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משענת קנה רצוץ    מילה בסלע 
שאי-אפשר  למישהו  כינוי 
ובמיוחד  עליו,  לסמוך 
מבחן  שבשעת  לאדם 
מתברר שאין בו כל תועלת. 
לרועץ  להיות  שעלול  מי 

לבוטחים בו. 
ב  במלכים  מופיע  הצירוף 
יח כא, ובישעיהו לו ו: “הנה 
הקנה  משענת  על  בטחת 

איש  יסמך  אשר  מצרים  על  הזה  הרצוץ 

עליו ובא בכפו וּנְקָבָּה”. 
מלך  שסנחריב,  לאחר 
אשור, הזעיק את רבשקה, 
מלכיש  שיבוא  צבאו,  שר 
רבשקה  גער  לירושלים, 
ובבני  חזקיה  במלך 
בו  מרדו  כי  על  ירושלים 
ועל כי בטחו במצרים שהם 
המצרים  את  להם.  יעזרו 

הוא כינה: “מְִׁשעֶנֶת הַּקָנֶה הָרָצוּץ”.

קָנֶה - הוא הקנה המוכר לנו היום )הנקרא 
בטעות בלשון העם - קנה סוף( צמח חזק 
עליו  להישען  שאפשר  חלול,  קנה  בעל 

לצורך הליכה.
רצוץ - סדוק

הביטוי מתאר אדם הנשען על מקל )קנה( 
אולם המקל אינו חזק דיו ונשבר ופוצע את 

כף ידו של הנשען. 

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

תקציר הפרשה:
על  הציוויים  בהמשך  פותחת  הפרשה 
עבודת הלוויים באוהל מועד. פרק ט פותח 
בפסח מדבר ופסח שני. בהמשך מתוארים 
פונה  ומשה  במדבר,  ישראל  בני  מסעות 
לחותנו להצטרף למסע במדבר. פרק י”א 
במדבר  ישראל  בני  של  ב’ניסיונות’  עוסק 
הפרשה  לנבואה.  הזקנים  שבעים  ובמינוי 
ננעלת בסיפור לשון הרע של מרים ואהרון 

על משה.

פרשת בהעלותך מזמנת בפנינו הזדמנות 
לדון בנושא מנהיגות בכלל ומנהיגותו של 
ישנם  הפרשה  סוף  לקראת  בפרט.   משה 
מספר סיפורים יוצאי דופן המעמידים את 
משה בפני התמודדות עם מצבים קיצוניים 
וקבלת החלטות בנושאים מורכבים וקשים. 
אודות  על  בפרשה  המופיעים  הסיפורים 
יוצאת  דמותו  את  בפנינו  מדגישים  משה 
הללו  הסיפורים  וכאיש.  כמנהיג  הדופן 
אילו  מנהיגות:  בתכונות  לדיון  קוראים 
מנהיג  אצל  לראות  מצפים  אנחנו  תכונות 
שמגיעים  אנשים  מאפיין  מה  עם?  של 
ספר?  בבית  בחברה?  מנהיגות  לתפקידי 
במדינה? אילו תכונות מנהיגות ניתן לזהות 

אצל משה בפרשתנו?

“והאיש משה ענו מאוד מכל האדם 
אשר על פני האדמה.”

ענוותנותו של משה בולטת לאורך הפרשה. 
מתבייש  אינו  שמשה  לנו  מגלה  י”א  פרק 
לפנות לקב”ה בבקשה לעזרה בנטל העצום 

