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פרשת “שמות”: דרוש מנהיגפרשת השבוע למשפחה

הימים ימי מלחמת המפרץ, אני בכיתה ג’. אחרי זמן רב של 
התכנסות בבית יצאנו אבי ואני ל”סידורים”. בדרך, על מנת 
להמתיק את המשך השהייה בחדר האטום, נכנסנו לחנות 

ספרים ובחרנו ספרים לכל המשפחה.
“קריאת  הסדרה  בהשפעת  )אולי  למה  זוכרת  לא  אני 
מוד  לוסי  של  “האסופית”  את  בחרתי  שזוכר...(  למי  כיוון” 
אך  ספרים,  על  המלצות  מדור  אינו  זה  נכון,  מונטגומרי. 
המיוחד בספר זה מבחינתי הוא שהגיבורה, הלוא היא אן 

שרלי, הפכה להיות עבורי מעין מודל לחיקוי. 
ועם  איתה  יחד  האימוץ,  למסגרת  התוודעתי  דרכה 

דמיונותיה פיתחתי את דמיוני שלי, ומעל הכול, היא הייתה “הפמיניסטית 
הראשונה” בה נתקלתי.

המקום בו גדלה דרש מנשים להתמקד בניהול הבית וגידול הילדים, אך 

היא לא ויתרה על יכולותיה וחלומותיה ושאפה גבוה. היא 
קיוותה לחנך לא רק את בני ביתה אלא גם ילדים אחרים. 
להתאמץ  עליה  היה  מטרותיה  את  להשיג  שבכדי  מובן 
קשה  עבודה  בעזרת  הצליחה  היא  אך  ֵלאּות,  ללא 

והתמדה. 
האסופית הציבה לעצמה מטרה להיות הכי טובה שהיא 

יכולה להיות. זאת הסיבה העיקרית שהיא הדמות שלי. 
גבוה,  ומכוונים  ששואפים  מסביבי  אנשים  הרבה  ישנם 
עוצמת  אני  עצמי,  ויתור  של  ההרגשה  בי  כשעולה  אבל 
מיכולותיה  שנפעמה  הילדה  שבי,  לילדה  וחוזרת  עיניים 

של ילדה אחרת בת גילה, להצליח למרות הכול. 
ומכוונת את  והייתי אן שרלי”  “הלוואי  נזכרת באותה הרגשה של  אני 

עצמי להיות הכי טובה שאני יכולה להיות
ליאת הופמן

דרוש  העבודה,  מכובד  זועק  ישראל  עם 
וישחררו  המצוקה  את  שיפתור  מנהיג 
מהעול הנורא. נפתח במשחק קצר בו הנכם 
ולדרג  הבאות  בתכונות  להתבונן  מתבקשים 
על פי סדר החשיבות את התכונות הנדרשות 
את  ולהושיע  בתפקידו  להצליח  כדי  למנהיג 

העם. עליכם להתחשב במספר גורמים:
שליט  מול  להתייצב  החדש  המנהיג  על   .1

אכזר.
בני  של  אמונם  את  לרכוש  המנהיג  על   .2

ישראל המשועבדים.
ואת  העם  את  לשכנע  החדש  המנהיג  על   .3

השליט בצדקת דרכו.
וכעת לתכונות:

כנושא  המנהיגות  נושא  ניצב  בפרשתנו 
מרכזי. משה נקרא לדגל ולאחר חיבוטי נפש 
מחד גיסא וחיזוקים בצורת אותות מה’ מאידך 

גיסא, הוא ֵניאות לשמש מנהיג לבני ישראל.
לאחר שדנו בסדר העדיפויות לאותן תכונות 
נבחן  הבה  מוצלחת,  למנהיגות  החשובות 
והאם תכונות אלו  אילו תכונות בלטו במשה 

