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צפרא טבא, צהרא טבא    מילה בסלע 

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

 פירוש מארמית: בוקר טוב, צהריים טובים
“נמצא איתנו המומחה לנימוסים והליכות, מר 
אברהם אדיבי, והוא יענה על שאלות המאזינים 

בנושאי נימוסים והליכות.
- זוהי הפינה לנימוסים והליכות

- כן, זוהי השאלה, מהי הפינה... זוהי הפינה, מה 
השאלה?

מי  יורדת,  והשכנה  במדרגות,  עולה  כשאני   -
צריך לומר שלום זה שעולה או זה שיורד?

- ובכן הגבר צריך להקדים, לקוד קידה עמוקה 
ולומר צפרא טבא גברת זליבנסקי.

- אבל קוראים לה מועלם
- אז, צפרא טבא גברת מועלם

- מה זה צפרא טבא
- בוקר טוב

- אבל אנחנו נפגשים בעיקר בצהריים.
- אז צהרא טבא גברת זליבנסקי

- מועלם
- העיקר לקוד קידה עמוקה

- זה לא ילך
- למה

- בגלל הלומבגו
- אדוני סובל מלומבגו

- לא אני - היא...”
הגשש   - המומחה”  את  “הכה  מתוך 

החיוור )י. בנאי/ד. אלמגור(
 

חשיבותו של הבוקר הביאה לברכה “בוקר 
טוב” ובארמית “צפרא טבא”. המילה בוקר 
היום  של  הראשונות  השעות  את  מציינת 
משמעות  הצהריים.  ועד  החמה  מזריחת 
ב.ק.ר היא לבקוע, לחדור, לפתוח  השורש 
בקרה,  בקר,  המילים  מכאן  הסתום.  את 

ביקורת. הבוקר בוקע מן החשכה

שורש צ.פ.ר אף הוא פירושו לבקוע, 
לפרוץ ומכאן המילה צפרירי בוקר, 
אור  קרן  וכן  הבוקר  כרוח  צפריר 

המפזזת ובוקעת בשעות הבוקר. 
מעניין לציין שלערב טוב אין ברכה 
אצל  כי  אם  הארמית,  מן  נפוצה 
מנדלי מוכר ספרים, בסיפורו מאי 

חנוכה מופיע גם “ערבא טבא”:
“ערבא טבא, ערבא טבא! - אמרו אורחים 
לכם,  מה   - לבית  בכניסתם  קרואים 
ורותחים,  צועקים  אתם  שכך  אהובים, 
זה  את  זה  מנצחים  כתלמידי-חכמים 
בהלכות הקרטיסים, עד שאינכם משגיחים 
שתי  טבא  ערבא  לכם  אנו  אומרים  בנו, 

פעמים ואין מכם עונה!”

)כמעט( מגיעים לארץ המובטחת
פרשת חוקת פותחת אמנם בסיפור “פרה 
אדומה” והלכות טומאה, אבל רוב הפרשה 
עוסק בתיאור החלקים האחרונים )כמעט( 
של מסע בני ישראל אל הארץ ובאירועים 

שקרו במהלך המסע:
מות מרים ומות אהרן  *

סיפור “מי מריבה” והוצאת המים מן   *
הסלע

סיפור “נחש הנחושת”  *
העימותים עם הכנענים ועם עמי עבר   *

הירדן - מואב, אדום, האמורי ועוג מלך 
הבשן.

מקפיצה  הפרשה  של  מרפרפת  קריאה 
מיד לעין מוטיב חוזר לכל אורכה - המים. 
ובנוסף  “מים” מופיעה 23 פעמים  המילה 
וב”נחלים”   )5( “באר”  נפגשים במילה  אנו 
ו”אשדים”: מי נידה בהלכות טומאה ופרה 
הוצאת  במדבר,  במים  המחסור  אדומה, 
המים מן הסלע וכן, מספר פעמים מהווים 
העמים  עם  בעימות  מרכזית  סוגיה  המים 

העומדים בדרכם של בני ישראל.

