
 
 

 מוצאון
 הידיעון של מוצא עלית

 
  דבר המערכת

 .סיכומים ותוכניות לעתיד,זה הזמן לחשבונות , שנה אזרחית חדשה מתחילה. רביעי של המוצאון יוצא לדרךהגיליון ה, שלום לכם
  .קריאה נעימה

  
  חדשות

  
 :ע למוצא עלית"תב

, ע נרשמה התקדמות קלה"מאחורי הקלעים בנושא התב
עומדת כעת מראש ) מהנדסת המועצה לשעבר ( חגית 

נשכרו . ע מבחינה מקצועית"הצוות שיוביל את התב
. וכן יועץ נוף לפרויקט, השירותים של אדריכלים חדשים

אנחנו מחכים שיתחדשו הדיונים בנושא עם נציגות 
  . התושבים

www.mozaelit.com  
  

  :פארק עמק הארזים
פארק עיריית ירושלים הגישה תוכנית לפיתוח : תזכורת

בית זית , בין מוצא עליתהפארק המשתרע , עמק מוצא
הפארק מיועד לפעילות ספורט . ובית הספר החקלאי

  . ונופש
לצד  : ?מה יהיה בפארק ומדוע התושבים מתנגדים

, שיקום שבילים ונוף, פעילות מבורכת כמו שיקום טרסות
יציע הפארק , הקמת מצפורים ותחנות האכלה לחיות

ת ואיתם א, פעילות שתביא הנה את המוני בית ישראל
התוכנית תאפשר .  הרעש והפגיעה בטבע, הליכלוך 

בכל מוקד יהיה חניון ענק . הקמת שני מוקדי פעילות
, משרדים, מסעדה, בית קפה, לאוטובוסים ומכוניות

שכרת ציוד כמו קייאקים ואופניים מחסנים לטובת ה
 5,500 כ שטחי הבנייה בפארק "סה. שירותים ציבורייםו

  .ר"מ
,  הפארק ספסלים ומתקני ספורט ונופשבנוסף יבנו ברחבי 

אגם מלאכותי לטובת , חוות סוסים ומתקני ספורט אתגרי
כמו כן אמורות לקום בשטח הפארק  .פעילות ספורט

  !מקורות  תחנת גז ותחנת שאיבה של
האחד במורדות צמוד  –כרגע מתוכננים שני מוקדים כאלו 

ון סמוך לחני) עדיין בדיון ( והשני , לבית הספר החלקאי
תחילת  ( םוון הבית האדוכבירידה לפארק מ הקיים כיום

  ).שביל האופניים 
אם גם אתם חושבים שהתוכנית כפי שהיא מוצעת תגרום 

  !זה הזמן להתנגד, פה נזק בלתי הפיך לסביבה 
  :את תוכנית הפארק תמצאו בקישור הזה

http://www.jerusalempark.org.il/download/files/ta
kanon_motza.pdf  

  
דיון נוסף בנושא ההתנגדויות בועדה המחוזית יתקיים 

נמסור הודעה אנו . כנראה בתחילת החודש הבא
  .נפרדת על התאריך

.  
  

  היערכות צוות חירום לקראת החורף  

סופה שהותירה רבים , אחרונה החלפה שנה מאז סופת השלגים 
לאחר שנמסו .  מאיתנו ללא חשמל וחימום ועם הרבה תיסכול

ת פגישות וועידות בנושא הסק, השלגים קויימו מספר כנסים
אך בפועל כמעט ולא נעשה , המסקנות והיערכות לשעת חירום

בחודש ט המועצה בנושא  "ם קבע תקיימהשה בפגישה . דבר
שאנחנו חולקים עם ( הסתבר שלמעט שני טרקטורים , שעבר

, שאמורים לבוא לפנות פה את הכביש) עוד ישובים בסביבה 
למעשה אין פתרון או , י חברת חשמל"ומיפוי הישוב שנעשה ע