לבדי  אנכי  אוכל  “לא  כתפיו:  על  המונח 
לשאת  את כל העם הזה כי כבד ממני”. 
התורה מרמזת שמשה משלם על כך מחיר 
אישי: “ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי 
עליהם”. הפרשנים מסבירים שבכך הפחית 
ה’ מכוחו הנבואי של משה לטובת שבעים 
לא  זה  אליו. אך מחיר  הזקנים שהצטרפו 
יתרה  כמשה,  אדם  עבור  מכשול  מהווה 
מכך - בהמשך, כשאלדד ומידד מתנבאים 
משה   - הזקנים  משבעים  שאינם  אף 
מברך אותם על הזכות שנפלה בידם ואינו 
מעניש: “ומי יתן כל עם ה’ נביאים!” משה 
אנשים  של  מהתחזקות  מאוים  חש  אינו 
בסביבתו. בסוף הפרשה משה מתמודד עם 
)“הרק אך  קנאתם של אחיו, אהרון ומרים 
במשה דיבר ה’?!”(, ושוב מוכיח את גדולתו 
ביכולתו להעלים עין מצרות עינם ולעשות 

כל שביכולתו להציל את אחותו מעונש. 
בימינו,  שגם  ומובן  ההיסטוריה  לאורך 
מידה  אינה  שענווה  לראות  בנקל  ניתן 
נראה  רבות  פעמים  מנהיגים.  שמאפיינת 
שמנהיגים חשים צורך להפגין ביטחון עצמי 
את  לרכוש  ניתן  כך  שרק  כאילו  ועָצמה, 
הזאת  המלאכותית  התדמית  העם.  אמון 
מתרסקת תדיר אל הקרקע מסיבות שונות 
- אָבדן דרך מוסרי, קבלת החלטות פזיזה, 
רבנו  משה  של  הענווה  ועוד.  יָשרה  חוסר 
עוברת כחוט השני לאורך שנות מנהיגותו, 
יוצא  מנהיג  של  מגדולתו  מפחיתה  ואינה 
ולאלוקיו.  לעמו  נאמן  ויושרו,  בכנותו  דופן 
לעצמו  מרשה  הוא  הדרך  כל  לאורך 
לוותר  להתלונן,  אישיים,  בקשיים  להודות 

על כבודו לטובת הזולת - תכונות אנושיות 
כגדול  תדמיתו  את  מחזקות  שרק  ביותר 
בישראל  נביא  עוד  קם  “ולא  המנהיגים, 

כמשה”.

פה אל פה אדבר בו
ה’  כלפי  משה  מפנה  תפילות  שלוש 

בפרשה, כל תפילה ומטרתה. 
משנאיך  וינֻסו  אויביך  ויפוצו  ה’  “קומה 
ישראל”:  אלפי  רבבות  ה’  שובה  מפניך... 
הפוכה’,  ב’נו”ן  מתוחמים  אלו  פסוקים 
מגדירה  ההפוכה  הנו”ן  רבות  דעות  ולפי 
התפילה  נפרד.  כ’ספר’  אלו  פסוקים  בכך 
גם  )הנאמרים  אלו  בפסוקים  המופיעה 
היא  תורה(  ספר  הוצאת  בזמן  בתפילה 
תפילת הדרך של משה לעם היוצא לדרך 
מכשולים  כאשר  במדבר,  וקשה  ארוכה 
רבים עומדים בפניו, ובקשה שרבבות אלפי 

ישראל ישובו למקומם, בארץ ישראל. 
בני  בתבערה:  המצער  בסיפור  בהמשך, 
ה’”,  באזני  “רע  והדבר  מתלוננים,  ישראל 
עד כדי כך שה’ מבעיר אש שאוכלת בקצה 
צעקה,  קול  מקימים  ישראל  בני  המחנה. 
ובתגובה משה מתפלל לישועתם. תפילתו 
מתקבלת והאש מפסיקה להשתולל. משה 
מוכיח כאן את יכולתו להביא לשינוי לטובת 
העם, להגיב בצורה מתונה ושקולה, להמיר 
את “צעקת” בני ישראל לתפילה  שעושה 

את שלה ומושיעה את העם.
היא  בפרשה  השלישית  התפילה 
המפורסמת ביותר. תפילה דרמטית דווקא 
בתמצות שלה - חמש מילים, חמש הברות 