קידמו אותו אל עבר אותה מטרה.
והיה  פרעה  בבית  שגדל  משה   - צדק  רודף 

לראות  יצא  בארמון,  מותרות  לחיי  רגיל 
נגלה  לעיניו  ישראל.  בני  אחיו  של  בסבלם 
מחזה קשה: איש מצרי מכה איש עברי. משה 
המצרי.  האיש  את  והורג  להבליג  יכול  לא 
בהמשך הוא מושיע יהודי מיד אחיו שמצר לו. 
ונחלץ  מתערב  הוא  במדיין  בכך,  די  לא  ואם 
על  המגורשות  מדייניות  נערות  של  לעזרתן 
ידי הרועים. משה אינו מסוגל לחזות באי צדק 
ולעמוד מנגד, ולכן נלחם לטובת מי שמצטייר 

בעיניו “חלש”.
על  הנושא  משה  על  מספרים  חז”ל   - רחמן 
כתפיו טלה עייף שפרש מעדרו והלך לאיבוד. 
מידת הרחמים מתגלמת במשה, שמנהיג את 

העדר וחס על הטלה הקטן.
מתחשב באחרים - “ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה: ָאֻסָרה ָּנא 
ַמּדּוַע ֹלא  ַהֶּזה,  ַהָּגֹדל  ַהַּמְרֶאה  ֶאת  ְוֶאְרֶאה 
ִיְבַער ַהְּסֶנה” )שמות ג , ג(. על כך נאמר כי לא 
רק שסר לראות את הסנה הבוער באש אלא 
הסתפק  לא  משה  לראות.  סר  היה  חייו  כל 
כיצד להיטיב עם  וחיפש סביב  לו  בטוב שיש 
לעמו  כרועה  ה’  הכתירו  כך  בשל  האחרים. 

ישראל.
חשש  משה  מביע  הדרך  בתחילת   - רהוט 
היותו  בשל  היתר  בין  המנהיגות,  מנטילת 
י(. פירושים  ַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון” )שמות ד  “ְכּ
ִגמֵגם  בהכרח  לא  משה  כי  מציעים  שונים 
המצרית  השפה  את  דיבר  לא  כי  ייתכן  אלא 
בדרישות  לעמוד  חשש  ולכן  רהוטה  בצורה 

מול שליט כשהוא מהוסס. למרות שלא היה 
משה  הצליח  לפה,  לו  שימש  ואהרון  רהוט 
האם  היא  המתבקשת  השאלה  בשליחותו. 
מנהיג יכול להצליח בזכות “יד ימינו” המוצלח 

המשמש לו דובר? 
המנהיגים  אחד  ספק  ללא  היה  רבנו  משה 
הדורות.  במשך  לנו  שקמו  ביותר  המוצלחים 
באופן טבעי חסרו לו תכונות כאלו או אחרות 
אך  מוצלח,  שאולי לדעתנו הכרחיות למנהיג 
בו  טבועות  היו  שכן  התכונות  שעם  ספק  אין 
הוא צלח משימות לא פשוטות והוביל את בני 

ישראל בדרכם הארוכה משעבוד לחירות.
למשה  לרגע  נניח  אם   - למחשבה  נקודה 
במנהיגים  ואף  הדור  במנהיגי  ונתבונן  רבנו 
העכשוויים מה נגלה? אילו תכונות מאפיינות 
בידם  מסייעות  אלו  תכונות  האם  אותם? 
ליהנות  ובידינו  מוצלחים  מנהיגים  להיות 

משלטון ערכי ואחראי?
ואתם, צעירי הדור, השואפים להיות מנהיגים 
סדר  את  לכם  ערכו  שונים,  בתחומים 
העדיפויות שלכם. מה באמת חשוב לדעתכם 
עבור קהל היעד אותו אתם מובילים? הגדירו 
נכונה דורשת  והובילו במלוא הכוח. מנהיגות 

עוצמה. 
לכם שלוחה ברכת הדרך!

חני נמיר
* בחירת תכונות המנהיגות הראויה מבוסס 
שמות  לספר  העבודה  בחוברת  מׂשימה  על 

שכתב אליסף.

מתחשב באחרים

בעל כושר שכנוע

יכולת תפקוד במצבי לחץ

טוב לב

רהוט

בעל חזון

רודף צדק

קשוב לעם

רחמן
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מדעטק
איזה פרס הוענק לחוקרים שגילו שפרוסה המרוחה בחמאה תפול תמיד על הצד המרוח?

