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במדבר, ב בנ”י  שעברו  המסעות  סקירת 
מתן  אירועים.  באזכור  משה  ממעט 
ים  חציית  נזכר.  לא  כלל  למשל,  תורה, 
סוף מתוארת בשלוש מילים כדבר של מה בכך: 
כן  שמשה  מה  המדברה”.  הים  בתוך  “ויעברו 
מזכיר נוגע לשאלת הימצאותם של מקורות מים: 
ואי מציאת  באיִלם,  ו-70 תמרים  מים  עינות   12

מים ברפידים.
הוא  בהרחבה  שמתואר  אירוע  מפתיע,  באופן 
מות אהרן ושמיעת הכנעני מלך ערד בבוא בנ”י. 
התורה מגלה לראשונה פרטים אודות מות אהרן: 
תאריך פטירתו וגילו. בפרשת חקת, פרטים אלו 

נעדרים. מדוע הזכירם כאן משה?
מרגש  תיאור  מופיע  חקת  שבפרשת  לומר  ניתן 
אהרן  בבגדי  אלעזר  הלבשת  אהרן:  מות  של 

ובכיים של כל ישראל. כאן, התיאור רשמי, כיאה 
לספר מסעות: מסירת פרטים של מקום, תאריך 

וגיל. אך שמא ניתן להסביר אחרת.
שני תאריכים בלבד נזכרים בפרשת המסעות:

1. ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
יֹום ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצָרִים: ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת 
ֲאֶׁשר ִהָּכה ה’ ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור  ּוֵבא-ֹלֵהיֶהם ָעָׂשה ה’ 

ְׁשָפִטים: )במד’ ל”ג, ג’-ד’(.
ַוָּיָמת  2. ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ה’ 
ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  ָׁשם 
ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  ַלחֶֹדׁש:  ְּבֶאָחד  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבחֶֹדׁש  ִמְצַרִים 
ָׁשלׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר: ַוִּיְׁשַמע 
ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: )במד’ ל”ג, ל”ח-מ’(.

על הפרשה מטות מסעי

שבת
זמני ה

במשך שנים התנהל לו גדול היישובים 
“אי  עננת  תחת   - מגרון   - הצעירים 
קיצוני  שמאל  גורמי  כאשר  חוקיות”, 
בראשות שלום עכשיו עושים הכל כדי 
להחריב את היישוב בטענה כי הוא יושב 
בחודש  ערבים.  בבעלות  אדמות  על 
אלה  טענות  אומצו  אשתקד  אוגוסט 
בהליך  כראוי  שנבדקו  מבלי  בג”ץ,  ע”י 
משפטי מסודר כלשהו. השופטים פסקו 
זכות  להרוס.  יש  מגרון  את  נחרצות: 
הקניין היא ערך נעלה. השבוע, בעקבות 
ע”י  היישוב  מקרקעות  חלק  רכישת 
יידרש  ווטאן”,  “אל  וחברת  התושבים 
פינוי  יבוטל  האם   – להכריע  בג”ץ 
זכויותיהם  האם  שנרכשו?  הקרקעות 
נופלות   היהודים  הקרקע  רוכשי  של 

מאלו של מוכריה הערבים?
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הנשיאה  התייחסו  שנה,  מלפני  דינם  בפסק 
דאז בייניש והשופטים ג’ובראן ונאור ל”אינטרס 
הציבורי באכיפת החוק”, וכך כתבו: “הקו המנחה 
ובעל המשקל המכריע בהכרעותינו השיפוטיות 
הוא כי על רשויות המדינה לפעול לקיום החוק 
הפרת  כאשר  כך  במיוחד  באזור,  ולאכיפתו 
התושבים...  של  הקניין  בזכויות  פוגעת  החוק 
זכות הקניין של הפרט היא ערך משפטי חשוב 

המוגן בדין האזרחי והפלילי כאחד”.
ובכן, זמן לא רב עבר וכעת צפוי אותו קו המנחה 
את בית המשפט הגבוה לצדק לעמוד במבחן. 
להתייחס  בג”ץ  עתיד  הקרוב,  ראשון  ביום 
הדורשים  במגרון,  תושבים  שהגישו  לעתירה 
שלא לפנותם מבתיהם משום שהקרקע עליה 
הם יושבים נרכשה לפני מספר שבועות כדין ע”י 
לבעלות  הטוענים  מהערבים  אל-ווטאן  חברת 
“זכויות קניין”  ואותן  כן, הגלגל הסתובב  עליהן. 
אוהבי  היקרים,  מגרון  אנשי  בידי  כעת  מסורות 
ארץ ישראל ומדינת ישראל המבקשים לעשות 
על  להישאר  כדי  הדין,  משורת  לפנים  הכל, 

אדמתם, אדמת ארץ ישראל אותה הם מיישבים 
האזרחי  המנהל  אנשי  מעשור.  למעלה  מזה 
בדקו את מסמכי הרכישה ואישרו כי אכן מדובר 