אז זה. שהכל בידים שלנו, מה שאומר חברים. מענה מהמועצה  
:למקרה חירום בזמן החורף הזמן להתכונן   

אם . בימים אלו מבצעת חברת חשמל עבודות גיזום בישוב .1
הודיעו על כך , אצלכם יש ענפים שמסכנים חוטי חשמל

 .לאתי במזכירות הישוב
זה הזמן לשקול לקנות אמצעי חימום שלא פועל על חשמל  .2

 . תנור נפט או גז –
 .תדאגו לגזיה –אם גם הכיריים שלכם חשמליות  .3
פרגולות וכל שאר המבנים , אנטנות, הזמן לחזק רעפיםזה  .4

 .לעוף במזג אויר קשה/שעלולים לקרוס
למי יש , זה הזמן להכיר את השכנים שלכם, והכי חשוב .5

האם יש לכם שכן ? תנור עצים שתוכלו לבוא להתחמם אצלו
למי יש ? למי יש גנרטור ? בודד שאולי יצטרך עזרה/זקן 

שו כמה דקות לחשוב על תקדי ?למקרה חירום 4X4רכב 
המידע הזה יכול להתברר כחיוני מאד , הדברים האלו עכשיו

  .בשעת חירום
אנו מבקשים לדעת . ועד הישוב מרכז מידע לשעת חירום .6

האם והיכן גרים אנשים שלא יוכלו להתפנות לבד בשעת 
אנשים עם , קשישים, או אנשים שגרים לבד, חירום

אנא הודיעו לועד כדי שנוכל לוודא בשעת  –מוגבלויות 
 !חירום שאתם בסדר

                                             
  .שיהיה לנו חורף שקט ובטוח

  

  :טלפונים לשעת חירום
   053-7245871 –) סייר בטחון(עידן 
  053-7245872 –) מזכירת הישוב(אתי 
  054-6919916 –) מרכז הביטחון בישוב(איתן 

 



wertyuiopa

sdfghjklzxc

vbnmqwert

yuiopasdfg

hjklzxcvbn

mqwertyui

opasdfghjkl

zxcvbnmq

wertyuiopa

sdfghjklzxc

vbnmqwert

yuiopasdfg

hjklzxcvbn

mqwertyui

opasdfghjkl

zxcvbnmq

wertyuiopa

sdfghjklzxc

vbnmqwert

yuiopasdfg

hjklzxcvbn

 
 
 
 

  סיכומים 				-	-	-	-					2014201420142014

האם חברי הוועד השכילו להשתמש ? אז מה היה לנו השנה
  :תשפטו בעצמכם? בכספי הציבור שלנו

הקמת , הקמת הצללה בגן רימונים: פרויקטים של בינוי ושיפוץ
שיפוץ , גינון וטיפוח נוף ברחבי מוצא, פינת חמד בסמוך לספרייה

, שיפוץ רחבת הסיבוב ברחוב התפוח, בגן אמירספסלים וברזיה 
 ,חיבור הספריה לביוב ,כריתת עצים, הצבת מפות חדשות לישוב

נפער ברחוב הארזים שהתקנת קודנים בגני הילדים ותיקון בולען 
  .אלו הפרויקטים הבולטים שנעשו בשנה שעברה –

  

  

  

  

  

שנה נהדרת וגדושה באירועי הייתה  2014: תרבות ופנאי
ועדת . הרצאות וסרטים, הצגות, הופעות מוסיקה :תרבות
  !וקפה מוצארט עשו עבודה נהדרת , ועדת ארכיון, תרבות

  

  

  

  

לא כולם מודעים עד כמה אנחנו ברי מזל לגור : מאחורי הקלעים
עזבו את הערך הנדלני ואת אופי הישוב הכפרי עשר . בישוב הזה

האנשים מה שהופך את הישוב למדהים הוא . דקות מירושלים
אנשים שתורמים מזמנם ומרצם למען . הנהדרים שגרים בו