על נשים שיוצאות מאחורי הקלעים
בציבור  דרשה  נשאתי  בה  הראשונה  הפעם 
ארבע- לפני  “שמות”  פרשת  בשבת  הייתה 

עשרה שנים, ב”שבת חתן” של אחד מאחייניי 
המוזכרות  הנשים  כל  את  מניתי  האהובים. 
ופועה  שפרה  את   - “שמות”  בפרשת 
פרעה,  של  פקודתו  את  הממרות  המיילדות 
על  בתיבה  משה  את  המצפינה  יוכבד  את 
קני  מבין  עליו  המשגיחה  מרים  את  היאור, 
הסוף, את מרים מן המדרש הקוראת תיגר על 
גזירת אביה כי יש לגרש את כל הנשים, את 
את  שבתיבה,  הילד  את  המצילה  פרעה  בת 
נמנע  שמשה  לאחר  בנה  את  המלה  ציפורה 
מכך - ותהיתי מדוע וכיצד משמשות נשים כה 
נשים  אחת,  בפרשה  הסיפור  גיבורות  רבות 
שיוצאות מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, 
את  ומניעות  אקטיביות  הופכות  קל  ולרגע 

העלילה. 
אני זוכרת את התרגשותי מגודל המעמד, אך 
הנשים  של  הנרגשת  התגובה  את  פחות  לא 
לברך  מכן  לאחר  שבאו  שבקהל,  המבוגרות 
להן  ניתן  כשלפתע  חשו  איך  לספר  אותי, 
על  האישיים  בסיפוריהן  אותי  ולשתף  קול, 
מאחורי  עצמן  הן  יוצאות  שבהן  הזדמנויות 

הקלעים אל קדמת הבמה.
כשחברה  ימים  מספר  לפני  באירוע  נזכרתי 
דתיה  פמיניסטית  “אני  הפייסבוק  לקבוצת 
בחוויותיה  שיתפה  הומור”  חוש  אין  לי  וגם   -
אומץ  אזרה  בה  האהוב,  לסבה  האזכרה  מן 
בחרה  דבריה  את  לזכרו.  תורה  דבר  ונשאה 
האל”,  שם  את  “אברך  לפיוט  להקדיש 
ומככב  מרוקו,  יהודי  בקרב  המוכר  פיוט 
בזיכרונותיה המתוקים על סבא: “מוצאי שבת, 

על  הפטישים  יין  לטפטופי  ההדסים  זר  בין 
משבת  להתנתק  מתקשה  סבא  השעוונית, 
קודש, ומבקש ממני להיות קצת יותר מרוכזת 
הנסתרות”,  המשמעויות  בדוק  להבחין  כדי 
השוואתו  תוך  הפיוט  של  תוכנו  על  והרחיבה 
לי”ג העיקרים של הרמב”ם. גם עיקר החוויה 
שבאו  הנשים  של  מתגובותיהן  נבעה  שלה 
שהתרגלו  מבוגרות  נשים  בהתרגשות,  אליה 
והרגישו  כאלה  בהתכנסויות  בשקט  לשבת 
לפתע שיש משמעות גם לתחושותיהן שלהן, 
דברי  אחרי  לה  אמרה  מהן  שאחת  כמו  או 

חיזוק והערכה: “הרמת לנו את הראש!”
שהעליתי  ולשאלה  השבוע  לפרשת  ובחזרה 
אחת  בפרשה  פתאום  יוצאות  וכיצד  מדוע   -
אל  הקלעים  מאחורי  כך  כל  רבות  נשים 
אקטיביות  הופכות  קל  ולרגע  הבמה,  קדמת 
שלכל  לי  נראה  העלילה?  את  ומניעות 
אחד,  משותף  מכנה  יש  בפרשה  האירועים 
והוא הסיבה להיפוך התפקידים החריג. בכל 
הבטן,  לפרי  חיים  סכנת  נשקפת  האירועים 
הדאגה  ההמשך.  לדור  הרכים,  לצאצאים 
לתינוק שזה עתה נולד היא המשך ישיר של 
חודשי ההיריון וגידולו של התינוק ברחם אימו. 
נשיים,  תפקידים  הם  ולידה  שהיריון  וכשם 
כך אל מול סכנת החיים הנשקפת לעוללים 
הגברים,  ולא  הנשים  דווקא  נחלצות  הרכים, 
מצילות  הסיפור,  לגיבורות  שהופכות  והן 
את  ומניעות  החורבן,  את  מונעות  ממוות, 

