים ניתן לזכר אמּה של קרן שנפטרה לפני 5 שנים, אולם כולם קוראים לה מימי )שם שהתחיל מכך שליאורה התקשתה להגות “מרים”(. 
למימי גם שם שני, קשת, שניתן ללא קשר לבי”ס, אלא מתוך רצון להעניק לה שם אמצעי שמח עם קשר תנ”כי.   דת/אלוהים - קרן: 
“לאימא שלי הייתה אמונה מאוד חזקה שעברה ישירות אליי. אני מקווה שאוכל להעביר את זה לבנות.” סיימון: “לא יודע אם יש אלוהים, 
לא פוסל את האפשרות. אני חושב שיותר קל כשיש אמונה והלוואי שהייתה לי.”     תחביבים - קרן: ציור, קריאה, שחייה, עיצוב עוגות וכל 
הקשור לשוקולד; סיימון: ריצה, ספרות מודרנית, ולטעום את המתוקים שקרן מכינה. תחביבים משותפים: גינון וארוחות בוקר בבתי קפה.    

בילויים משפחתיים-  טיולים בטבע ובלונדון וביקורים אצל המשפחה של סיימון.     כיבוי אורות - ליאורה ומימי: 19:30, הורים: 24:00.   

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

משפחת עמנואל רח’ שקדמשפחה מבוקשת
ראיינה: שרון נוימן-הקר

מה אספר לילד?
 שיתוף בפרשיות אקטואליות

נפוץ  שהיה  ספר  זוכרים  אתם  אולי 
אספר  “מה  ושמו  הילדים,  בגני  בעבר 
לילד”. נזכרתי בשמו של הספר באחרונה 
לילדיי,  אספר  איך  האישית  מצוקתי  עקב 
אם בכלל, על מה שמתרחש. כל מי שצפה 

במהדורת החדשות, קרא בעיתון או האזין 
הסחי  מגל  להתעלם  היה  יכול  לא  לרדיו, 
האחרון ששטף אותנו עם פרשיות השוחד 
המדינה.  ראשי  בהן  שמעורבים  השונות 
שמא  או  בחדשות  ילדיי  את  לשתף  האם 

הרעות, אכסה  הידיעות  את  מהם  אעלים 
בשמיכה עבה את מסך הטלוויזיה, אשליך 
את העיתונים לפח )הּמִחזור, כמובן(, וברדיו 
לילד  תצמח  דעה  איזו  שירים?  רק  ינגנו 
לכיסו,  לביתו,  העושה  המנהיג,  דמות  על 



יהודה זלצברג

פרק 26 - אאוריקה! תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

המשך יבוא...

יְָלִדים יְָקִרים, לעתים בני אדם חושפים פנים שונים ואף הפוכים 
באישיותם בהזדמנויות שונות. כך קרה שההיסטוריון, פרופסור 
יפתח צפון, התגלה למאיר וגיל כאדם מאיים ומרושע, ולחברם 
אופיר נחשף ִצדו הידידותי והמאופק של החוקר. וגם גיל בעצמו, 
ילד חברותי, עדין ואהוב על כולם, חשף בפני חבריו בחבורת 
מטמון הברון, כי בנסיבות מסוימות עשוי הוא להפוך את עורו 
נאמנות  בחוסר  אופיר  את  כשהאשים  ורגזן,  תוקפני  ולהיות 
ותוצאותיו  המשבר  את  לרתום  בתבונה  החליט  אופיר  כלפיו. 
כדי לחבר בין החבורה והפרופסור, ולגלות לכולם את הפתרון 
לחידה של גלמן, שיוביל אותם צעד קדימה בדרך לגילוי מטמון 
התכשיטים של הברון רוטשילד. האם החבורה תסכים לשתף 
עם  להסכם  נאמן  יהיה  החוקר  האם  הפרופסור?  עם  פעולה 

אופיר? והאם יחדיו ימצאו סוף־סוף את המטמון?

