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צל הרים כהרים    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

מוגזם,  פחד  דמיון,  הזיה,  המשמעות: 
ולא  הלב  מהרהורי  דברים  ראיית 
ּדְבָרִים  רוּחֹו  ּבְעֵינֵי  רָאָה  מהמציאות, 
מִּתֹוךְ  כְּלָל  ּבְדֶרֶךְ  כְּלָל,  קַיָּמִים  ֶׁשאֵינָם 

חֲרָדָה וּפַחַד.

מספר  פסוק  של  שיבושו  הוא  זה  פתגם 
שופטים.

במלחמה בין אנשי שכם לאבימלך מלכם 
היו המורדים מלאי פחד. גַּעַל, מנכבדי שכם 

יורדים לכיוון שכם  המורדים, ראה אנשים 
מהר עיבל ומהר גרזים, אבל זבול, נאמנו 
של אבימלך, הרגיע אותו שאין אלה אנשים, 
הֶהָרִים  “צֵל  ההרים:  של  צלליות  אלא 
אַּתָה ֹראֶה ּכַאֲנִָׁשים” )שופטים ט’, ל”ו(. אך 
בקרב.  הפסיד  שהוטעה  וכיוון  צדק,   גַּעַל 

בימינו: הפסוק מספר שופטים שובש, אך 
משמעותו נשארה, ונהוג לומר: אתה רואה 

צל הרים כהרים. אתה מדמיין.

תקציר הפרשה
בלק מלך מואב מוטרד מהגעתם של בני 
כן  ועל  יכבשוה,  פן  חושש  לארצו,  ישראל 
ישראל.  את  לקלל  בלעם  את  מזמין  הוא 
וביכולתו  נבואיות  יכולות  בעל  הוא  בלעם 
ומתן”  “משא  לאחר  אלוהים.  עם  לתקשר 
בין בלעם לבלק  ובינו לבין אלוהים, יוצא 
לכיוון  בלק  שרי  עם  יחד  בלעם  לבסוף 
בּמָקום  ישראל  בני  את  לקלל  כדי  מואב 
את  לקלל  מנסה  בלעם  חונים.  הם  שבו 
בני ישראל שלוש פעמים ונכשל בניסיונות 
בני  את  משבח  הוא  דבר  של  בסופו  אלו. 
לאחר  ברכות.  עליהם  ומעתיר  ישראל 
שבלק מצהיר על אכזבתו מביצועי בלעם, 
מוסיף בלעם עוד נבואה שעיקרּה תחזיות 
על עתיד העמים באזור. בלעם גם מייעץ 
לבלק כיצד “לטפל” בבני ישראל )לפתות 

אותם לזנות עם בנות מואב. 
לקלל  רצה  בלעם  דבר,  של  בסיכומו 
ונמצא מברך עקב יכולתו לומר רק את מה 

שאלוהים מאפשר לו לומר.  
פעור:  בעל  חטא  מתואר  הפרשה  בסיום 
בני ישראל זונים עם בנות מואב ובעקבות 
נעצרת  המגפה  בעם.  מגפה  פורצת  כך 
בחרב  הורג  אהרן  בן  שפינחס  אחרי  רק 
את זמרי בן סלוא, נשיא שבט שמעון, ואת 

האישה המדינית שזנה אִתה. 

אתונו של בלעם
בתוך הסיפור הכללי של הפרשה, המתאר 
בלק,  בין  היחסים  מערכות  את  כאמור 
שבו  משני,  סיפור  מופיע  והקב”ה,  בלעם 
הוא  ועליה  בלעם,  של  אתונו  מככבת 
להלן  ישראל.  בני  את  לקלל  בדרכו  רוכב 
הפסוקים מן הפרשה המספרים סיפור זה 