יש פה כמה  .בזכותם התאפשרו כל הפעילויות. הקהילה והישוב
! עשרות תושבים שמתנדבים באופן קבוע לטובת הישוב

הרמת אירועי תרבות , לקשישים ולנוער, מהפעלות לילדים
ים הכנת עוגות ומאכלים לאירוע, תרומה של ציוד , ומסיבות

, ליווי צמוד של כל הפרויקטים של השיפוץ והבינוי, קהילתיים
, תרומה של תוכנות לניהול הארנונה ותוכנה לשעת חירום

 ,תרומה בנושאי האדריכלות , תרומה בנושאי הגינון והפיתוח
קשר מול המועצה והגופים השונים שפועלים  ,תיעוד וארכיון

ן את כולם ואת ייקצרה היריעה מלצ. מסביב למוצא ועוד ועוד
  .יישר כוח. רק נגיד תודה גדולה לכולכם –פועלם 

  

  .שער סלולרי בסוף רחוב הארזים

ניתן אור ירוק מהמועצה להקמה של השער הסלולרי 
ואחרי שצלחנו מהמורות בנושא . בסוף רחוב הארזים

החלו ההכנות להקמת השער , הרישוי וחברת החשמל
  !בימים אלו 

י חיוג "השער יופעל ע. 2015במהלך  יתחיל לפעולהשער 
ולכן , מהמכשיר הסלולרי שלכם אל מספר שינתן לכם

, חשוב שמי שטרם העביר את מספר הנייד שלו לאתי
השער ימנע מעבר דרך רחוב . שיעשה זאת בהקדם

ובכך יפחית את , הארזים לנהגים שאינם תושבי מוצא
  המעבר דרך רחוב הארזים יותר . בישכמות התנועה בכ

  .לתושבי מוצא עלית בלבד
  

 

2014 דצמבר   

:כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  
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  מה צפוי לנו השנה – 2015
  

 2015בישיבת הועד אושרה המסגרת התקציבית לשנת 
ההוצאות סעיפי . ח"ש 1.097,723והיא עומדת על  

חצרנות , גינון): לפי סדר אקראי ( הבולטים בתקציב הם 
פרויקטים לבינוי ומשכורות , תרבות ופנאי, וניקיון הישוב

  .לעובדים
  ?מה מתוכנן לנו השנה

פעי מוזיקה והצגות מו, נמשיך להינות מסרטים :תרבות
. ומסיבות בחגים םאירועיומקפה שישי , ארט- בקפה מוצ

תכנים תרבותיים שמתאימים לילדים השנה יתווספו 
  .ולנוער

אחת לחודש תמשיך להתקיים  :פעילות נוער וקשישים

ולאחרונה נוספה שם גם ספריית , בספרייה שעת סיפור
אחרי האכזבה מביטול פעילויות הקיץ . משחקים חדשה

. השנה נקיים קייצת נהדרת בקיץ. והקייצת בשנה שעברה
וחוגים לקשישים  בית הפייס ממשיך להציע פעילויות

  . ולשאר תושבי מוצא
השלמת הקמת  -הפרויקטים שאושרו  :שיפוץ ובינוי

בינוי והצבה של , השער הסלולרי ברחוב הארזים
, שיפוץ מועדון הנוער, הידרנטים לכיבוי אש במתחם נידר

ישנם עוד פרויקטים על . ץ המדרגות ברחוב הארזיםשיפו
  .קרוניתנעדכן אתכם בהם אחרי שיואשרו ע, הפרק
בקרוב ו פעילותוהארכיון במוצא מרחיב את  :ארכיון

 –החומר הארכיוני שנאסף יהיה נגיש לתושבי מוצא 
  .פרטים בהמשך

גני , השטחים הציבוריים :גינון ושיפור פני הישוב
גם השנה נשים דגש . המשחקים ימשיכו ללבלב ולפרוח

פקח המועצה . על הוצאות גזם וגרוטאות בימי שני בלבד
  !.יקיים סיורים תכופים בישוב וייתן קנסות למלכלכים