ברכישה מלאה וחוקית.
התושבים.  לימין  עומדת  ישראל  מדינת  גם 
ההתיישבות  הגיעה  אליהן  ההבנות  בעקבות 
עם נציגי הממשלה במסגרת עניינה של שכונת 
הכרעות  כי  הוחלט  שעבר,  בחודש  האולפנה 
בארץ  יהודים  בתי  לעתיד  הנוגעות  קרדינליות 
פקידים,  של  לידיהם  עוד  יימסרו  לא  ישראל 
אלא יונחו על שולחנם של אנשי הדרג המדיני 
שאמור  כפי  שיחליט,  והוא   – ביותר  הבכיר 
לקרות כאשר הממשלה שהיא נבחרת הציבור 
מבקשת לממש את שלטונה. לשם כך הוקמה 
ועדת שרים לענייני התיישבות, בה חברים ראש 
יעלון,  ישי,  ליברמן,  ברק,  והשרים  הממשלה 
זמן  והרשקוביץ.  ארדן  סער,  אדלשטיין,  בגין, 
קצר לפני חתימת שורות אלה התכנסה ועדת 
והחליטה, למרות התנגדותם  השרים החדשה 
המדינה  כי  הפרקליטות,  אנשי  של  הנחרצת 

לצד  תעמוד  הטבעי,  הצדק  פי  על  תפעל 
התושבים, ותבקש מבג”ץ לאפשר לה להיענות 
לבקשתם ולא לפנות את הבתים המצויים על 

החלקות שנרכשו.
בחודש מארס האחרון דחו שופטי בג”ץ )הפעם 
בדימוס  הנשיאה  תחת  גרוניס  הנשיא  עם 
פינוי  את  לדחות  המדינה  בקשת  את  בייניש( 
מגרון ולאפשר לתושבים להישאר בבתיהם עד 
חלופי  קבע  מגורי  אתר  של  הקמתו  להשלמת 
בג”ץ  מגרון.  רכס  בדרום  אשר  היקב,  בגבעת 
גילה חוסר רגישות למצב העדין, מתוך רצון עז, 
 – לידי העותרים  עז מדי, להעביר את האדמה 

בעלי הקרקע. לשעבר, אם בכלל.
בג”ץ כעת במבחן מגרון. מבחן מגרון הוא מבחן 
מגרון,  של  החדש  מעמדו  האם   .2012 בוזגלו 
ע”י  היישוב  מקרקעות  חלק  רכישת  בעקבות 
לבעלות  הטוענים  מהערבים  אל-ווטאן  חברת 
עליהן, יביאו את בג”ץ להילחם באותה נחישות 
עבור זכויותיהם של התושבים להתגורר בבתים 

על קרקע בבעלות יהודית פרטית?

המשך מעמוד השעריש”עמדה

בג"ץ במבחן

פה ושם+
אל נחלת בנות צלפחד 

בצפון השומרון
ן ו ס נ י ל א ל  א נ ת נ

בפרשת השבוע מתלוננים בני מנשה כי במידה 
אחר:  שבט  בני  עם  ייתחתנו  צלפחד  ובנות 
ָלֶהם;  ִּתְהֶייָנה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֶּטה  ַנֲחַלת  ַעל  "ְונֹוַסף 
הרקע  ג(.  לו  )במדבר  ִיָּגֵרַע.  ַנֲחָלֵתנּו,  ּוִמּגַֹרל 
לדברים הוא בקשתן של בנות צלפחד בפרשת 
חוקת לקבל נחלה משלהן במקום נחלת אביהן 
שבנות  היה  משה  של  הפתרון  במדבר.  שמת 
מנשה  משבט  דודיהן  בני  עם  יתחתנו  צלפחד 
וכך נחלת בנות צלפחד לא תיסוב לשבט אחר, 
ְוָחְגָלה  ִתְרָצה,  ַמְחָלה  ַוִּתְהֶייָנה   " היה-  כך  ואכן 
דֵֹדיֶהן,  ִלְבֵני  ְצָלְפָחד:   ְונָֹעה--ְּבנֹות  ּוִמְלָּכה 

ְלָנִׁשים" )שם יא(.
ומיהם  נחלתן  את  צלפחד  בנות  קיבלו  היכן 
התחתנו?   הן  עמן  מסתוריים  דודים  בני  אותם 
מנשה.  שבט  של  בחלקו  נפל  השומרון  אזור 
חלקו הצפוני של השומרון, מרכס חומש וצפונה 
שלוש  של  שמן  צלפחד.  לבנות  בנחלה  ניתן 
מהבנות נשתמר ביישובים קדומים שהיו בצפון 
השומרון- תרצה בעיר תרצה השוכנת צפונית 
מחולה  לאבל  בסמוך  מחלה  לשכם,  מזרחית 