)פרק כ”ב(:
גַּם-אַּתֶם--הַּלָיְלָה;  בָזֶה  נָא  ְׁשבוּ  וְעַּתָה,  יט 
וַיָֹּבא  כ  עִּמִי.   ּדַּבֵר  ה’  ֹּסֵף  מַה-י וְאֵדְעָה, 
אִם- לֹו  ֹּאמֶר  וַי לַיְלָה,  אֶל-ּבִלְעָם,  אֱ-ֹלהִים 
אִּתָם;  לֵךְ  קוּם  הָאֲנִָׁשים,  ּבָאוּ  לְךָ  לִקְֹרא 
אֵלֶיךָ--ֹאתֹו  אֲֶׁשר-אֲדַּבֵר  אֶת-הַּדָבָר  וְאַךְ, 
תַעֲֶׂשה.  כא וַיָּקָם ּבִלְעָם ּבַּבֹקֶר, וַיַּחֲֹבׁש אֶת-
וַיִּחַר-אַף  כב  מֹואָב.   עִם-ָׂשרֵי  וַיֵּלֶךְ,  אֲֹתנֹו; 
ה’  מַלְאַךְ  וַיִּתְיַּצֵב  הוּא,  ּכִי-הֹולֵךְ  אֱ-ֹלהִים, 
וְּׁשנֵי  וְהוּא ֹרכֵב עַל-אֲֹתנֹו,  ּבַּדֶרֶךְ, לְָׂשטָן לֹו; 
נְעָרָיו עִּמֹו.  כג וַּתֵרֶא הָאָתֹון אֶת-מַלְאַךְ ה’ 
נִּצָב ּבַּדֶרֶךְ, וְחַרְּבֹו ְׁשלוּפָה ּבְיָדֹו, וַּתֵט הָאָתֹון 
אֶת- ּבִלְעָם  וַיַּךְ  ּבַָׂשדֶה;  וַּתֵלֶךְ  מִן-הַּדֶרֶךְ, 
הָאָתֹון, לְהַּטֹתָּה הַּדָרֶךְ.  כד וַיַּעֲֹמד מַלְאַךְ ה’, 
מִזֶּה.   וְגָדֵר  מִזֶּה,  הַּכְרָמִים--גָּדֵר  ּבְמְִׁשעֹול 
כה וַּתֵרֶא הָאָתֹון אֶת-מַלְאַךְ ה’, וַּתִּלָחֵץ אֶל-
אֶל-הַּקִיר;  ּבִלְעָם,  אֶת-רֶגֶל  וַּתִלְחַץ  הַּקִיר, 
עֲבֹור;  מַלְאַךְ-ה’,  וַיֹּוסֶף  כו  לְהַּכֹתָּה.   ֹּסֶף,  וַי
לִנְטֹות  אֵין-ּדֶרֶךְ  אֲֶׁשר  צָר,  ּבְמָקֹום  וַיַּעֲֹמד 
הָאָתֹון אֶת-מַלְאַךְ  וַּתֵרֶא  כז  וְּׂשֹמאול.   יָמִין 

ה’, וַּתִרְּבַץ ּתַחַת ּבִלְעָם; וַיִּחַר-אַף ּבִלְעָם, וַיַּךְ 
אֶת-ּפִי  ה’,  וַיִּפְּתַח  כח  ּבַּמַּקֵל.   אֶת-הָאָתֹון 
הָאָתֹון; וַּתֹאמֶר לְבִלְעָם, מֶה-עִָׂשיתִי לְךָ, כִּי 
ֹּאמֶר ּבִלְעָם  הִכִּיתַנִי, זֶה ָׁשֹלׁש רְגָלִים.  כט וַי
לָאָתֹון, ּכִי הִתְעַּלַלְּתְ ּבִי; לוּ יֶׁש-חֶרֶב ּבְיָדִי, ּכִי 
עַּתָה הֲרַגְּתִיךְ.  ל וַּתֹאמֶר הָאָתֹון אֶל-ּבִלְעָם, 
הֲלֹוא אָֹנכִי אֲֹתנְךָ אֲֶׁשר-רָכַבְּתָ עָלַי מֵעֹודְךָ 
לַעֲׂשֹות  הִסְכַּנְּתִי,  הַזֶּה--הַהַסְכֵּן  עַד-הַיֹּום 
אֶת-עֵינֵי  ה’,  וַיְגַל  לא  ֹלא.   ֹּאמֶר,  וַי כֹּה;  לְךָ 
בִלְעָם, וַיַּרְא אֶת-מַלְאַךְ ה’ נִּצָב ּבַּדֶרֶךְ, וְחַרְּבֹו 
ֹּאמֶר  ְׁשלֻפָה ּבְיָדֹו; וַיִּּקֹד וַיְִּׁשּתַחוּ, לְאַּפָיו.  לב וַי
אֵלָיו, מַלְאַךְ ה’, עַל-מָה הִּכִיתָ אֶת-אֲֹתנְךָ, זֶה 
ּכִי- יָצָאתִי לְָׂשטָן,  ָׁשלֹוׁש רְגָלִים; הִנֵּה אָֹנכִי 
וַּתֵט  וַּתִרְאַנִי, הָאָתֹון,  לְנֶגְּדִי.  לג  יָרַט הַּדֶרֶךְ 
לְפָנַי, זֶה ָׁשֹלׁש רְגָלִים; אוּלַי נָטְתָה מִּפָנַי, ּכִי 
עַּתָה גַּם-ֹאתְכָה הָרַגְּתִי וְאֹותָּה הֶחֱיֵיתִי.  לד 
ֹּאמֶר ּבִלְעָם אֶל-מַלְאַךְ ה’, חָטָאתִי--ּכִי ֹלא  וַי
יָדַעְּתִי, ּכִי אַּתָה נִּצָב לִקְרָאתִי ּבַּדָרֶךְ; וְעַּתָה 
ֹּאמֶר  וַי לה  ּלִי.   אָׁשוּבָה  ּבְעֵינֶיךָ,  אִם-רַע 
עִם-הָאֲנִָׁשים,  לֵךְ  אֶל-ּבִלְעָם,  ה’  מַלְאַךְ 
ֹאתֹו  אֵלֶיךָ,  אֲֶׁשר-אֲדַּבֵר  אֶת-הַּדָבָר  וְאֶפֶס 

