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מוצאים ב אנו  "שמות"  פרשת  תחילת 
פסוק שמצביע על גדולתו המופלאה 
שעבוד  בראשית  ישראל  עם  של 
אֹתֹו,  ְיַעּנּו  "ְוַכֲאֶׁשר  אומרת  התורה  מצרים. 
ככל  כלומר,  י"ב(.  א',  )שמות,  ִיְפרֹץ"  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן 
שהשעבוד התרחב, ככל שהטילו עליהם יותר 
מספרו  ועלה  הילודה  גדלה  כך,  פרך,  עבודת 
של עם ישראל. בשל כך הגדיל והחמיר פרעה 
עוד יותר את קושי השעבוד, כל זאת לא מנע 
ששה   של  המדהימה  ההתרבות  המשך  את 
ָהָעם  "ַוִּיֶרב  אומרת  שהתורה  עד  אחד,  בכרס 
כמפלט  אולי  כך,  בשל  כ'(.  )שם,  ְמאֹד"  ַוַּיַעְצמּו 
אחרון לנסות ולעצור את ההתרבות העצומה 
פרעה  של  ביותר  הקשה  הגזירה  באה  הזו, 

"ָּכל-ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיאָֹרה ַּתְׁשִליֻכהּו" )פס' כ"ב(.
אומרת:  י"א  דף  סוטה,  במסכת  הגמרא 
ישראל  נגאלו  צדקניות  נשים  "בשכר 

ממצרים". ומפרשת, שהנשים גרמו לבעליהן 
לכך  שגרמו  אלו  היו  הנשים  כלומר,  לקיימן. 

שהעם התרבה והתעצם מאד.
לעיין  יש  זאת,  גרמו  הן  כיצד  להבין  כדי 
בבניית  שם,  ח'(.  פסוק  לח'  )פרק  ויקהל  בפרשת 
ֵאת  "ַוַּיַעׂש  כך:  התורה  לנו  אומרת  המשכן, 
ַהּצְֹבאֹת  ְּבַמְראֹת  ְנחֶֹׁשת  ַּכּנֹו  ְוֵאת  ְנחֶֹׁשת  ַהִּכּיֹור 
המילים  על  מֹוֵעד".  אֶֹהל  ֶּפַתח  ָצְבאּו  ֲאֶׁשר 
"במראת הצבאת", מפרש רש"י דברים נפלאים 
מראות  בידן  היו  ישראל  "בנות  ומדהימים: 
שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף אותן לא 
עכבו להביא לנדבת המשכן. והיה מואס משה 
בהן מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקב"ה 
ידיהם  שעל  הכל.  מן  עלי  חביבין  אלו  קבל, 
העמידו הנשים צבאות רבות במצרים. כשהיו 
הולכות  היו  פרך,  בעבודת  יגעים  בעליהן 
ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם 

הבנייה  הקפאת  נגד  המאבק 
השבוע  החזיתות.  בכל  נמשך 
של  השבת  שביתת  במאהל 
ההקפאה  נגד  הרשויות  ראשי 
הממשלה  ראש  של  ביתו  מול 
ושבים  עוברים  מאות  חתמו 
לראש  הקוראת  עצומה  על 
הממשלה להסיר את ההקפאה 
הזו. הקפאת הבנייה היא מידרון 
של  הפינה  אבן  היא  חלקלק. 
הקמתה של מדינה פלשתינית 
שתהווה איום קיומי על מדינת 
היא  הבנייה  הקפאת  ישראל. 
ביטחונית,  מדינית,  סכנה 

ערכית ואנושית. 

על הפרשה שמות
ד"ר אלי י. שוסהיים - יו"ר אגודת "אפרת" לעידוד הילודה בעם היהודי

"חביבין עלי מן הכל"
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הקפאת הבנייה – סכנה מדינית
להקפאה יש משמעות מדינית עצומה 
שבה ישראל בעצם  מוותרת מראש על 
ועל  הקיומיים,  האסטרטגיים  נכסיה 
זיקתה ההיסטורית המוסרית והצודקת 
הדיבורים  גם  ושומרון.  יהודה  למרחבי 
על זמניות ההקפאה הם אחיזת עיניים. 
מהמצב  שנה  בעוד  שונה  יהיה  מה 
מצליחים  לא  אנחנו  היום  אם  היום? 
לעמוד מול האמריקאים, מדוע מישהו 
נצליח  חודשים  עשרה  שבעוד  חושב 
בנימין  הממשלה  ראש  מזה?  לצאת 
נתניהו טבע את המושג: "יתנו יקבלו, לא 
יתנו – לא יקבלו". אבל כאן – אנחנו רק 
בהתחייבות  מקבלים.  רק  והם  נותנים 
כאן  יש  הבנייה  להקפאת  הישראלית 
לקבל  בלי   – ישראל  מצד  ומתן  מתן 
כלום. הרי גם אחרי ההקפאה אבו מאזן 
עדיין מסרב להיפגש עם בנימין נתניהו, 
ואפילו האמריקאים רק מציגים דרישות 
וניתן.  ניתן  אנחנו  לויתורים.  נוספות 
וניתן וניתן. וככל שנוותר, ונראה חלשים 
סחיטים ולחיצים, כך יוסיפו ויגבירו עלינו 

את הלחץ. ובעצם, למה לא?