גם השנה ימשיכו כלבים לשוטט בישוב : כלבים משוטטים
  ?ולעשות קקי בגינות של השכנים

  
  .שנה נהדרת שתיהיה לנו 
  
  

 

 
 

  . פינת חמד ליד הספריה: מימין
 .חדשים בגן אמיר םספסלי: משמאל

פסטיבל מוצא 
. 
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 היסטוריה

רות בקי קולודני                                                                                                         מאת/ .מפעלם של האחים שטיינברג במוצא –כל בית צריך גג 

רעפים ". שטיינברג מוצא: "מונחים רעפים חומדמדמים שבהם רקוע השם" רחוב הראשונים"ועל גגות אחרים ב, על גג ביתי

                                     .  והשלגים כבר כמעט שמונים שנה, הסופות, אלה שומרים על בתינו מרטיבות בכל  הסערות

כברת אדמה   20- ירחמיאל ושלמה  רכשו במוצא בראשית המאה ה, מיכל-יחיאל, הסיפור  החל כששלושת  האחים שטיינברג

לפי חוקי התורכים .  הייתה ליישב את המקום ולעבוד את האדמה,  דתי שקיבלו- לאור החינוך הציוני, ומשאת נפשם, גדולה

תיארה , אחותם, להצי.  ותחילה התגוררו בכפר הערבי קולוניה, לא הותר להם לבנות את בתיהם, ששלטו אז בארץ

אך אימם אמרה , וקים'ובלילות זחלו והתרוצצו שם מרבי רגליים וג, לא היו מרצפות, בזיכרונותיה שבבית ששכרו אצל עיסא

  ".    אנחנו בארץ הקדושה, תודה לאל"

                                                                      פגע גל קור כבד   1874-ב,  שנים לא רבות לפני שעלו האחים ארצה

                                                                            במשך חמישה חודשים ירדו  גשמים חזקים והתחוללו . ברחבי ארץ ישראל

                                                                                .  שרובם לא ראו שלג מימיהם, שכמוהם לא הכירו ילידי הארץ, סופות שלגים

                                                              , ואלו ששרדו, מאות נסדקו בשל עומס השלג, בירושלים התמוטטו עשרות בתים

                                                                                . שנקוו על הגגות השטוחים ונכלאו שם, סבלו מרטיבות וחדירת מים

                                                                                           עד אז יובאו .  כדי שתקרות לא יתמוטטו, נוצר צורך דחוף לכסות בתים ברעפים

                                                                        , וכשהחלו האחים להכשיר את האדמה, ירם היה יקראך מח, רעפים  ממארסיי

                                                                              מתאים , החוואר שנתגלה לעיניו, מיכל  שהטין הצהבהב -התרשם  יחיאל

                                                                   גייס משקיעים  ,  ל"אז שלח את החוואר לבדיקות בחו. לתעשיית רעפים ולבנים

                                                                             צעד חדש ומהפכני בארץ בתקופה של , ובשיתופם רכש מכונות ותנורים ממוכנים

                                                                אך מאחר ,  שטיינברג העסיק תחילה רק פועלים יהודים.  קדרות ידנית מסורתית

                                                                    . התקשו לעמוד בקצב הנדרש, או בעגלות, שהללו הגיעו מירושלים ברגל

                                                                     , לאה ויצחק כהן, ברוזה, אלא רק משפחות בודדות, במוצא לא חיו פועלים יהודים

                                                                        מיכל החל להעסיק אז פועלים . מקלף והן עיבדו את אדמתם במסירות וייסורים, כץ

                                                                           וביניהם אף את שומר הלילה הערבי שהיה מחלל בלילות בחלילו , ערבים מקולוניה

  .  לבל יירדם, העשוי קני סוף

ט "אך בימי מאורעות תרפ, בימים כתיקונם נשמרו  יחסי שכנות סבירים.  שנאה-י קולוניה היו יחסי אהבההיחסים עם ערבי