תְדַּבֵר; וַיֵּלֶךְ ּבִלְעָם, עִם-ָׂשרֵי בָלָק. 

מאוד  מוזר  ואתונו  בלעם  על  הסיפור 
ואף הפרשן  ולא ברור לאיזה צורך נכתב, 
מעשרים  פחות  לא  כאן  שואל  אברבנאל 
וחמש שאלות, אחת־עשרה מהן מתייחסות 



לרתום את הפרשה לפרשנות
קריאה, חשיבה וביקורת

לסיפור האתון. מקריאת הפסוקים משתמע 
שהקב”ה מבקש לחדד את המסר לבלעם, 
של  בשליחותו  ללכת  לו  מותר  שאמנם 
בלק, אך אסור לו לקלל  את בני ישראל. 
לומר רק את מה שהקב”ה  הותר  לבלעם 
ישים בפיו. אלא שאת זה כבר אמר הקב”ה 
לבלעם לילה קודם לכן )פסוק י”ט(. וגם אם 
נניח שהקב”ה רצה להדגיש מסר זה פעם 
היה לשנות לגמרי את  צריך  שנייה, מדוע 
גם  לאתון  ולגרום  כך,  לצורך  הטבע  חוקי 
לפתוח את פיה וגם לראות את מלאך ה’ 

במקום שבני אדם אינם יכולים לראותו?  

סיפור אמתי או חלום?
ניתן להתייחס לסיפור האתון בשני אופנים.

כפי  במציאות  התרחש  אכן  הסיפור 
מעלה  זאת  גישה  הפסוקים.  שמתארים 
כאמור, שאלות רבות שלא פשוט להתמודד 
אִתן. לגבי הנס שפתח את פי האתון ראוי 

להזכיר את הנאמר במסכת אבות על כך 
שעשרה דברים נבראו בין השמשות ואחד 
על  ו’(.  ה’,  )אבות  האתון”  “פי  הוא  מהם 
אין כאן באמת שינוי בחוקי הטבע,  זה  פי 
והנס של “פי האתון” כבר הוטבע בבריאת 
העולם בתוך חוקי הטבע האחרים שגם הם 

עצמם נסיים. 
להתייחס  היא  יותר,  הגיונית  אחרת,  דרך 
בפועל,  שקרה  מעשה  כאל  לא  לסיפור 
עליו.  חלם  שבלעם  משהו  כאל  אלא 
נבוכים”  “מורה  בספרו  קובע  הרמב”ם 
שבכל פעם שבתורה מופיע מלאך אלוהים 
עיני  מול  אל  פיזית  בהופעה  מדובר  אין 
הרואה, אלא בהתגלות בתוך חלום.  בפסוק 
כ’ )וגם בפסוקים קודמים( נאמר שאלוהים 
דיבר אל בלעם בלילה, ואם היה זה בחלום, 
רק  התרחש  האתון  סיפור  שגם  ייתכן 

בחלום ולא במציאות. 

