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תחילתה פ פרשתנו.  היא  מוזרה  רשה 
השחרור,  בעקבות  מלחמה,  ענייני 
כאשר  עמלק,  מלחמת  איום  וסופה 
אמצעה, שהוא גם מרכז הפרשה כולה, השירה 
הנשגבה ביותר שעלתה על דל שפתותיהם של 
אבותינו! אם נשאיר לרגע בצד זה את ענייני 
המלחמה, נודה כולנו כיום, שהמושג שירה לא 
רק נעדר מהנוף האנושי המודרני, אלא שהוא 
נרמס כליל לרגלי גישה הרוצה להיות ויהי מה, 
בעבר  ואם  דרכיה.  ובכל  בכל  רציונליסטית 
הלא כל כך רחוק, איש חדור אהבה אמיתית 
‘בלדה’  לנגן  יכול  היה  לבו,  בחירת  כלפי 
לרגלי חלונות אהובתו, אף בהיותו נמנה על 
נבחרי עם, כיום, מחוץ לכותלי הוליווד, היה 
ביחס  אותו  כזה, במקרה הטוב מזכה  מעשה 
טיפול  עבורו  מזמין  הגרוע  ובמקרה  בוז,  של 

פסיכיאטרי. 
השירה שבפרשתנו מראה אם כן, שהיא נבחנת 
עפ”י קטגוריות אנושיות אחרות לחלוטין. אך, 
בתנאים  מפינו  פורצת  שהיא  להודות  עלינו 
בדיוק  בדורנו:  מאד  רבים  מקוממים  שהיו 
בים!  טובעים  המצרים,  שלם,  שעם  בשעה 
נפשות  מעט  לא  מזעזעת  זו,  לאיד  שמחה 
תלמודיים  טיעונים  אף  שמצאו  ויש  רגישות, 
מאמר  בכח  יש  כאילו  ממנה,  להסתייג  כדי 
תלמודי את הכח ואת הסמכות הדרושים כדי 
עם  אכן,  תורני!  מאמר  על  ביקורת  למתוח 
שלם פרץ בשירה למראה רודפיו ואויביו שלא 
היססו להטביע ילדיו במלט הפירמידות ושאר 
יכול  רגש  לב  אם  בים.  טובעים  פאר,  בנייני 
זהו משום שאינו  זו,  להזדעזע לשמע שמחה 
הנגזר  זה,  מונח  מהי.  בישראל  שירה  מבין 

על הפרשה בשלח 
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שטף  ואחרי  מסתיים,  בחירות  של  שבוע 
גדול של מילים, הצהרות והבטחות – הגיעה 
העת לחזור אל המציאות ולהתחיל לפעול. 
מעט  לא  מתפרסמות  הבחירות  תוצאות 
שעות אחרי סגירת גיליון זה, אך מה שברור 
הוא שאיזו ממשלה שלא תקום כאן, מוטלת 
עליה החובה המוסרית, היהודית וההיסטורית 
את  ולהעצים  ושומרון  יהודה  את  לפתח 
והביטחוני  החברתי  הכלכלי,  השגשוג 
במרחבי האזור – למען עתיד מדינת ישראל. 
את מדור ישעמדה השבוע בחרנו להקדיש 
למי שהיה בדיוק כזה – אחד שעושה וטורח 
ידיו  שבשתי  מי  מדבר.  מאשר  פחות  לא 
ואם  עיר  בישראל,  ואם  עיר  להקים  הצליח 
בשומרון – רון נחמן ז”ל, מייסד וראש העיר 
אריאל, שהחזיר השבוע את נשמתו לבוראו 

לאחר מאבק ממושך במחלה הארורה.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

בין דמשק לעכו חלק ב'
רחל ינאית בן-צבי46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

אמר ועשה

בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל

את  עמוק  ובכאב  בצער  מלווה  ישראל  “מדינת 
נפלא  חבר  היית  נשכח.  הבלתי  העיר  ראש 
ושותף אמיתי לדרכנו ואמונתנו. נפגשנו כשהייתי 
שגריר ישראל באו”ם - הגעת בסנדלים ודיברת 
בשומרון.  אוניברסיטאית  עיר  על  בהתלהבות 
אלפי  עם  חזרת  דולר,   50 של  הלוואה  ביקשת 
בהתגשמות  לראות  הספיק  רון  והנה  דולרים. 
לא  זה  כל  נחמן  רון  שבלי  יודעים  כולנו  חלומו. 
היה מתגשם. רון העפיל לראש ההר, ראה את 

הארץ המובטחת ובא בשעריה.

מסור  ציוני,   - ציבור  אנשי  של  נדיר  בזן  מדובר 
לעמו, איש חזון ועשיה, אציל, אוהב העם והארץ. 
עד  ממסד  שהקים  חייו  במפעל  ייזכר  הוא 
כבר  נחמן.  רון  אמרת   - אריאל  אמרת  טפחות, 
28 שנים רון משמש כראש המועצה והעיר. גם 
כשהיה חבר כנסת נפשו הייתה כמהה לאריאל 
להמשיך  כדי  בכנסת  החברות  על  שוויתר  עד 
ולהיות ראש העיר. רון לא נתן לאף אחד מאיתנו 
מנוח ותמיד בא לבקש עבור אריאל והשיג את 
עם  תמיד   , אנושיותו  ומכוח  בנחישות  מבוקשו 
וחיוניות  עצום  חיים  כוח  בו  היה  כובש.  חיוך 
מחלתו  בתקופת  גם  נשברו  שלא  עצומה, 
הקשים.  בימים  גם  לעיר  מחויב  הרגיש  שבה 
ובזכותו  ציוני  ולהט  יוקדת  אמונה  אותה  מתוך 
 - מודרנית  לעיר  והייתה  אריאל  צמחה  רון  של 
מרכז אירוח. מלון, מרכז תרבות, מרכז ספורט, 

אוניברסיטה... 