 הקפאת הבנייה – סכנה ביטחונית
הפינה  אבן  היא  הבנייה  הקפאת 
פלשתינית  מדינה  של  להקמתה 
מדינה  ישראל.  ארץ  של  ליבה  בלב 
פלשתינית כזו תהווה סכנה קיומית על 
כל  פי  על  ישראל.  מדינת  של  עתידה 
הביטחון  במערכת  המודיעין  הערכות 
בתוך  ישתלט  חמאס   - צה"ל  ללא 
שעות אחדות על השטח ועל הגבעות 
של  החוף  שפלת  כל  על  החולשות 
מדינת ישראל ויותיר את ישראל חשופה 
לטילי חמאס בכינון ישיר, בגבולות 67' 
שאינם ברי הגנה, אותם כינה שר החוץ 
אושוויץ".  "גבולות  אבן  אבא  לשעבר 
כביש 6 – חוצה ישראל, יישלט בטווחים 
מקלעים  אש  באמצעות  מטרים  של 
 – חמאס  הרשע   ציר  מרגמות.  וירי 
לעמדה  יתקרב   – חיזבאללה   – איראן 
קדמית – רק חמש דקות מכפר סבא-  
חוף  רצועת  עם  ישראל  את  ויותיר 
הקפאת  16 ק"מ בלבד.   – צרה של כ 
הבנייה פוגעת במעלה אדומים בגוש 
של  הביטחון  חגורת  ובאפרת–  עציון 
אריה  בבית  פוגעת  היא  ירושלים, 
של  ההמראה  מסלולי  אל  הצופה 
התגלה  החודש  רק  אשר  נתב"ג 

בסמוך אליה  סימני נפט בקידוח "מגד", 
המהיר   5 כביש  על  הנמצאת  באריאל 
גלילות,  מצומת  דקות   25 של  במרחק 
סבא,  לכפר  הסמוכה  מנשה  באלפי 

ובאורנית – דקות ספורות מראש העין.
שר הביטחון אהוד ברק הנחה את מערכת 
משימה  היא  הבנייה  שהקפאת  הביטחון 
כוחות  משאבי  מירב  את  והפנה  לאומית, 
לעסוק  במקום  הגזירה.   לאכיפת  הביטחון 
ביו"ש  המתיישבים  חיי  על  ובהגנה  באימון 
ועל אזרחי מדינת ישראל, עסוקים השוטרים 
כלים  בהחרמת  בנייה,  פקחי  בליווי  והחיילים 

הנדסיים כבדים, והריסת מבנים. 

הקפאת הבנייה – נזק ערכי
וערכי  חינוכי  נזק  יש  הבנייה  בהקפאת 
מקפיאה  ישראל  מדינת  כאשר  טווח.  ארוך 
את ההתיישבות ביהודה ושומרון ואת שכונות 
היא  עליהם.  מוותרת  בעצם  היא  ירושלים 
הצודקת  המוסרית  הזיקה  את  מערערת 
והערכית שלנו לחבלי ארץ אלו כפי שנתניהו 
עצמו בנאומו בבר-אילן הגדיר אותם – חבלי 

ארץ התנ"ך. הסיפור של כל יהודי.  

את  למעשה  מחלקת  הבנייה  הקפאת 
שבהם  אזורים  נוצרו  הבירה  בעיר  ירושלים. 
וקילומטרים  חופשית  בצורה  לבנות  נמשיך 
בירת  בתוך  אחרות  שכונות   - מהם  בודדים 
זאב,  בפסגת  בנייה.  תותר  לא  שבהן  ישראל 
נווה יעקב, גבעת זאב, גילה, בגבעה הצרפתית 
בקשיים  תתקל  הרחבה  או  בנייה  –כל 
ההתחייבות  בגלל  בינלאומיים  ובלחצים 
הישראלית על הקפאת הבנייה. היעלה 
תוכל  לא  ריבונית  שמדינה  הדעת  על 
הדעת  על  יעלה  האם  בבירתה?  לבנות 
הבנייה  אובאמה להקפיא את  ברק  של 
יאסור  סרקוזי  שניקולא  או  בוושינגטון? 

בצורה גורפת בנייה בפאריז?

קשה  פגיעה  היא  הבנייה  הקפאת 
הבוחר  כאשר  הדמוקרטיה.  בערכי 
ברורה  בצורה  דברו  אומר את  הישראלי 
ממשלה  ובראש  מסוימת  בדרך  ובוחר 
ללכת  מפלגתו  מצע  פי  על  המתחייב 
ביהודה  ההתיישבות  פיתוח  של  בדרך 
ושומרון, ולאחר בחירתו מאמץ את מצע 
פי  על  ופועל  היריב,  המחנה  מפלגות 
המדיניות הנגדית לרצון הבוחר – הדבר 
הציבור,  באמון  קשה  פגיעה  מהווה 

ובדמוקרטיה.

הקפאת הבנייה – סכנה אנושית
למרות ההצהרות של ראש הממשלה, 
צו ההקפאה הגורף אוסר על בנייה באף 
כיתות  של  גם  רבים  במקרים   – יישוב 
לימוד, מוסדות חינוך, בתי כנסת, ומבני 
מתחתנים  שנה  מדי  נוספים.  ציבור 
 2000  – מ  למעלה  ושומרון  ביהודה 
זוגות. אבל נבנים רק כמה מאות יחידות 
שקט  גירוש  היא  המשמעות  דיור. 
זוגות  של  השני,  הדור  של  אלפים  של 
בתיהם  את  להקים  שחולמים  צעירים 
סמוך להוריהם, ביישובים שבהם גדלו 
ומגורשים  מתחתנים  הם  והתחנכו. 
דירה  לשכור  ונאלצים  שלהם,  מהיישוב 

במקומות אחרים במרכז הארץ. 