“פרה אדומה”,  הפרשה מתחילה בפרשת 
ובה מופיעה המילה “מים” 11 פעמים. בעוד 
אנחנו יושבים על פלגי המים ותוהים מהי 
אותה פרה אדומה, אנו מתבשרים על מות 
מרים שבעקבותיו נעצר קול פכפוך המים 
ישראל  בני  העם.  של  צימאונו  את  שהרוו 
בלי  להיות  נעים  לא  )ובצדק,  מתלוננים 
מים במדבר(, ומשה ואהרן נשלחים לדבר 
בניגוד  מים.  ממנו  ולהוציא  “הסלע”  אל 
על  פעמיים  להכות  בוחרים  הם  להוראה, 
קשות  ונענשים  מים,  מוציא  הסלע, שאכן 
על כך שלא קיימו את הציווי כלשונו - לא 

להיכנס עם בני ישראל לארץ.
רצף  על  נסתכל  אם  הסלע?  אותו  מהו 
האירועים, המים אוזלים מיד לאחר מותה 
של מרים. הגמרא מתארת את משה, אהרן 
ומרים כמפרנסיהם של בני ישראל. בזכות 
שהובילם,  הענן  עמוד  את  קיבלו  אהרן 
בזכות משה קיבלו את המן ובזכות מרים 
במדבר  אִתם  שהלכה  המים  באר  את   -
מות  שעם  מתברר  מים.  להם  וסיפקה 
מרים יבשה אותה באר. יש בין המפרשים 
כאלו הטוענים שמי הבאר המדוברת נבעו 
במסעם  ישראל  בני  את  שליווה  מסלע 

במדבר, ונעלם עם מותה של מרים. 

נסכם עד כאן: בני ישראל הולכים במדבר 
נכשלים  אולם  המובטחת,  הארץ  לכיוון 
שעליו  המרגלים  בסיפור  האמונה  במבחן 
הקב”ה מעניש את  לפני שבועיים.  קראנו 
הדור הנ”ל שלא יזכו להיכנס לארץ ומצווה 
לטיול  ולחזור  עקביו  על  לסוב  העם  על 
אחרי  רק  שנים!   38 לעוד...  במדבר  כפוי 
הארץ  לפאתי  שוב  חוזרים  הם  שנה   40
גם  להיכנס.  נוספת  הזדמנות  ומקבלים 
עכשיו, בשנת הארבעים לנדודיהם במדבר, 
כניסתם לארץ לא תהיה טיול שנתי. צמרת 
 - ומרים  אהרן  משה,   - שלהם  ההנהגה 
עוזבים אותם בהדרגה ערב כניסתם לארץ. 
בהפרש  בפרשתנו  מתים  ואהרן  מרים 
השלישייה  ומתוך  חודשים,  חמישה  של 
ולהנהיגם  לכלכלם  שדאגה  המובילה 
שכבר  משה,  רק  נשאר  הקשות,  בשעות 
בני  יזכה להיכנס אִתם לארץ.  ידוע שלא 
אינם  הארץ,  בשערי  העומדים  ישראל 
יוצאי מצרים שראו את כל הנסים שנעשו 
של  בניהם  אם  כי  ובמסע,  ביציאה  להם 
בהם  שנסכה  ההנהגה  ללא  מצרים,  דור 



“כאן בונים”
חיים על הגבול

עוז וכוח עד כה, ועם אתגרים לא פשוטים 
של עמים עוינים העומדים בדרכם לארץ 
ומסרבים בכל תוקף לאפשר להם לעבור 
בגבולם בדרך אל המנוחה והנחלה בארץ 

המובטחת.

המעבר  שנת  את  מתארת  שלנו  הפרשה 
מדור המדבר לדור ההתנחלות, ומעם נודד 
לעם מתיישב. זו לא תהיה שנה קלה, שכן 
הנדודים לא תמו ולכן ההנהגה הקודמת, זו 
ודאגה  הקשים  בימים  העם  את  שהובילה 
נדודיו,  את  שיאפשרו  ולנסים  לצרכיו 
כניסתם  עד  העם  את  להוביל  ממשיכה 
להוביל את העם  ההנהגה  על  אל הארץ. 
האחרונים.  המכשולים  על  ולהתגבר 
הכנענים מכים בהם ולוקחים שבויים, והעם 
מגלה אומץ ואמונה ויוצא למלחמה להשיב 
לשום  מוכנים  אינם  האדומים  שבוייו.  את 
משא ומתן על מעבָר קצר יותר דרך ארצם 
)גם לא תמורת תשלום(. האמורי ועוג מלך 
הבשן מוצאים לנכון לא רק לסרב למעבר 

אלא אף לצאת למלחמה נגדם.