שבמזרח השומרון, ומלכה בכפר מרכה היושב 
וחגלה?  נועה  עם  ומה  דותן.  עמק  פתחת  על 
כאן בא ממצא ארכיאולוגי מרתק ומשלים את 
התמונה. בעיר שומרון העתיקה )סבסטיה של 
ועליהם  חרסים  ממאה  למעלה  נמצאו  ימינו( 
החרסים  על  )אוסטרקונים(.  ייחודיות  כתובות 
היו תעודות משלוח מתקופת ממלכת ישראל, 
החרסים  מממצא  שומרון.  לעיר  ויין  שמן  של 
הייתה  באזור  המנהלתית  החלוקה  כי  עולה 
מנשה.  ובנות  בני  נחלות  לחלוקת  נאמנת 
נעה  של  שמותיהן  את  מוצאים  אנו  בחרסים 
חגלה  החרסים  פי  על  צלפחד.  בנות  וחגלה- 
כיישוב  שמופיע  יצת  לכפר  בסמוך  ישבה 
נשמר  זה  כפר  של  שמו  בתחומה.  שנמצא 
הייתה  נועה  נחלת  "יציד".  בכפר  היום  עד 
שמות  השומרון.  מערב  בצפון  הנראה  ככל 

בני הדודים עמן התחתנו הבנות, נשתמרו גם 
במקרא וגם בשטח. בספר דברי הימים מסופר 
על בני הדודים של בנות צלפחד-  ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה 
ָאִחיו  ְוֵׁשם  ֶּפֶרׁש  ְׁשמֹו  ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ָמִכיר  ֵאֶׁשת 
ָׁשֶרׁש ּוָבָניו אּוָלם ָוָרֶקם: ּוְבֵני אּוָלם ְּבָדן ֵאֶּלה ְּבֵני 
ִגְלָעד ֶּבן ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה: )דה"א ז יד(. שמותיהם 
של בדן פרש ושרש, בני הדודים שהתחתנו עם 
בנות צלפחד וישבו בנחלתן, נשתמרו אף הם 
בידאן  בכפר  בידן  השומרון-  בצפון  בכפרים 
שלמרגלות הר כביר, שרש בכפר סיריס שליד 
הצמודה  פרסין  בחרבת  ופרש  שאנור,  עמק 
יוכלו  שבינינו  השידוכין  חובבי  חרמש.  ליישוב 
לפתוח מפה ולנסות לזהות איזו בת התחתנה 

עם איזה בן דוד...
ממנו  לצפות  ביותר  הטוב  המקום   - מסלול 
על מרחבי צפון השומרון ונחלת הבנות - הוא 
גישה  אין  כעת  אמנם  חומש.  החרב  היישוב 
שנים  שבע  במלאת  אך  ליישוב,  חופשית 
חובה  השומרון,  מצפון  ההתיישבות  לעקירת 
עלינו להזכירו בציפייה לימים בהם נוכל לחזור 
אל  האבודה.  הבנות  נחלת  במרחבי  ולשוטט 
דקות   7 כ  בנסיעה של  מגיעים  חומש  היישוב 
מהיישוב שבי שומרון. אחת הסיבות לשמו של 
שבתחומי  צלפחד  בנות  חמשת  הן  היישוב, 

נחלתן הוא נמצא.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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מצב  מתאר  המסעות,  בתחילת  הראשון,  התאריך 
מרומם וחיובי. מדובר באביב, זמן של התחדשות 
לשם  הייתה  ממצרים  ישראל  יציאת  ושמחה. 

ולתהילה לעיני מצרים ושאר העמים.
רשימת  סוף  לקראת  שנזכר  אהרן,  של  מותו 
שבו  בו  החודש  זה  אב.  בחודש  אירע  המסעות, 
חינם.  של  לבכייה  ישראל  את  והביאו  המרגלים 
יוצאי  לדור  מצטרף  ואהרן  המעגל,  נסגר  פה 
מצרים שמתים במדבר. אהרן מת בשנה הארבעים, 
ומתברר שהגזירה על אי כניסתו לארץ, מתקיימת. 

אהרן לא יוסיף להנהיג את עם ישראל.
גם במישור הבינלאומי הייתה למות אהרן השפעה: 
לעומת יציאת מצרים, אשר הייתה ביד רמה לעיני 
כל מצרים, עתה, בשנה הארבעים, שומע הכנעני 
מלך ערד שהסתלקו ענני הכבוד, והוא ממהר לבוא 

ולתקוף את עם ישראל )רש”י, פס’ מ’(.

מות אהרן היה אירוע טראומתי שכמעט וביטל את 
ההישג של יציאת מצרים:

נסתלקו  אהרן  שכשמת  ירושלמית  בגמ’  ומצאתי 
ונתנו  בישראל  להלחם  הכנענים  ובאו  כבוד  ענני 
מסעות  ח’  לאחוריהם  וחזרו  למצרים  לחזור  לב 
ישראל  ובני  י(  )דברים  שנא’  למוסרה  ההר  מהר 
נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן והלא 
בהר ההר מת וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות 
לוי  בני  ורדפו  יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם 
אחריהם להחזירם והרגו מהם שבע משפחות ומבני 

לוי נפלו ארבע משפחות. )רש”י במד’ כ”ו, י”ג(.
בעם,  ששורה  השכינה  את  מבטאים  הכבוד  ענני 
השכינה,  גם  מסתלקת  מסתלק,  אהרן  וכאשר 
להתגבר  מסוגל  שהוא  מרגיש  ערד  מלך  והכנעני 
על ישראל. דבר זה, יחד עם נתינת הלב של ישראל 
ומלחמת האחים שפרצה בעקבות  לשוב למצרים 

מגיע  ישראל  נקודת שפל שעם  על  כך, מצביעים 
אליה בסוף ארבעים שנה.