והאספסוף אשר בקרבו
מבקרי המנהיגות

- אל נא רפא נא לה. כאן משה כן צועק 
את  לחוש  וניתן  מעלה,  כלפי  זו  תפילה 
הכאב האישי של משה על אחותו הסובלת. 
באישיות  אחר  פן  מייצגת  תפילה  כל 
של  הדרך,  תפילת  משה.  של  המרתקת 

בני  של  השיבה  לקראת  חזון  עם  מנהיג 
ישועה,  תפילת  ישראל;  לארץ  ישראל 
משה  של  הבלעדית  יכולתו  את  המייצגת 
חיי  המצילה  תכונה  לה’,  העם  בין  לתווך 
אישית,  ותפילה  פעם;  אחר  פעם  אדם 

ורגישותו  יותר מכל על אנושיותו  המעידה 
של מנהיג עצום זה.

בנימין גרינברג 
אב לאילה, גן ארז

מהר  ישראל  בני  יורדים  השבוע  בפרשת 
לעבר  במדבר  לנדוד  ומתחילים  סיני 
בחודש  השנית  בשנה  “ויהי  ישראל:  ארץ 
מעל  הענן  נעלה  בחודש  בעשרים  השני 
משכן העדות. ויסעו בני ישראל למסעיהם 
י’, י”א-י”ב(. השיא  ממדבר סיני...” )במדבר 
מקומו  את  מפנה  סיני  בהר  שחוו  הרוחני 
למסע במדבר לעבר מקום לא ידוע, וכצפוי 

לא עובר זמן רב והתלונות מגיעות.
טיבה של התלונה הראשונה אינו ברור: “ויהי 
ה’  וישמע  ה’  באזני  רע  כמתאוננים  העם 
ויחר אפו ותבער בם אש ה’ ותאכל בקצה 
אל  צועק  א’(. העם  י”א,  )במדבר  המחנה” 
משה, וזה מתפלל אל הקב”ה שעוצר את 

המגפה.
יותר:  הרבה  ברורה  השנייה  התלונה 
תאווה,  התאוו  בקרבו  אשר  “והאספסוף 
מי  ויאמרו  ישראל  בני  גם  ויבכו  וישובו 
יאכילנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל 
אין  יבשה,  נפשנו  ועתה  חינם...  במצרים 
כל, בלתי אל המן עינינו” )שם, פס’ ד’-ו’(. 
לבני ישראל נמאס מהתפריט הקבוע שה’ 
מספק להם, והם כמהים לגיוון. כה כמהים, 
ממצרים  העבדות  זיכרונות  שאפילו  עד 
מתערפלים בראשם, והם זוכרים ממצרים 
אוכלים  שהיו  וירקות  דגים  אותם  את  רק 
שם בחינם. וכך במחי תלונה אחת נמחקו 
להם כל שנות העבדות במצרים, העינויים 
התינוקות  רציחת  והנפשיים,  הפיזיים 
הזכרים ועוד כהנה וכהנה.  רק את אותם 
היו  שלבטח  צנומים  ודגים  עבשים  ירקות 
עכשיו  הם  במצרים  כעבדים  חלקם  מנת 

זוכרים.
אותו  הם  מי  מסביר  רבה  במדבר  מדרש 
בתלונה  העם  את  שהתסיסו  “אספסוף” 
“והאספסוף”?  “מהו  במדבר:  התפריט  על 
רבי שמעון בר אבא ורבי שמעון בן מנסיא 
- אחד מהן אומר: אלו הגרים שעלו עמהן 
ממצרים ונאספין עמהם, שנאמר “וגם ערב 
רב עלה אִתם” )שמות י”ב, ל”ח(. ואחד מהן 
אומר: “והאספסוף” - אלו סנהדרין, שנאמר 
“אספה לי שבעים איש” )במדבר י”א, ט”ז(”.

