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להרוג טורקי ולנוח    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

בעברית  ביטוי  הוא  ולנוח  טורקי  להרוג 
להתקדם  שמשמעו  מדוברת 
בביצוע  שלב,  אחר  שלב  אט-אט, 
ומרומזת  מקוצרת  גרסה  משימה. 
טורקי".  "טורקי  היא  הביטוי  של 
הביטוי עלול להתפרש באופן גזעני, 
"פרה  הצירוף  את  הרואים  יש  ולכן 

שמשמעותו  פוליטית  תקין  כביטוי  פרה" 
זהה )עם הצמחונים הסליחה(.

מקור הביטוי בבדיחה יהודית עממית, שבה 
אומרת ֵאם לבנּה, היוצא למלחמת רוסיה-

תורכי  הרגת  ולכן  נפשו,  שישמור  טורקיה, 
עונה  בתגובה  והינפש.  שב  דייך,   –
טורקי  חייל  ינוח,  אם  כי  הבן,  לה 
האם:  של  ותשובתה  יהרגהו,  אחר 
לו,  יש  טענה  מה  בטני,  ובר  "בני 
חלילה, עליך?" )הבדיחה מופיעה גם 
אלתר  של  והחידוד  הבדיחה  בספר 

דרויאנוב(.
רעיון זה מופיע גם בשיר של נתן אלתרמן 
ושלמה שמולביץ', "מכתב מאמא", שבאחד 

מבתיו נאמר:

 ואם בשבי טנקים יש לקחת
 אל תעשה את זה בבת אחת

 אל תתאמץ לסחוב שני טנקים יחד
מוטב תסחב אותם אחד אחד

הריגת  על  בבדיחה  השתמש  אלתרמן 
הטורקי גם באחד משירי "הטור השביעי":

 תקלע בתורכי, ותשכב קצת לנוח,
 תקלע בתורכי, ותלך קצת לשוח,

 תקלע בתורכי, ותשב לאכול,
וזכור: הבריאות היא למעלה מכל.

השבוע  מסתיימת  במדבר  ספר  קריאת 
הספר,  של  האחרונות  הפרשות  בשתי 

מטות ומסעי, ובהן נושאים רבים:
* דיני התרת נדרים: באלו תנאים נדר חייב 

להיות מקוים או כיצד ניתן לבטל אותו?
* המלחמה היזומה נגד מדין.

וחצי  ראובן  בני  גד,  בני  של  הבקשה   *
שבט מנשה שלא לעבור את הירדן עם 
במערב  להישאר  אלא  השבטים  שאר 
עם  למשבר  מובילה  זו  בקשה  הירדן. 
בהשתמטות,  אותם  שמאשים  משה 
שני  לבסוף,  ימינו.  בלשון  להשתמש  אם 
שיאפשר  פתרון  מציעים  וחצי  השבטים 
להם לשבור את הסולידאריות: להשאיר 
מעבר  וילדים,  נשים  הלא־לוחמים,  את 
אחיהם  עם  הגברים  את  ולשלוח  לירדן 

כדי לעזור להם.
בני  שעברו  התחנות  כל  של  תזכורת   *

ישראל במדבר, ארבעים ושתיים במספר.
* ׂשרטוט הגבול של הארץ המובטחת. 

* מינוי נשיאים חדשים, אחד על כל שבט, 
שיובילו את הכניסה לארץ.

* ערי מקלט: על נושא זה אדבר בהמשך.
* סוף סיפור בנות צלופחד, סיפור שהתחיל 
שלהן  הבקשה  עם  הקודמת  בפרשה 
במשפחה,  גברים  בהיעדר  נחלה  לרשת 
על  מקבלות  שהן  בפתרון  כאן  ומסתיים 
עצמן במטרה להשאיר את נחלתן בשבט 

ושהיא לא תעבור לשבטים אחרים.