אריאל היא מרכיב חיוני לביטחון ישראל. כשם 
לנצח,  המאוחדת  בירתנו  תישאר  שירושלים 

נפרד של  בלתי  אריאל תישאר תמיד חלק  כך 
ישראל. היה שלום חברי אציל הדרך” 

ראובן ריבלין, יו”ר הכנסת

אבותיך  ציונות.  בהלכות  פרק  אותנו  “לימדת 
והקמת  דרך  פרצת  אתה  ציונה,  נס  את  ייסדו 
את אריאל. חשת שמגמת פניו של העם היהודי 
אחד  כשם   - אריאל  לעיר  קראת  וכך  ציון  היא 
שחולמים  אנשים  יש  ירושלים.  של  משמותיה 
חלומות רבים ולא מגשימים, אבל אתה הגשמת 

חלום אחד שמגשים חלומות רבים. 

בירושלים  בשכונה  בתים  שבעה  בנה  זקני 
ונקרא שטטלמאכר, אתה חברי תקרא ענק על 
ואלפי בתים. רון, חבר שלנו, מוביל  עיר  שבנית 
שלנו, איש אהוב ואיש אמת, המאבקים הטביעו 
חותמם ובמאבק האחרון על חייך נפלת. אנחנו 
מצפוננו,  קול  היית  לתמיד.  ממך  נפרדים 

המתריע בשער.

אריאל שלך תישאר אתנו תמיד. את נר הנשמה 
לחייך הדלקת אתה ואנחנו נשמור עליו שימשיך 

לדלוק”. 

עירית נחמן, בתו של רון

“עמדת לפני 30 שנה מול אוהלים צבאיים וכעת 
יזמת.  ושאותו  חלמת  שעליו  באוהל  כאן,  אתה 
היית מהיחידים  נדיר.  זה  היום אני מבינה כמה 
למעשי  אותו  ולהפוך  חלום  לקחת  שמסוגלים 
שתמיד  חכם  אדם  היית  הכלל.  למען  ,תמיד 
כדי  אותם  ומפשט  מורכבים  מצבים  מנתח 
 1 מספר  המעריצה  הייתי  החזון.  את  להמשיך 
שלך, הייתה לי הזכות לגדול לידך ולראות אותך 
נהנה בעבודתך. גם בתקופת המאבק במחלה, 

נפשך נשארה שלמה.

אתה אדם אמיץ, ישר וישיר, אדם גדול שעשה 
מעשים גדולים ואתה אבא שלי”.

ד”ר מודי תומרקין, חברו הקרוב של רון

שורת  הניח  רון  אריאל.  ראשוני  עם  יחד  “עלינו 
אבנים בין האשקוביות הראשונות ושתל פרחים 
בדורו  ומיוחד  יחיד  אדם  היה  שפרחו. הוא 
ייסד את  ובכריזמה המיוחדת שלו  שבנחישותו 
דואג,  תומך,  מחנך,  היה  השומרון. רון  בירת 
מוכיח, עוזר ומלא חמלה לפרט. הוא חצה ימים 
ויבשות ופגש אישי דת וציבור והביא את בשורת 
חסר  באופן  עליה  קלט  הוא  לעולם.  אריאל 
תקדים וצלח ימים סוערים של שפל וניכור, של 

הקפאות וחרמות.

בכל מקום או אתר, בכל עץ או כיכר מוטבעים 
שלו,  היו  כולם  רון.  של  רגליו  ועקבות  ידיו  מגע 
להיקרא  אריאל  ראויה  ופיתח.  אהב  כולם  את 
והמשיך  המחלה  עם  התמודד  רון  רון-אריאל. 
הותיר  הוא  וכעת  בנחישות,  העיר  את  להוביל 

מאחוריו עיר יתומה.

עומדת  כעת  והשרים,  הממשלה  ראש 
המשמורת אליכם. שמרו את המורשת של רון. 

אל תתנו להישג הציוני הזה לדעוך.

כאח  תמיד  דור,  שנות  לידך  להיות  זכיתי  רון, 
לי  נעמת  היקר,  רון  אחי  עליך  לי  צר  וכשותף. 
מאוד, מה נפלאה אהבתך לי מכל האהבות. נוח 
לך בשלום ותשקיף בחמלה ואהבה על כל מה 

שהותרת”.

יהי זכרו ברוך!

פה ושם+
הר העמלקי- 

בשומרון!