נקודות לדיון עם ילדים
הפסוקים  )בעיקר  האתון  סיפור  בסיס  על 
את  הילדים  עם  לפתח  ניתן  המודגשים( 

הנושאים הבאים:   
יחסי האדם עם בעלי החיים ו”צער בעלי   *

חיים” ביהדות.
הכרת הטוב.  *

* חלומות במקרא שהקב”ה מעביר דרכם 
מסרים לבני אדם )לדוגמה: סולם יעקב, 

חלומות יוסף ופרעה וכו’(. 
אסוציאציות מקראיות: 1. איזה בעל חיים   *
נוסף דיבר בלשון בני אדם? )הנחש בגן 
עדן(. 2. באילו סיפורים מקראיים נוספים 
על  רוכב  )אברהם  חמורים?  מופיעים 
ומשפחתו  ומשה  לעקדה  בדרך  חמור 
רוכבים על חמור בדרכם חזרה למצרים 

ממדין(.  
מרדכי ליבנה
סב להילה כיתה ג’ ושמוליק כיתה א’ קשת

מבני  מפחד  מואב,  מלך  ציפור  בן  בלק 
האמורי  גורל  היה  מה  ראה  הוא  ישראל. 
היוצא  העם  של  בחוריו  טובי  עם  שנפגש 
ממצרים ולא מתאים לו להפסיד גם הוא 
למסלול  מכַוון  הוא  לו  בצר  במלחמה. 
ונועָץ  מדין  לזקני  פונה  הוא  הדיפלומטי. 
בהם מה לעשות. רש”י מספר ששני העמים 
המשותף  האויב  אולם  יריבים,  אמנם  היו 
איחד ביניהם. בלק מקבל החלטה: ‘בשביל 
מה להילחם,’ הוא חושב לעצמו, ‘אם אפשר 
אתון  על  רכוב  העניין במכשף  לגמור את 
הדברים  אבל  ישראל?’  בני  את  שיקלל 
מסתבכים. בלעם, המכשף/נביא שמוזעק 
למשימה, לא מצליח לקלל את בני ישראל 

ומה שיוצא מפיו הוא דווקא צרור ברכות.

אותי תמיד מפליאה היכולת לעשות שימוש 
חיינו  על  ללמוד  כדי  המקראי  בטקסט 
כיום. הפלא הוא לא על מציאת המוטיבים 
החוזרים אז והיום, אלא האפשרות להכפיף 
את הטקסט ופרשנותו לדעתו של כל אחד.

צריכה  בלק  “פרשת  הימני:  הדרשן  יאמר 
לא  וללמדנו  בעבורנו  ומופת  אות  לשמש 
שבאים  ושליחים  עמים  מפני  להתכופף 
לקללנו. זוכרים מה עשה אלוהים לבלעם? 
הם  רעתנו.  למבקשי  היום  גם  ייעשה  כך 
יבואו לקלל, אבל תראו שבסוף הם יימצאו 
מברכים”. במשוואה  הזאת אחמדינג’אד/ 
נסראללה/אסד יקבלו עליהם את תפקיד 
זאת  ולאתון,  בלעם  יהיה  אובמה  בלק, 
שראתה את האור לפני כולם, אנחנו עדיין 

מחכים. גם לברכות של אובמה.

ייאחז  השמאלני  הדרשן  הימני,  לעומת 
שעניין  לאחר  הפרשה.  של  בסופה  דווקא 
בני  מתיישבים  מהפרק  יורד  הקללות 
אל  לזנות  ומתחילים  מואב  לצד  ישראל 
בנות מואב. “אהה!” יקפוץ ממקומו הדרשן 
מה  תראו  משחית.  “הכיבוש  השמאלני, 
קורה כששוכנים בצמוד לעם אחר. בקצב 

הזה נקבל מדינה דו־לאומית עם מואב”.