במלחמת העצמאות הורה להם .  ומפעל הרעפים הוצת פעמיים, נערכו התנפלויות) 1936- 1939(ומאורעות  המרד הערבי 

המצוי כיום אצל נכדו שולם , ביומן העבודה.   רבסי, ששימש המוכתאר של מוצא, אך ירחמיאל שטיינברג, ח להתפנות"הפלמ

, בשל שביתה ערבית פוליטית: "נכתב כך 1947בסוף ,  וערב מלחמת השחרור,   נרשמו מדי יום הוצאות והכנסות, גד-בא

  ".  שוב הפועלים לא באו לעבודה, באוקטובר שוב שביתה ערבית פוליטית  3- וב, הפועלים לא באו לעבודה

ובני המשפחות , בתנור שהיה קבור באדמה בערה אש תופת במשך ארבעה חודשים רצופים כל שנה.  האך העבודה נמשכ

נכדתו של מיכל שטיינברג ולימים רעייתו של שר החוץ , סוזי אבן.  התרגלו לשמוע את הוֶלם המכונות ואש הכבשן יום ולילה

  בשלב , עות מסוע הנושאות עיסת לבנים רוטטתרצו: "כתבה בזיכרונותיה  שבשעות היום המפעל רחש פעילות, אבא אבן

 
 האחים יחיאל-מיכל וירחמיאל שטיינברג



2014  דצמבר  

:כל המידע נמצא גם באתר האינטרנט שלנו  
http://www.mozaelit.com/ 

 היסטוריה

שש מאות טונות של , ובמעלה ארבע קומות המפעל על חלונות הזכוכית שלהן, נעו במורד, התמיסה הצהובה הרכה שלהן

כמעין ..... לבנים זרמו בזוגות על מגשי עץ קטנים ונערמו על פיגומים בחדרי ייבוש אפלים שהיו ספוגים בריח טחוב של חומר לח

עד , בלילות שיגרה תאורת המגנזיום של הלוקס אלומת אור כה חזקה. כבשןתופת פתוחה מוארת  באינפרא אדום ניצב לו ה

  ".   כשהיא מקנה באופן מוזר תחושה של בטחון במקום הבודד הזה,  שחדרה בנקל מעבר לוילונות הכותנה של חדרי

ום ורודים צמחו לאורך שיחי גרני. ודרך פנימית מרוצפת ועטורת עצי זית הובילה אליהם,  שני בתי האחים היו צמודים זה לזה

ואת וותיקי , אלי מזרחי זוכר את בית הכנסת הזה. וירחמיאל הקצה חדר בביתו לבית כנסת, מרפסת הכניסה לביתו של מיכל

ואם לא ,  מילמן, כתריאל  ברקוביץ, יצחק רישין, יחיאל וולפין, שאול גרמוזה, אני'ביניהם  יצחק רוז, היישוב שהשלימו כאן מניין

שמר את הבקבוק הראשון  ,  שהקים יקב גדול ומכר יין, ירחמיאל. בנו של שמואל  ברוזה, יין הלכו וקראו למתתיהוהושלם המנ

  . לחיי עם ישראל בארץ ישראל, "לחיים"ואז ישתו , בדרכו לירושלים, שהרי המשיח חייב לעבור במוצא, לביאת המשיח

ושמוצא , יודעים שהרחוב קרוי על שם חלוצי תעשייה באזור שלנו, במוצא תחתית"  רחוב שטיינברג"לא כל העוברים  היום ב

וזאת בזכות  מפעל , שימשה לא רק ערש החקלאות  בארץ ישראל המתחדשת אלא גם חלוצה בתעשיית החרסית הכבדה

ה הועבר  1993- אך ב, "מטה יהודה"הוכר בית שטיינברג כמבנה לשימור בידי המועצה האזורית  1990-ב".   הבית האדום"

" טעות ביורוקרטית"מתוך , עיריית ירושלים. לתחום השיפוט של עיריית ירושלים,  מוצא תחתית מתחום השיפוט של המועצה