נתנאל אלינסון
"בפרשת בשלח עם ישראל נפגש עם העם העמלקי 
לראשונה. מוצאו של עמלק הוא מאליפז בנו של עשו, 
כלומר- נינו של יעקב. עמלק היה ידוע כשבט מדברי 
שפל שקיומו תלוי במפלתם של עמים אחרים. כמו 
חולשה-  זיהה  כשעמלק  פצועה,  חיה  הטורף  כריש 
אחר.  עם  של  קשים  ממצבים  ונהנה  תקף  מיד  הוא 
ממצרים,  שיצא  העבדים  עם  את  בתקיפתו  היה  כך 
גם  וכך  השופטים  בתקופת  בפשיטותיו  היה  כך 
ישראל  בין  בקרב  המרחרחים  עמלק  ממרגלי  עולה 

לפלשתים בגלבוע.
על אף הצורך למחותו, מפתיע למצוא מקום הנושא את 
ְּפֹט אֲַחרָיו,  ַּיִשׁ “ו שמו דווקא בארץ אפרים שבשומרון- 
ַּיָמָת עַבְּדוֹן ּבֶן- אֶת-יִשְׂרָאֵל, עַבְּדוֹן ּבֶן-הִּלֵל, הפרעוני ... ו
ּבְאֶרֶץ אֶפְרַיִם, ּבְהַר  ּבְפִרְעָתוֹן  ַּיִּקָבֵר  ו הִּלֵל, הַּפִרְעָתוֹנִי; 
הֲָעמָלֵקִי” )שופטים יב, יג(  את פרעתון שבארץ אפרים 
מזהים בכפר פרעתה הסמוך לקדומים, והר העמלקי 
הקירטון  סלע  רכס  הוא  הנראה  וככל  בסמוך,  נמצא 

הרך המתנשא מצפון לנחל קנה.
הבעיה היא, שאזור זה נמצא מעט מצפון לגבול נחלת 
שבט אפרים המקראית - מכיוון שמצפון לנחל קנה 
זוהי נחלת מנשה. אם כן, כיצד אזור זה מכונה ארץ 
דבורה  בשירת  נמצא  לבעיה  הפתרון  את  אפרים? 
)שופטים  ּבֲַעמָלֵק”  ָם  ָרְשׁ שׁ אֶפְרַיִם  “מִּנִי  המציינת- 
שככל  אלא  מעמלק?  אפרים  של  שורשו  וכי  יד(.  ה 
התנחלות  של  ראשיתו  את  מציינת  דבורה  הנראה 
אפרים  שבט  וכיצד?  העמלקי”.  ב”הר  אפרים  שבט 
קיבל בנחלתו את אזור אזור דרום השומרון המבותר, 
וחסר הקרקע הנוחה. על פי סקרים ארכיאולוגים, אזור 
ישראל  בני  של  השני  ההתיישבות  בגל  רק  יושב  זה 
בארצם. המקרא מציין במספר מקומות שאזור נחלת 
שבט אפרים היתה מכוסה בחורש טבעי צפוף, הררי 
וקשה להתיישבות )וראה יהושע יז ועוד...( נחלת שבט 
זה  וכינוי  אפרים”  “הר  תמיד  במקרא  מכונה  אפרים 
של  והטרשי  המיוער  ההררי  אופיה  משום  בה  דבק 

נחלת אפרים.
והכשרתו  היער  בירוא  שלפני  להניח  מסתבר 
של  הדרומי  בחלקו  אפרים  בני  התיישבו  לחקלאות 
שבט מנשה מצפון לנחל קנה באזור הכפר פרעתה- 
אזור הר העמלקי )קדומים של ימינו(. אזור זה הבנוי 
מרכסי קרטון וחוואר אינו מוצלח לגידול היער והחורש 

ייתכן  להתיישבות.  ונוח  חשוף  היה  כן  ועל  הטבעי 
שמובלעת חשופה זו שימשה ככר מרעה נוח באזור 
ומכאן גם שמה- הר העמלקי, על שם שבטי הרועים 
שבאזור  להניח  זה.  יש  באזור  רועים  שהיו  הנוודים 
בני אפרים התיישב  נחלת  לגבול  כך  כל  זה הסמוך 
שבט אפרים לראשונה לפני הפריצה ההתישבותית 
כרגיל  מכונה  לא  האזור  כן  על  ההררית.  לנחלתו 
“הר אפרים”, אלא “ארץ אפרים” בכדי לציין שזה לא 
חלק מההר שבנחלת אפרים אלא מובלעת בשטחו 
של מנשה שישבו בה בראשית תקופת ההתנחלות 
שבט  של  ראשיתו  כן,  אפרים.  אם  מבני  משפחות 

אפרים- בהר העמלקי.
לצד  מוזכר  אפרים  סתם  שלא  יספרו  סוד  דורשי 
נכדו  יעקב.  הוא  עשו  של  ההיסטורי  אויבו  עמלק. 
אפרים(,  לי  יקיר  )הבן  אפרים  הוא  יעקב  של  הבכיר 
בין  )לרעה( של עשו הוא עמלק. הקרב  נכדו הבכיר 
תפיסות  מייצגי  שתי  בין  שורשי  קרב  הוא  אלו  שני 

מנוגדות בתכלית- “מני אפרים שורשו בעמלק”.
וסביבתו  פרעתה  הכפר  העמלקי-  אל  להר  סיור 
ממולץ לצפות מתצפית הר חמד שביישוב קדומים. 
ניתן לסייר באותה הזדמנות באתר השומרוני המצוי 
“קדם”  ובמוזיאון  היישוב  של  הכנסת  לבית  סמוך 

האוצר ממצאים רבים ומגוונים מהשומרון.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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טבעת  אותה  המציינת  ‘שיר’  מהמלה  בלשוננו 
המחזיקה את הבהמה באפה, כדי למשוך אותה 