אלא שספר המסעות אינו מסתיים כאן. את האירוע 
של החזרה לאחור שמונה מסעות הוא לא מזכיר, 
עד  ההר  מהר  מסעות  תשעה  נמנים  זה  ובמקום 
לפני  ישראל  של  האחרונה  התחנה  מואב,  ערבות 
הכניסה לארץ. בסופו של דבר, המסע לארץ נשלם, 
ודורשי רשומות מנו בסה”כ מ”ב מסעות. בעל “שם 
משמואל” על הפרשה )תרע”ג; תרע”ו( כותב שמ”ב 
נמצא  אותיות.  מ”ב  בן  ה’  שם  כנגד  הם  המסעות 
שהקב”ה היה עמנו לאורך כל הדרך, גם כאשר זו 
התפתלה והתארכה בשל חטאי העם. גם התאריך 
החגיגי של יציאת מצרים וגם התאריך העצוב של 
מות אהרן בחודש אב שניהם כאחד משובצים בשם 
ה’, ומלמדים אותנו שכל תחנה בדרך היא פריה של 

השגחת ה’ עלינו לטובה.

על הפרשה מטות מסעיתאריך מות אהרן
המשך מעמוד השער
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סיפורי ארץ ישראל
יגע ומצא 

חי היקר, אתמול מלאו שמונה ימים לבואי לכאן בעזרת השם, “א
ורק היום ניתן לי לשבת ולכתוב שני מכתבים, האחד ללונדון – 
על חפציי שאבדו לי – והאחד אלייך. כבר ביקרוני נכבדים רבים, 
ביניהם חכם באשי המכובד והנערץ. הבריות מדברים ושואלים את עצמם מה 
יבקש אמריקני זה להתחיל בו, לעשות בשבילנו? הו, כן, ההוא כבר יעשה דבר 
שיש בו תכלית. למעשה שדה נרחב לפניי לפעול בו, לעצמי ולכלל ישראל. אם 

יעזרני השם יתברך, יש לאל-ידי לעשות כאן דברים חשובים ומועילים...”.
ניסה להעביר שמעון ברמן, ערב שבת אחת בשנת תרל”א  זה  במכתב 
)1871(, את חוויותיו ובעיקר את שאיפותיו לגבי ארץ ישראל. אך מיהו 
חוויותיו  היו  ומה  ישראל?  לארץ  עתה  אותו  הביא  מה  ברמן?  שמעון 

בתקופה זו של תחילת התחדשות היישוב בארץ ישראל? 
נולד הוא בשנת 1819 והיה מהראשונים לחולל תנועה לייסוד מושבות 
בראשית  הגיע  שלשמן  להתיישבות,  תוכניות  הוא  ערך  ישראל.  בארץ 
1870 לארץ ישראל. על ספרו שמעתם? הוא כתב אותו באידיש וקרא לו 
“מסעות שמעון בארץ הקודש”. זה לא היה קל - את זה אתם בטח יכולים 
לדעת, כי הוא הגיע לכאן די מוקדם, כלומר – עוד לא היו כמעט מושבות 

והארץ הייתה שוממה. וכך הכול התחיל: 
כאשר רק הגיע לארץ ישראל לא חשב שמעון כי ירכב על סוס רכיבה 
ומצרפת  מגרמניה  גראפים  או  לורדים  בארץ.  סיוריו  לצורך  ערבי 
המבקרים בארץ הקודש כשבידם אלפי לירות שטרלינג יכלו להרשות 
לעצמם את התענוג הזה )הרי רחובות וכבישים עוד לא היו כמעט(, אך 
לו, למרות שלא היה עני, לא היה את הכסף הנדרש ונאלץ להסתפק, 
כמו רבים מהיהודים הבאים לארץ, בחמורים קטנים. הללו, מחירם היה 
מחצית ממחיר הרכבת העולה לירושלים. כך שבמקום לנסוע במחלקה 
הראשונה של הרכבת, או של אוניית קיטור כפי שהיה מורגל באמריקה, 
אנוס היה לרכב על גבי חמור דל. חוויה זו הייתה לו לפעמים מפחידה, 
או משעשעת, תלוי מאיזה צד של החמור הסתכלת. חפציו של שמעון 
צרורים היו בשק אחד, אבל בשני חלקים, משני צידי החמור, ושמעון 
עצמו לא הרגיש כל כך בנוח, אך חייב היה להתאים את עצמו לתנאים 
הקיימים. הים של יפו היה נאה ושקט. השמיים כחולים ובהירים מאוד, 
שלא זכר כדוגמתם בשום מקום. השמש כבר מילאה את תפקידה היומי 
ועמדה לשקוע. הוא התרגש בליבו ולא זמן רב אחר כך שלווה עטפה 
אותו – “אכן אני בארץ הקודש”, חשב לעצמו, “כבר אמרו חכמינו ז”ל 
שקדושה היא ארץ ישראל מכל הארצות, אבל רק משדורכות רגליך על 
אדמת הקודש אתה חש שבקדושה אתה מהלך. האוויר, האדמה, קודש 
הם”. לבו נעור להתעלות, הוא השתוחח ונישק את אימא אדמה, להביע 
לה את ברכת ליבו. כך יצא שמעון מיודענו לדרך, אך הוא לא ידע באילו 