דיון עם הילדים:
 לקראת כניסה לארץ וכינון חברה מתוקנת

ספר במדבר מסתיים רגע לפני כניסת בני 
שנות  ארבעים  אחרי  כנען.  לארץ  ישראל 
והרבה תלאות כפי שסופרו לאורך  נדודים 
להיכנס  העם  סוף־סוף  עומד  הספר,  כל 

קורה,  שזה  לפני  רגע  המובטחת.  לארץ 
האחרונות  הנחיותיו  את  נותן  אלוהים 
ישראל.  לבני  אותן  יעביר  כדי שזה  למשה 
לפני קריאת הפרקים הרלוונטיים בפרשה 
היו  הם  מה  הילדים,  את  לשאול  אפשר 
נכנסים  שהם  לפני  ישראל  לבני  אומרים 
אילו  המלצות?  אילו  משלהם?  לארץ 
אזהרות? ְלמה לשים לב? מה כדאי לזכור?

על  סיפורים  ספרו  רעיונות,  להם  אין  אם 
ממדינה  שעברו  מכירים  שהם  אנשים 
להם  נתן  מי  לעיר.  מעיר  או  למדינה 
תושבי  חברים?  שלהם?  ההורים  המלצות, 

המקום החדש שאליו הם הגיעו?

שאין  לגוף  בפריז  נחשפתי  חדש  כעולה 
הסוכנות  אחרת:  מדינה  בשום  כדוגמתו 
בפריז  הסוכנות  שליח  בשבילי  היהודית. 

כותרת  הייתה  זו  ונחמד",  "רעיון לטור קטן 
השנה  באמצע  שלח  שאלעד  האימייל 
בגוף  בם".  "ודברת  למערכת  שעברה 
האימייל היה הסבר קצר על ההצעה שלו 
שבוע  כל  יוסבר  שבו  קבוע  טור  לפרסם 
ניב או ביטוי. מצורף היה צרור של ביטויים 
ואז  השנה  סוף  עד  אותו  עיכבתי  לדוגמה. 
פתיח  ישמש  שהטור  מנת  על  אליו  פניתי 
לגיליונות של שנת תש"ע. הוא התלהב ואני 
ניסיתי לצנן את ההתלהבות: "שמע, טור כל 

שבוע זה לא עניין של מה בכך, זה הרבה 
עבודה. נראה לך שתעמוד בזה?" הוא לא 
ורק  מוטרד  כך  כל  אני  למה  הבין  ממש 
למפרע התברר לי למה: אלעד היה מחויב 
כל-כולו למה שהוא עשה. קודם כל כתכונת 
זה  הוא לקח על עצמו משימה,  אופי: אם 
היה על מנת לעמוד בה עד הסוף. "אמור 
מעט ועשה הרבה" אפיין אותו, בלי פוזות, 
הוא  מפועלו.  יותר  להתבלט  שירצה  בלי 
שלח מדי פעם עוד ניבים עד ביטוי אחרון 

במטרה,  ולדבקות  להתמדה  בנוסף  זה. 
ִאפשר  שהוא  מפני  לו  חשוב  היה  הטור 
לשפה  שנוגעות  בשאלות  להתעסק  לו 
מקור  מאיזה  או  ביטוי  נולד  איך  העברית: 
קדום הוא שואב. בטור שלו היה גם תמיד 
בציטוטים  השימוש  דרך  להומור,  מקום 
ִמטוקבקים ששיאם היה בגיליון פורים. בכל 
מאישיותו. חלק  הטור  דרך  השתקף   אלה 

חבל על דאבדין ולא משתכחין.
בן לנדאו



היה מי שהיה אמור להסביר לי על החיים 
ומה  שלי  והזכויות  החובות  מהן  בישראל: 
כדי להתאקלם בארץ. בקרב  עליי לעשות 
שכדי  לומר  נהוג  היה  לעלייה  המועמדים 
בדיוק  לפעול  רצוי  בהצלחה  בארץ  לגור 
עליו. המליץ  שהשליח  מה  מכל   ההיפך 

הכנות  לגבי  משלנו  ברעיונות  מצוידים 
לפרשה  לגשת  אפשר  לארץ,  לכניסה 
פרק  ול"ה.  ל"ד  לפרקים  ובמיוחד  עצמה 