ה’  של  הסותר  היחס  את  לראות  מעניין 
שונים  מקרים  בשני  ישראל  בני  לתלונות 

בפרשה. 
אחרי  הנחושת:  נחש  סיפור  הוא  האחד 
של  ומתסכל  ארוך  למעקף  יוצא  שהעם 
בַּדָּרֶךְ.  הָעָם  נֶפֶׁש  “וַתִּקְצַר  אדום.  ארץ 
ֵּר הָעָם בֵּאֹלהִים וּבְֹמֶשה לָמָּה הֶעֱלִיתֻנוּ  וַיְדַב

וְאֵין  לֶחֶם  אֵין  כִּי  ָּר  דְב בַּמִּ לָמוּת  מִמִּצְרַיִם 
מַיִם וְנַפְֵשנוּ קָצָה בַּלֶּחֶם הַקְֹּלקֵל”. ה’ משלח 
בהם את הנחשים ומצייד את משה בדיעבד 
בנחש נחושת על נס )עמוד( שכל המביט 

בו נרפא מארץ הנחשים.
את  ישראל  לבני  להתיר  ממאן  אדום 
המעבר דרך ארצו. מה הלך הרוח במחנה 
העברי? ככל הנראה הם ששו לקרב, לאחר 
שזה עתה התגברו על הכנעני, הכו אותו עד 
חָרמה והחזירו את השבויים שלקח. בניגוד 
למוטיבציה ההתקפית של העם, הם מצווים 
להקיף את אדום, כלומר לחזור דרומה עד 
וממזרח  מדרום  ולהקיף  היום,  של  אילת 
את ארץ אדום. כל זה קורה כאשר כפסע 
היא  והמשמעות  לארץ  כניסה  לבין  בינם 
מספר חודשים נוספים של נדודים, כשכבר 
חשבו שהנה תם זמן מסעם במדבר. המורל 
סיבה  ללא  מתלונן  והעם  נופל  כמובן 
מהותית )לחם ומים לא חסר להם(, ונענש. 
היה עליהם להקיף את  אם תהיתם מדוע 
אדום - הסיבה לכך מופיעה בספר דברים 
)ב’,ד’(, שם מזהיר הכתוב את העם מלדרוך 

בנחלתו של אדום, שניתנה בירושה לעשו.

המקרה השני מחזיר אותנו למוטיב המים 
שפתחנו אִתו. בסיפור מי המריבה מתלונן 
העם על מצוקת מים. משה ואהרן, אחרוני 
של  תלונה  עוד  בכך  רואים  המדבר,  דור 
עם מפונק שלא מכיר בנסים, ומשה עונה 
לעם בדברים קשים לפני שהוא מכה על 

הסלע. הקב”ה לעומת זאת, מבין ללבו של 
העם, דור שלא ידע את מצרים, דור שקץ 
בנדודי המדבר ובתלות בנסים, ורוצה כבר 
להגיע אל הארץ המובטחת. במקרה הזה 
מתגלה פער בין הדור החדש לבין מנהיגיו, 
את  להנהיג  יכולים  אינם  הנראה  שכפי 
המטה  מועבר  לכן  לארץ.  בכניסתו  העם 
המרגלים  יפונה,  בן  וכלב  נון  בן  ליהושע 
שכבר ראו את יפי הארץ והאמינו בה, והם 
לארץ  בכניסתו  העם  את  להנהיג  צריכים 

המובטחת.
 