קשיים ייתקל...
משהגיע לירושלים לאחר מספר ימי רכיבה, למרות גבו הדואב, ניגש 
הצעות  לו  והציעו  דלתותיו  על  התדפקו  רבים  למשימותיו.  שמעון 
שונות ומשונות. הדבר היחיד שהיה נראה לו בר קיימא היה הקמת בית 
דפוס. הייתה זו מעין פשרה כאשר ראה כי אומנם האדמות בסביבות 
ירושלים הן אדמות הר משובחות, אך לא יהיה מי שיעבוד אותן. היו 
הוא  בנמצא.  היו  לא  ואלה  וחזקות  צעירות  יהודיות  ידיים  דרושות 
החליט לנסות ולהקים בית דפוס בשותפות עם אדם שחשב כחבר. 
כבר שלח הוא בקשה לאמריקה כי ישלחו לו דיו ונייר להדפסה אך 
ערמומי.  נוכל  עם  עסק  לו  יש  כי  כשהבין  הייתה  אכזבתו  רבה  מה 
אחר כך ניסה את מזלו לבוא בקשרי מסחר עם מומחה לבתי חרושת 
שחיפש שותף, אך התוכנית שאותה העלה לא נראתה לו - לשמעון. 
אך לא אחד כמוהו להתייאש ושוב התלהב מרעיון של הקמת טחנת 
קמח המונעת על ידי סוסים, בדיוק כמו זו של מונטיפיורי אותה הקים 

זה לא מכבר. שמעון הגה ותכנן, חשב ובדק ומצא כי טחנתו תוכל 
להפיק קמח טוב עוד יותר מזו של מונטיפיורי ובשיעור כפליים ממנה, 
אך שוב הבין כי ללא הקשרים הנכונים, אין סיכוי לתוכניתו. שמעון 
החליט לקחת פסק זמן מהעיר עצמה וירד לבקר במערת חגי, זכריה 
ומלאכי, אולי משם תבואו לו הישועה. משהגיע למערה הסתבר לו 
כי נקלע אל בין חמישה עשר יהודים שהתקבצו כדי להתפלל בעד 
ירושלים כדי  יהודי המבורג שבגרמניה אשר שלחו כסף רב ליהודי 
שעל ידי תפילותיהם יצילו אותם מידי האויב הצרפתי שאיים להפגיז 
את המבורג. הם קראו לשמעון להצטרף אליהם, ושמעון נעתר. חשב 
ביטל  מייד  אך  תרומות.  תמורת  תפילות  עסק:  הנה   – לעצמו  הוא 
זאת ממחשבתו. הרי לא לשם כך הוא עשה את כל הדרך. עברו עוד 
שבועות מספר ושמעון ידידנו כמעט ואמר נואש, כמעט ושכח הוא 
את תקוותו מה רבה הייתה כשרק הגיע. ביקר הוא בבית לחם ובחברון, 
אף לבאר שבע הגיע במסעותיו ועדיין לא מצא את שחשקה נפשו. 
כספו כמעט ואזל. כבר הגיע זמן הסליחות של אלול ותוגתו הדקה 
מר,  בכי  הוא  בכה  הזמן המיוחד.  אווירת  עם  יפה  יפה  לה  התמזגה 
הרטיב בדמעותיו את ספר התהלים שלו. בכה הוא על מר גורלו ועל 
מצוקותיהם של אחיו המסכנים. מיד אחרי החג, חדור כוחות חדשים, 
ירד הוא לבסוף ליפו, משם הפליג לחיפה וממנה נסע לטבריה, אז 
החלו תפילותיו ה”ירושלמיות” להתקבל: משהגיע לטבריה קיבלו את 
פניו בחמימות אנשי היישוב הישן, וזאת בזכות מספר מברקי המלצה 
של כמה מחשובי רבני ירושלים. אנשים טובים החלו להתקבץ סביבו 
ולשמוע את רעיונותיו. הצטרפו אליו רבנים חשובים ואנשי מעשה. 
וועדה, שלימים הפכה ל”חברת  וכונן  בדירתו הקטנה התקין משרד 
תקנון,  חובר  אסיפות,  נתקיימו  טבריה”.   - הקדושה  ארץ  יישוב 
נאספו מאה וחמישים חתימות. אשכנזים וספרדים באו, כולם כשרים 
לעבודה ולבם שלם לפעול להגשמת התוכניות. הגיעו אף שני זקנים 
היו  לא  למרות שכבר  עיזים”,  וכ”רועה  כ”חכם”  שהציעו את עצמם 
כשירים לכך. שמעון נבחר לנשיא החברה ולראשונה זה שנים רבות 
מצאו יהודי טבריה את דרכם להתפרנס מעמל כפיהם, וכך לא יוכלו 
יותר להיות מואשמים ב”טפילות”. שמעון ידע עתה כי הנה מתקיימים 
דברי התורה הקדושה על שובם של בני ישראל לגבולם ועל בניינה 
החדש של ארצם. הוא חשב לעצמו: “לא יהא דל ודך בארץ. הבורא 

נתן ברכתו”.
מעובד מתוך הספר מסעות שמעון, מאת שמעון ברמן.