ל"ד מתחיל בתיאור הבא:
זאת  כנען:   אל־הארץ  באים,  כי־אתם 
ארץ  בנחלה,  לכם  תפל  אשר  הארץ, 
פאת־נגב  לכם  והיה  ג  לגבלתיה.   כנען, 
ממדבר־צן, על־ידי אדום; והיה לכם גבול 
ונסב  ד  קדמה.   ים־המלח  מקצה  נגב, 
ועבר  עקרבים,  למעלה  מנגב  הגבול  לכם 
לקדש  מנגב  תוצאתיו,  )והיו(  והיה  צנה, 
ה  עצמנה.   ועבר  חצר־אדר,  ויצא  ברנע; 
והיו  מצרים;  נחלה  מעצמון,  הגבול  ונסב 
והיה לכם  ים,  וגבול  ו  הימה.   תוצאתיו, 
גבול  לכם,  זה-יהיה  וגבול;  הגדול  הים 
מן־ צפון:   גבול  לכם,  וזה-יהיה  ים.  ז 
הים, הגדל, תתארו לכם, הר ההר.  ח מהר 
ההר, תתאו לבא חמת; והיו תוצאת הגבל, 
צדדה.  ט ויצא הגבל זפרנה, והיו תוצאתיו 
י  צפון.   גבול  לכם,  זה־יהיה  עינן;  חצר 
והתאויתם לכם, לגבול קדמה, מחצר עינן, 
הרבלה,  משפם  הגבל  וירד  יא  שפמה.  
על־כתף  ומחה  הגבל,  וירד  לעין;  מקדם 
וירד הגבול הירדנה,  יב  ים־כנרת קדמה.  
והיו תוצאתיו ים המלח; זאת תהיה לכם 

הארץ לגבלתיה, סביב.

כדי להתנהל כמדינה מסודרת  קצת סדר: 
ולא כשבטים זה לצד זה מוגדרים הגבולות 
שבהם יגור העם, ואף בהמשך מוגדר אופן 
החלוקה. כל זה נקבע מראש, שאחרת יש 
לקבוע  ירצה  אחד  כשכל  לבלגן  לצפות 
אופן  לכן  ִעמו.  שמיטיבים  חלוקה  כללי 
טעון,  לא  ובמקום  בזמן  נקבע  החלוקה 
ניטראלי. בנוסף, יש צורך במערכת חוקים 
כל  של  הזכויות  ואת  החובות  את  שיקבעו 
מוסריים.  חיים  על  לשמור  במטרה  אחד 
הכניסה  עם  להתקיים  שאמורה  המערכת 
לאורך  ברובּה  בתורה  תוארה  כבר  לארץ 
וספר  ויקרא  ספר  שמות,  ספר  מחצית 
במדבר. עתה נשאר רק לסגור פינה אחת 

מורכבת במיוחד. לפני שניגש אליה, כדאי 
לערוך דיון עם הילדים:

  אילו חוקים נחוצים כדי לנהל מדינה?
איזה חוק הייתם מחוקקים לּו אתם חברי 

 כנסת?
האם אתם זוכרים אילו חוקים יש בתורה 

 הנוגעים לניהול מדינה?

יש, כמובן, אין־ לשתי השאלות הראשונות 
למקור  אותן  שהופך  מה  תשובות,  ספור 
השאלה  לגבי  ילדים.  עם  דיון  של  פורה 
 – רעיונות  שאין  למי  מציע  אני  השלישית 
הפרקים  סביב  משפטים,  בפרשת  לעיין 
כ"א, כ"ב וכ"ג של ספר שמות, ולבדוק עם 
מדיניים  חוקים  הם  חוקים  אילו  הילדים 
וקשורים לניהול מדינה ואלו באים להסדיר 
ולא מהווים בסיס  את חיי הפולחן, למשל, 

לחיים בחברה בעולם המערבי היום.

על  הסבר  גם  שיכלול  זה  דיון  לאחר 
אפשר  המודרני  בעולם  האכיפה  מערכת 
חשוב  נושא  של  הקורה  לעובי  להיכנס 
אדם  בן  כלפי  להתנהג  איך  בפרשה: 
מי  לעומת  בשגגה,  חמורה  עֵברה  שעבר 
בהקשר  בזדון.  עברה  אותה  את  שעבר 
שלא  התמודדות  הפרשה  לנו  מציגה  זה 
של  המוסד  המודרני:  בעולם  לנו  מוֶּכרת 
ל"ה: בפרק  שמופיע  כפי  מקלט,   ערי 