פגיעה  מהווה  הבנייה  הקפאת 
קרוב  של  הבסיסיות  בזכויות  קשה 
לחצי מיליון אזרחים ישראלים ביהודה 
זוגות  ירושלים.  ובשכונות  שומרון 
את  מכרו  משכנתא,  שלקחו  צעירים 
כדי  דיור  יחידת  בינתיים  שכרו  ביתם, 
להתחיל לבנות, וההקפאה הזו מכניסה 
אותם לחובות עתק, קבלנים, אדריכלים, 
הבנייה  בתחומי  עובדים  בנייה,  חברות 
בפני  עומדים  אחרים  ורבים  והתשתית, 

קריסה כלכלית בשל ההקפאה הזו. 
"הקפאת  הקרות  המילים  מאחורי 
שמות  של  אלפים  מסתתרים  בנייה" 
של  וכואבים.  קשים  סיפורים  ושל 
מתיישבים  של  ישראלים.  אזרחים 

חלוצים. של מפריחי השממה.•
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3 ישע שלנו

ונוטלות המראות וכל אחת ואחת רואה עצמה 
לומר  בדברים  ומשדלתו  במראה  בעלה  עם 
אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות בעליהן לידי 

תאווה ונזקקות להן ומתעברות ויולדות".
אדיר.  וחידוש  נפלא  דבר  מכאן  אנו  רואים 
משה רבנו לא רצה לקבל את המראת הצבאות 
הרע.  ליצר  שעשויים  מפני  ישראל,  בנות  של 
אמר לו הקב"ה לקבל אותם, ואף הוסיף והדגיש 
מכל  יותר  עליו  חביבה  זו  תרומה  כי  בפניו 

תרומה אחרת. יותר מהזהב והכסף. 
וכל כך מדוע? אלא יש לומר כי באמצעות 
נשים  אותן  הבטיחו  הצבאות  המראות 
ועתידו  קיומו  המשך  את  במצרים  צדקניות 
רבה  ילודה  שללא  ידעו  הן  ישראל.  עם  של 
עם  וחלילה  הדורות  המשכיות  אין  ועצומה, 
ישראל עשוי להיכחד. בני ישראל, הגברים, היו 

היה  לא  להם  פרך.  עבודת  ועבדו  משועבדים 
וכוח ופנאי לחשוב על  יכולת  זמן,  מצב רוח, 
עתיד עם ישראל. הם היו מיואשים ושבורים 
בשל השעבוד הקשה. אולם לא כן הנשים. הן 
דאגו לקיום העם, ולכן אמר הקב"ה למשה כי 
אותן מראות הצבאות שבאמצעותן "וירב העם 
וזהו  מהכל.  יותר  עלי  חביבין  מאד",  ויעצמו 
שאומרת הגמרא "בשכר נשים צדקניות נגאלו 

ישראל ממצרים".
ועבודת  וללא שעבוד  אנו,  בימינו  כיום,  גם 
של  עתידו  כי  מבינים  שאינם  רבים  יש  פרך, 
ובהמשכיות  הילודה  בריבוי  תלוי  ישראל  עם 
שיקולים  בילודה  מערבים  רבים  הדורות. 
בדורנו  חלילה  ומיישמים  ואחרים,  כלכליים 
את גזירת פרעה. אגודת "אפרת" זכתה להציל 
כבר עשרות אלפי ילדים, ורק בשנה האחרונה 

ניצלו בזכותנו 4,013 ילדים. אולם אנו שואפים 
שואפים  אנו  הללו.  המספרים  את  להגדיל 
להרבות יותר את הילודה בעם היהודי וללכת 
במצרים,  צדקניות  נשים  אותן  של  בדרכם 
עליו  חביב  הוא  כי  הקב"ה  אמר  פעלם  שעל 

יותר מהכל. 
ההריון  הפסקות  מרבית  וכיום  ומאחר 
כלכליות,  מסיבות  נובעות  מילודה  והימנעות 
המגמה  עם  ולהתמודד  לפעול  שניתן  ברור 
הזו. אין לנו ספק כי אילו היו עומדים לרשותנו 
אמצעים כספיים נוספים, היינו יכולים להציל 
רצון  יהי  תינוקות.  ועוד  עוד  של  חייהם  את 
לנו  שהתוו  בדרך  וללכת  להוסיף  שנזכה 
הנשים הצדקניות במצרים, וכשם שאז נגאלו 
השלמה  לגאולה  אנו  נזכה  ממצרים  בזכותן 

במהרה בימינו.•

חביבין עלי מן הכל – המשך מעמוד השער
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

יוסף "ה הרב  הגאון  הטוב"  רי"ח 
בכינויו  שנודע  זצוק"ל  חיים 

בבגדאד  נולד  חי'',  איש  ''הבן 
שבבבל ביום כ"ז מנחם אב תקצ"ד )1834(, 
אביו  זצוק"ל.  אליהו  רבי  הגאון  לאביו 
בבקיאותו  ונודע  בבגדאד  גדול  רב  היה 
הרב  הקבלה.  ובחכמת  בדרש  בהלכה, 
ובמידותיו  בחסידותו  הצטיין  אליהו 
רבות  מזכירו  הרי"ח  ורבנו  התרומיות 
הרוחנית  לעבודתו  במקביל  בספריו. 
עסק גם הרב אליהו במסחר וזכה לעושר 
גדול. ביתו היה פתוח לרווחה לשליחי 
ארץ ישראל ולאחרים. תמך מאונו והונו 

רבים  כספים  ופיזר  חכמים  בתלמידי 
לנאמנותו  הודות  וחסד.  צדקה  למטרות 

הקהילה  קופת  לידיו  נמסרה  וליושרו 
ובשעת הדחק היה ממלא אותה מכיסו. בין 

עיסוקיו הרבים לפרט ולכלל היה הרב מוהל 
מומחה ומל תינוקות רבים מבני קהילתו.  בקרב 
זקני העדה וחכמיה מסופר כי כשנה לפני לידת 
הרי"ח התבשר אביו, כי לתקופת השנה אשתו 
כל  עיני  את  להאיר  הוא  עתיד  אשר  בן,  תלד 

ישראל בתורה.
חיים  יוסף  הרב  התבלט  ילדותו  משחר  כבר 
בכישרונותיו המופלאים ובאצילות נפשו, אשר 
התמדתו  ונעלות.  תרומיות  מדות  מטוהר  נבעו 
לרגליו,  נר  היו  בתלמודו  הגדולה  ושקידתו 
לחדר  פנה  מלימודיו  לביתו  חוזר  וכשהיה 
כל  נפלאה.  בשקידה  ולומד  שבביתו,  הספרים 
בני  שאפילו  עד  ובצניעות,  יתירה  בענווה  זאת 
לחפשו  צריכים  והיו  הוא,  היכן  ידעו  לא  הבית 