אבישי דגן

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

איילת דיקשטיין, 
הוריה ואחיה נרצחו בפיגוע טרור

"כשנפגשנו עם אורלב הרגשנו מישהו 
שבאמת אכפת לו. עם המון רגישות והמון 
תשומת לב, אורלב חוקק חוק שמעגן את 

הצרכים והזכויות שלנו כיתומים משני הורים"

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

איילת דיקשטיין, 
הוריה ואחיה נרצחו בפיגוע טרור

"כשנפגשנו עם אורלב הרגשנו מישהו 
שבאמת אכפת לו. עם המון רגישות והמון 
תשומת לב, אורלב חוקק חוק שמעגן את 

הצרכים והזכויות שלנו כיתומים משני הורים"

שמעון ידע עתה כי הנה מתקיימים 
דברי התורה הקדושה על שובם של 

בני ישראל לגבולם ועל בניינה החדש 
של ארצם. הוא חשב לעצמו: “לא יהא 

דל ודך בארץ. הבורא נתן ברכתו”.
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יום חמישי | ערב ט"ו באב תשע"ב | 2.8.12

"בין נציגי הכורמים והיקבים בישראל לבין בעלי הכרמים בהר חברון 
נחתם בסוף השבוע הסכם, לפיו תקנה התעשיה הישראלית השנה 6,000 

טונות ענבים משל ערביי הר חברון. הממונה על החקלאות בשטחי 
יהודה ושומרון עשהאל בן דוד מסר, כי רק בשנה שעברה איימו הכורמים 

בישראל בשביתה אם תותר העברת ענבים מיהודה ושומרון לישראל, 
ואילו השנה באה מצד ישראל פניה לקנות את ענבי הר חברון ומתוך 

הסכמה בין הכורמים לבין הנהלת היקבים. בכל כרמי הר חברון יבקרו 
רבנים מטעם היקבים אשר יפקחו על כשרות הענבים וימנעו משלוח פרי 

ערלה האסור לפי הדין היהודי. זו הפעם הראשונה מאז מלחמת ששת 
הימים שיועברו כמויות גדולות של ענבים מהר חברון ישר לישראל ולא 

בצורת הברחה...". 
)א.סדומי, דבר, השבוע לפני 40 שנה, בימים שבהם חקלאות ישראלית 

ביהודה ושומרון הייתה רק חלום(

אחוריתמראה
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 הרב יששכר שלמה טייכטל
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 


דגן
ה 

תקו

פרשבורג, סלובקיה, אלול שנת תש״ד. ימי מלחמת העולם השניה. באחד 
המבנים הנטושים מתאספת בחשאי קבוצה של יהודים, שם הם מתגוררים, 
לומדים תורה ומתפללים להצלת העם היהודי מהשואה הנוראה הפוקדת 
אותו. באחד הימים שלפני ראש השנה נכנס לפתע יהודי, שלמרות העדר 
זקנו (הרי הנאצים ימ"ש הכריחו יהודים לגלח את זקנם), הבחינו בו שהוא 
"טייכטל מפיאשטני". מיד הבינו  אדם חשוב. כששאלו אותו לשמו, ענה: 
שלפניהם עומד אחד מחשובי הרבנים בסלובקיה, הרב יששכר שלמה 
והרב פותח  טייכטל. הנוכחים מבקשים מהרב לומר כמה מילות עידוד, 
בקריאה נרגשת: "רבותי  מה  נאמר  ומה  נצטדק! 'הא-לוהים מצא את 
עוון עבדיך', מה אפשר לומר על 'הא-לוהים מצא את עוון עבדיך'? גורל 

היהודים באירופה? אספר לכם סיפור שיבטא כל רגשותיי". 

עם מקל הסליחות בידיו עבר הוא מבית לבית ובכל פעם התקבל 
בצעקות: "חזירים כמוך לא יעורר אותי לסליחות!", "מחלל שבת כמוך 

לא יעורר אותי!", " משחק קלפים לא יעורר אותי לסליחות!".
נשארו  וכולם  ובוז,  לעג  וויס את הסיבוב בכל העיירה עם  גמר  וכך 
במיטות ולא קמו לסליחות, ועל כך קיבלו תוכחה קשה מרב העיירה".

הגיעו ימי הסליחות. יצאה האלמנה בשלוש בבוקר להעיר את היהודים 
לסליחות. היא ניגשה אל ביתו של ווייס שנדור, שהיה ידוע בחוסר נאמנותו 
לתורה ולמצוות. וויס נחרד מהדפיקות המפתיעות, אך כשראה את האשה, 

הציע לה למסור לו מקל הסליחות ולמלא את התפקיד במקומה.