י דבר אל־בני ישראל, ואמרת אלהם:  כי 
כנען.   ארצה  את־הירדן,  עברים  אתם 
מקלט  ערי  ערים,  לכם  והקריתם  יא 
מכה־נפש  רצח,  שמה  ונס  לכם;  תהיינה 
למקלט,  הערים  לכם  והיו  יב  בשגגה.  
עד־עמדו  הרצח,  ימות  ולא  מגאל; 
אשר  והערים,  יג  למשפט.   העדה  לפני 
לכם. תהיינה  מקלט,   תתנו--שש-ערי 
או־ הדפו,  בלא־איבה,  ואם־בפתע  כב 
או  כג  צדיה.   בלא  כל־כלי,  עליו  השליך 
בכל־אבן אשר־ימות בה, בלא ראות, ויפל 
עליו, וימת--והוא לא־אויב לו, ולא מבקש 
רעתו.  כד ושפטו, העדה, בין המכה, ובין 
כה  האלה.   המשפטים,  הדם--על  גאל 
הדם,  גאל  מיד  את־הרצח,  העדה  והצילו 
מקלטו  אל־עיר  העדה,  אתו  והשיבו 
הכהן  עד־מות  בה,  וישב  שמה;  אשר־נס 
הקדש. בשמן  אתו,  אשר־משח   הגדל, 

ולעומת זאת:
את־ ירצח  עדים,  כל־מכה-נפש--לפי  ל 
למות.   בנפש  לא־יענה  אחד,  ועד  הרצח; 
לא ולא־תקחו כפר לנפש רצח, אשר־הוא 

רשע למות:  כי־מות, יומת.

לנהל  ניתן  הילדים  לגיל  בהתאם 
דיון  לנהל  אפשר  שונות.  ברמות  דיון 
שלו  המוסריות  ועל  מוות  עונש  על 
אותם: ולשאול  גדולים  ילדים   עם 

מדוע  ל'?  פסוק  סוף  משמעות  מה 
למעשה  עדים  שני  לפחות  נחוצים 
מוות?  בעונש  רוצח  להעניש  כדי  רצח 
מה  מספיק?  לא  אחד  עד  האם 
כבד? עונש  נקיטת  לגבי  אומר   זה 

מי שלא רוצה להיכנס לדיון כבד עד כדי כך 
עם ילדיו יכול להסתפק בשאלה העקרונית 
)אם כי מדובר בעֵברות ובעונשים כך שבכל 
קליל(,  ממש  להיות  יכול  לא  הדיון  מקרה 

ויכול לשאול :
מהי עֵברה שעושים בשגגה?

האם עֵברה כזו מצדיקה עונש או לא?
אם מישהו גרם לתאונת דרכים בטעות, מה 
אחרת  לעיר  גלות  האם  לו?  לעשות  כדאי 

כמו שמציעה התורה נראית פתרון הולם?
מה ציפתה התורה שיקרה בעיר מקלט?

בין  שמתרחש  המהפך  את  לראות  מעניין 
לשאלה  בנוגע  חז"ל  ספרות  לבין  המקרא 
האחרונה: בעוד התורה מדגישה את הגנת 
חז"ל  דם,  נקמת  מפני  השוגג  הפושע 
מתארים ערי מקלט כמקומות שמאוכלסים 
דוגמה  שמהווים  אנשים  מידות,  באנשי 
ולמי  לֵּגרים  ושאומרים  להתנהגות  ומופת 
ולהשתפר.  שגלה לשם לחשוב על מעשיו 
הם מדגישים את האחריות שמוטלת  בכך 
רק  לא  לסביבתו.  לדאוג  אדם  כל  על 
גם  אלא  בכוונה  באחרים  לפגוע  שלא 
לנסות  כדי  מעשיו  לתוצאות  ער  להיות 
באחרים. מֻכוונת  לא  פגיעה   ולמנוע 

של  האחרון  הגיליון  לרגל  ברכתי  וזוהי 
לחנך  שנדע  זו:  לשנה  בם"  "ודברת 
שמתחשבים  אנשים  להיות  ילדינו  את 
את  ושיתרמו  לזולת,  פתוחים  בסביבתם, 
מתוקנת. חברה  הקמת  למען   חלקם 

 בן לנדאו 
אב לנועה, כיתה ד' ולאיל כיתה א', "קשת"

מערכת "ודברת בם" קוראת לחברי הקהילה לכתוב דברים לזכרו של אלעד חברנו.
ספרו על חוויות משותפות, על פועלו ועל מי שהוא היה בעיניכם, בשבילכם.

