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הארן “ת בנסוע  ויהי  רבנן  נו 
אומרת   – משה...”  ויאמר 
)קטו:(  הגמ’ במסכת שבת 
סימניות  הקב”ה  לה  עשה  זו  “פרשה 
זה  שאין  לומר  ומלמטה.  מלמעלה 
הייתה  והיכן   – רש”י  מבאר  מקומה”. 
המסעות  בפרשיית  להיכתב?   אמורה 

והדגלים בפרשת במדבר.
זו  שלא  שם  ואומרת  ממשיכה  הגמ’ 
ספר  שזה  מפני  אלא  לסימניות,  הסיבה 
בר  שמואל  ר’  “אמר  עצמו.  בפני  חשוב 
עמודיה  ‘חצבה  יונתן  ר’  אמר  נחמן 

שבעה’ - אלו שבעה ספרי תורה”.

יוצא אם כן מדברי הגמ’ שכביכול ישנם 7 
ל-3  מחולק  במדבר  ספר   - תורה  חומשי 
זהו  הארן”  בנסוע  “ויהי  ופרשת  חומשים 

חומש בפני עצמו.
אינו נשאר רק כדרשה רעיונית.  זה  עניין 
מספר שורות קודם לכך מתייחסים חז”ל 
לעניין כנפקא מינה הלכתית, ושם אומרת 
הגמ’ – “ספר תורה שאין בו ללקט שמונים 
בנסוע  ‘ויהי  פרשת  כגון  אותיות,  וחמש 
הארן’ אין מצילין אותן מהדליקה”. פירוש: 
מותר  בשבת  שריפה  ויש  במידה  כידוע, 
להציל כתבי קודש על אף האיסור – ומה 
 85 בו  שיש  ספר  תורה?   כספר  מוגדר 
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המשך בעמוד 3

ומדווחת  שבה  הבינלאומית  התקשורת 
מרגש  סיפור  על  האחרונים  בחודשים 
אודות  קיצוני  שמאל  ארגוני  שמפיצים 
בסוסיא.  הקדום  הפלסטיני  הכפר 
היה  לא  מעולם  כזה  שכפר  העובדה 
בכאב  להציג  להם  מפריעה  לא  קיים, 
המדינה  שעושה  הצדק”  “חוסר  את 
כמה  שהקימו  חוקי  הבלתי  המאחז  עם 
בית  צו  חרף  יטא.  העיירה  מתושבי 
בקרקע,  מבנים  להקים  האוסר  משפט 
מבנים  להקים  החוק  פורעי  ממשיכים 
חדשים, וכשהמנהל האזרחי מבצע את 
עבודתו, חומר מצולם חדש על “מעללי 
הכיבוש” מוגש לתקשורת הבינלאומית. 
סיפורו המאלף של הכפר הערבי הנעלם, 

השבוע בישעמדה.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

אדם ואדמה
4661סיפורי ארץ ישראל רבי יוסף קארו

דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה בהעלותך

ספר בפני עצמו
הרב יעקב מייטליס
ראש ישיבת השומרון, קרני שומרון

פרסום  צריך  לא  אני 
אצלי זה 

mipele.co.il

קפצו לבקר
מאות רוכבי אופניים חנכו בסופ"ש האחרון את שבילי הרכיבה החדשים 

בגוש עלי-שילה שבבנימין )עמ' אחורי(
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

הכפר הנעלם

הכל החל לפני 15 שנה כאשר קבוצת 
על  חוקי,  לא  מאהל  הקימה  ערבים 
שטח אדמה, לא רחוק מבית הכנסת 
העתיק של סוסיא. עם השנים נוספו 
מבנים  וגם  קטנים,  אחים  למאהל 
ארעיים. בעידוד ארגוני שמאל קיצוני, 
למאחז  לקרוא  התושבים  החליטו 
בשם  שהקימו  הערבי  חוקי  הלא 
הרקע  סיפור  הפלסטינית”.  “סוסיא 
של  באזניהם  מטפחים  הם  אותו 
כפר  על  מספר  מסוקרנים  כתבים 
במקום,  לכאורה  ששכן  קדום  ערבי 
המקוריים,  תושביו  גורשו  ושממנו 

הציונית  הישות  ידי  על  פעם  אחר  פעם  הערבים, 
העוינת ללא הצדקה. 