לכיוון הרצוי.
לאור זה, השירה היא עבורנו ביטוי למשיכתנו 
התפרצות  ואף  הרחבת  היא  נכונים.  לאפיקים 
רגשית המראה שהכוחות הטמונים בנו, נעלים 
מהם  מהמתגלה  מן  הזעום  החלק  מן  בהרבה 
ביטוי  א”כ,  היא  זו  התפרצות  שגרתיים.  בחיים 
את  הצידה  ודוחק  לאינסופי שבאדם המתפרץ 
המוגבל, את הבהמי. היא מראה שיש בנו יכולת 
לצאת מן הסופי והמוגבל ולצעוד לעבר מחוזות 
יותר, לעבר חלומות, לעבר אסטטיקה  רעננות 
נפלאה, לעבר אושר ושלמות, המוחקים לא רק 
מן התודעה, אלא אף מן המציאות, כל רע וכל 
כיעור. השירה שבקעה בהמונים למראה טביעת 
מצרים, לא פרצה בגלל הצער והטראגי הנוחת 
 ,- בזכות  לו המצריים  - צער שזכו  על מצרים 

אלא על נצחון הצדק על העוול, נצחון האנושי 
על האכזרי, נצחון החירות על השעבוד, הנשגב 
על הארצי, החופשי על המקובע. קריעת הים, 
ולאחר מכן סגירתו על מצרים, פירושו, ביטול 
על  עצמו  על  סגירתו  כדי  תוך  דטרמיניזם,  כל 
הדבקים בו באופן עיוור. בלשון מודרנית יותר, 
מן הראוי לנסח זאת כך: סגירת הגישה הרציונלית 
על עצמה, כדי להראות את המחנק שבה. אין זה 
יותר קשה לקבל, מכל מיני תיאוריות פיזיקליות 
הקוונטית  המכניקה  בעקבות  שבאו  מודרניות 
הדוחקת רגליה של לא מעט תפישות רציונליות 

רגילות )לדוגמא: תיאוריית ה’מיתרים’(.
השירה היא באה אם כן בעקבות תחושת האנושי 
המכיר בעליונותו על המטריאלי והבהמי, היא 
האידיאלי  הנשגב,  לתוך  טביעה  בעקבות  באה 
הממשי  הארצי,  המצוי,  לתוך  במקום  והיפה, 
כפי שהוא. אם רבותינו לא היססו לומר שראתה 

במעמד זה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל 
בן בוזי, זהו משום שברגע שהאדם יודע לשיר, 
הוא גם יודע להתנשא מעל הזמן והמקום, מעל 
שאוהב  למי  שקורא  מה  זה  האין  מגבלה.  כל 
באמת?! ומהיכן יונקת הנבואה אם לא מאהבה 
עליונה זו, שאינה באה לבטל את השכל הישר, 
יודעת  היא  אלא,  הרגילה,  ההסתכלות  את 
באופן  לה  וסוללת  מעליה,  להתנשא  לרגעים 
זה דרכים להתעלות מעל הממשי הפשוט. היא 
הביטוי כל האידיאלי של יהדות, המעורה היטב 
מזמינה  אלא  נגדו,  לוחמת  ואינה  הזה,  בעולם 
לרוממות, לקירבת האלהי, שמתוכה הוא יכול 

להביט ברחמנות ובחדוה על היש.
המאבקים  של  מקומם  מה  להבין  אפשר  כך 
בראשית ובסוף הפרשה: על מנת להגיע לנשגב, 
אך  צודקים,  מאבקים  לנהל  מוכן  להיות  צריך 

עיקשים נגד כל הרע, ואלה ‘מלחמות ה’ ‘.

על הפרשה בשלח
המשך מעמוד השער שירה מהי?
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סיפורי ארץ ישראל
בין דמשק לעכו חלק ב'

אבישי דגן

תקציר חלק א': ר' חיים פרחי מדמשק נשכר לשרת 
האימפריה  האכזרי  הצפון  שליט  פחה,  ג'זאר  את 
בצורה  מלאכתו  את  עושה  הוא  העותומאנית. 
ומייעץ  אדונו  של  מלכותו  את  מעצים   – מעולה 
ביניהן   - לו איך לבצר את כוחו בערים החשובות 
הפחה  עושה  אותה   – ועכו  טבריה  צפת,  דמשק, 
כבירת המחוז ובה הוא יושב. ר' חיים פרחי מצליח 
אחיו  את  שוכח  אינו  אך  ומתעשר,  במלאכתו 
היהודים שתחת שלטון הפחה ובין היתר מבסס את 
ועוזר למינוי רבנים באזור.  היישוב היהודי בצפת 
אורחים  ועד  מהיהודים   – כל  ידי  על  מוערך  הוא 
חשובים שנקראו לאזור. הוא מוערך במיוחד על ידי 
אדונו האכזר ששמח בנאמנותו ובמקצועיותו של ר' 
פרחי, אך הצלחתו של הנ"ל יוצרת קנאה קשה של 
האדון ליהודי עד כדי התנכלות פיזית של השליט 
בר' חיים. ר' חיים מסרב לברוח ולעזוב את משרתו 
מחשש שג'זאר יתנקם ביהודים בגלל בריחה שכזו.