כדי להביא לו את ארוחתו.
שבחצר  לבאר  נפל  שנים   7 בגיל  בהיותו 
לאחר  המוות.  לבין  בינו  היה  וכפסע  ביתם, 
רמז  כך  על  רוחו.  אליו  שבה  מרובים  מאמצים 
שהרי"ח  אגסי,  שמעון  הרב  הגאון  המקובל 
את  לבור.   שהושלך  הצדיק  יוסף  ניצוץ  היה 
דודו,  אצל  בחדר  רבנו  עשה  לימודיו  תחילת 
אחי אימו, הרב דוד חי בן מאיר בן יוסף ניסים 
זצ"ל, שלימים באחרית ימיו בשנת תרס"ד עלה 
לארץ ישראל ויסד את ישיבת חכמי ורבני בבל 

"שושנים לדוד" בירושלים.
שלחו   ,14 בן  כשהיה  כי  הרי"ח  על  מסופר 
חכמי ירושלים אגרת לאביו ובה שאלה הלכתית 
ישב  בסוגיא,  מעיין  אביו  שהיה  בעוד  מסוימת. 
וכתב תשובה בעניין, המלאה  יוסף חיים  הנער 
בכל  מקיף  ידע  וגילה  כאחד,  ובקיאות  חריפות 
ואילולא שחתם שמו על  ורזיה,  מכמני התורה 

האיגרת ששלח, לא ידעו חכמי ירושלים כי רבנו 
כתבה. הרבנים נדהמו נוכח גדולתו של הנער 
אליהו  הרב  לאביו  תודה  ובמכתב  הצעיר, 
כתבו לו "כבר קדמך בנך הקטן ר' יוסף, ובן 

חכם ישמח אב". 
 ,)1848( תר"ח  בשנת   ,15 בן  כשהיה 
לרבנים  מדרש  בבית  ללמוד  הרי"ח  נכנס 
הדור  גדול  של  בראשותו  זילכה",  "בית 
הגאון רבי עבדאללה סומך זצוק"ל. הוא 
התגלה כחריף, בקי והכל בשל התמדתו 
תלמידי  עשרות  היו  בישיבה  המופלאה. 
ארצות  בכל  תורה  שהפיצו  חכמים 
המזרח ונודע שמם למרחקים, ובכל זאת 
הראשון  המקום  את  לתפוס  רבנו  הצליח 
עבדאללה  הגאון  למורו  והתקשר  ביניהם, 
סומך זצוק"ל בעבותות אהבה, והפך להיות 
תלמיד-חבר. בהגיעו לגיל הנישואין, בהיותו 
בן י"ח שנה, נבחר לחתן עבור הצדקנית רחל, 

בת הגאון הצדיק רבי יהודה סומך זצוק"ל.  
קדושה  הרי"ח  הוסיף  נישואיו,  לאחר 
מעלה  מעלה  ונתעלה  ועלה  קדושתו  על 
מנהיגי  זקן  עליו  כתב  וכה  התורה.  במעלות 
)בספרו  זצוק"ל  פלאג'י  חיים  רבנו  הגאון  הדור 
)נדפס  נ"א  סימן  משפט  חושן  החיים",  "חוקות 

תרל"ג-1873(:
"תשובה מחיים, ראיתי את כל הכתוב לחיים, 
דברי פי חכם חן, ריכא ובר ריכא מזרע המלוכה, 
בר  המצוין  הדיין  השלם  החכם  הדר  הוא  דין 
בשנת  נכתבו  אלו  דברים  אוריין...".  ובר  אבהן 

תרט"ז )1856( כשהיה הרי"ח  רק בן כ"ב שנים.
מקובל להגיד כי פריחתו הרוחנית של הרי"ח 
החלה למעשה, בדרשתו הראשונה אשר נשאה 
בפני אלפים. היה זה בתום ימי השבעה לפטירת 
אביו הרה"ג אליהו זצוק"ל. ביום י"ג אלול תרי"ט, 
דרשתו שהייתה מלאה חריפות ובקיאות, תוך 
שליטה עצומה בכל התורה כולה, לא הותירה 
ספק בלב מנהיגי העדה ורבניה כי הוא זה אשר 
ימשיך את מקום אבותיו הקדושים. סיפר אחד 
יהודה  המקובל  מהגאון  ששמע  הדור  מזקני 
חיים  יוסף  "רבנו  שאמר  זצוק"ל,  פתייה  משה 
זצוק"ל היה צריך לבוא בזמן התנאים, רק רחמו 
עלינו מן השמים ושלחו לנו את רבנו בזמנינו, 

בכדי שיפרה את העולם מתורתו הקדושה".
משרה  בשום  רבנו  כיהן  לא  רשמי  באופן 
רבנית ציבורית. לא חכם באשי, לא אב"ד, ולא 
כדברי  דבריו  היו  זאת  ולמרות  ישיבה,  ראש 

האורים ותומים. 
רבנית  במשרה  רבנו  שימש  שלא  אף  על 

ישע שלנו 4

הרב יוסף חיים - הבן איש ח"י – חלק א'
משה מאירסדורף

כשהיה בן 14, שלחו 
חכמי ירושלים אגרת 

לאביו ובה שאלה 
הלכתית מסוימת. 

בעוד שהיה אביו מעיין 
בסוגיא, ישב הנער 

יוסף חיים וכתב תשובה 
בעניין, המלאה חריפות 
ובקיאות כאחד, וגילה 
ידע מקיף בכל מכמני 
התורה ורזיה, ואילולא 

שחתם שמו על האיגרת 
ששלח, לא ידעו חכמי 
ירושלים כי רבנו כתבה.