באופיר  מאיר  הטיח  לגמרי?!”,  השתגעת  נורמלי!!  לא  “אתה 
כשהאחרון הציג בפניו את הסכם שיתוף הפעולה עם הפרופסור 
אדם!”.  בן  כזה  עם  עסקים  עושים  “לא  האתמול,  ביום  שרקח 
אופיר ידע שמאיר יהיה האגוז הקשה ביותר לפיצוח בשל החוויה 
בחר  ולכן  צפון,  יפתח  עם  המפגש  בליל  שעבר  המצמררת 
ילדי  שאר  להסכים,  אותו  ישכנע  שאם  קיווה  הוא  בו.  להתמקד 
הקצרה  הדרך  גם  אך  גיל.  למעט  בדרכו,  יעמדו  לא  החבורה 
מדהימה  )עובדה  מאיר  דרך  עברה  גיל  של  לבו  אל  ביותר 
בהתחשב בכך שאך זמן קצר לפני כן היו השניים שנואים זה על 
זה(. “תחשוב על זה, מאיר, הפרופסור יודע פי אלף יותר מִאתנו 
אותנו  יעקוף  שהוא  גבוהים  והסיכויים  המושבה,  ועל  גלמן  על 
לשתף  אותו  נכריח  ההסכם  דרך  רק  לפנינו.  האוצר  את  וימצא 
מפחד?  אתה  ממה  מזה,  וחוץ  האוצר.  ובגילוי  שלו  בידע  אותנו 
הוא לא יכול לעשות לך כלום עם יד אחת שבורה. ואם הוא ינסה 
לפגוע בך, נשלח את גיל לשבור לו את היד השנייה!” מאיר חייך, 
הוא  כי  אליך  נחמד  הפרופסור  “עכשיו  ספקן,  היה  עדיין  אבל 
צריך את הפתרון שלך לחידת הפסוקים, אבל ברגע שהפתרון 
יהיה בידיו, מי עֵרב לך שהוא לא יחזור להיות המפלצת שהיה?” 
הפעם אופיר חייך, “נראה שנצטרך לשמור עליו היטב. וחוץ מזה, 
אל תשכח שאצלנו נמצאת הֵּתבה הראשונה והמכתב הראשון, 
את  גילינו  שאנחנו  כהוכחה  הבריסטול,  על  שהדבקנו  ההוא 
העקבות הראשונים שגלמן השאיר.” אופיר ומאיר המשיכו בדיון 
עוד שעה ארוכה, ובסופה התרכך מאיר והסכים לדבר עם גיל, 
ואופיר זימן את שאר החברים לכינוס חירום והצבעה על ההסכם 

עם הפרופסור. 
עוד באותו אחר צהריים של תחילת אוגוסט התאספו ילדי החבורה 
ההצעה  על  הסוער  הדיון  נפתח  בטרם  עוד  נעמה.  של  בביתה 
של אופיר, התפייס גיל עם אופיר והשניים החליפו התנצלויות: גיל 
שלא  כך  על  סליחה  ביקש  ואופיר  שלו,  ההתפרצות  עם  התנצל 
תמך בגיל כשהלה הואשם בהדלפת סוד האוצר. חברי החבורה 
הפסוקים  לחידת  הפתרון  את  שיגלה  והתחננו  אופיר  על  לחצו 
שטרדה את מנוחתם זמן כה רב, אך אופיר התנגד ודרש שתתקיים 
ההצבעה, ואם יוחלט על שיתוף הפרופסור, יוכרז הפתרון גם בפניו. 
 – לאי–זוגי  החברים  מספר  הפך  לחבורה  מאיר  של  צירופו  מאז 
תשעה ילדים – ועל כן מצב של תיקו היה בלתי אפשרי. ארבעה 
חברים הצביעו נגד ההסכם וחמישה נתנו קולם בעד, ודעת הרוב 
התקבלה למרות היתרון הקטן. אופיר הבטיח לדבר עם הפרופסור 