אז מה למדנו? מחד, דחיית סיפוקים היא 
עניין לא פשוט, בין אם זו הגלידה שצריך 
להשתמש  והיכולת  הרצון  או  עליה  לוותר 
ניתן  כאשר  שייראה(,  ככל  )צודק  בכוח 
ולהשיג  הבעיות  את  לעקוף  מה  במאמץ 
מסתבר,  כך  מאידך,  )אדום(.  המטרה  את 
בנחישות  דווקא  לפעול  צריך  לפעמים 
מלך  ועוג  )האמורי  תוקפנות  מול  אל 
להחזיר  שמטרתה  לפעולה  לצאת  הבשן( 
העם  את  ולחזק  )כנענים(  השבויים  את 
ותדמיתו. ומה המפתח? כמו תמיד: שילוב 
עם  הדרך  בצדקת  ואמונה  העם  רוח  של 

מנהיגות ראויה... במהרה בימינו, אמן.

תומר בן שהם
אב ליעל כיתה ד’ ורוני כיתה א’ קשת

“קשת”  לקהילת  שלנו  ההשתייכות  חוויית 
עולמנו,   בתפיסת  גמורים  כחילוניים 
בין  הנעות  משתנות  מתחושות  מורכבת 
בניסיוננו  וזרות.  ריחוק  לבין  וגילוי  קִרבה 
להבין את החוויה המבלבלת, נעזרנו בדבריו 
ומשורר.  אנתרופולוג  גורביץ’,  זלי  של 
שונים  מסוגים  גבולות  על  כותב  גורביץ’ 
הקיימים בין בני אדם - גבולות חברתיים, 
נפשיים, תרבותיים ועוד. הוא מתייחס לדרך 
שבה אנחנו מתמקמים ביחס לגבול: האם 
מדובר בגבול עבה )למשל, כמו זה הקיים 
בין חילוניים לחרדים(, או האם הגבול הוא 
דק, דבר שפירושו להיות בפועל על הגבול. 
המפריד  הגבול  על  ההימצאות  לדבריו, 
חוסר  ומעוררת  האחר מערערת  לבין  ביני 
מנוחה, כיוון שהיא מטשטשת את הנפרדות 
כן  על  האחר.  לבין  ה”אני”  בין  והשונות 
ולהחזיק  לבנות  היא  האנושית  הנטייה 
להיפך.  אלא  עליהם,  לא  שאנחנו  גבולות 
כאשר לוקחים מרחק, יוצרים גבולות עבים, 

ואז ברור יותר מי אני ומי אתה. 
במודל של “קשת”, מודל המדבר על חיים 
חיים על הגבול.  יש מידה של  יחד,  וחינוך 
זהו ניסיון לבסס מכנה משותף בין אנשים 

השונים זה מזה באמונתם ובאורח חייהם. 
הקושי  מידת  את  להבין  ניתן  כך  מתוך 
החברות  הקבוצות  שתי  לעתים  שחשות 
ואת ניסיונותיהן לבסס את זהותן זו מול זו 

וזו עם זו. 
בחזון של הקהילה מדובר על “קשת” של 
במציאות  זו  קשת  כיצד משתקפת  דעות. 
במציאות  מדובר  שלנו?  הקהילה  של 
שבה נחלקת הקשת הזאת לשתי קבוצות: 
עד  )לגווניה?(.  ודתית  )לגווניה?(  חילונית 
מקום  בה  יש  האם  הגבולות?  עבים  כמה 
מקום  בה  יש  האם  גמורים?  לכופרים 
הפער  לגבי  מה  יותר?  מחמירים  לדתיים 
להוות  האמורות   - השונות  הקבוצות  בין 
במידת   - התפר  ומקום  המשותף  הבסיס 
גם  מעניין  ובישראליות?  ביהדות  הידע 
לראות מה קורה לאנשים בתוך כל קבוצה 

בתהליך היצירה של השפה המשותפת.
לפעמים נראה שדווקא המפגש עם האחר 
לקבוצת  שלנו  ההשתייכות  את  מגביר 
על  להיות  שלא  במטרה  שלנו  המוצא 
הבטחה  גם  הוא  האחר  לעתים  הגבול. 
גדולה, המפתח -  ליציאה מן העולם הסגור 
של “אני” או “אנחנו”, אפילו מגן עדן. האחר 