"דבריו היו כדברי 
האורים          ותומים"



כל  את  שכמו  על  בפועל  נשא  הוא  רשמית, 
ציבורית  אחריות  מתוך  יחד,  גם  התפקידים 
לבני עדתו בבגדאד ולכל בני דורו ברחבי תבל. 
תפקיד  או  משרה  בשום  שימש  שלא  העובדה 
ללימוד,  זמנו  את  לנצל  בעדו  סייעו  ציבורי 
לכתיבה ולעבודת ה' זכה וטהורה.  כח מנהיגותו 
והשפעתו הגדולה של רבנו על קהל עדתו, נבעו 
ומידותיו  הליכותיו  ונועם  מקדושתו  בעיקר 
התרומיות, אשר הפכוהו למנהיג ופוסק שהכל 
מבקשים את דעתו. אולם העניין היה נעוץ בכך 
שרבנו לא היה נצרך לשום אדם, והוא עשה את 

מלאכתו נאמנה מבלי לקבל כל פרס.
המסחר  בית  מעל  התנוסס  רבנו  של  שמו 
שניהלו ארבעת אחיו שהיו גדולי תורה, וה' שלח 
ברכה במעשי ידיהם. את ההצלחה זקפו כמובן 

התייעצו  שאיתו  הגדול  אחיהם  של  לזכותו 
והיה  במלאכה  שעסק  העובדה  העסק.  בניהול 
שותף לניהול העסק הוסיפה למעמדו ואיפשרה 

לו להשמיע דעת תורה מבלי לחשוש מאיש. 
המשפחה  בני  נקלעו   )1881( תרמ"ב  בכסלו 
שגרמה  כלכלית  למצוקה  המשפחתי,  בעסק 
כספיים.  חובות  עם  עצום  והפסד  להסתבכות 
ולבסוף  אחיו  נאסרו  השלטונות  בהתערבות 
הוחזר.  והחוב  שוחררו  והם  זכאותם  הוכחה 
מרת  המשפחה  אם  נפטרה  זה  למקרה  בסמוך 
המאסר  פרשיית  תרמ"ב(.  אב  )ז'  טוב  מזל 
אשר  רבנו  על  השפיעו  בעקבותיה  והאירועים 
בביתו  והסתגר  בית"  "מאסר  עצמו  על  גזר 
של  זו  בתקופה  רצופות  שנים  משבע  למעלה 
גבוהות  לדרגות  להגיע  רבנו  זכה  התבודדות 

תיקון   לרבנו  זה  והיה  ופרישות  חסידות  של 

והתעלות רוחנית מיוחדת.•
המשך בשבוע הבא

נכתב על פי ספרו של אבישי בר-אושר שיצא לרגל 100 
שנים לפטירת הבן איש חי

"הנה יש תקוה שעבודתנו לא תהו היא, 
כי יש כאן דבר ד' ויש כאן צמח צדקה 
לבית ישראל ולאדם כולו" 

)מאמרי הראי"ה, ''להוסיף אומץ"(

5 ישע שלנו

 הטכנולוגיה הצבאית
של ישראל נחשפת

מסך  מאחורי  הפועלים  האנשים  של  סיפורם  הוא  עילם  קשת 

השילוב   — וחזון  העזה  חוצפה,  יצירתיות,  עתירי  אנשים  הסודיות, 
סוד  את  להבין  שמבקש  מי  לכל  חובה  ספר  זהו  הייחודי.  הישראלי 
אותנו  שהביא  הטכנולוגי  הדופק  את  ולחוש  ישראל  של  עוצמתה 

לפסגות בינלאומיות של המחקר והפיתוח הביטחוני.

עוזי עילם מילא שורה של תפקידי מפתח בקהילה הביטחונית. שירת 

כמג"ד במלחמת ששת הימים, ולאחר שהשתחרר בדרגת תא"ל מונה 
זכה בעיטור העוז, הוועדה לאנרגיה אטומית. ב-1955   ב-76' לראש 

וב-2002 זכה בפרס ביטחון ישראל.
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מזוהה י אשר  בענתות  חי  הנביא  רמיהו 
כ-4  המרוחק  ענתא  הכפר  עם  היום 
לשים  מעניין  לירושלים.  מזרחית  ק"מ 
בספר  פעמים  לעשר  שקרוב  לכך  לב 
ירמיהו מוזכר שמקום מגוריו של הנביא הוא 
בשם  בספר  מכונה  הוא  לעיתים  בענתות. 

ירמיהו הענתותי.

מוזכר במסגרת מסעו של  ענתות  הכפר 
ממלכת  את  להחריב  בשנת-701  סנחריב 
ציר  את  "שירטט"  ישעיה  הנביא  יהודה. 
ַעל-ַעַּי,  "ָּבא  י':  בפרק  סנחריב  של  מסעו 
ָעְברּו,  ֵּכָליו.  ַיְפִקיד  ְלִמְכָמׂש  ְּבִמְגרֹון;  ָעַבר 
ָהָרָמה-- ָחְרָדה  ָלנּו;  ָמלֹון  ֶּגַבע  ַמְעָּבָרה 
ַּבת-ַּגִּלים;  קֹוֵלְך  ַצֲהִלי  ָנָסה.  ָׁשאּול  ִּגְבַעת 
ַהְקִׁשיִבי ַלְיָׁשה ֲעִנָּיה ֲעָנתֹות. ָנְדָדה ַמְדֵמָנה, 
ַלֲעמֹד  ְּבנֹב  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהִעיזּו.  ַהֵּגִבים  יְֹׁשֵבי 
ם"  ְינֵֹפף ָידֹו ַהר בית )ַּבת-( ִצּיֹון ִּגְבַעת ְירּוָׁשלִָ

)פס' כ"ח – ל"ב(.