  . וכך הווה.  הסדירה אישורים להרוס את הבית  ולבנות תחתיו בית קומות ושטח מסחרי

                                                                                                  ונדאג להמשיך לשמור על המורשת , הבה  נלמד מטעות זו

                                                                                                             . ערש החקלאות  ותעשיית הבנייה, האמיתית של מוצא

                                                                                                                                                         , ואנו צריכים לשמור על ייחוד היישוב, "כל בית צריך גג"

  .   אופיו ומורשתו הייחודית

 

  :אנו שמחים להזמין אתכם להרצאה מרתקת
  .חלוצימפגש הסיפור הציוני  –" כל בית צריך גג"

  .ערש תעשיית החרסית הכבדה בארץ ישראל
  כחול לבן – הבית האדום

  
ששורשי משפחתו , הרצוג) י'בוז( כ יצחק "ר מפלגת העבודה ח"ר האופוזיציה ויו"יו: אורח כבוד

  .במוצא
  .ר גיל גורדון'הארכיטקט היסטוריון ד, צאצאים של משפחות שטיינברג: משתתפים נוספים

  רות בקי: מנחה
  

  .בבית הפייס, 20:00שעה , 20.12.2014 ש"מוצ

  
 .ועדת ארכיון מוצא עלית ,מצפים לראותכם
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 תרבות

דמותו של מחמוד ב העוסקתפנינת תאטרון קטנה 
האדמה והאהבה הם , האש, משורר שהרוח - דרוויש 

   .מושאי יצירתו המהותית
עברי ביפו - הופק על ידי התאטרון הערבי, המופע

העורכים עבד   .בית יוצרים בנמל, "אלמינא"בשיתוף עם 
בנו  , שגם ביים, יגאל עזרתי ונורמן עיסא, נאטור
מוסיקה  ,היכרות עם דרוויש באמצעות שירתו  מופע 

המשתתפת בהצגה יחד , מירה עוואד: מקורית ושירה 

    .ודורייד לידאויי, ענת חדיד, עם עינת וייצמן
  

  הבמה. צבי גורן
  

עם , עשוי בטעם משובח, מיוחד במינו 'קולאז"...
השירים והחיים של מחמוד דרוויש   ...הרבה רגעים יפים

כשהן מבטאות , זכו לביצוע רגיש ויפה בעברית ובערבית
עשוי בטעם , מיוחד במינו‘ קולאז...כאב בלי שנאה

ויש בהצגה מרכיב מוסיקלי שמעלה אותה ...משובח
ושרה בקולה מירה עווד כתבה מוסיקה מקורית . מדרגה

הייחודי ומנגנת בגיטרה ובחליל בעל הצליל המלווה 
  ..." אוושת אוויר

  "הארץ", מיכאל הנדלזלץ
  
  

אנא מהרו ) ואוזל(מספר המקומות מוגבל , כידוע 
: והזמינו את מקומותיכם אצל אתי בטלפון

  mozaelit@gmail.com  :או במייל  025341994
  

  גילי ודני שנית,להתראות

 

!!חדש  
.עם עפרה זכאים) ריקודי בטן(חוג למחול מזרחי  , 

יתקיים ביום ראשון שיעור ניסיון  
בבית הפיס 18:00בשעה , 28.12.2014   

) ח"ש 30עלות (   
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!סילווסטרמסיבת   
.בבית הפייס 1.1.15ב  

.פרטים בהמשך  
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!עדיין לא מאוחר להצטרף  

נשמח . ?נותן שירות/ עצמאי 
  !להכיר אותך

  

מכירים ? יש וטרינר במוצא
? יש פה אינסטלטור? הומיאופת טוב

עצמאים ונותני , תושבי מוצא 
מאפשר  עלית ועד מוצא, שירותים 

כם ואת לכם לפרסם את עצמ
וא הפרסום ה. השירות שאתם נותנים
  !חינם בידיעון של מוצא

  
אנא העבירו את  הפרטים שלכם 

  :לאתי מזכירת הישוב במייל
m@gmail.cotmozaeli 

   מאת מיה סולניק/ החושך האור והנחש

  