מסייע לי להגדיר את עצמי: בעצם קיומו 
והיותו שונה ממני הוא מהווה הקשר שאני 

יכול לבחון את עצמי לפיו. 
הבחירה של “קשת” בחיים וחינוך משותפים 
אל  “החצייה  מכנה  שגורביץ’  מה  היא 
זהות  בעל  כ’אחר’  באחר  “הכרה  האחר”: 
משל עצמו. כדי להגיע לכך יש לוותר על 
ה’מרכז’ שעליו מושתתת הזהות העצמית. 
יכול להיתפס במונחים  הדתי, למשל, לא 
חילוניים או להיפך. כדי לתפוס את הדתי 
לרגע  ’לעזוב’  החילוני  על  במונחיו-הוא 
האם  הדתיות.  אל  ולדלג  חילוניותו  את 
לעזוב  אפשר  האם  אפשרי?  הזה  המצב 
זהות? להשתחרר מדעה קדומה? לקפוץ 
לכבד  אותו?  להבין  האחר?  של  לנעליו 
טקסי  באופן  רק  לא  ממשי,  באופן  אותו 
מנקודת  לצאת  קשה  תקין־פוליטית?”  או 
המבט החילונית ולתפוס את הדתיות כלא 
מאיימת. באותה מידה, גם ההיפך הוא נכון.

השונות  הקבוצות  בין  המתקיים  הדיאלוג 
של  מתמדת  בדיקה  מהווה  בקהילה 
הקבוצות  בין  המפריד  מהגבול  המרחק 
הגבול  לעתים  עצמו.  עם  אדם  כל  ושל 
נחווה כעבה וברור, לעתים עולה החשש כי 



קיטורים במדבר
האבחון והטיפול 

קצת תרבות
אסנת פרל

הוא דק מדי. לעתים הגבול הוא גם מקום 
של תפר, מקום מחבר. 

בקהילה  התהליך  את  לראות  רוצים  היינו 
זה  הנוכחות  “עצם  גורביץ’:  של  כדבריו 
הרעיון  את  מעוררת  זה,  בצד  זה  זה,  ליד 
פנים  קיום  שכנות,  של  יותר  המפותח 
כקיפאון,  כעצירה,  לא  אבל  פנים,  אל 
כתנועה  אלא  כמלחמה,  או  כהתנצחות 
הנקודה  או  כשהרגע  זה.  ליד  זה  הדדית, 

הטיגריס הלבן
מאת: ארווינד אדיגה

מבט  נקודת  לנו  שנתנו  ספרים 
אישית וקרובה על מדינות מהעולם 
האחרונות  בשנים  הפכו  השלישי 
“רודף  לסרטים.  ואף  מכר  לרבי 
שמשות  “אלף  ואחריו  העפיפונים” 
זוהרות” שכתב חאלד חוסייני, הציגו 
של  מבטו  מנקודת  אפגניסטן  את 
האדם הפשוט, הקרבן של השלטון. 
חיברו  הדמעות  סוחטי  הספרים 
המפותח,  המערב  אנשי  אותנו, 
בצד  האזרחים  של  לאומללותם 

האחר של הכדור.

הלבן” מתרחשת  “הטיגריס  עלילת 
בהודו ומסופרת מנקודת המבט של 
בחור שנולד לקאסטה ענייה, ובזה 
נחרץ. כמי שמגדיר  גורלו למעשה 
יָזמה,  תפס  הוא  “יזם”  עצמו  את 
עשה מעשה קיצוני ושינה את גורלו.

הלימודים.  אחרי  בהודו  טיילתי 
את  רואה  אתה  תרמילאי  כשאתה 
הנפשות הפועלות סביבך ולפעמים 
אף נעזר בשרותיהם: נהגי הריקשות, 
האנשים  הקבצנים,  המוכרים, 
שנראים  אלה  רגילים,  שנראים 
עשירים - רואים אותם אך לא ממש 

מפנים אליהם תשומת לב.

הספר משאיר אותך הקורא בהלם 
נוכח מה שקורה במקומות אחרים 
רחוק  גם לא  והאמת  בכדור שלנו, 
מרתק  ספר  זהו  מאִתנו.  כך  כל 
יוצא  אדם  איך  ומראה  לקריאה, 
מעבדות לחירות, איך הוא לוקח את 
גורלו בידיו ומשנה אותו, לא אגלה 
מה עשה כדי לא להרוס את חוויית 
הקריאה, אך שימו לב איך במהלך 
אותו  שופטים  איננו  הספר  קריאת 

ואפילו מצדדים בו ומזדהים עִמו. 