את  יפה  לראות  ניתן  אלו  פסוקים  לפי   
קירבתה של ענתות לירושלים. מסיבה זאת 
ענתא  הכפר  עם  ענתות  של  זיהוייה  ועוד, 

)הסמוך למחסום חיזמא( הינו קרוב לודאי. 
על  המדבר  בספר  שוכן  זה  כוהנים  כפר 
בין  התפר  קו  על  והישימון,  המזרע  גבול 
מחד  אדם  ההומה  הגדול  הכרך  ירושלים 
השקט  הבודד  השומם  המדבר  ועם  גיסא, 

מאידך גיסא.
מתייחס   ישראל  אל  ובדבריו  בנבואותיו 
חי:  שבו  השטח  למרכיבי  ירמיהו  הנביא 
בפרק  ואומר  המים  את  למשל  מזכיר  הוא 
ַעל- ֶאל-ִיְרְמָיהּו  ה'  ְדַבר-  ָהָיה  "ֲאֶׁשר  יב' 

הם  המדבר  ספר  תושבי  ַהַּבָּצרֹות".  ִּדְבֵרי 
הבצורת.  שנת  את  להרגיש  הראשונים 
ואז  בורות המים בכפר  בתחילה מתייבשים 

מה שנותר זה לרדת לגבים בנחל. ואז מופיע 
הפסוק "ָּבאּו ַעל-ֵּגִבים ֹלא-ָמְצאּו ַמִים" )פס' 
ג(. את מפח הנפש שלהם כשגם הגבים ללא 

מים קשה לתאר.
שבו  במקום  חיים  המדבר  ספר  תושבי 
יורדים בין 200 – 300 מ"מ בשנה. הם יחושו 
את הקשיים הללו הרבה לפני תושבי ההר 

 600  - כ  יורד  שבו 
ובורות  גשם  מ"מ 
להכיל  יכולים  המים 
לחודשי  גם  מים 
הראשונים  החורף 
ירמיהו  השחונים. 
בתודעתו  יפה  הכיר 
בין  ההבדל  את 
מים  שיש  המציאות 

לבין זה שאין מים.
על  מדבר  ירמיהו 
והמרעה,  החקלאות 
שני מקורות הפרנסה 
שהם  הזמן  באותו 
קיומי  צורך  בבחינת 
בספר  שחי  לאדם 

השטח  הבנת  באמצעות  הצחיח.  המדבר 
שבו חי ירמיהו אפשר ללמוד על אורח חייו, 
על נבואותיו, על אופן חשיבתו ועל הערכים 

שניסה להנחיל.
הנביא מצווה על-ידי ה' לרדת לנחל פרת 
ולטמון בו את אזור השיער שלו. ופה חשוב 
להבדיל בין נהר פרת הנמצא בבבל לבין נחל 

פרת המזוהה עם ואדי קלט.
ֵאַלי  ה'  ַוּיֹאֶמר  ַרִּבים  ָיִמים  ִמֵּקץ  "ַוְיִהי   
ם ֶאת-ָהֵאזֹור ֲאֶׁשר  קּום ֵלְך ְּפָרָתה ְוַקח ִמּׁשָ
ִצִּויִתיָך ְלָטְמנֹו-ָׁשם" )י"ג, ו'( כשאנו מהלכים 

 - בנחל פרת אנו חשים את עוצמת השטח 
המרהיבים,  המצוקים  המדבר,  בלב  המים 
והתצפיות  לאזור  הייחודיים  והצומח  החי 
היפהפיות - ובשל כך אנו מסוגלים להבין את 
הייחודיות של המרחב ואת הכוחות האצורים 
וצורבים  שנוגעים  הללו,  השטח  מרכיבי  בו. 
ללא ספק  נגעו  כאן,  מי שעובר  בכל  משהו 
גם בנפשו של הנביא ירמיהו, ועל כן החיבור 
עולם  של  מלאה  הבנה  מאפשר  לשטח 

הדימויים שבו השתמש הנביא.
עבורנו, המחנכים, דמויות התנ"ך הן חלום 
מתקשים  אנו  פעם  ולא  משגת,  היד  שאין 
ימינו.  להתוות דרך על פי דמות שאינה בת 
הדמות  אותה  של  הגיאוגרפי  השיוך  אך 
כלים  בידינו  ונותן  זו  למטרה  אותנו  מקרב 
ואת  מאווייה  את  יותר  טוב  ולתאר  להסביר 
לנו,  מאפשר  זה  חיבור  התנהלותה.  אופי 
על  שעבר  את  לשער  וכמחנכים,  כלומדים 

אבותינו בתקופות שונות בתנ"ך. 
נבואות רבות של ירמיהו מתחילות במילים 

"השכם בבוקר" בגלל שהנביא החי בענתות 
היה חייב להשכים קום והגיע לירושלים לבית 
שכולם  לפני  נבואותיו  את  ולומר  המקדש 

מתפזרים לעבודתם. 
העיר  את  המכיר  מהנביא  אנו  גם  נלמד 
המדבר  אל  לפנות  גם  יודע  אך  הגדולה, 

והמעיין לשאוב קדושה והתעלות.•

סיורים לקהל הרחב בבנימין שומרון 
ובקעת הירדן עם בית ספר שדה עפרה.

נשמח לראותכם 02-9975516
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החברה להגנת הטבעסיפורו של מקום
בית ספר שדה עופרה
אלישע מלאכי

"ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן-ִחְלִקָּיהּו ִמן-ַהֹּכֲהִנים 

ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן" 
)ירמיהו, א', א', מההפטרה לנוסח עדות המזרח(

Es
te

r I
nb

ar
ם: 

לו
צי

ט. 
קל

די 
וא



7 ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662 

ita@myesha.org.il או למייל
 בהצלחה רבה!