התלבטה  הכנסת.  בית  שמש  נפטר  קטנה  "בעיירה 
הקהילה על גורל האלמנה, כי אישה לא מתאימה למלא 
תפקידי שמשות בתוך בית הכנסת. קבעו כי היא תמלא 
כל התפקידים שהם מחוץ לבית הכנסת, והתפקידים 

בזמן התפילה ימלאו המתפללים בהתנדבות. 

כאן פרץ הרב טייכטל בדמעות וצעק: "נכון שהציונים מחללים שבת וכדומה, אבל הם עוררו את העם וצעקו: 'צאו מתוך ההפיכה, הגויים 
שונאים אותנו, אין לנו מקום אלא בארץ ישראל', ולא שמענו. הלוואי שנזכה לתקן את העיוות, וה' יקבל אותנו בארץ המובטחת!".

הרב טייכטל נולד בהונגריה ב-1885. הוא פעל כרב בשנות ה-20 וה-30 בסלובקיה ובהונגריה ושמו יצא לפניו כגדול בהלכה. 
עמדותיו לגבי הציונות היו כעמדת רוב רבני הונגריה החרדים, שהתנגדו בכל כוחם למפעל הציוני "המשוקץ והטמא". 

בשנת 1936 אף כתב מאמר בו טען כי בניין ארץ ישראל בידי הציונים הוא חילול הקודש ויגרום לטומאת הארץ. 
ב-1942 הוא ברח מסלובקיה בעקבות גירוש היהודים - והגיע להונגריה. אירועי המלחמה, רצח היהודים והשנאה 

גרמו לו לבחון מחדש את השקפותיו. הוא התעמק בסוגיות של גלות וגאולה, גאולה בדרך הטבע, יישוב ארץ ישראל 
והיחס למתיישבים שאינם שומרי מצוות, וכתוצאה מתהליך זה שינה את דעותיו והחל לתמוך בציונות ובעלייה לארץ. 

הוא כתב את ספרו "אם הבנים שמחה", במחבוא בעליית גג צפופה בעיר בודפשט, כשהוא דולה מזיכרונו יותר 
מ-2,000 מקורות שונים מהתנ"ך, התלמוד, הזוהר ומגדולי ישראל לאורך הדורות. תוך שנה החלה הפצתו. 

בספטמבר 1944, אחרי דיכוי המרד הסלובקי, נשלח הרב טייכטל - כמו אחרים משארית קהילתו  - לאושוויץ. 
עדי ראייה מספרים שנרצח על-ידי אוקראיני ברכבת, כיוון שהגן על יהודי אחר שביקש מים.
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

אוניברסיטה 
נולדת

ת  ר ג ס מ ב
ק  ב א מ ה
אריאל  להפיכת 
לאוניברסיטה, 
השבוע  הפיצה 
ישראל  תנועת 
סרטון  שלי 

וחברת  באריאל  הסטודנטים  אגודת  בשיתוף  חדש  אנימציה 
בשעשועון  "אריאל"  המתמודדת  מתחרה  בסרטון  שרוטונים. 
"אוניברסיטה נולדת", ונתקלת בצוות שופטים קשה במיוחד... תוך 
צפיות.  אלף  מ-14  למעלה  המשעשע  הסרטון  גרף  בודדה  יממה 

לצפיה כתבו בגוגל: שרוטונים אריאל.

שירות לכולנו
חברים,  של  רבות  פניות  לאחר 
לפרסם  התנועה  ראשי  החליטו 
נייר עמדה של ישראל שלי בסוגיית 
שלי  ישראל  חברי  לכל".  "שירות 
עמדתם,  את  להביע  התבקשו 
ולאחר שמאות חברים עשו זאת – 
ברור  עקרונות  מסמך  לו  התגבש 
ותמציתי המבטא כהלכה את עמדת 
התנועה. המסמך הוגש לחברי צוות 
הממשלה  ראש  שמינה  השרים 
יעלון  משה  השר   – בסוגיה  לעסוק 
בתוכנית  לעיון  פלד.  יוסי  והשר 

חפשו בגוגל: שירות לכולנו.

www.bemuna.co.il
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שבע שנים לגירוש לקראת יום השנה 
השומרון,  וצפון  קטיף  מגוש  לגירוש 
אירועים  עשרות  הארץ  ברחבי  ייערכו 
מרכז  יערוך  היתר,  בין  זיכרון.  וטקסי 
במרכז  סיורים  וכן  טיולים  קטיף 
הספר  השקת  לצד  בניצן,  המבקרים 
ובו עשרות דרשות של  “תורת קטיף” 
קטיף  מרכז  באתר  גם  הגוש.  רבני 
הכוללת  מיוחדת,  פעילות  צפויה 
וצפון  קטיף  גוש  על  חדשים  סרטונים 

השומרון. לפרטים: 08-9738000.
ציינו  עציון  בגוש  רבות  לשנים  תזכו 
היהודי  ליישוב  שנה   85 )ג’(  השבוע 
אל  עדר.  מגדל   – בגוש  הראשון 
הפינה  במתחם  שנערך  האירוע, 
מאות  הגיעו  הגוש  שבצומת  החמה 
ואנשי  ציבור  אישי  ולוחמים,  תושבים 
צבא. את מרכז האירוע תפס השר יולי 
לציין  שזכה  הגוש,  תושב  אדלשטיין, 
המועצות.  מברית  לעלייתו  שנה   25
ראש המועצה, דוידי פרל, העניק לשר 
חוטר מעץ האלון הבודד, עם הקדשה 