אפשר לשלוח כמה משפטים ואפשר לכתוב יותר. המערכת תוציא את הקובץ בגיליון מיוחד. 

     benjamin.landau@gmail.com :שלחו למייל



פרשת מטות-מסעי
בין ניכור למשמעות

מעונינים לשמוע
יותר על הקהילה?  

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

המסעות  בציון  מתחילה  מסעי  פרשת 
שעברו בני ישראל מצאתם ממצרים לארץ 
קצבי,  באופן  מתוארים  המסעות  ישראל. 
ענייני ולאקוני. "ויסעו בני ישראל מרעמסס 
באתם  ויחנו  מסכת  ויסעו  בסכת.  ויחנו 
ויחנו  מאילם  ויסעו  המדבר...  בקצה  אשר 
במדבר  ויחנו  סוף  מים  ויסעו  סוף.  ים  על 
סין". וכן הלאה. שאלה שהפרשנים מרבים 
לכתיבת  הצידוק  מהו  היא  בה  להתחבט 
הכותב  נדרש  מה  לשם  הללו?  המסעות 
המקראי לציין את המקומות שבהם פסעו 
מדגיש  רש"י  לארץ?  בדרכם  ישראל  בני 
את הצורך לכתוב את המסעות כדי להודיע 
שנגזר  אף  על  כלומר,  האל.  חסדי  את 
שנה  ארבעים  ולהיטלטל  לנוע  עליהם 
ִאפשר להם אלוהים מנוחה  במדבר, עדיין 
משמעותית בין מסע למסע. לעומתו טוען 
הרמב"ם כי הצורך לציין את המסעות נבע 
במדבר  היו  לא  אשר  אלה  שגם  מהרצון 
ישראל  לבני  ה'  שעשה  בניסים  יאמינו 

בתקופה זו. 

יש  זו  שאלה  על  לענות  כדי  כי  סבור  אני 
מדוע  והיא  יותר,  ראשונית  שאלה  לשאול 
אלו?  למסעות  ישראל  בני  בכלל  נדרשו 
ִמָּידי  באופן  ישראל  בני  נכנסו  לא  מדוע 
ממצרים לארץ? לכאורה התשובה לשאלה 
זו מצויה בפרשת "שלח לך" – בני ישראל 
במדבר  שנה  ארבעים  להיטלטל  נאלצים 
"במספר  המרגלים.  חטא  על  כעונש 
הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום 
עונתיכם  את  תשאו  לשנה  יום  לשנה  יום 

ארבעים שנה וידעתם את תנואתי". 
המסע,  מטרת  מסתיימת  בזה  האם  אך 
בעונש ותו לא? קשה לי להאמין שכך הם 

פני הדברים. 

ישראל  בני  במסע  הצורך  כי  סבור  אני 
על  להתגבר  הצורך  מן  )גם(  נבע  במדבר 
קיימת  שהייתה  והניכור  הזרות  בעיית 
והייעוד  המשמעות  כלפי  ישראל  בני  אצל 
שלהם. תופעת הזרות והניכור כלפי העולם 
תופעה  היא  בפרט  החברה  וכלפי  בכלל 
המודרנית.  במחשבה  וחשובה  משמעותית 
חוויית הניכור של האדם כלפי העולם באה 
לידי ביטוי בכך שהעולם פסק להיות מובן, 
והוא חדל לראות  זר לעולם  האדם נעשה 
שהאדם  מכך  נובעת  היא  ביתו.  את  בו 
המודרני החל לראות את עצמו לא כחלק 
היטיב  כדבר המנותק ממנו.  מהטבע אלא 
של  "המיתוס  בספרו  קאמי  זאת  לתאר 
'דחוס',  העולם  כי  רואה  "אתה  זיסיפוס": 
בלתי  זרה,  האבן  כמה  עד  רואה  אתה 
יכולים  אינטנסיביות  ובאיזו  לנו,  נכנעת 