העלילה. 
אומץ  לגלות  נשים  של  יכולתן  האם  אבל 
אחריות  ונטילת  יוזמה  מנהיגות,  כישורי  לב, 
ילודה?  מצטמצמת אך ורק לתחום הצר של 

ארבע-עשרה  כעבור  והיום,  אז,  שאלתי  כך 
נשים  של  יכולתן  האם  ואשאל  אוסיף  שנים, 
רק  מצטמצמת  ולהנהיג  להוביל  לפעול, 
התרגלנו  שבהם  ועיסוקים  מקצועות  לאותם 
רופאות,  מורות,   - מכהנות  נשים  למצוא 
כלכלניות, פוליטיקאיות, מדעניות, מהנדסות, 
הכנסת?  בית  לגבי  ומה  וכדומה?  שופטות 
כמה  הלכה?  פסיקת  הקהילה?  הנהגת 
עקיבאיות  הילליות,  רש”יות,  רמב”מיות, 
הפסדנו כתוצאה מהדרתן של נשים מלימוד, 
נמשיך  עוד  זמן  וכמה  ומפסיקה?  מהוראה 

להצדיק הדרה זו?
לדיון  להעלות  רוצים  שאנו  הנושאים  אחד 
בבית  בתפילה  הבנות  שילוב  הוא  השנה 
והן  עצמן,  הבנות  העלו  הנושא  את  הספר. 
והפרגוד,  הקלעים  מאחורי  לצאת  מבקשות 
אופן  באיזה  בתפילה.  גם  קולן  את  ולהשמיע 
אפשר להיענות לבקשתן? איך לבטא ערכים 
של שוויון בתפילה בלי לנטוש את המסורת? 
עם  ההלכה  ופסקי  פוסקי  מתמודדים  וכיצד 

הצורך בשינוי העמדה השגורה? 
אם אתם חשים שצריך לתת מענה לבקשת 
או  שינוי,  לאמץ  העת  שבשלה  או  הבנות, 
עם  ביחד  השוויון  לערך  ביטוי  לתת  שצריך 

ערכי המסורת; 
בנוהגי  דבר  לשנות  שאין  חושבים  אתם  אם 
של  ראשיתה  הוא  שינוי  שכל  או  התפילה, 

הידרדרות, או ששינוי מנוגד להלכה;
קולכם  את  להשמיע  רוצים  אתם  ואם 
זה  בעניין  אחרת,  שחושב  למי  ולהקשיב 
למפגשי  אלינו  הצטרפו  אחרים,  ובנושאים 

השיח הקהילתי המתחדשים השבוע.
גילי רבל

בשוודיה  יחולק  בדצמבר(   9( החודש 
שביצעו  לאישים  מחולק  הפרס  נובל.  פרס  
תועלת  בעלי  מעשים  או  תגליות  מחקרים, 
כימיה,  פיזיקה,  תחומים:  בשישה  לאנושות 

פיזיולוגיה או רפואה, ספרות, שלום וכלכלה.
ההוקרה  מאותות  לאחד  נחשב  הפרס 
תהליך  בגלל  גם  בעולם,  ביותר  החשובים 
הבחירה הארוך והקפדני של המועמדים וגם 
 .1901 משנת  ברציפות  מוענק  שהוא  בגלל 

הפרסים מוענקים על ידי מלך שוודיה.
פרס נובל מוענק בעקבות צוואתו של אלפרד 
שהמציא,  שוודי  וכימאי  תעשיין  שהיה  נובל, 
הוא  מותו  לקראת  הדינמיט.  את  היתר,  בין 
בדינמיט  שנעשה  הנרחב  השימוש  את  ראה 
לצרכים צבאיים ולפגיעה באנשים ולכן ציווה 

שתחלק  קרן  להקמת  כספו  כל  את  כמעט 
פרסים לאנשים שתרמו לרווחת האנושות.