לטעמי אפשרי לצאת עם כל תובנה שהיא 
שעלולה  התובנה  ובלעם.  בלק  מסיפור 
בסוף  פינחס  של  מסיפורו  להתגבש 

הפרשה מפחידה הרבה יותר. 
של  תהליך  כאמור,  מתחילים,  ישראל  בני 
התבוללות בתוך מואב. העונש הוא מגֵּפה 
קטלנית שפושה בתוך ישראל וגובה מחיר 
של 24 אלף מתים. פינחס, נכדו של אהרן 
הורג  הוא  לידיים.  החוק  את  לוקח  הכהן, 
שמעון,  שבט  מחשובי  סלוא,  בן  זמרי  את 
מואבי,  בכיר  של  בתו  צור,  בת  כזבי  ואת 
שנתחברו זה לזה. מיד לאחר ההרג נעצרת 
פרשת  הבאה,  הפרשה  בתחילת  המגפה. 
“תחת  פינחס  את  אלוהים  משבח  פינחס, 
ויכפר על בני ישראל”  אשר קנא לאלוהיו 

)במדבר, כ”ב, י”ג(.

אחד  וכל  נושא  כל  על  דעות  יש  לכולנו 
חושב שהדעה שלו היא הנכונה. אולם כדי 
המורכבת  החיים  במערכת  היגיון  לבסס 
עם  להשלים  מסכימים  אנחנו  שלנו 
סיטואציות שלעתים לא ימצאו חן בעינינו. 
תמיד עומדת לצדנו הזכות לנסות ולשנות 
מוסכם  אזי  ניכשל  אם  אבל  המצב,  את 

פינחס,  החוק.  מגבלות  בתוך  שנפעל 
לשופט  עצמו  את  הופך  זאת,  לעומת 
ולמוציא לפועל. הוא אינו מעמיד את זמרי 
לדין, אלא לוקח רומח והורג אותו. על כך 

הוא גם מקבל ציון לשבח. 

מעט  לא  מסתובבים  ישראל  עם  בתוך 
אנשים שמרשים לעצמם לקחת את החוק 
בעשרות  נגמר  העניין  זה  לעתים  לידיים. 
הרוגים ערבים במערת הכפלה, ולפעמים 
בהפגנות  וחבולים  פצועים  מג”ב  בשוטרי 
בבילעין. כדאי שכל אחד, תהא דעתו אשר 
תהא, יעמוד על המורכבות של מעשהו של 
פינחס ולא יסיק מהשבחים שמרעיף עליו 
הקב”ה שיש רגעים שבהם אנשים נמצאים 
מעל לחוק. דבר כזה, אם יקרה, הוא מתכון 

לאסון.   

לירון מרוז
אב לאמרי כיתה א’ קשת

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

פנו לבן לנדאו 054-5316663 )לא בשבת( 
או מויש קראוס 054-4860041



ירון )39(, אפרת )38(, עמליה )3.5(, שירי )3 חודשים( 

   אפרת נולדה באשדוד למשפחה דתית. בגיל 9 וחצי עברה המשפחה 
תרתי- “חלוציות  היישוב.  את  שהקים  מהגרעין  כחלק  מכמש  למעלה 
משמע” ־ חיים בקרוון עם מחולל )גנראטור( על  גבעות גיר בנוף מדהים 
היחידה  הילדה  הייתה  אפרת  אליו.  מוביל  משובש  כביש  שרק  ביישוב 
סבא  בכפר  “אמנה”  לפנימיית  עברה   13.5 בגיל  ולכן  ביישוב,  בגילּה 
התיכון  לאחר  מוח.”  שטיפת  מדי  יותר  בלי  טובה  כ”חוויה  לה  הזכורה 
התגייסה לשירות לאומי במחלקה לפגועי ראש בבית לוינשטיין. “חוויה 

מדהימה. מדובר בעשייה משמעותית, רואים איך אנשים משתקמים.”  
שדות(  בעיקר  שם  היו  )כשעוד  בתל-אביב  אפקה  בנאות  נולד  ירון    
התגייס  ובהמשך  להנדסאים,  הספר  בבית  למד  חילונית.  למשפחה 
ושירת  תל־אביב,  באוניברסיטת  אלקטרוניקה  הנדסת  למד  לעתודה, 
6 שנים במודיעין. “שירות מרתק” הוא מעיד. עם שחרורו בגיל 29 נסע 
להודו לחצי שנה שבה חווה “חוויה רוחנית מאוד משמעותית” כלשונו, 
ומשם שב עם החלטה לעצור את מרוץ הקריירה ולעבור למשרה חלקית 