האשמה  את  המטילה  הראשונה,  הדעה 
ישראל  לבני  שהסתפחו  גרים  אותם  על 
ביציאתם ממצרים, נראית הגיונית ומובנת, 
של  המודרני  המובן  עם  מסתדרת  ואף 
המילה “אספסוף”. אך הדעה השנייה נראית 
האשמה  את  לטפול  מדוע   - מוזרה  מעט 

החמורה על ראשי העם, הסנהדרין? כסיוע 
לדעתם מובא הפסוק “ויאמר ה’ אל משה 
ישראל...”  מזקני  איש  שבעים  לי  אספה 
)פס’ ט”ז(, ואכן פסוק זה נראה מעט מוזר 
- הרי משה שמע בעצת יתרו לפני מעמד 
בר סיני, וכבר קיבץ סביבו הנהגה משנית 
בשיפוט  העם,  בהנהגת  לו  תסייע  אשר 
מדוע  כן  ואם  היום-יומית,  ובהתנהלות 

נדרש משה לבחור הנהגה שוב? 
כשמעמיקים בתגובת משה לתלונת העם 
מזהים עוד מאפיינים חשודים: משה רואה 
את העם מתכנס לאוהליו ובוכה איש-איש 
הדבר  הבשר.  היעדר  על  משפחתו  עם 
הוא  יאוש, שבשיאה  לאווירת  אותו  מכניס 
מתריס כנגד הקב”ה: “לא אוכל אנוכי לבדי 
ממני.  כבד  כי  הזה  העם  כל  את  לשאת 
ואם ככה את עושה לי, הרגני נא הרוג אם 
ושוב  י”ד-ט”ו(.  )פס’  בעינך...”  חן  מצאתי 
כי  - מדוע מרגיש משה  נשאלת השאלה 
נמצאת  היכן  לבדו,  העם  בעול  נושא  הוא 
לסייע  אמורה  שהייתה  המשנית  ההנהגה 
משה  מרגיש  מדוע  העם?  את  להנהיג  לו 
העם  מול  במערכה  לבדו  נותר  הוא  כי 

ודרישותיו?
בפרשת קורח מתמודד משה עם ביקורת 
בשיא  ועדתו.  קורח  מצד  מנהיגותו  על 
“ויחר  לו  ואומר  לה’  משה  פונה  העימות 
אל  תפן  אל  ה’  אל  ויאמר  מאוד  למשה 
ולא  מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי 
הרעותי את אחד מהם” )במדבר ט”ז, ט”ו(. 
משה מתמודד עם ניסיון מרד, פונה אל ה’ 
בצרתו ומתלונן שהוא לא מוערך כמנהיג. 
על  משה  בתגובת  דמיון  קווי  למצוא  ניתן 
התקפת קורח ועדתו למתלוננים על הבשר 
משה  מרגיש  המקרים  בשני  בפרשתנו. 
שההנהגה קשה עליו, והוא אינו מוערך על 

התפקיד כפוי הטובה שהוא נושא.
במדרש  הדעה  את  להבין  ניתן  כעת 
העם,  ראשי  היו  שהמתלוננים  שסוברת 
הסנהדרין. ניתן לשער שאותם ראשי העם 
במצרים.  עוד  בראשו  העומדים  גם  היו 
ונתנו בשם העם מול  היו אלו שנשאו  הם 
הרשויות המצריות עד שהגיע משה משום 
עם  לעצמו.  ההנהגה  את  ולקח  מקום 
ייתכן  במדבר,  המסע  לשגרת  המעבר 
את  לנצל  ניסו  מנהיגים־לשעבר  שאותם 
ההפוגה מהשיא הרוחני של מעמד הר סיני 
במטרה לשקם את מעמדם. הדרך הקלה 