או כמו שאומר זה מהטלוויזיה:
“מה אתם הייתם עושים?”

“ספר  רבה  במידה  הוא  במדבר  ספר 
יציאת  ישראל.  עם  של  הגדול”  התלונות 
מצרים מתרחשת אמנם כבר בספר שמות, 
ויכוחים,  של  ביותר  הגדול  האוסף  אבל 
אלוהים  ועם  משה  עם  ומריבות  חיכוכים 
אנו  חקת  בפרשת  זה.  בספר  כאן,  קיים 
הראשון  אלו:  מאירועים  שניים  פוגשים 
שבהם הוא הידוע בכינויו “מֵי מריבה” - “ולא 
היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן 
וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו 
בגוע אחינו לפני ה’ ולמה הבאתם את קהל 
ה’ אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו 
ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל 
המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן 
ורימון ומים אין לשתות.” )במדבר כ’, ב-ה( 
הדברים קשים ונוקבים, ומשה ואהרן נותרים 
אובדי עצות: “ויבא משה ואהרן מפני הקהל 
פניהם”.  על  ויפלו  מועד  אהל  פתח  אל 
נואם בחסד  הגדול,  משה, המוציא לפועל 
אילם.  נותר  המוחלט,  המילים  איש  עליון, 
הוא אינו יודע כיצד להגיב, ועל כן אלוהים 
ולהנחות  להתערב  נאלץ  ובעצמו  בכבודו 
הסלע  אל  לדבר   - לעשות  מה  אותו 
ולהוציא ממנו מים לעדה. כלומר, במקרה 
הזה על אף הדברים הנוקבים שהעם מטיח 
במשה, אלוהים מקבל את תלונתם ומציע 

פתרון לבעיה שהם מעלים. 

מקרה התלונה השני שאנו פוגשים בפרשה 
מתחיל בצורה דומה, אך נגמר בדרך שונה 
לגמרי. “ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב 
בדרך.  העם  נפש  ותקצר  אדום  ארץ  את 
וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו 
ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים 
ניתן לראות  ונפשנו קצה בלחם הקלוקל.” 
כי התלונה כמעט זהה בשני המקומות, עד 
כדי שימוש באותם ביטויים ממש. עם זאת, 
בעצם  אלוהים  מריבה  מֵי  בפרשת  בעוד 
הפעם  הבעיה,  את  ופותר  לתלונה  נענה 
אין הוא מגלה סובלנות לקשיים המועלים 
על ידי העם: “וישלח ה’ בעם את הנחשים 
השרפים וינשכו את העם וימת שם עם רב 

מישראל.”

מה גרם לשוני התהומי שבין שני המקרים? 
מדוע במקרה הראשון יש תגובה עניינית 
בעוד  פתרונה,  על  באה  והיא  לתלונה 
כתער,  חדה  תגובה  יש  השני  שבמקרה 
ולא  עצמם  המתלוננים  את  מכלה  אשר 

את הבעיה שהם העלו?

לטעמי, התשובה נעוצה בהקדמה הקצרה 
מהמקרים  אחד  כל  לפני  מקבלים  שאנו 
מריבה  במֵי  התלונה  סיפור  לפני  הללו. 
הסיפור  ברקע  כי  הקוראים,  לנו,  מתברר 
מתה,  מרים  כי  מסופר  מים.  משבר  קיים 
נגמרו מאגרי המים  מיד לאחר מותה  וכי 
של העם המתהלך במדבר )מכאן לומדים 
הפרשנים כי כל עוד חיה מרים, הייתה באר 
מותה  עם  בזכותה.  העם  את  מלווה  מים 
כלומר,  המים(.  משבר  וחל  הבאר  פסקה 
ומוחשי,  הרקע לתלונה הוא משבר אמתי 
ולכן - על אף הבוטות שבדברי העם ועל 
ואהרן,  משה  נגד  הקשה  המתקפה  אף 
לדברים  עניינית  להגיב  אלוהים  בוחר 
ולהתייחס למהות: להשיב לעם את המים. 