שתאפשר לו להכיר יותר את היהדות. בעקבות אותה החלטה הוא עבר לירושלים ולמד במכון הרטמן,  וכן סיים תואר שני במחשבת ישראל 
באוניברסיטה העברית. ההתקרבות שלו לאורח חיים דתי נעשתה בהדרגתיות, וכיום הוא מנהל אורח חיים דתי.    לימודים ותעסוקה - 
אפרת התחילה בלימודי כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בר-אילן, ואחרי שבועיים עברה ללמוד פסיכולוגיה וספרות. סיימה תואר שני 
בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית באוניברסיטת תל-אביב. לאחר הלימודים התמחתה בייעוץ תעסוקתי במכון הדסה. בו-זמנית עבדה עם 
יאיר כספי בתכנית “לדרוש אלוהים” המשתמשת במושגים יהודיים בפסיכולוגיה האישית. עם יאיר כספי חיפשה כיצד למצוא חסד ומצווה 
ביום-יום. עבדה גם כמנהלת משאבי אנוש, וכיום עובדת כפסיכולוגית תעסוקתית-ארגונית עם יחידים ועם וארגונים. ירון עובד כמהנדס 
באינטל ירושלים, בתחום של פיתוח מעבדים ל-netbooks, “עבודה מאוד יצירתית ומעניינת”.    היכרות - הכירו באינטרנט בתקופה שאפרת 
חיפשה בחור דתי, אבל לא הטיפוס הרגיל, וירון כבר היה בתהליך של התקרבות לדת. לאחר שלושה שבועות נסעה אפרת לווייטנאם. 
הפרֵדה חידדה את הרגשות וירון הצטרף אליה לטיול, ולאחר שנתיים נישאו.    מזכרת בתיה ו”קשת” - החלו את חיי הנישואין בירושלים, 
עברו למבשרת ציון אך עזבו אותה בשל היעדר קהילה דתית מתאימה. הם חיפשו יישוב קהילתי ובו קהילה דתית. הגיעו למזכרת בתיה 
בעקבות “קשת”, שהזכירה לאפרת את ילדותה בקהילה וענתה על הצורך של שניהם בקהילה סובלנית המכילה הן את הפן הדתי והן  את 
הפן החילוני. “חשוב לנו קשר גם עם דתיים וגם עם חילונים וכאו אנו נהנים גם מהקהילה הדתית וגם מהקהילה הלא דתית.”    אלוהים - ירון: 
מאוד נוכח בחייו. כבר מילדותו נמשך לממד האמוני ולממד העומק ההיסטורי. החיבור לטקסט היהודי חשוב לו מאוד, כמו גם  ההיסטוריה 
של העם היהודי. אפרת: “אלוהים מלווה אותי כל הזמן, לא ייתכן עולם בלעדיו. הקשר עם אלוהים מחייב שאלת שאלות לגבי מהו תפקידי 
בעולם ובכל מצב שאני נתקלת בו. פחות חשובה התווית החיצונית של ‘חילוני דתי’ ו’מה שמו של אלוהייך.’”    שמות הבנות - השמות נקבעו 
על פי הלידות. הלידה של עמליה הייתה ממושכת וארוכה. הגעתה לעולם המחישה את נס הבריאה ואת השילוב בין ביטחון באל והשתדלות 
מצד האדם. “היה ּבַשם עמליה משהו נשי ונעים שמצא חן בעינינו.”  הלידה של שירי הייתה מהירה וזורמת ומכאן שמה, שמבטא זרימה 
והרמוניה.    בילוי משפחתי - אוהבים לארח ולהתארח, טיולים לירושלים ולמחוזות העבר האישי.     כיבוי אורות - בנות: 21:00-20:00, הורים 

 .1:00-24:00

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

משפחת וייסמשפחה מבוקשת
ראיינו: אילנה כרסנתי ושרון נוימן-הקר

הקהל המרותק: כיתה ג' וילדי מועדונית הבית הירוק.
השתיים סיפרו על ספרן "סב-סביון לומד לעוף", 

שיתפו את הילדים, קראו ואיירו לנגד עיני הילדים, 
ענו על שאלות והפעילו.