ביותר לעשות זאת היא בהעלאת זיכרונות 
)מפוקפקים?( מהעבר שבו הם היו מנהיגי 
העם ודאגו לו למזון מגֻוון - בשר, קישואים 

ואבטיחים.
משה מזהה את הרוח הנושבת מהביקורת 
שמוביל  “אספסוף”  אותו  ואת  העם  של 
במערכה  נותר  שוב  שהוא  ומבין  אותו, 
לו  הפנתה  לצדו  שהייתה  ההנהגה  לבדו. 
עורף. משא העם כבד עליו והוא משתוקק 
ובלבד   למות,  ואף  מתפקידו  להתפטר 
בצורה  העם  את  להנהיג  להמשיך  שלא 

הנוכחית.
שמשה  הבעיות  שתי  את  מזהה  הקב”ה 
מענה  ונותן  אִתן,  להתמודד  משה  צריך 
הבשר  של  הּמִיָּדית  הבעיה  את  לשתיהן. 
להם  נותן  שהוא  הּשְלו  בעזרת  פותר  הוא 
־ “עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא”, 
הנהגה  היעדר  של  העמוקה  הבעיה  ואת 
שתסייע למשה הוא פותר על ידי כך שהוא 
שיסייעו  איש  לבחור שבעים  מורה למשה 
לו והקב”ה מאציל מרוחו עליהם: “ואצלתי 
מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם, ונשאו 
איתך במשא העם ולא תישא אתה לבדך” 

)פס’ י”ז(. 
של  ראשיתה  את  בפרשתנו  לראות  ניתן 
סדרת עימותים ונסיונות עירעור על הנהגתו 
נתקלים  אנו  הפרשה  בהמשך  משה.  של 
משה  אשת  דיבת  את  שמוציאה  במרים 
מערערים  המרגלים  שלח  בפרשת  רעה, 
את אמונם של העם בהנהגת הקב”ה ומשה, 
ובפרשת  ישראל,  בני  את  מוליכים  והם 
קורח אנו נתקלים במשפט הבוטה: “ויקהלו 
על משה ואהרון ויאמרו אליהם... כל העדה 
תתנשאו  ומדוע  ה’  ובתוכם  קדושים  כולם 

על קהל ה’” )במדבר ט”ז, ג’(. 
קשים חייו של מנהיג, בוודאי מנהיג בשיעור 
קומתו של משה רבנו. הוא נקלע לביקורת 
אישית על דרך ההנהגה שלו, רכילות ולשון 
הרע נאמרים עליו ועל הקרובים אליו, והוא 
היום-יומי  המאמץ  על  טובה  כפיות  סופג 
זאת,  ובכל  העם.  בהובלת  משקיע  שהוא 
משה מראה את מסירותו למען העם ואת 
נכונותו להיאבק למענם בעת צרה, תכונות 
הכרחיות למנהיג המבין שעליו למלא את 
תפקידו נאמנה גם כשהסובבים אותו אינם 

מעריכים את פועלו ויורדים לחייו.
אוהד פרוש
אב לעפרי כיתה ג’ ויהלי כיתה ב’



