קטע קטן וקצר על התינוק שביאור/כתבה אריאלה מרים בוארון
יוכבד ,אמו של משה ,הסתירה את משה הקטן שלושה חודשים בביתה ,ולאחר שלושה חודשים

ו ְֹלא יָ ְכלָה עֹוד הַ צְפִ ינֹו ,ו ַתִ קַ ח לֹו תֵּ בַת ג ֹּמֶ א ,ו ַַתחְ מְ ָרה בַחֵּ מָ ר ּו ַבזָפֶ ת ,ו ַָתשֶ ם בָּה אֶ ת הַ יֶלֶד: " ,
"ו ַתָ שֶ ם בַּסּוף עַ ל שְ פַ ת הַ י ְא ֹּר

שמות ב3

תיבת גומא

גומא הוא צמח בעל קנה גמיש ,הגדל על-גדות היאור

מדוע עשתה יוכבד את התיבה דווקא מגומא ,ולא מעץ? "הֲ יִגְאֶ ה ג ֹּמֶ א בְֹלא ִבצָה? י ִשְ גֶה ָאחּו ְבלִי מָ י ִם"?והמים משמעותם
תורה המשולה למים".

התינוק

שביאור /כתבה אריאלה מרים בוארון

ליוכבד נולד ילד ,פטפטן היה הקטן
וְֹלא י ָ ְכלָה עֹוד ַה ְצפִינֹו ,וַתִ קַח לֹו ֵּתבַת גֹּמֶא
וַתַ ְחמ ְָרה ַב ֵּחמָר ,כי לא תוכל לחכות עד מחר וַתָ שֶם בָּה אֶת ַהיֶלֶד ,עטוף במעטפת.
שפַת ַהי ְא ֹּר ,את עיניה נשאה למאור.
שם בַּסּוף עַל ְ
וַתָ ֶ
ָאשִיר לְָך שִיר ע ֶֶרש ,שְש ,שְש הַס ,ח ֶֶרש ,נום ,נום ,ילדי ,עוללי ,אֹותָ ְך ֲא ַחבֵּק וְַאל ִת ְב ִכה.
שע ֵָּרְךֲ ,אנַשֵּק אֶת ַאפְֵּך ,שְתֵּ י נְשִיקֹות ַב ְל ָחיַי ִם ,עֲצ ֹּם אֶת העיניים,
ֲא ַלטֵּף אֶת ְ
ז ֶה ַהזְמַן לֹומַר שָלֹוםְ ,ונ ִ ָפגֵּש ַבחֲלֹום.
הגידו ילדים ,לאחר ששמענו את סיפורו של הילד הקטן
והתיבה שטה לה ביאור  ,כמו אגם ונהר שהמים זורמים ,זורמים וזורמים להם לאיטם
מי יוכל לעזור לנו למצוא את הילד הקטן? אולי הוא בגן?
עונים הילדים :לא לא אין כאן נהר! ובטח לא יאור
אולי נחפש אותו במטבח ,הרי המים שם זורמים
עונים הילדים :לא לא אין כאן נהר! ובטח לא יאור
אולי נחפש אותו במקום שהמים זורמים? אולי בברז שמוביל לחצר שמאחור
עונים הילדים :לא לא אין כאן נהר! ובטח לא יאור
אז הגידו ילדים ,נהר ,אין בגן וגם אגם אין התינוק בגן אינו נמצא ,אולי הוא יצא?
עונים הילדים :לא לא ,התינוק קטנטן ואינו מסוגל לצאת לבדו!!
האם ידעתם ילדים  ,ש ______,בתו של פרעה
הייתה פה?!?? ,מה שמה? (אולי הילדים ידעו אז נחמד) ואם לא
אתם יודעים ,היא אוהבת להתקלח באמבטיה !! ואז הילדים צוחקים בטוח..
אה ,כן נזכרתי יד על המצח ביתיה ,שקצת מזכיר את האמבטיה (בטוח הילדים צוחקים)
עונים הילדים :כן ,כן ,היא משתה את התיבה ולכן קראה לתינוק משה !!
והיא מצאה אותו ביאור בין קני הסוף ,איזה יופי של סוף ..
ובכל זאת ילדים ,האם נוכל עכשיו לקרוא למשה הקטן שנמצא אתנו בגן??
עונים הילדים :כן ,כן  ,משה ,משה אייכה? כולנו פה בגן
שמחים לבואך ,אראה את פנייך ,ונברך
כי אצלנו בגן ,כולם שמחים לבואך.