שעכשיו ו למרות  פרחי,  חיים  ר'  אכן, 
אחת  וביד  אחת  בעין  רק  הוא  משתמש 
פחה  ג'זאר  של  כוחו  את  לבצר  ממשיך 
לאזור:  מגיעים  חדשים  ימים  והנה  בעכו. 
נפוליאון  הצרפתי  והמצביא   1799 היא  השנה 
מצרים  את  כובש  האדיר  צבאו  על  בונפרטה 
ומתקדם במהירות אל עבר ערי הדרומיות של 
כפרי  בידיו  נופלות  מהרה  עד  ישראל.  ארץ 
צפונה  מתקדם  והוא  ויפו,  רמלה  עזה,   – בשל 
אל עבר חיפה שגם נכבשת, והנה ב-19 למרץ 
נפוליאון  עכו.  בשערי  עומד  כבר  הוא   1799
כבר  הוא  ובחלומותיו  כאן  בניצחונו  גם  בטוח 
רואה את עצמו ממשיך עוד צפונה וכובש את 
תהיה  אירופה  שכל  עד  לוינה  ומשם  קושטא 
פעוט  כאתגר  בפניו  נראתה  הקטנה  עכו  שלו. 
בדרכו לכיבוש כל ארץ ישראל וסוריה. הוא לא 
החשיב כמובן את ג'זאר פחה, אך את ר' חיים 
פרחי, יהודי החצר שלו, הוא עוד יכיר...  "סביר 
להניח כי ההיסטוריה נראית הייתה שונה לגמרי 
אילו היה כובש נפוליאון את עכו", כך התבטא 
בין היתר סיר סידני סמית,  מפקד הצי המלכותי 
הבריטי, שנלחם לצד תורכיה. אך הקב"ה איש 
עכו  ומבצר  מנפוליאון  אחרת  חשב  מלחמות 
החזיק מעמד יפה נגד הסתערות הצרפתים. היה 
זה ר' חיים פרחי שתכנן ודאג למימון הגנת עכו 

וביצורה נגד צבאותיו של נפוליאון.  
עבר שבוע ועוד שבוע, עבר גם חודש ועוד חודש 
חומתה  מול  בעמדתו  נשאר  נפוליאון  וצבא 
המבוצרת והשותקת של עכו. מחלוף עוד זמן 
מה החל נפוליאון לשאול את עצמו מה מחזיק 
יפה. בחוכמתו, התחיל לשער  כך  כל  עכו  את 
אלא  ובמבצרים,  בחומות  רק  מדובר  לא  כי 
ראש חכם עומד מאחורי כל זאת. הוא התחיל 
לשאול בסביבה ומכל מקום שמע רק שם אחד: 
ר' חיים פרחי! אזי החליט לשלוח שליחים אל 
ר' חיים ולהציע הצעות כדי למשוך אותו לצדו. 
שומר  ונשאר  ההצעות  כל  את  דחה  חיים  ר' 
אמונים לפחה. ר' חיים חשב טוב טוב והסתמך 
מתנהגים  הצרפתים  כי  קודמות  ידיעות  על 
כובשים.  שהם  בערים  ליהודים  באכזריות 
נפוליאון, משהבין כי השמועות הנכונות האלו 
תחבולה  על  להתבסס  החליט  עכו,  עד  הגיעו 
ישראל  ארץ  יהודי  כל  אל  פנה  הוא   – חדשה 
והמזרח התיכון שבשליטתו בהכרזה מהפכנית: 

כוונתו להקים מדינה יהודית בארץ ישראל! לא 
פחות מכך: "להוציא את הארץ מידי התורכים, 
החוקיים".  יורשיה  ישראל  לעם  ולהחזירה 
באפריל   20 ביום  נפוליאון  של  זו  בהכרזה 
1799, עת עמד מול שערי עכו הנעולים, הוא 
באסיה  בסוריה,  באפריקה,  היהודים  כי  חשב 
וכמובן בארץ ישראל יאמינו לו. אך, עד מהרה 
הוא התבדה – שר היהודים, ר' חיים פרחי, כמו 
להכרזה  שעה  לא  דעה,  בעלי  אחרים  יהודים 
ונשאר נאמן לממלכה העותומאנית. מכאן רק 
הידרדר מצבו של נפוליאון – המצור לא צלח 
מבואות  את  פינה  הוא  חודשים  מספר  ואחרי 
עד   ,1799 במאי  בעשרים  בנסיגה  והחל  העיר 
שעזב את ארץ ישראל לגמרי חודש אחר כך – 

באמצע יוני 1799. 
ר' חיים פרחי, לאחר שנשם לרווחה מהמצור, 
שאולי  היהודים  לאחיו  מיוחדת  חובה  הרגיש 
שלטון  תחת  שנשארו  טעות  עשו  כי  חשבו 
התורכים בכלל וג'זאר הרשע בפרט. הוא פצח 
את  וניצל  למיניהם  והיטלים  במיסים  בהנחות 
מעמדו והשפעתו לטובת אחיו. ביתו היה פתוח 
לרווחה והוא גומל חסדים ומטיב לכל. כוחו אצל 
השליט התעצם עוד יותר וכמעט כל מה שחשב 
עליו לטובת אחיו והעלה בפני ג'זאר או מי שבא 
ר'  עזר  היה. במיוחד  וכך  גזר  – השליט  אחריו 
חיים פרחי לתלמידי הגאון מווילנא ובראשם ר' 
ישראל משקלוב, שעלו אז לארץ ישראל וביססו 
ישראל  ר'  מאנשי  אחד  אמר  וכך  יישובם.  את 
בבואי  נפשי שמחה  מאוד  מה  "הנה  משקלוב: 
אל ארץ מנוחה. עיני לשמיא נטלית על שזיכני 
לארץ  לבוא  והגיעני  וקיימני  שהחייני  השי"ת, 
הקודש. ובאתי בטו"ב אלול... עיר הקודש צפת 
תיבנה ותכונן. בעכו הייתי אצל השר הגדול ירא 
השם, גביר מפואר ומפורסם מוה"ר חיים צולבי 
לאנשי  עזר  עבור  הבקשה  מכתב  עם  )פרחי( 

פנים  בסבר  אותי  וקבל  הקודש.  בארץ  אמת 

שיצטרכו,  מה  כל  והשיב:  גדול,  ובכבוד  יפות 

עליי ועל ראשי". 