ל”ג בעומר וליל וולפורגה
היסודות הפגאניים שבחגים

ל”ג בעומר החל בתאריך י”ח באייר, נחוג 
אותו   - וולפורגה  לליל  בסמיכות  השנה 
בתרבות  היום  שמוכר   Walpurgis Night
המערבית בעיקר בגלל המסורת השטנית 
שלו, כפי שהוא מוזכר למשל ב”פאוסט” 
 30 בין  החל  הוולפורגה  ליל  גתה.  של 
באפריל לבין 1 במאי הוא חג דתי הקרוי 
אנגלייה  אישה  זה,  בשם  קדושה  שם  על 
במאה  בגרמניה  מיסיונרית  שהייתה 
 ,01.05 בתאריך  והתקדשה  השמינית 
כמאה שנים לאחר מותה. יום זה צוין עוד 
אצל  האביב  כיום  הקדושה  הופעת  לפני 
הוויקינגים ואצל העמים הצפון-ארופאיים 
השונים, והיה אחד הימים המרכזיים בלוח 
נערכו  הגרמני  בפולקלור  הפגאני.  השנה 
ריקוד  )כמו  שונים  כישוף  טקסי  זה  ביום 
מכשפות סביב למדורה...(. בצ’כיה נחוג יום 
זה בשרֵפת בובות קש, סמל לסוף החורף. 
התאריך  צוין  והאירית  הסקוטית  בתרבות 
היה  נהוג  שבה   ,”Beltane fires“ בחגיגת 
ראשי  על  מדורות  להבעיר  היתר  בין 
הגבעות ולהריץ דרכן את עדרי הבקר כדי 
לטהר אותן מרוחות רעות. בארצות הגוש 
לפני מספר  וגם בארצנו עד  הקומוניסטי 
הפגאני(  הטבע  לחג  )כאנטיתזה  שנים 
הבין- הפרולטריון  כיום  במאי  אחד  נחוג 
לאומי שבו מניפים דגלים אדומים ושרים 
את ה”אינטרנציונל”. כך שקשה להתעלם 
החגיגות  לבין  בעומר  ל”ג  בין  מהדמיון 

בשאר חלקי העולם בעונה זו.

שלה  החג  ימי  את  ביססה  הנוצרות  גם 
ה”יול”  על מסורות פגאניות קדומות. לחג 
)“Yule”( הגרמני הפגאני ולחג הסטורנליה 
סיפור  נוסף  דצמבר  בסוף  שנחוגו  הרומי 
הנחוג  המולד  חג  והתקבל  ישו,  הולדת 
החג  מועד  הנוצרי.  העולם  רחבי  בכל 
יום   - בשנה  הקצר  ליום  בסמיכות  נמצא 
יום  גם   .)winter solstice( החורפי  ההיפוך 
הפגאנית  בתקופה  שנחוג  הקיצי  ההיפוך 
זכה להקשר נוצרי, והפך ליום הולדתו של 
של  הפגאניים  הסממנים  המטביל.  יוחנן 
בארצות  בעיקר  נשמרו  הקיץ  אמצע  חגי 
סקנדינביה ובמזרח אירופה, שם עד היום 
מלֻווה החג בטקסי ריקודים סביב המדורות, 
לפידים  בתהלוכות  טקסית,  בהשתכרות 
מהתרבויות  בחלק  ועוד.  בשדות  בוערים 
בקָרבן  שמקורו  משחק  גם  הטקס  כולל 
עוגה  אופים  המסורות,  אחת  לפי  אדם. 
את  שורפים  שועל,  משיבולת  מיוחדת 
בין  אותה  ומגרילים  שלה  הקצוות  אחד 
המשתתפים, מי שנטל את החלק השרוף 
צריך “למות” בטקס, אבל בפועל “הקָרבן” 
ביום  הטקסים  המדורה.  מעל  קופץ  רק 
של  שונות  )גרסאות  איוון/ג’ון/חואן/יאניס 
כוללים   - שונות(  בשפות  “יוחנן”  השם 

לעתים גם תכנים של פריון וזיווג.
נטועים  שלהם  הדתית  למשמעות  מעבר 

השנה  בעונות  ישראל,  בארץ  ישראל  חגי 
החגים  של  החקלאי  ההקשר  ובחקלאות. 
כמעט  בהרמוניה  ונמצא  היטב  לנו  מוכר 
שמות  הדתי.  ההקשר  עם  מושלמת 
מהשמות  הושאלו  העבריים  החודשים 
העברי.  השנה  ללוח  שהותאמו  הבבליים 
ממנהגי  החגים  גם  הושפעו  דומה  באופן 
העמים השונים. דוגמה לכך היא ההקבלה 
החורף-תחילת  סוף  של  הקרנבלים  בין 
המפורסם  הקרנבל  כמו  באירופה  אביב 

בוונציה וחג הפורים שלנו. 