מפגש מרתק עם סופרת - אורית רז ומאיירת - נורית צרפתי



יהודה זלצברג

פרק 31 - הסיסמה 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, תשעת ילדי חבורת מטמון הברון עברו כברת 

הברון  שנתן  התכשיטים  אוצר  אחר  בחיפוש  ארוכה  דרך 

הילדים  תרמ”ז.  בשנת  גלמן  יעקב  אברהם  לרבי  רוטשילד 

וממכתב למכתב עד שהגיעו לשובך  עברו מתיבה לתיבה 

מכתב  מצאו  שם  העתיק,  היונים 

של  נינתו  ידי  על  שנכתב  אחרון 

מספרת,  היא  במכתב  גלמן. 

הפקידה  האוצר  לגורל  שמחשש 

והורתה  בבנק  בכספת  אותו 

לשומר לתת את המפתח לכספת 

הסיסמה.  את  שיאמר  למי  רק 

בעל  של  “הסיסמה  סיסמה?  איזו 

כותבת.  היא  כך  המקורי”,  האוצר 

למשפחת  הנצר  של  כוונתה  מהי 

גלמן?

אורית  טענה  רוטשילד”,  הברון  היה  המקורי  האוצר  “בעל 

בפני חבריה. היה זה יום ראשון בבוקר, 16 באוגוסט 2020, 

ההתרגשות  החדשה.  הלימודים  שנת  תחילת  לפני  שבועיים 

שפעמה בלבותיהם של חברי החבורה לקראת ההצטרפות 

מורטת  הציפייה  עם  התמזגה  “קשת”  של  הביניים  לחטיבת 

בסלון  ישבו  החברים  ההיסטורי.  האוצר  לחשיפת  העצבים 

בשובך  שמצאו  האחרון  במכתב  לדון  כדי  עמית  של  ביתו 

“או  בבנק.  השומר  בפני  להציג  שעליהם  הסיסמה  ובמהות 

כי  הברון,  של  אמו  בתיה,  הייתה  המקורית  האוצר  שבעלת 

לדברי  בהמשך  גיל  הציע  במקור.”  שלה  היו  התכשיטים 

אורית. שושנה סיכמה, “בכל מקרה אנחנו מחפשים סיסמה 

שהיה  למחשב  ניגש  עמיחי  רוטשילד.”  במשפחת  שקשורה 

ממוקם סמוך למקום ישיבתם, והקליד את המילים “משפחת 

רוטשילד”. הוא הקריא לחברים מן המסך את עיקרי הדברים 

ממוצא  יהודים   בנקאים  של  שושלת  זוהי  ויקיפדיה:  מאתר 

גרמני, אשר קיבלה תוארי אצולה שונים. הברון אדמונד דה־

רוטשילד התפרסם בזכות תרומתו הגדולה לפיתוח היישוב 

המסך  שעל  הדף  את  גלל  עמיחי  ישראל.”  בארץ  היהודי 

שקשורה  סיסמה  על  מידע  לחפש  כדי  העכבר  בעזרת 

הפתעה,  קריאת  מפיו  נפלטה  ולפתע  רוטשילד,  במשפחת 

ממקום  קמו  החברים  כל  זה!”  את  מכירים  אנחנו  “אה! 