הטבע או הנוף להעלים אותנו. במעמקי כל 
יופי טמון משהו לא אנושי, והגבעות הללו, 
רוך השמים, ִמתאר העצים – מאבדים ברגע 
זה ממש את המשמעות הכוזבת שהלבשנו 
עדן  מגן  יותר  רחוקים  הם  ומעתה  עליהם, 
העולם  כלפי  והניכור  הזרּות  חוויית  אבוד." 
בחייו של  בעיה קשה של משמעות  יוצרת 
העולם,  את  להבין  חדל  האדם  האדם.  
לפעמים  תחתיו.  קורסת  חייו  ומשמעות 
חשמלית,  קימה,  מתמוטטת.  התפאורה 
החרושת,  בבית  או  במשרד  שעות  ארבע 
עבודה,  שעות  ארבע  חשמלית,  ארוחה, 
חמישי,  רביעי,  שלישי,  ושני,  ֵׁשנה  ארוחה, 
שישי ושבת, בקצב אחיד, על פי רוב אנשים 
יום  אבל  נקלה.  על  הזאת  בדרך  הולכים 

אחד מתעורר ה"מדוע ולמה?".
    

בדיוק?  למה  ממצרים.  יוצאים  ישראל  בני 
לאיזו מטרה? מהפסוקים נראה כי אין הם 
ויסודית  מרתקת  נקודה  זו  לכך.  מודעים 
)שם  וארא  מפרשת  הדברים  סדר  כאחד. 
מופיעות מכות מצרים( ועד לקבלת התורה 
אירועים  כסדרת  נראה  יתרו(  )פרשת 
ישראל  שבני  בלא  ואקראיים  שרירותיים  
מודעים למטרת המסע כולו. הם לא יודעים 
שהם הולכים לקבל את התורה, וספק אם 
לכבוש  אמורים  שהם  לכך  מודעים  הם 
של  קשה  בעיה  כאן  נוצרת  הארץ.  את 
לעיל,  שציינתי  במינוחים  ומשמעות.  ייעוד 
המשמעות של שיבה לארץ וקבלת התורה 
הפסוקים  ישראל.  מבני  ומנותקת  מנוכרת 
אין  המבלי  משה  אל  "ויאמרו  האלמֹותיים 
קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה 
הלא  ממצרים:  להוציאנו  לנו  עשית  זאת 
זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר 
טוב  כי  מצרים  את  ונעבדה  ממנו  חדל 
וכן  במדבר."  ממתנו  מצרים  את  עבד  לנו 
ונשובה  ראש  נתנה  אחיו  אל  איש  "ויאמרו 
בני  זו.  תחושה  בדיוק  מבטאים  מצרימה." 
מצרים  לארץ  לחזור  מעדיפים  ישראל 
אם  אף  שכן  הבית,  היא־היא  זה  שבשלב 
מוכר.  למצער  הוא  קשה,  במקום  מדובר 
בני  של  סתמיות  בטרוניות  המדובר  אין 
וניכור של  הזדהות  היעדר  כאן  יש  ישראל. 
בני ישראל כלפי משמעות קיומם. בהקשר 
זה אין זה משנה כלל שבני ישראל ראו את 
הנסים הגדולים, מפני שאין די במראה של 
האדם.  בעבור  משמעות  ליצור  כדי  נסים 
עובדה זו מסבירה באופן הגיוני את הסיבה 
בניסיונות  עומדים  אינם  ישראל  שבני  לכך 
רבים במדבר, שכן כפי שציין פעמים רבות 
ניטשה,  בשם  פרנקל  ויקטור  הפסיכולוג 
לשאת  יכול  אינך  למה,  יודע  אינך  "כאשר 
כל איך". ובני ישראל, כאמור, לא ידעו את 

במשימה  כשל  משה  זה  במובן  ה"למה". 
עמו  את  לחבר  מנהיג:  של  ביותר  הגדולה 

למשמעות הגדולה, למטרה הנשגבת. 