ולקבוע פגישה משותפת עם החבורה.
ביום רביעי התאספו החברים במועדון התנועה והמתינו בדריכות 
לאחר  החדר  אל  נכנס  צפון  יפתח  פרופסור  החוקר.  של  לבואו 
כמה דקות של ציפייה דרוכה של החברים. אופיר ניגש אליו, בירך 
מאיר,  החברים.  בפני  עצמו  את  להציג  ממנו  וביקש  לשלום  אותו 
שהתכווץ במקומו כשנכנס האיש לראשונה, נאלץ להודות לעצמו 
אל  ניגש  גיל  לו.  זכור  שהיה  כפי  מאיים  אינו  החוקר  היום  שבאור 
הפרופסור, לחץ את ידו הבריאה ואמר, “שמי גיל ואני שברתי את 
היד שלך. מצטער על זה, אבל באותו רגע הייתי חייב לעזור לחבר 
שלי.” הפרופסור בלע את כבודו ואמר, “גרמת לי לא מעט סבל, 
אבל אני מעריך את האומץ שלך.” החוקר פנה אל אופיר, “נדמה לי 
שזה הרגע שכולנו חיכינו לו. אופיר, מה בפיך?” אופיר חילק לכל 
הנוכחים את ספרי התנ”ך שהכין מבעוד מועד וביקש מהפרופסור 
ציטוטי  עם  הבריסטול  את  הקיר  על  לתלות  הילדים  לאחד  לתת 
כמה  “לפני  ואמר,  פתח  הוא  המוזֵאון.  ממרתף  שהביא  הפסוקים 
ימים שיחקתי קלאס עם השכנה שלי, אתם יודעים, כזה עם עשר 
משבצות. כשהגעתי לשלב האחרון הרמתי את האבן מהמשבצת 
לחזור  צריך  שאני  הריבועים  עשרת  על  והסתכלתי  העשירית 
אחורה לתחילת המשחק. ופתאום בראש שלי התנגן סוף הפסוק 
אמרתי  ַמֲעלֹות”.  ר  ֶעשֶׂ  – ֲאחַֹרּנִית   “ החידה,  של  מהכותרת  ההוא 
לעצמי: אולי גלמן התכוון בכותרת הזאת, שצריך ללכת אחורנית 
עשרה פסוקים מכל אחד מהציטוטים. אז תספרו בבקשה עשרה 
פסוקים אחורה מכל אחד מהציטוטים ותגלו את מה שאני גיליתי.” 
כל הנוכחים החלו לדפדף במרץ בספרי התנ”ך ואט–אט שוחררו 

לאוויר עוד ועוד אנחות רווחה שמשמעותן אחת – אאוריקה! 

בשוחד,  אמונים,  בגנֵבה, בהפרת  בעָרמה, 
וכו’?  ניצול מעמדו  בלקיחה במרמה, תוך 

פשוט גועל נפש!
 

ספר הספרים שלנו אינו סולח, ההיפך, הוא 
לא  פיה  את  פערה  האדמה  חד-משמעי. 
פעם ובלעה את הרשעים לתוכה בשמחה 
ובששון, כמו במקרה המפורסם של קורח 
האדמה”  אותו  “בלעה  המושג  עדתו.  ובני 
יש  לנו  הבושה.  לנושא  במשל  מתייחס 
שתבלע  צריכים  היו  שנבחרינו  הרגשה 

אותם האדמה מבושה ולא כך היא. 

מה  עצתכם,  אנא  לענייננו,  נחזור  אבל 

המקורות  לפי  לשפוט  לילד? אם  אספר 
לא  עובדה,  צנזורה.  אין   - הוראתם  ודרך 
“בום   - אהרן  של  בניו  על  מזמן קראנו 
טרח” ונסגר העניין וכל הנושא על החטא 
ומדוע  בפתיחות.  די  בכיתות  נדון  ועונשו 
משם  ולמד  צא  כאן?  שונה  יהיה המקרה 
הבע  המעללים,  כל  על  בפתיחות  וסּפֵר 
דעתך הגלויה על הבושה והבוז, אל תסתיר 
את רגשותיך העולים על גדותיהם מכעס 
דון בשאלות  ופתוח,  גלוי  שתף  ושתף. 
המוסר העולות מהמקרים, הוקע בחופשיות 
בעונשים  ודון  הנלוזה  ההתנהגות  את 
בילד  מדובר  אם  ממילא  שהרי  הצפויים. 
לה  שאכפת  ובילדה  כזה(  אין  )למי  חכם 

זו  בדרך  למידע  ייחשפו  הם  יש(  )לכולם 
או אחרת )דרך גוגל וכיו”ב(. עדיף, אם כן, 
לבין  בינם  המתווך  המסנן,  אתה  שתהיה 
שיהיו  טוב  אלו.  בנושאים  רק  ולא  המידע 
שאתה  בגיל  בעולם,  למתרחש  שותפים 
מרגיש שהוא מספיק מבוגר לשתף אותם. 
אולי, מי יודע, זו ראיית חצי הכוס המלאה - 
חשיפת השחיתויות האחרונות תוביל לשינוי 
זועקת  הרי  הקיר  על  הכתובת  המתבקש, 
להיות  אלה שרצו  או  בתור,  והבאים  חמס 

הבאים בתור יחשבו פעמיים. מי יודע.

טל גנוסר
אב לדור, כיתה ד’, ורוני גן דולב, קשת