או  אנשים   863 בפרס  זכו  השנים  במהלך 
ו-12  יהודים   188 נשים,   43 מתוכם  ארגונים, 

ישראלים.
מכירים  האנשים  שרוב  הסיפור  כאן  עד 
על  לספר  רציתי  אני  אבל  להכיר,  וחשוב 

 1991 משנת  החל  אחר:  עולמי  פרס 
הרווארד  באוניברסיטת  מחולק 
אלטרנטיבי  פרס  הברית  בארצות 
)Ig Nobel(. על פי  נובל”  “איג  הנקרא 
הגדרתו מיועד הפרס לאנשים שביצעו 
לך  גורמים  “שבתחילה  מחקרים 
לחשוב”.  לך  גורמים  כך  ואחר  לצחוק 
בעשרה  בערך  ניתנים  הפרסים 

מחקרים  עבור  גמיש(,  )הנושא  תחומים 
שעוסקים בדברים מוזרים ולא יעילים, או לפי 
ההגדרה הרשמית, “בגין תוצאות שאי אפשר 
עליהן”,  לחזור  לא  שרצוי  או  עליהן  לחזור 
דופן  ויוצאת  מרשימה  יכולת  על  בקיצור,  או 
לבצע פעולות מגוחכות ולא הגיוניות בחסות 
של מחקר מדעי או טובת האנושות... הטקס 



נקודה רגישה
שלווה

להביט 	  בפה,  חמציץ  ערסל,  על  ראש  כן: 
בשקיעה, להריח את “אחרי הגשם”, ללכת 
שמעליו  מאהל  סתם  וגם  לחבק,  ביד,  יד 

נדלק ירח.
עם 	  להיתקע  דבש,  צנצנת  לשבור  לא: 

הזרת בפינת השולחן, לאחר, לריב, לכעוס 
בלי שליטה, להיתקע בפקק, פנצ’ר.

להירגע, 	  להיָשֵלו,  היא  שאיפתנו הבסיסית 
אפשר  בנפשנו.  ונחמה  מנוחה  למצוא 
לנסוע רחוק ולחפש, אך זה לא תמיד עוזר, 
וכבר אמר הסופר ש”י עגנון בספרו “תמול 
שמנוחה  סבור  אתה  “עדיין  שלשום”: 
דבר  היא  מנוחה  בחוץ,  שתלוי  דבר  היא 

שבפנים”.
שלווה 	  האידיאל?  היא  שלווה  תמיד  האם 

היא מרגוע, מנוחה, שלמות עצמית אך גם 
שקט  ואדישות.  כשעמום  לעתים  נתפסת 

ארוך ושיְממוני.
שלווה 	  מתאר  סטואית,  שלווה  המושג 

בחוץ.  כשסוער  גם  הנפש,  של  מוחלטת 
הסטואית  מהאסכולה  נגזר  המונח 

הקוראת לא ללכת שבי אחר תאוות חזקות 
מדי ולשמור על בינוניות מתונה של רגשות 
על מנת לחיות מתוך שלוות נפש. אסכולה 
שבה  הדיוניסית  לאקסטאזה  הפוכה  זו 
כל  את  ומפעיל  חושיו  במלוא  חי  האדם 

עוצמתו.
התהיות 	  שלל  בין  תוקף”,  “ונתנה  בתפילת 

ומי  ישַלו  “מי  התהייה:  נמצאת  העתיד  על 
ייענש  ומי  שלווים  לחיים  יזכה  מי  יתייסר”. 
בסערות נפש. חיה, חרב או סקילה נדירות 

יותר באזורנו מסערות הנפש.
נמצאת 	  ביותר  הקשות  הנפש  סערות  בין 

שיא  את  המייצגת  הסכיזופרניה,  מחלת 
שסופה  הפסיכולוגית,  ההתמוטטות 
המציאות.  עם  קשר  אובדן   - בפסיכוזה 
לחולה  הגורמת  וכואבת  קשה  מחלה  זאת 
שנות  לפני  להתייסר.  רדוף,  להיות  להזות, 
תחזית  הייתה  העשרים  המאה  של  ה-50 
ביותר.  קודרת  מסכיזופרניה  ההחלמה 
צוות  עם  חולים  בבתי  נכלאו  אלו  חולים 
בלתי  בטכניקות  וטופלו  הכשרה  חסר 
רוב  לדוגמה(.  משוגעים  )ּכותנת  יעילות 