חיים  ור'  פחה  ג'זאר  מת   ,1804 תקס"ד,  בשנת 

פרחי עזר לסולימן פחה, אחד מעוזריו של ג'זאר 

לעלות על כס השלטון בעכו ובערי הגליל. ואכן 

בחירתו של ר' חיים השתלמה לו וליהודי האזור 

שוב – והשליט החדש זכר לרבי חיים חסד נעוריו 

היהודים  של  ימיהם  וכך  ונישאו,  כיבדו  והוא 

המשיכו להיות טובים יחסית עוד זמן מה.

סופו של מיודענו, ר' חיים פרחי, לא היה טוב 

התגלה  פחה,  סולימן  של  ובנו  האישית  ברמה 

כרשע גדול במיוחד כאשר עלה לשלוט אחרי 

ר' חיים  זוכר, אך את  אביו. אותו אף אחד לא 

איש  פרחי החשובה מדמשק,  פרחי ממשפחת 

כולם  היהודים,  עם  המיטיב  ובנותיה,  עכו 

כחומותיה  מתנוסס  זכרו  ומוקירים.  זוכרים 

העצום  צבאו  מול  שעמדו  עכו,  של  הבצורות 

של נפוליאון.

מעובד מתוך ספרו של שרגא וייס, ‘חכמי 

הספרדים בארץ הקודש’. 

המצור על עכו, 1799, תחריט

מחלוף עוד זמן מה החל נפוליאון 
לשאול את עצמו מה מחזיק את 
עכו כל כך יפה. בחוכמתו, התחיל 
כי לא מדובר רק בחומות  לשער 
ובמבצרים, אלא ראש חכם עומד 
התחיל  הוא  זאת.  כל  מאחורי 
לשאול בסביבה ומכל מקום שמע 

רק שם אחד: ר' חיים פרחי!

אבלה על פטירתו של מייסד וראש העיר 
אריאל

רון נחמן ז"ל
רון היה ראש וראשון לראשי 
הרשויות ביהודה ושומרון, 
מחלוצי ההתיישבות, ציוני 

בכל רמ״ח אבריו ובונה בלתי 
נדלה של ארץ ישראל. 

מפעלו הענק של רון נחמן, 
העיר אריאל, 

יהיה לנצח יד לזכרו
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אחוריתמראה
"בתפוצות ישראל שמר המון העם על המסורת לשמוח ביום 
ט"ו בשבט במסיבות משפחתיות, במגדנות ובפירות, שבהם 
נתברכה ארצנו. מפנה חשוב בהתפתחות החג חל עם עלית 
הבילויים, מאז נעשה ראש השנה לאילנות לחג הנטיעות. 

במנהג זה חידשו הבילויים מצוה חביבה מאוד על אבותינו 
בארץ ישראל, שמצאה עתה את ביטויה בשאיפה לחזור 

ולהאחז באדמת המולדת. והמנהג השתרש קמעה קמעה".
)ש. ארנסט, "דבר", ט"ו בשבט הראשון לאחר הקמת 

המדינה(

14:00-22:30  |  31/1/13  |

 OUTLET
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כשמנהיגות פוגשת חינוך
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ילדים שלנו  
בשיתוף

 רחל ינאית בן-צבי
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

בשכונת  חרדי  ציבור  של  סוערת  הפגנה   .1919
רחביה בירושלים. המפגינים זועמים על כך שב“משק 
הפועלות“, חוות-הלימוד שהקימה במקום רחל ינאית 
בן-צבי חודשים ספורים קודם לכן, מוכרים פרחים גם 

לאחר כניסת השבת.
רחל ינאית רואה את המפגינים ותוהה - הרי כל מטרתה 
להכשיר   - ישראל  ארץ  למען  זו  משתלה  בהקמת 
חלוצות במלאכת החקלאות, והן התמחו בנטיעת עצים 
וגידול פרחים. בזכרונותיה כתבה על החווה: ”ברצוננו 
להן  להקנות  האדמה;  לעבודת  הבנות,  את  להכשיר 
העצמאות  את  בהן  לפתח  וחקלאית;  כללית  השכלה 
ידי הכנסתן בעול העבודה ואחריותה; ולחנך אותן  על 

לחיי עבודה משותפים." 





"משק  של  להעתקתו  והביאו  שלהן  את  עשו  ההפגנות 
מזרחית  ארמון-הנציב,  לאזור  רחביה  משכונת  הפועלות" 
הבחירה  קק"ל,  ידי  על  נרכש  השטח  תלפיות.  לשכונת 
בפרעות   ,1929 בשנת  הקרקע.  מאיכות  נבעה  זה  במקום 
תרפ"ט - המשק חרב, אך ארבע שנים לאחר מכן - הוקם 
סביב  האזור  פירוז  על  הוסכם   1948 בספטמבר  מחדש. 
פנימיית  עם  אוחדה  לנערות  הלימוד  וחוות  הנציב,  ארמון 

"כרמית", הסמוכה לשכונת עין כרם.
תחנת  במקום  העברית  האוניברסיטה  פתחה  ב-1954 
1967. לאחר מלחמת  ניסיונות חקלאית, שפעלה עד שנת 
נראים  עדיין  לימינו  נכון  אך  התחנה,  נסגרה  הימים   ששת 
בשטח המבנים הישנים של 'משק הפועלות', וישנם עוד כמה 
נוער, חניכי פנימיית  שטחים חקלאיים, המעובדים בידי בני 
עצי  "כרמית".  פנימיית  של  דרכה  ממשיכת  כרמית",  "עין 
ניטעו לימים   - אורן שגודלו במשתלה המקורית שברחביה 
ואילו  לישראל,  הקיימת  הקרן  ידי  על  הגיא  שער  במורדות 

הפרחים נמכרו לתושבי שכונת רחביה עצמה.