הרמזים על הימצאות יסודות פגאניים בחגי 
ישראל עלולים לעורר כעס. יש מי שיראה 
ועל  ברמזים אלו ערעור על ה”אותנטיות” 
שהיחס  מפני  אולי  היהודי,  החג  “טוהר” 
לפגאניות במסורת שלנו מתקשר לסלידה 
ולאיום  לאלילים  הסוגדים  כנען  מעמי 
בעיניי,  היווני.  או  הרומי  החייל  קיומי מפני 
יש דווקא קסם מסוים בעובדה שיש לחלק 
מהחגים שלנו מקורות או סממנים פגאניים. 
אפשר להתפעל מהיופי של האש הבוערת 
וליהנות  השמש”,  ל”אל  סגידה  ללא  גם 
הלבנה.  ברכת  בעת  הירח  של  מאורו 
יִצרי  אמתי,  למשהו  מתקשרת  הפגאניות 

ואנושי, ומעודדת את החיבור לטבע.  

אלכס גורי 
אב לשגיב כיתה א’

מדורת ל”ג בעומר קהילתית,
מסורת בת חמש שנים.

השנה השתתפו בחגיגה
כארבע מאות מבוגרים וילדים.



יהודה זלצברג

פרק 28 -  השובך חלק א’ תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

המשך יבוא...

הגדול של  לסיום החופש  נותרו  וחצי  יְָקִרים, כשבועיים  יְָלִדים 
וחבורת מטמון הברון עדיין לא מצאה את אוצר  שנת 2020, 
גלמן  יעקב  אברהם  שרבי  רוטשילד,  הברון  של  התכשיטים 
הטמין במקום לא ידוע במושבה מזכרת בתיה. הרמז היחיד 
יונה. החבורה   - בודדה  מילה  הוא  בידי החבורה כעת  שהיה 
יפתח צפון ברמז שבידיהם  שיתפה גם את החוקר פרופסור 
מתוך תקווה לשיתוף פעולה אתו, אך ברגע שההיסטוריון שמע 
ומאיר  גיל  חשוד.  באופן  מהחבורה  להיפרד  מיהר  הרמז  את 
נשארו  הילדים  שאר  בעוד  הפרופסור  אחרי  לעקוב  החליטו 

במועדון לנסות ולהבין את משמעות הרמז בעצמם. 

באמצעו של הדיון הערני על משמעות המילה “יונה” ביקש עמית 
להקריא לחבורה בקול רם מסרון שהגיע זה עתה מגיל, “מאיר 
בחוץ  מחכים  אנחנו  למוזֵאון.  נכנס  הוא  צפון.  אחרי  עקבנו  ואני 
לראות לאן הוא ימשיך.” בחוץ החל היום להעריב, שעת ארוחת 
שקועים  היו  במועדון  הילדים  אך  הגיעה,  והמקלחת  הערב 
לבסוף  אותם.  ועוטף  ההולך  בחושך  השגיחו  ולא  בהרפתקה 
וניגשה להדליק את האור בחדר, שהיה  קמה אפרת ממקומה 
כבר שרוי באֵפלה כמעט מוחלטת. כשהאור נדלק הפנו כולם 
את מבטם אל אפרת לאות תודה, והיא ניצלה את תשומת הלב 
כדי להכריז, “יש לי רעיון טוב לגבי היונה של גלמן.” כל הקולות 
המשיכה,  והיא  אפרת,  של  פיה  למוצא  בציפייה  דום  נאלמו 
“חשבתי לעצמי מה היה קיים במושבה בזמנו של גלמן, מקום 
ליונים.  או חפץ שבו אפשר היה להחביא אוצר, משהו שקשור 
המושבה אז הייתה מרוכזת בעיקר ברחוב רוטשילד, ולכן ניסיתי 
להיזכר אילו דברים עתיקים אני מכירה ברחוב הזה: הקזרמות, 
נוסעת  עצמי  את  דמיינתי  הכנסת.  בית  המים,  מגדל  הפעמון, 
ברחוב ומסתכלת ימינה ושמאלה – הנה אני עוברת ליד הפעמון, 