החולים שהתאשפזו לא השתחררו לעולם. 
באמצע שנות ה-50 נכנסו לשימוש תרופות 
את  לגמרי  כמעט  המנטרלות  יעילות 
ההזיות ומאפשרות לחולים לשרוד בעולם. 
יש  לראשונה  המאובחן  חולה  לאדם  כיום 
מבית  להשתחרר  אחוז   90-80 של  סיכוי 
להם  יש  ספורים.  שבועות  תוך  החולים 
השלווה  עדיין  כי  אם  תקווה,  יותר  אמנם 
זאת מחלה ללא מרפא  והלאה.  היא מהם 

אמיתי, והיא הכואבת מכולם.
מספרות 	  כולן  בתנ”ך,  שלווה  דמות  אין 

אחת  דמות  יש  אבל  ורועש,  רוגש  סיפור 
נפש  שלוות  בה  קיימת  כי  לי  שנדמה 
פנימית, גם אם לא הכול טוב ונעים לה. זו 
פנינה,  צרתה,  לבן,  כמהה  היא  חנה.  היא 
לנו  נאמר  לא  לה.  ומציקה  אותה  מכעיסה 
חנה  בלאה.  כרחל  ומקנאה  כועסת  שהיא 
היא  ושותקת.  עצובה  אצילית,  נשארת 
נשארת כזאת גם כשבעלה עלי אומר לה: 
“ֲהלֹוא ָאֹנִכי טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה ָּבִנים” )שמואל 
ושתתה  שאכלה  אחרי  קמה  היא  ח(.  א  א’ 
)ואספה את עצמה( ְלַבּכות בשקט את מר 

ידי  על  נובל  פרסי   על  פרודיה  כמעין  החל 
 Annals of  - סבירים  לא  “מחקרים  המגזין 

Improbable Research”, שכשמו כן הוא.
בפרס  שזכו  למחקרים  דוגמאות  מספר 

ומצליחים לעמוד בקריטריונים “הנוקשים”:
בשנת 1996 ניתן הפרס בפיזיקה על מחקר 
יותר  שהצליח לנסח את “חוק מרפי” בצורה 
בחמאה  מרוחה  שפרוסה  ולהראות  מדויקת 

תיפול תמיד על הצד המרוח...
בשנת 1997 ניתן הפרס באנטומולוגיה )חקר 
המזהה  חרקים  מגדיר  כתיבת  על  החרקים( 
על  נמרחים  הם  שבה  הצורה  פי  על  אותם 

שמשת הרכב...
מכון  ל...  בספרות  הפרס  ניתן   1999 בשנת 
התקנים הבריטי, עבור תקן בן שישה עמודים 

המסביר את הדרך הנכונה להכין תה...
לשלום  נובל”  “איג  פרס  ניתן   2009 בשנת 
נשבר  מלא  בירה  שבקבוק  שגילו  לחוקרים 

בקבוק  מאשר  אדם  של  ראש  על  טוב  יותר 
ריק...

בפסיכולוגיה  הפרס  ניתן   2012 בשנת 
לקבוצת חוקרים שגילו שאם שוכבים על צד 
שמאל מגדל אייפל נראה קטן יותר מאשר אם 

שוכבים על צד ימין...
כמו שהבנתם, מעניין... בתחילה הזוכים סירבו 
סוג  מתוך  כנראה   – הפרס  את  לקבל  לבוא 
של בושה. אולם עם הזמן הפך טקס הענקת 
הפרס להפנינג מלא שבו מגישי הפרס הינם 

זוכי פרסי נובל אמיתיים לגמרי. 
וכולו  באינטרנט  חי  בשידור  משודר  הטקס 
הפנינג של... שטויות – כמו המסורת שבמהלך 
כל הטקס הקהל מעיף מטוסי נייר על הבמה 
בשנת  נובל  בפרס  זכה  )שגם  פרופסור  וישנו 
ותוארו  הבמה  את  לטאטא  שתפקידו   ,)2005