אבינו.  אברהם  עושה  לחלוטין  שונה  מסע 
הרמב"ם בהלכות עבודת כוכבים פ"א ה"ג 
של  כמסע  אברהם  של  מסעו  את  מתאר 
אברהם  מתוך  שהתחילה  נפשית  תנועה 
עצמו ולא כציווי חיצוני אלוהי. אברהם השיג 
קו הצדק מתבונתו  והבין  "דרך האמת  את 
בוראו...  את  הכיר  ארבעים  ובן  הנכונה... 
לכל  גדול  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל 
העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל 
וקורא  והיה מהלך  ראוי לעבוד.  ולו  העולם 
ומקבץ העם מעיר לעיר... עד שהגיע לארץ 
תחילת  לעומת  אברהם  של  מסעו  כנען..." 
מסעם של בני ישראל הוא מסע של אדם 
שיוצר את המשמעות בעבור עצמו, ולפיכך 
אין הוא מנוכר לה. על כן נאמר במשנה כי 
הוא עמד בכל הניסיונות שבהם ה' העמידו. 
את  הבין  אברהם  ישראל,   לבני  בניגוד 

ה"למה" ולכן יכול לשאת כל "איך".
 

שהתחלנו  הראשונה  לנקודה  נחזור  אם 
אינו  במדבר  ישראל  בני  שמסע  הרי  בה, 
לנקודה  )מצרים(  א'  נקודה  בין  רגיל  מסע 
יוצר משמעות  זהו מסע  ישראל(.  )ארץ  ב' 
של  העמוקה  הבעיה  את  לפתור  שמטרתו 
הזרות והניכור כלפי הייעוד. ארבעים שנים 
של מסעות במדבר נדרשו כדי ליצור חיבור 
בין העם ובין המשמעות החדשה שהוענקה 
וקיומו כעם.  ישראל  כניסה לארץ  והיא  לו, 
ציון המסעות בסוף ספר במדבר אינו אלא 
המקראי  הכותב  של  מתוחכמת  חשיפה 
לעבר  והזרות  הניכור  מן  השלם  מסע  של 

המשמעות והייעוד.   

שבת שלום, 
רוני רוזנברג
אב לאביגיל, כיתה ג’, נעמי ומיקה, כיתה א’ 
“קשת” 



יהודה זלצברג

פרק 33 - אפילוג תעלומת מטמון הברון
*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 

סוף

ולבוש  לבן  זקן  עטור  איש  התרמ"ח.  מרחשוון  לא'  ראשון  אור 
שחורים פוסע לִאטו בשביל המרכזי של המושבה עקרון, עששית 
מי  יעיר  פן  בשקט,  צועד  הוא  בשנייה.  חפירה  ואת  האחת  בידו 
נה עבר על האיש. עם הנץ  שֵׁ ונטול  לילה מפרך  מאנשי המקום. 
החמה הזדרז לסיים את מלאכת החפירה שבה עסק כל הלילה, 

ופנה לשוב לביתו בטרם יקומו חבריו למושבה 
לזרוע  ולעבד,  לחרוש   – הכפיים  לעבודת 
שותף  אינו  עצמו  הוא  ולשאוב.  לחלוב  ולשדד, 
פעיל בעבודות האדמה, תפקידו ללמד את ילדי 
כהרגלו  הוגה  הוא  אין  כעת  אך  תורה.  המקום 
בדברי תורה, אלא דעתו טרודה בתיבות שטמן 
שקיבל  התיבות  המושבה,  באדמת  עתה  זה 
מהברון אדמונד דה–רוטשילד בכבודו ובעצמו. 
יתגלו  האם  מספיק?  עמוק  אותם  קבר  האם 
בקלות? ומתי? ועל ידי מי? מתוך הרהוריו מחייך 
שישגיח  עולם  של  בריבונו  מבטחו  וׂשם  לעצמו 
ויסובב את הדברים על הצד הטוב  על האוצר 

ביותר.
האיש, ששמו רבי אברהם יעקב גלמן, פותח את 
דלת ביתו וניגש אל גיגית המים לרחוץ את ידיו מן 