של  היסוד  בוועידת  ציון'  'פועלי  מפלגת  ממייסדי  היתה   1906 בשנת  לישנסקי.  כגולדה  ב1886  נולדה  בן-צבי  ינאית  רחל 
המפלגה בפולטבה. היתה חברה בהנהגת המפלגה וכן פעלה במסגרת ההגנה העצמית ברוסיה. עלתה ארצה בשנת 

1908 והתיישבה בירושלים. היתה מראשי 'פועלי ציון' בארץ ישראל וממייסדי בטאון המפלגה -'האחדות'.  נמנתה עם 
מייסדי הגימנסיה העברית בירושלים. בשנת 1909 השתתפה בהקמת ארגון 'השומר'.  בשנת 1918 נישאה ליצחק בן-
צבי. פעלה במסגרת ארגון ה'הגנה' בירושלים במאורעות 1921-1920. השתתפה בהקמתן של  ליגת החברות למען 
ארץ-ישראל העובדת' ו'ליגת הנשים להקמת בתי חלוצות בארץ-ישראל'. בתקופת מאורעות 1938-1939 נטלה חלק 

מרכזי בעבודת המטה ה'הגנה' בירושלים. בתקופת מלחמת העולם השנייה עודדה התנדבותן של נשים לצבא הבריטי. 
במלחמת העצמאות היתה חברה במפקדת 'משמר העם'.

לאחר המלחמה הקימה וניהלה בעין כרם כפר-נוער חקלאי שקלט נוער עולה.  לאחר בחירתו של בעלה, יצחק בן-צבי, לנשיא 
המדינה בשנת 1952, סייעה לו במילוי תפקידו ובעיצוב מוסד הנשיאות כמוסד צנוע התורם למיזוג הגלויות. כמו-כן הקימה רחל 

ינאית את 'קרן בית הנשיא' להקמת ספריות ביישובי עולים. לאחר פטירתו של בן-צבי בשנת 1963, פעלה להקמתו של מוסד 
'יד בן-צבי', סייעה בפרסום כתביו האקדמיים של יצחק בן-צבי וכתבה את זכרונותיה. בשנת 1978 זכתה בפרס-ישראל 

על מפעל חייה בקטגורית 'תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה'.  רחל נפטרה ב1979, ונקברה בהר המנוחות בירושלים.

הרב יעקב אריאל ייתן הדרכות הלכתיות בהריון ושיחה 
לגברים בלבד על תפקידם בזמן הריון ולאחר הלידה. 

במקביל הרצאה לנשים ע"י נעה בן דוד שתעסוק בדימוי 
הגוף בהריון ואחריו.

המיילדת ברברה בן עמי תרצה על כלים נפשיים 
להתקדמות והקלה בלידה.

והרצאה של ד"ר מיכאל אבולעפיה על התמודדות עם 
אתגרים נפשיים אחרי לידה. 

נעה בן דוד, ממרכז בראשית מזמינה נשים, בני זוגן והמתעניינים, 
לחגיגה של ידע, כלים וחיבור להריון וללידה בעין יהודית.
הכנס ה- 4 "להרות כוחות ללדת חיים", יום רביעי, יט שבט )30.1(, בהיכל התרבות בלוד. 

www.noab.co.il \050-6045000 :לפרטים והרשמה
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

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

Elimelech
w w w. a m a n a . c o . i l
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החליטה  יש”ע  מועצת  מזכירות  טוב  רואה 
 3 רואה  אבי  על  להמליץ  אחד  פה  השבוע 
זו  המלצה  הבא.  יש”ע  מועצת  יו”ר  לתפקיד 
תובא לאישור הנהלת מועצת יש”ע שתתכנס 
בעוד שבוע וחצי. אבי רואה )59(, תושב כוכב 
המועצה  כראש   2007 משנת  משמש  יעקב, 
האזורית מטה בנימין - הגדולה ביותר בארץ . 
דני דיין יו”ר מועצת יש”ע היוצא אמר כי רואה 
הוא “האדם הנכון ליטול את מושכות מועצת 
בין  לחבר  היטב  יודע  הוא  הזאת.  בעת  יש”ע 
שביל  את  תמיד  ולמצוא  שונות  גישות  בעלי 
אידיאולוגיה  ובעל  מחד  מעשה  איש  הזהב; 
לחברי  הודה  רואה  אבי  מאידך”.  מוצקה 
הוא  כי  והוסיף  הרשויות  ולראשי  המזכירות 
ותרומתו  פועלו  על  דיין  לדני  הערכה  “מלא 
פעיל  להיות  ימשיך  דני  כי  אקווה  ליש”ע. 
חתם  ההתיישבות”,  מפעל  וביסוס  בחיזוק 

רואה.