הנה מצדו השני של הרחוב מוזֵאון המושבה, הנה הקזרמות. ואז 
העגול  המתקן  המושבה,  למוזֵאון  מחוץ  יש  מה  נזכרתי  פתאום 
הגדול הזה, מלא חורים שחורים - שמעתי פעם שזה היה שובך 
הילדים  של  נשימתם  המושבה.”  של  הראשונים  מימיה  יונים  של 
נעתקה - איך לא חשבו על זה קודם? כמובן, השובך! גלמן יכול 
מעלה  היה  לא  אדם  ואף  תכשיטים  תיבת  פנימה  לדחוף  היה 
עמית  ערך.  דבר  שם  ולחפש  שבפנים  בסחי  לפשפש  בדעתו 
הזדרז לשלוח מסרון למאיר ולגיל עם הבשורה, “אפרת חושבת 
שהאוצר נמצא בשובך שליד מוזֵאון המושבה. אנחנו בדרך לשם!”

שבדיוק  מכיוון  עמית  של  המסרון  את  לקרוא  הספיק  לא  גיל 
סולם  כתפו  ועל  מהבניין  יוצא  הפרופסור  את  זיהה  רגע  באותו 
וגיל עמדו כפופים בצדו השני של הרחוב, מוסתרים  קטן. מאיר 
מאחורי רכבים חונים. החוקר החל לצעוד במהירות, ושני החברים 
התקדמו אחריו לאורך הרחוב, וכך עקבו אחריו עד לשובך היונים 
מכל  אותו  והקיף  בשובך  הביט  החוקר  המושבה.  מוזֵאון  בחצר 
עבר. מאיר לחש לגיל, “צדקתי, הפרופסור הבין שהאוצר נמצא 
גיל השיב  איזה רמאי!”  זה מִאתנו.  והחליט להסתיר את  בשובך 

למאיר, “לא נורא, עכשיו ההזדמנות שלנו ללמד אותו לקח!”
פרופסור יפתח צפון הציב את הסולם במקום שהקרקע בו הייתה 
לראש  בהגיעו  המגובסת.  ידו  בשל  בקושי  עליו  וטיפס  יציבה 
דרך  הבריאה  ידו  את  ושלח  השובך  תוך  אל  פנימה  רכן  הסולם 
המתקן  דפנות  את  ממשש  הוא  בעוד  השובך.  חלל  אל  החורים 
שאר  הסולם.  אל  חרש  וגיל  מאיר  קרבו  ממצאים,  אחר  ותר 
חברי החבורה הגיעו גם הם מן הצד השני ועצרו במרחק–מה מן 
ההתרחשות, מביטים במאיר ובגיל קרבים באומץ אל הפרופסור. 
זה האחרון עמד על קצות אצבעותיו ומתח את ידו ככל הניתן, ואז 

אחז גיל בסולם וקרא: “אל תזוז או שאני מושך את הסולם!”

חגיגת שבועות הייתה השנה בסימן שמות 
ספר  בית  תלמידי  ובהשתתפות  החג 

“קשת” ובני הנוער בקהילה. 
עם  יצירה  ב”תחנות”:  פעילויות  מגוון 
שיבולים, חביצת חמאה, שזירת זרי פרחים, 

הכנת כריכי גבינה מקושטים.
ובטקס: קטעי קריאה, שירה, ריקוד והצגה.

שבועות תש”ע

תמונת מחזור ראשונה.
פירות הבטן של השנה,

טקס ברכת חברי הקהילה 
הצעירים.