המקוםזהה את 

במחירים מיוחדים!!!
050-7344422

מכירה ישירה של הפליזים המחממים ביותר
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על כל קניית סטורם בלוק קבל  מתנה

נחלת בנימין

פתרון החידה הקודמת: מערות איכסון בית-גוברין.
  שמות הילדים הזוכים: ידידיה קלזן, נוף אילון 
אלישע סספורטס, פדואל  פנינה לוי, עין צורים 

ונעמה ל יעקב  הקימו  שנים   6 פני 
יקב  זוג צעיר מהישוב פסגות,  ברג 
ייצרו  הראשונה  בשנה  קטן.  בוטיק 
4000 בקבוקים, ומאז ועד היום גדלה כמות 

והיקב  יצור  הי
הגדול  היקב  הוא  פסגות"  "יקב  שניקרא 

ביותר בבנימין.
וביקבים  אזור זה היה משופע בכרמים 
עד  קיימים  ששרידיהם  העתיקה  בעת 
היום. היינות המשובחים ביותר מתיישנים 
הנמצאת  שני  בית  מימי  עתיקה  במערה 

בלב כרמי היקב.
 כיום "יקב פסגות" מייצר 80,000 בקבוקים 
מופנה  היינות  מן  ניכר  כשחלק  בשנה, 
אמריקה,  דרום  קנדה,  לארה"ב,   - ליצוא 
אוסטרליה, צרפת ואנגליה. ענבי היין מגיעים 
בנימין  עציון  גוש   – ההר  גב  מאזור  כולם 
יקב  של  היינות  את  ומאפיינים  והשומרון, 
יינות  את  שזיכו  מיוחדים  בטעמים  פסגות 
היקב   ובעולם.  בארץ  רבים  בפרסים  היקב 
מן  איכותיים  יינות  של  בעשייה  מתמקד 
השורה הראשונה אותם ניתן להשיג בחנויות 

יין ברחבי הארץ, במסעדות ומלונות בוטיק.

בתחילת הדרך בנו בני הזוג ברג את היקב 
שלהם בישוב פסגות, וכאשר חלפו הימים, 
בנימין,  האזורית  המועצה  עם  יחד  הוחלט 
הר  על  מוסדר,  לשטח  היקב  את  להעתיק 
בדרך   60 ציר  מעל  מבודד, 

העולה לישוב מיגרון.
מרכז  הוקם  שנה  כעבור 
המבקרים של היקב ושל מועצה 
בנימין"  "נחלת  בנימין  אזורית 
אשר  יפיפה,  אבן  מבנה  שמו. 
החביות  אולם  שוכן  במרתפו 
ניתן  אותו  היקב  של  המרשים 

ת  ו א ר ל
העליונה  בקומה  הזכוכית  מרצפת  גם 
של מרכז המבקרים. המבנה המרשים 
ממזרח  אדום  הרי  אל  צופה  בעיצובו 
המבקרים  במרכז  מדרום.  וירושלים 
מתקיימים  משנה  פחות  לפני  שנחנך 
קטנים  משפחתיים  אירועים  ערב  מידי 
ועד  מצוות  ובת  בר  חתונות,  וגדולים, 

בריתות. כמו כן בשיתוף פעולה עם המועצה 
ביקב  מתקיימים  בנימין  מטה  האזורית 
דעת  מעצבי  של  אירוחים  אח"מים,  ביקורי 
קהל, כנסים וימי עיון, כנסים מקצועיים של 
ומחו"ל.  מהארץ  תיירים  וקבוצות  חברות, 
המקום הפך אבן שואבת לאומנים המציגים 
עבודותיהם, ולאנשים הרוצים לעצור באמצע 
הדרך וליהנות מביקור ביקב פעיל, ארוחה ויין 

טוב ונוף עוצר נשימה.
בימים אלו שוקדים במקום על בניית מרכז 
מרכז  גדולה.  כספית  בהשקעה  הסברה 
ומהמתקדמים  מהחדישים  יהיה  ההסברה 
בטכנולוגיות  משופע  בארץ, 
עזרי  במצגות,  חדשניות, 
רחב  ומגוון  והסברה,  הדרכה 
של פעילויות אשר יחשפו את 
חוויתית  בצורה  המבקרים 
ומושכת ליהודה ושומרון בכלל 

ולאזור בנימין בפרט.•

לפרטים והזמנות: 
052-7710000

מבט להתיישבות
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את  שוברים 
מול  ההקפאה 
ש  א ר ת  י ב

הממשלה
במאבק  החרפה 
הבנייה.  הקפאת  נגד 
השבוע  בתחילת 
התקיימה שביתה כללית 
ביהודה  הרשויות  בכל 
המועצות  ושומרון. 
קבלת  היתה  לא  נסגרו, 
שירות  ניתן  ולא  קהל, 
זאת  במקום  לתושבים. 
עלו  הרשויות  עובדי 
מול  והפגינו  לירושלים 
הממשלה  ראש  משרד 
בזמן ישיבת הממשלה השבועית. המפגינים 
עוצמה  רבי  וברמקולים  במגפונים  קראו 
קריאות בגנות ההקפאה, הניפו שלטים שהוכנו 
מראש עליהם נכתב: "שוברים את ההקפאה", 
"ממשיכים ובונים ביש"ע", "אני גר בקרני שומרון 
– למרות ההקפאה", "המנדט הסתיים ב 48'" 
השתתפו  בהפגנה  יצירתיות.  סיסמאות  ועוד 
גם חברי הכנסת דני דנון )ליכוד( וזבולון אורלב 
שרת  דברים.  בה  נשאו  שאף  היהודי(,  )הבית 
התרבות והספורט לימור לבנת שתכננה לצאת 
נבצר  אך  הממשלה,  ישיבת  מתוך  להפגנה 
טכניים,  אילוצים  בשל  זאת  לעשות  ממנה 
רביעי  ביום  הרשויות  ראשי  במאהל  ביקרה 

האחרון וחיזקה את ראשי המתיישבים.  
וראשי  העובדים  קיימו  ההפגנה  בתום 
הראשיים  בצירים  מחאה  צעדת  הרשויות 
ירושלים עד למאהל שביתת השבת  במרכז 

מול בית ראש הממשלה.
תורנות,  הרשויות  קיימו  השבוע  במהלך 
מועצות  ראשי  מספר  העתיקו  יום  ובכל 
לשכותיהם  את  ועובדיהם  ושומרון  ביהודה 
עבודה,  פגישות  שם  וקיימו  המחאה  לאוהל 

קבלת קהל, וישיבות מליאה.