העפר שדבק בציפורניו. הוא מחליף את בגדיו לבגדים נקיים וניגש 
כדי  ראשה.  את  ומלטף  נה  הישֵׁ אשתו  ליד  מתיישב  המיטה.  אל 
לשמור על סוד האוצר החליט להסתיר אפילו ממנה את פתרון 
כתב החידה ואת מקום מחבוא האוצר. היא מסבה ראשה אליו 
ופוקחת עין אחת. גלמן מחייך אליה ואומר, "באשה'לה, מלאכתי 
בראשה  נדה  גלמן  באשה  שמים".  בידי  הכול  וכעת  נסתיימה 
ולוחשת לבעלה: "אינני מבינה עדיין מדוע תלך בדרך חתחתים זו. 
וכי לא נתבקשת לטמון את האוצר עד יעבור זעם? למה תפקירֹו 
ביד המקרה?". גלמן עונה לה בקול מפציר, "אמונה, באשה, כל 
שאבקש הוא מעט אמונה. לא יעלה בדעתם של הבריות לחפש 
יפתרו ראשונה את הרמז,  אם  אלא  ׂשמתיו,  מטמון במקום שבו 
מבטחנו  נשים  יבינו.  ותורה  דעת  ואיש  בר–שכל  רק  זה  ורמז 
בבורא עולם שיזמן למקום האוצר את הברייה הנכונה." באשה 

"לו  באמירה  מסתפקת  ולכן  טיעוניה,  לה  יועילו  שלא  יודעת 
יהי כדברך", בטרם תשוב לישון. רבי אברהם יעקב גלמן אינו 
שוכב לישון על אף ליל השימורים שחלף, ומתיישב להכין את 

השיעורים שילמד היום את ילדי עקרון.
מקץ שעה מתעוררת באשה בקפיצה, ומיד ניגשת אל בעלה 
"צדקָּת  אותו,  ומחבקת  הספרים  על  הרכון 
ישגיחו  השמים  ומן  שמים,  בידי  הכול  בעלי, 
באוצר שייפול לידיים טובות!". גלמן מרים את 
מן  דעתך  נשתנתה  "כיצד  בתמיהה,  גבותיו 
הקצה אל לקצה?". באשה מספרת בשמחה: 
"בחלומי והנה תשעה נערים ונערות במלבושים 
את  ומוציאים  באדמה  חופרים  הקשת  כצבעי 
ובריאי  מראה  טובי  והילדים  המטמון,  תיבת 
ידברו  שבו  החשמל  כעין  דבר  ובידיהם  דעת. 
וישמעו זה את זה כמעשה קסם. ועוד בחלומי 
מקום  אל  שיובילם  הרמז  את  הנערים  יפתרו 
האוצר, ושמחה גדולה תהיה ורוב כבוד וששון 
ויקר בעקרון, היא מזכרת בתיה." גלמן מופתע 
ולאחר רגע שואל  למשמע החיזיון של אשתו, 
אותה "אם כן, האם בחלומך תדעי מהו מקום 
האוצר? היכן טמנתיו?". באשה מאמצת את מוחה ועונה: "זהו 
האוצר".  נמצא  החלקים  ובאחד  חלקים–חלקים,  עשוי  כותל 
בת צחוק עולה על פניו והוא אומר לאשתו "לא כן הוא הדבר, 
כי הרמז יוביל למקום ללא כותל. אין זאת כי אם חלום ובדיה" 
באשה מחייכת אל בעלה ואומרת, "אמנם חלום הוא, אך יודעת 
אני כי אין הוא בדיה, וכי אל הכותל יגיעו הנערים לאחר בואם 
אל שובך היונים." בת הצחוק נמחקת מפרצופו של גלמן, הוא 
נעמד ואומר בקול נרגש, "אכן, מן השמים זכית לחזות בדבר, 
ולהעבירו  האוצר  את  לקבל  שזיַּכנו  על  לקב"ה  נודה  וכעת 
עתיד  שהאוצר  ביודעם  מתחבקים  הזוג  בני  שיבואו."  לדורות 
למושבה  שיעניק  היסטורי  לגילוי  בהמשך  ולהפוך  להישמר 

מזכרת בתיה כבוד ונחת.

הגיליון הנוכחי הוא האחרון לשנה זו. 
ואלה האנשים שהביאו לכם את ודברת בם מדי שבוע:

עורך: בן לנדאו

מגיהים: אילת אסקוזידו, יואב פרידמן, ענבל חזות, יאיר בן חור

עיצוב גרפי: אפרת לבון

קשר עם בית הדפוס: אמירה אהרונוביץ'

איסוף הגיליונות: רנה נשר

תודה לכל הכותבים
שהשקיעו את מיטב כשרונותיהם במאמרים איכותיים

חופשה נעימה!!! 

לדפנה מוזס
המורה של כיתה ב2

מזל טוב
להולדת הבן

הרבה אושר ושמחה!