“שומר המטאטא”.
ישנו אפילו חוקר בשם אנדריי גיים שזכה גם 
נובל”  ב”איג  וגם  נובל  בפרס  
)על מחקר בנושא ריחוף מגנטי 

של צפרדעים...(.
אני  להרחיב  המעוניינים  לאלו 
ממליץ להיכנס לרשת ולראות 
ומעשים  מחקרים  שלל  עוד 
שזיכו את בעליהם ב”כבוד” של 

קבלת פרס ה”איג נובל”.
 ענר צוק

המביא דבר
בשם אומרו

“אומנות החכמה מורכבת 
מיכולת טובה להבחין
בדברים לא חשובים.”

)לב טולסטוי( 

צייר: דותן אסקוזידו ג2

ילדים מציירים



“ְוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהְּצִפינֹו ַוִּתַּקח לֹו ֵּתַבת ֹּגֶמא ַוַּתְחְמָרה ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף 
ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר. ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק, ְלֵדָעה ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו” )שמות ב ג-ד(.

בפרשתנו אימו של משה, יוכבד, אינה יכולה עוד להסתירו בביתה ולכן מניחה את התינוק בתיבה שהיא 
בונה, בסּוף שעל שפת היאור.

אחותו של משה, מרים, נחבאת באזור,על מנת להשגיח על התינוק ולראות מה עולה בגורלו.
האם תוכלו לסייע ליוכבד ומרים ולמצוא בעבורן את זרם היאור שבו עליהן להניח את תיבתו של משה, 

כדי שיוכל להגיע היישר לידיה של בת פרעה ולהינצל מגזרותיו הרעות של אביה?
נועה זלצברג

חידה לילדים

מאשים  כשעלי  נלחצת  לא  היא  גורלה. 
שקט  בכאב  בשלה,  היא  בשכרות;  אותה 
להתפזר  לה  גורם  שלא  כאב  ומרוכז, 
שיש  השלווה  ההכרה  האשמות.  ולהטיח 
דרך גורמת לה למצוא פתרון, והיא נודרת 
ובנחת,  בשמחה  תקיים  שאותו  לה’,  נדר 
ִתְרֶאה  ָרֹאה  “ִאם  נתפסת:  בלתי  בקלות 
ָּבֳעִני ֲאָמֶתָך ּוְזַכְרַּתִני ְוֹלא ִתְׁשַּכח ֶאת ֲאָמֶתָך, 
ְוָנַתָּתה ַלֲאָמְתָך ֶזַרע ֲאָנִׁשים - ּוְנַתִּתיו ַלה’ ָּכל 

ְיֵמי ַחָּייו” )שמואל א’ א יא(. 

רחל, בשירה “אני”, מתארת את שבריריותו 	 
של הרגע: 

ָּכֹזאת ָאֹנִכי: ְׁשֵקָטה
ְּכֵמיֵמי ֲאַגם,

אֹוֶהֶבת ַׁשְלַות ֻחִּלין, ֵעיֵני ִתינֹוקֹות
ְוִׁשיָריו ֶׁשל ְפַרְנִסיס ַז’ם.

 
ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים ָעְטָתה ַנְפִׁשי ַאְרָּגָמן.

ְוַעל ָראֵׁשי ֶהָהִרים
ְלֶאָחד ָהִייִתי ִעם ָהרּוחֹות ַהְּגדֹולֹות

ִעם ְצִריַחת ְנָׁשִרים.
 

ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים... ֶזה ָהָיה ְּבֶׁשְּכָבר ַהָּיִמים.
ָהִעִּתים ִמְׁשַּתּנֹות

ְוַעְכָׁשו–
ִהֵנה ָאֹנִכי ָּכזֹאת.

ובנימה אישית: אני תוהה מה עדיף? שלוות 	 
חולין או חיים מלאי תהפוכות רגשיות בהם 
הרגש - הטוב והרע - מורגש עד הקצה? זו 
שאלה מכשילה ותלוי את מי שואלים ומתי 
- את בודהה, את שלמה המלך, את תרצה 

אתר או את גבריאל בלחסן? ואותך?
מיכל חלמיש