. 1 אישית 
ביו”ש  והנוער  קיץ פעיל הקיץ בשיאו, 
למשל  כך  פעילויות.  של  לים  זוכה 
לסיומו  השבוע  הגיע  שומרון  בקרני 
“בית ספר קיץ” שכלל פעילות העשרה 
המאריך  המועצה,  לילדי  חינוכית 
בכיתות  הלימודים  שנת  את  למעשה 
באפרת  שבועות.  שלושה  בעוד  א’-ו’ 
ניידת  תערוכה  שעבר  בשבוע  נערכה 
, ובמקביל נפתח שם  2 של בעלי חיים 
המחפשים  נוער  לבני  תעסוקה  מוקד 
וזה רק על קצה  עבודה לימות הקיץ. 

המזלג...
ח”כ  החינוך,  שר  סגן  ח”כ  ברכת 

בשבוע  ביקר  מוזס,  אליעזר  מנחם 
עם  נועד  הוא   . 3 בעמנואל  שעבר 
אנשי  ועם  גרשי  עזרא  המועצה  ראש 
מאושר,  עידו  אייכלר,  שייע  המועצה 
חוקימה.  וחן  גינדיס  אלון  קיציס,  אריה 
השר  סגן  התרשם  החינוך  במוסדות 
חדרי  מצוקת  חרף  הלימודים  מאורח 
מוזס  בעניין.  לפעול  והתחייב  הלימוד 
בירך “ברוך מציב גבול אלמנה”, ובירך 
והשלשתה  בהכפלתה  המועצה  את 

בקרוב. אמן.
חקלאי  משלחת  באיטליה  שומרון 
ביקרה  הגולן  ומרמת  מהשומרון  יין 
בשבוע שעבר בצפון איטליה, כאורחת 
המקומית.  והייננים  הכורמים  אגודת 
בראש המשלחת עמד לצד החקלאים 
מסיקה  גרשון  שומרון  מועצת  ראש 
סיירה  המשלחת   . 4 המועצה  ואנשי 
בכרמים וביקבים בצפון איטליה, ופגשה 
בהם  מקומיים,  ומנהיגים  חקלאים 
בפרלמנט  בכיר  פרוברה,  פיורלו  ד”ר 
האיחוד האירופי, וראש לשכת המסחר 

בצפון איטליה, מנואלו ונטוליני.
סולל ובונה שר התחבורה, ישראל כץ, 
פינה  אבן  בהנחת  השבוע  השתתף 
עידו”  “מעוז  שכונת  של  השני  לשלב 
 . 5 הי”ד  זולדן  עידו  ע”ש  בקדומים, 
ביישוב,  חדש  כביש  השר  חנך  בנוסף 
דורני  חננאל  המועצה  לראש  והודיע 
לקדומים  הכניסה  צומת  ישודרג  כי 
כבר בקרוב. השר ניצל את ההזדמנות 
את  במלואו  לאשר  לממשלה  וקרא 
צדק  “עושה  שלדבריו  לוי,  ועדת  דו”ח 

היסטורי עם אלפי משפחות ביו”ש”.
של  החינוך  בועדת  טוב  וסוף  מצוקה 
במצוקת  דיון  השבוע  נערך  הכנסת 

של  החדשה  היו”ר  אך  ביו”ש,  הכיתות 
הועדה, עינת וילף מהעצמאות, החליטה 
להמיר את נושא הדיון למצוקה הארצית 
מוטי  בנימין,  מועצת  ראש  סגן  בתחום. 
המהלך  על  מחה  בדיון,  שנכח  יוגב, 
ודרש לכנס את הועדה שוב לדון בנושא 
הדברים,  בשולי  התכנסה.  שלשמו 
זוארץ  אורית  ח”כ  יוגב  את  תקפה 
להזמין  נאלץ  שזה  עד   – מהעבודה 
אותה לסיור בבנימין. “אני לא עוברת את 
הקו הירוק”, היא אמרה, עד שלבסוף – 

השתכנעה. בואי בשלום.

בונים עליכם
מתחילה  ושומרון  ביהודה  הבניה 
להניב תוצאות: מאות ממשתתפות 
צבאו  בירושלים  שלם  בניין  כנס 
השבוע על דוכן שהוצב במסדרונות 
של  פרויקטים  עשרות  ובו  הכנס, 
בניה שמשווקים בימים אלה לקהל 
של  ושומרון.  יהודה  ברחבי  הרחב 
ההתיישבות  תנועת  של  הדוכן?  מי 
כל  שמתעניין:  ולמי  כמובן.  אמנה, 
הפרטים במרכז המידע של אמנה 

042-062-008-1

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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"אורלב הוא חבר כנסת שעשה הכי הרבה 
למעננו, תושבי גוש קטיף, בכל שבע השנים 

האחרונות מאז ההתנתקות"

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

 אליעזר יעקב, 
מראשי המפונים החקלאים מגוש קטיף