15% בלבד מאזרחי  אוהבים את האוניברסיטה 
של  הפיכתו  את  שלילית  בעין  רואים  ישראל 
לאוניברסיטה  אריאל  האוניברסיטאי  המרכז 

שנערך  מסקר  עולה  כך   . 3 המנין  מן 
בקרב  גיאוקרטוגרפיה,  חברת  ע”י  השבוע 
מאזרחי  שליש  כי  מגלה  הסקר  איש.   500
ונחרץ  נלהב  באופן  תומכים  המדינה 
הבג”ץ  כי  מאמינים  ו-76%  ההכרה,  במהלך 
הקמת  נגד  אחרות  אוניברסיטאות  שהגישו 
לא  משיקולים  נובע  באריאל  האוניברסיטה 
עוד  וכסף.  בפוליטיקה  הקשורים  עניינים 
סבורים  השמאל  מצביעי  רוב  גם  כי  נמצא 
אחת  הוא  האוניברסיטה  של  שמיקומה 

הסיבות המרכזיות להתנגדות אליה.

והסופרת  הרדיו  שדרנית  ושידור  ביקור 
ב-50  המשדרת  ג’ונסון,  דני  הפופולרית 
תחנות בארה”ב, סיירה בשבוע שעבר ביישובי 
ראש  כאורחת  שומרון,  האזורית  המועצה 
סגנו  ליוו  ג’ונסון  את  מסיקה.  גרשון  המועצה 
של מסיקה יוסי דגן, אנשי המועצה שי אטיאס 
ודוד העברי וכן סמנכ”ל משרד ההסברה דני 
את  הסתירה  לא  עצמה  האורחת   . 3 סימן 
הפעולה  שיתוף  נוכח  בעיקר  התרגשותה, 
וערבים באזור התעשייה  יהודים  בין  הכלכלי 

ברקן. “ברור לי שאנשי השומרון נמצאים פה 
לספר  והבטיחה  אמרה  האל”,  ובזכות  מכח 

למיליוני מאזיניה את חוויותיה מהסיור.

בני  תנועת  חניכי  כ-4,000  לזכרם  צועדים 
של  לזכרם  למסע   4 השבוע יצאו  עקיבא 
לסייע  בדרכם  שהיו  הל”ה  מחלקת  לוחמי 
ערביי  של  למארב  נכנסו  הנצור,  עציון  לגוש 
לנפילתם  שנים   65 לציון  ונרצחו.  האזור 
כ-10  שאורכו  לילי  למסע  החניכים  יצאו 
קילומטרים ונמשך כל הלילה. במהלך המסע 
קולי.  אור  וממופע  חם  ממרק  החניכים  נהנו 
האזורית  המועצה  בשיתוף  שנערך  המסע, 
גוש עציון, של”ח משרד החינוך וגופים נוספים 

הסתיים עם הנץ החמה בתפילת ותיקין.

קודש  בין  “המבדיל  באלקנה  אורבך  יאיר 
5 לצחוק”: יאיר אורבך במופע סטנדאפ חדש

20:30 במתנ”ס אלקנה.  יום חמישי הקרוב,   .
40 ₪ במכירה מוקדמת . 50 ₪ בערב המופע. 

לפרטים: 072-2657991.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מוא"ז שומרון, מרים צחי – מקור ראשון
 הפקה:  בע"מ 

 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

68 שנה למעצר ראול ולנברג
ראול ולנברג, דיפלומט שבדי שהציל רבבות יהודים במהלך מלחמת העולם השנייה. הנפיק אלפי דרכונים ליהודים ואף 
שקשרו  העולם,  אומות  שבחסידי  המפורסמים  אחד  אייכמן.   עם  עימות  תוך  בודפשט  לגטו  הנאצים  כניסת  את  סיכל 
את גורלם עם העם היהודי והגנו על יהודים במהלך מלחמת העולם השניה. ב-17 בינואר 1945, נעצר ולנברג ע"י ברית 
המועצות ונשלח למאסר במוסקבה. מאז נעלמו עקבותיו ומשערים שמת בכלא ב-1947. גם היום ישנם לא-יהודים רבים 
שקושרים את גורלם עם העם היהודי. הדרוזים, הצ'רקסים והבדואים משרתים בצה"ל ושותפים שווים בהגנה על מדינת 
ישראל. בתקופה האחרונה חשפנו את סיפורם של ערבים-נוצרים המתגייסים לצה"ל, תוך שהם מאויימים ואף חשופים 
לאלימות מצד התנועה האיסלאמית והתנועה הקומוניסטית. עלינו בתור מדינה ריבונית לאמץ אותם אל חיקינו ולעשות 
ככל הניתן להגן עליהם. הם, בדומה לולנברג, קשרו את גורלם עם העם היהודי. אך היום יש לנו את היכולת להגן עליהם 

ולהוקיר להם תודה. 
תחרות תמונת השנה של תצפית

סוכנות תצפית פועלת על בסיס כ- 140 צלמים בכל הארץ ומעבירה דיווחים ותמונות בזמן אמת לכל העולם. 
הסוכנות פועלת בשטח שהיה מופקר בידי "בצלם" וארגוני "זכויות אדם" נוספים, וסוף סוף קיים בו גם קול ציוני 
ותמונה ציונית. מאחורי הסיפור של ישראל בעולם עומדות המון תמונות. כולנו מכירים את הכוח שיש היום 
למצלמה. גם בתצפית הבינו את זה, ומילאו את הוואקום שהיה קיים בשטח. עכשיו הם מזמינים אתכם להצביע 

עבור אירוע השנה שלהם. כנסו לדף הפיסבוק: "יחידת תצפית" ובחרו את האירוע שלכם.