ביום שני, הגיעו לאוהל מועצות הר חברון, 
במהלך  ואפרת.  עילית  בית"ר  ארבע,  קרית 
הבוקר הוקם מיצג תחת הכותרת "שוברים את 
הרשויות  ראשי  ניתצו  ובמסגרתו  ההקפאה" 
בית עשוי מקרח שנבנה בסמוך למאהל למול 

צלמים וכתבים מכל כלי התקשורת.
ראש מועצת הר חברון צביקי בר חי דיבר על 
המלחמה הבלתי מתפשרת בהקפאת הבנייה 
"באנו לכאן על מנת להראות שלא ניתן להקפיא 
ושומרון  יהודה  תושבי   300,000 של  חייהם  את 
ואנו נעשה הכל על מנת לשבור את ההקפאה".

שומרון,  קרני  מועצות  הגיעו  שלישי  ביום 
עם  יחד  ואירחו  לאוהל,  וקדומים  עמנואל 
ראשי מועצת יש"ע את משה זר, הרב מנחם 
קטיף  גוש  מתיישבי  ועד  חברי  את  פליקס, 
את  וכן  הדגל"  את  "מרימים  תנועת  ונציגי 
מועצת  דוברת  יש"ע.  מועצת  מליאת  חברי 
היום  במהלך  אספה  שילה,  שוש  קדומים 
במאהל חתימות של מאות עוברים ושבים על 

עצומה נגד הקפאת הבנייה.•

אסטרטגיה במאבק
בתחילת חודש שבט יתקיים בגוש עציון 
אסטרטגיה  לגיבוש  מסוגו  ראשון  עיון  יום 
להמשך פיתוח מפעל ההתיישבות ביהודה 
ההקפאה  גזירות  נגד  ולמאבק  ושומרון 

והייבוש סביב יישובי יש"ע.
במסגרת היום ישמעו המשתתפים הרצאות 
של מומחים בעלי שם במגוון נושאים ובהם: 
העולם הערבי, דמוגרפיה, הזירה הבינלאומית, 

הסברה ומבט אסטרטגי ועוד.
דיון רב משתתפים  ייערך  יום העיון  בסיום 
ולגיבושם  במהלכו,  שיעלו  הנושאים  לסיכום 

לכדי צעדים מעשיים.
בשבט  ב'  ראשון,  ביום  יתקיים  העיון  יום 
מליאת  חברי  בו  וישתתפו   )17.1.10( תש"ע, 
מועצת יש"ע, ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, 
מזכירויות  וחברי  היישובים  ראשי  ציבור,  אישי 
נציגים מכלל ההתיישבות ביש"ע  וכן  יישובים, 

ובקרב תומכיה מכל רחבי הארץ.•

ממשיכים   - השומרון  נוער 
של  בדרכו  ובשמחה  באמונה 

הרב מאיר חי הי"ד
אזורי  אירוע  התקיים  האחרון  במוצ"ש 
של  חורף  פעילות  במסגרת  השומרון  לנוער 
מחלקת הנוער ובשיתוף נוער עינב.  האירוע 
כ150  בו  והשתתפו  עינב  בישוב  התקיים 
נהנו  הנוער  בני  נוער מהישובים השונים.  בני 
ודקל  עופר  האחים  של  מרתקת  משיחה 
בנושא קבלת הטוב שבי, שמחה ללא גבולות 
דאון'  תסמונת  עם  'מלאך  בשיחה  ואמונה.  
שנולד  דקל  של  לסיפור  הנוער  בני  הקשיבו 
עם כרומוזום אחד יותר מדי וגדל להיות ילד 
סיפר  דקל,  של  אחיו  עופר,  ומאושר.  שמח 
על ההתמודדות שהייתה לו כאח, עד שגילה 
את הטוב שיש באחיו ואת השמחה והביטחון 
צחקו  התרגשו,  הנוער  בני  סופיים.  האין 
ושיתפו בחוויותיהם האישיות. לאחר השיחה 

התקיימה הרקדה מרוממת.

הנוער  רכזי  התלבטו  שעבר  בשבוע 
מאיר  הרב  רצח  בעקבות  הנוער,  ומחלקת 
חי הי"ד, האם לקיים את האירוע. הרב מאיר 
חי, כידוע, היה דמות נערצת בקרב בני הנוער 
והשפיע על בני נוער רבים בשומרון. בפתיחת 
הערב קראו בני הנוער משבי שומרון דברים 
הרב  בדרכו של  תוך אמירה להמשיך  לזכרו, 

מאיר חי, באמונה ובשמחה.•

Joseph   kauffman
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09-7941048 :  
www.j-k.co.il

30%   

 מה נשתנה ט"ו בשבט
הזה מכל השנים?

 שבכל השנים אכלנו פירות
מתורכיה וקליפורניה

 ט"ו בשבט הזה כולו פירות
ארץ ישראל מחקלאות יהודית.
 טעמו וראו כי 'ט"ובה הארץ'

מאד מאד

050-2060357
052-3121112

 בהכשר
 הרב

דב ליאור

תיקון: תמונות הנחת אבן הפינה במועדון 
בגליון  שפורסמו  פדואל,  ביישוב  נוער 
פרשת "ויגש" צולמו על ידי יעקב פלדמן 

ולא כפי שנכתב.