הוא זה המפתה את חוה . הנחש הוא אולי הדמות החשוכה הראשונה בתורה
, ולאדם לפקוח את עיניהם לאור חדש מה שגורם לחוה, לטעום מפרי עץ הדעת

אולי האור החדש שעיניהם נפקחו אליו הוא ? מהו אותו אור חדש. אור אחר 
אולי עד האכילה מהפרי . כלומר האפשרות לתפוס את החושך, דווקא החושך

, ם קורה לזה המעבר מהמושכלות למפורסמות "הרמב. הכול היה בחזקת אור
העולם בממדים של אמת ושקר מול כלומר המעבר מהיכולת לראות את 

  . הבחירה לראות את העולם בממדים של טוב ורע
  

בספר במדבר מספרים לנו שהעם הנמצא , מאוחר יותר בהתגלגלותו של הנחש
ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו , ֵּבאלִֹהים ּוְבמֶֹׁשה, ַוְיַדֵּבר ָהָעם" שוב קצרה נפשו ,  בדרך

" לַּבֶּלֶחם ַהְּקלֹקֵ , ְוַנְפֵׁשנּו ָקָצה, ְוֵאין ַמִים, י ֵאין ֶלֶחםּכִ   :ָלמּות ַּבִּמְדָּבר, ִמִּמְצַרִים
על ידי ואלוהים בוחר להעניש אותם  מתלונן על הקשיים העם ) א"במדבר כ(

העם חוזר . הנחשים נושכים והעם מתחיל למות –הקרויים שרפים , נחשים
אל  ועל משה ומשה מפנה תפילתו' שהתלונן על המודה כי חטא , למשה

אפשרות , ואלוהים נותן לעם אפשרות להינצלאלוהים שיסיר את המגפה 
- ִאם, ְוָהָיה; ַהֵּנס- ַוְיִׂשֵמהּו ַעל, וַַּיַעׂש מֶֹׁשה ְנַחׁש ְנחֶֹׁשת " :הנחש... בדמותו של

אם נסתכל על הגלגול ". .ָוָחי, ְנַחׁש ַהְּנחֶֹׁשת-ְוִהִּביט ֶאל-- ִאיׁש- ָנַׁשְך ַהָּנָחׁש ֶאת
של הנחש בשני הסיפורים האלה נראה כי הנחש הוא דבר ראשון היוצר של 

כלומר , הוא זה שאפשר לחווה ובעקבותיה לכולנו לראות את החושך -הבעיה
בגלל . הקושי ולחוות אותו כדבר שהוא רע ויש לגרשו, לראות את החוסר 

והחוסר בלחם ומים היכולת הזו בני ישראל מתלוננים במדבר על הקושי 
אבל בסופו של דבר גם ההצלה  –אותו נחש  - נורמלים והעונש הוא שוב

 - ולא סתם מהנחש אלא מראייתו של הנחש, מהמצב מגיעה מהנחש
, החטא . ההסתכלות על אותו נחש שבבראשית פקח את עינינו  מצילה ממוות

   . במיקוםההבדל הוא בסך הכול . העונש וההצלה עשויים מאותם חומרים בדיוק
  
נכון שאנחנו אוהבים לגרש את החושך ולשיר סורה , חג האור, בקישור לחנוכהו

באמת החושך הוא המאפשר את האור , חושך הלאה שחור אבל באמת 
כשכל אחד מהם נמצא במקומו הנכון אז כבר אין את הזיהוי של חושך . ולהפך

אפשר לקבל את המציאות של שניהם בעולם ככוחות , הוא רע ואור הוא טוב
  ... עם מערכת יחסים מורכבת ביניהםחשובים 

  ... חג אורים שמח
 

 
 