מקבלים  כאמור,  השני,  במקרה  גם 
“ויסעו  התלונה:  על  חומר-רקע  הקוראים 
ארץ  את  לסבב  סוף  ים  דרך  ההר  מהר 
לאחר  בדרך”.  העם  נפש  ותקצר  אדום 
בבקשה  אדום  מלך  אל  פנה  שמשה 
ונתקל  ארצו  דרך  כנען  לארץ  “לחתוך” 
בסירוב תקיף, נאלץ העם להקיף את אדום 
ולהיכנס לארץ מסביב. העיקוף הזה ריפה 
את ידם, ופשוט “נשבר להם”, קצה נפשם. 
תלונה  או  אמתית  סיבה  הייתה  לא  כאן 
“קוטֶריוּת”  אלא  הדברים  ברקע  מוצדקת 
הדברים  שתוכן  פי  על  אף  לכן  לשמּה. 
מריבה,  במֵי  התלונה  לתוכן  מאוד  דומה 
והעם  לבוא,  איחרה  לא  החריפה  התגובה 

שילם מחיר כבד בנפש. 

מנהיגותי,  בתפקיד  נמצא  אדם  כאשר 
הנטייה הטבעית היא לפעול באופן עקבי, 
ביחס  אחידה  מדיניות  לפתח  כך  ובשל 
או  תלונה  כל  שלוקח  מי  יש  לתלונות; 
לעומקם  יורד  גמורה,  ברצינות  ביקורת 

אינם הכרעה אלא המשך, כמו נקודת מגוז 
כפי  או  נמשכת.”  שהדרך  ככל  שנפתחת 
“לא  הקהילה:  מחברי  אחד  זאת  שניסח 
נכתוב על הדלת ‘כאן גרים באושר’  אלא  

‘כאן בונים’”. 

לילך וגלעד ענתי
הורים לעפרי, כיתה ב’ קשת



יהודה זלצברג
פרק 30 - המכתב האחרון 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, פתרון חידת הפסוקים של רבי אברהם יעקב גלמן 
הוביל את חבורת מטמון הברון אל שובך היונים העתיק הניצב 
לשם  כשהגיעו  בתיה.  מזכרת  של  המושבה  מוזֵאון  בחצר 
סולם  על  עומד  צפון,  יפתח  פרופסור  ההיסטוריון,  את  מצאו 
ומחפש בעצמו את אוצר התכשיטים של הברון רוטשילד בתוך 
ניסה לחשוף את האוצר לבדו  החרכים שבשובך. הפרופסור 
ולזכות בפרסום ובתהילה, בלי להכיר בתרומת ילדי החבורה 
למציאת האוצר. בנסותו להדוף את הילדים שניגשו אליו, מעד 
הפרופסור ושבר את ידו השנייה. כזכור, ידו הראשונה נשברה 
אף היא בנסיבות דומות. לאחר פינוי החוקר האומלל מהמקום 
התפנו הילדים לחפש את האוצר בשובך. אחרי גישושים רבים 
הילדים  להפתעת  השובך.  לתקרת  שהוצמד  מכתב  אותר 
גלמן אלא  ידו המסתלסל של  היה כתוב בכתב  לא  המכתב 
מודפס במכונה מודרנית, כזו שהומצאה הרבה אחרי תקופת 

החלוצים. והנה המכתב במלואו...

“קורא יקר, אם מצאת מכתב זה אתה ככל הנראה מחפש אחרי 
אוצר תכשיטים מאוד מסוים. אוצר זה היה מוחבא בתוך שובך 
וסוד קיומו עבר מדור לדור במשפחתי.  זה במשך שנים רבות, 
סבי הגדול, רבי אברהם יעקב גלמן עליו השלום, סיפר לסבתי 
הוא  בשובך.  דבר  של  בסופו  והטמינֹו  האוצר  את  קיבל  איך 
השביע אותה לבל תספר לאיש על קיום האוצר ולבל תיגע בו. 
בשובך,  שהוטמן  האוצר  על  לאמי  סבתי  סיפרה  דווי  ערש  על 
על  שאשגיח  בי  הפצירה  אמי  אליי.  הסוד  את  העבירה  ואמי 