זיהה  עמית  במסך.  להתבונן  המחשב  אל  ורצו  ישיבתם 

ורץ לחדרו להביא דבר מה.  את הסמל שריצד על המסך, 

זו שהחלה  ובידו התיבה הראשונה שמצאו,  לאחר דקה שב 

את כל מסע החיפוש של האוצר, זו שעמית עצמו נתקל בה 

את  בראותם  הגדול.  החופש  שלפני  האחרון  הלימודים  ביום 

התיבה אחז בקרב החברים רעד של התרגשות, והם נזכרו 

בכל ההרפתקאות שעברו מאז אותו יום. התיבה המתפרקת 

בפני החברים  לראווה  הציג  ועמית  וחלודה,  הייתה מאובקת 

היה  האבזם  על  לתיבה.  מחובר  שהיה  המתכת  אבזם  את 

של  הסמל  המסך,  על  כעת  שהופיע  סמל  אותו  מוטבע 

צדיו  משני  ואריה  מחד־קרן  המורכב  רוטשילד  משפחת 

רשומות  היו  לסמל  מתחת  כתר.  מונח  המגן  ועל  מגן,  של 

 .Concordia, Integritas, Industria לועזיות:  מילים  שלוש 

עמיחי חיפש במהירות את התרגום של מילים אלו במחשב, 

והכריז  בגרונו  כחכח  וכשמצא 

חגיגית, “ובכן, הסיסמה של משפחת 

חריצות,  אחדות,  היא:  רוטשילד 

“לכן  ואמרה,  חייכה  נעמה  יָשרה.” 

שהסיסמה  כתבה  גלמן  של  הנינה 

צריכה להיות חקוקה בלב של מוצא 

האוצר.” 

החברים  התאספו  בבוקר  למחרת 

לאחר  הבנק.  לסניף  לגשת  כדי 

סניף  הקים  בנק  איזה  שביררו 

במזכרת בתיה כבר בשנת תשנ”א, 

את  הגלמנית  כתבה  שבה  השנה 

האחראי  את  ואיתרו  הוותיק  לסניף  נכנסו  השובך,  מכתב 

וחלק  מאוד,  זקן  איש  הכספות  על  האחראי  הכספות.  על 

רק  נשמתו  את  מלנפוח  נמנע  הוא  שמא  הרהרו  מהחברים 

ורחימו קרבו אליו,  לידיהם. בדחילו  כדי למסור את האוצר 

נעמה  המתאימה.  ולסיסמה  הנכון  לאיש  הגיעו  אם  תוהים 

שלוש  את  בלחש  אמרה  הקדמות  וללא  רוקּה  את  בלעה 

המילים המסורבלות: “קֹונקֹורִדיָה, ִאינֵטגִריַטס, ִאינדּוְסטִריָה.” 

זה נשמע כמו לחש קסמים היוצא מפיו של הארי פוטר, אך 

הרים  זה  במקום  ממקומה.  נעתקה  לא  סתרים  דלת  שום 

את  ילדה,  “סליחה,  צרוד,  בקול  לה  והשיב  גביניו  את  הזקן 

אך  נעמה,  ִלבה של  את  מילאה  אכזבה  עברית?”  מדברת 

לאחר רגע היא אזרה רוח וניסתה בקול בוטח יותר: “אחדות, 

“אם  ואמר:  הילדים  אל  חייך  הזקן  עתה  יָשרה!”.  חריצות, 

הללו  המילים  את  לשמוע  דמיינתי  לא  האמת,  את  לומר 

מגיעות מחבורת ילדים שכמותכם, אבל הוראות הן הוראות. 

בואו אחריי!” הילדים התחבקו בשמחה ובהתרגשות. הישיש 

הנרגשים  והילדים  למטה,  היורד  מדרגות  גרם  לעבר  פנה 

אל  השומר  אותם  הוביל  הבנק  במרתף  בעקבותיו.  פסעו 

תאים־תאים,  עשוי  קיר  למעשה  שהיה  הכספות,  מתחם 

ולכל תא־כספת מפתח משלו. השומר איתר את המפתח 

המתאים, ופנה אל נעמה ושאר הילדים: “אני מקווה שתדעו 

בהצלחה!”  הזאת.  בכספת  שתמצאו  במה  בחכמה  לנהוג 

הוא הושיט לנעמה את המפתח, והיא העבירה אותו בידיים 

רועדות לעמית, כשהיא מסבירה: “אתה התחלת את כל זה, 

בוא תסיים את העבודה.” עמית הנהן בתודה וניגש לכספת 

מספר 1887, המספר שהיה חרוט על המפתח שקיבל. הוא 

את  החוצה  ושלף  אותו,  סובב  לחריץ,  המפתח  את  הכניס 

מגֵרת הכספת. בתוכה הונחה תיבה דומה לקודמותיה, עם 

אותו סמל של משפחת רוטשילד מוטבע על האבזם. התיבה 

לא הייתה נעולה ועמית פתח אותה והביט פנימה.