האוצר, ושאם יעלה החשש כי יאונה לו רע אעביר אותו למקום 
מבטחים. והנה, עם היוודע הכוונה לעקור את השובך ולהעבירו 
האוצר  את  ולהחליף  ליל  באישון  לבוא  החלטתי  חדש,  למקום 

במכתב זה. 
האם  באוצר.  לעשות  מה  בשאלה  הרהרתי  רבות  יקר,  מוצא 
להפר את כוונתו של סבי הגדול ולחשוף אותו קבל עם ועולם? 
נאמנה  להישאר  החלטתי  לבסוף  בביתי?  עליו  לשמור  האם 
לרצונו של סבי ולהותיר בידי המוצא הנבון וישר השכל למצוא 
ביותר  הטובה  בדרך  עליו  להגן  כדי  האוצר.  אל  הדרך  את 
אכסנתי את תיבת האוצר בכספת שמורה בבנק. נתתי הוראות 
מדויקות לשומר הכספות בבנק: אל תמסור את המפתח לאף 

אדם פרט לזה שייגש אליך ויאמר את הסיסמה. 
תורה  איש  ִהנך  הלום,  עד  הגעת  שאם  תקווה  כולי  יקר,  מוצא 
וחכמה, משכיל ורב יכולת, ולכן הסיסמה צריכה להיות חרותה 
על לוח לבך. אני סומכת לבי עליך שתדע לעשות באוצר את 
בעל  של  הסיסמה  את  בבנק  לשומר  אמור  רק  ביותר.  הטוב 

האוצר המקורי ותקבל את האוצר לידיך.
הייה שלום ותבוא על הברכה.      

אברהם  לבית  רחל  בת  דבורה  בת  יוכבד  תשנ”א,  בטבת  כ’ 
יעקב גלמן”

טרודים  היו  וכולם  המכתב,  את  לקרוא  סיימו  החבורה  ילדי 
לומר  שצריך  הסיסמה  מהי   – המכתב  מן  שעלתה  בשאלה 

לשומר הכספות בבנק?

בעיה,  כל  לפתור  ומנסה  דברים  של 
אפילו כאשר מה שעומד מאחורי הדברים 
יחס  קיטור”.  “לשחרר  רצון  סתם  הוא 
ולפתוח  מנהיגותו  את  לערער  עשוי  כזה 
מי  זאת  לעומת  גבולות.  לפריצת  פתח 
לתלונה,  או  לביקורת  ניסיון  כל  שהודף 
לתפקידו  חוטא  בגו,  דברים  כשיש  אפילו 
האתגר  סביבתו.  כלפי  לו  שיש  ולאחריות 
הגדול העומד בפתחו של כל אדם הניצב 
בעמדת מנהיגות כלשהי - מנהיג פוליטי, 

אחד  כל  ואפילו  מחנך  מנהל,  מצביא, 
מאִתנו כהורה - הוא להסכית לתלונה בלב 
פתוח. לדעת לאבחן מתי התלונה משקפת 
המדובר  ומתי  לפתור,  שיש  אמתית  בעיה 
בתלונת סרק שכל מטרתה לנגח, לעצבן, 
לערער על המנהיגות או לטעת מורך לב 

בסביבה.

 - משה  של  הראשונה  שתיקתו  כי  ייתכן 
בעיצומו  העם  על  התפרצותו  מכן  ולאחר 

המורים  נא  “שמעו  מריבה:  מֵי  של משבר 
המן הסלע הזה נוציא לכם מים” - משקפת 
אף  על  כי  לאבחן  משה  של  כישלונו  את 
ההתקפה הפרועה עליו, מוצדקת התלונה 
כן  על  ואולי  בה.  לטפל  ויש  הזה  במקרה 
דווקא בשל תפקודו בפרשה זו נמנע ממנו 
בסופו של דבר לממש באופן מוחלט את 
הארץ  אל  העם  את  ולהכניס  מנהיגותו 

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

ראש המועצה
מאיר דהן

משוחח עם ילדי 
הגן על חשיבות 

הקריאה,
מקריא להם סיפור

ומעניק לכל ילד 
ספר במתנה.

מזל טוב
לקרני ורז זמיר
להולדת בנם

אח לשיזף )כיתה א’ 1(
ולוטם )בן 4(

הרבה שמחה ואושר!