אלא שהכפר המדובר מעולם לא שכן במקום זה, 
ולמעשה מעולם לא התקיים כלל. בסקר הכפרים 
של פלשתינה המערבית שערכה ממשלת המנדט 
שכזה.  לכפר  אזכור  אין   1945 בשנת  הבריטי 
ומשנת 1999 חושפים  תצלומי אוויר משנת 1992 
במקום,  היו  היותר  לכל  קבע.  מבני  נטולת  קרקע 
זמניים. בתצלום משנת  מדי פעם, מספר אוהלים 
2012, לעומת זאת, ניתן כבר לראות כ-30 מבנים 
כולם  מגיעים  האתר  תושבי  הערבים  ואוהלים. 
בני  על  נמנים  חלקם  הסמוכה,  ‘יטא’  מהעיירה 
נוספים בתוך  ובבעלותם בתים  נווג’מעה  משפחת 
נמנו  ה”מאחז”  מתושבי  שחלק  כאמור,  יטא.ייתכן, 
נהגו  אשר  חקלאים  של  קטנה  קבוצה  על  בעבר 
בשנה  כחודשיים  למשך  ביטא  בתיהם  את  לעזוב 
בהן נדרשה עבודה אינטנסיבית בשדה, ולהתגורר 
הנמצא  סוסיא  העתיקות  אתר  שבתוך  במערות 
כקילומטר צפונה מהמאחז הלא חוקי הערבי. עם 
תחילת החפירות והמחקר הארכיאולוגי במהלכם 

התגלה בית הכנסת העתיק בסוסיא, ועם ההבנה 
היחידות  היהודיות  העיירות  אחת  היא  סוסיא  כי 
שנשמרו במלואן מתקופת התלמוד, החליט המנהל 
הכרזת  על  סנה(  אפרים  ד”ר  )בראשות  האזרחי 
שטח העיר העתיקה סוסיא כאתר עתיקות לאומי. 
האתר הוכרז כאתר ארכיאולוגי ובשל כך השימוש 

במערות נאסר.

)שטח    Cבשטח ממוקמת  המדוברת  הקרקע 
אדמת  וחלקה  מעובד  חלקה  ישראלית(,  בריבונות 
טרשים. מעמדו הקנייני של המקום אינו ברור כיוון 
שאין רישום מוסדר של בעלות על הקרקעות באזור. 
אך בין אם מדובר באדמות מדינה ובין אם באדמות 
בבעלות פרטית כפי שטוענים הערבים, אין זה מקנה 
רבות  דוגמאות  קיימות  אוטומטי.  בניה  אישור  להם 
וקרקעות  נכסים  של  המתרס  של  השני  העבר  מן 
הנמצאים בבעלות פרטית יהודית לכל הדעות, ובכל 
זאת מסרבת המדינה לאשר אכלוס ישראלים בהם. 
להקמת  תכניות  קיימות  לא  המדובר  השטח  על 
שמוקם  קבוע  או  ארעי  מבנה  וכל  מבנים,  או  ישוב 

עליו, מהווה הפרה בוטה של החוק.

באירופה,  מדינות  במימון  הקיצוני,  השמאל  ארגוני 

מול  התשה  מלחמת  האחרונה  בתקופה  מנהלים 

האזרחי  למנהל  עתה  הגישו  מהם  כמה  הרשויות. 

תכנית בניה לאתר, האמורה לכלול בשטחה, באופן 

אבסורדי,  גם את אתר העתיקות של סוסיא התנ”כית, 

בתקווה שבג”ץ יעלים עין מהעובדה שמעולם לא שכן 

ובוודאי שלא באתר הארכאולוגי.  באתר כפר ערבי 

התוכנית נדונה כעת במנהל האזרחי.

במקביל, משקיעים ארגוני השמאל תקציבים רבים 

בהפצת סיפור הבדיה בקרב הציבור הישראלי. רק 

השבוע הפיץ ארגון ‘רבנים למען זכויות אדם’ סרטון 

העובדות,  ואת  המציאות  את  המעוות  אנימציה 

והופך את האמת על פיה. אך ביודעם כי בקרב על 

דעת הציבור בישראל העובדות הן שמנצחות, פונים 

כמובן,  שם,  הזרה.  לתקשורת  גם  הקמפיין  מנהלי 

התקשורת  האמת”.  את  “לסדר  נוח  יותר  הרבה 

הפסקה  ללא  ממחזרים  בישראל  ונציגיה  הזרה 

ידיעות בנושא “סוסיא הפלסטינית”, ומאמצים כצפוי 

את הנרטיב הפלסטיני על צבא הכיבוש האכזר.

של  ההסברה  מחלקת  תפיץ  הקרובים  בימים 

אודות  והעובדות  יש”ע את הסיפור המלא  מועצת 

“הכפר הנעלם” לתקשורת הישראלית ולתקשורת 

הזרה. אתם, כמובן, מוזמנים לעקוב אחר הפעילות 

שלנו בדף הפייסבוק של מועצת יש”ע – ישע שלי – 

ולשתף את העובדות לחברים. 

ל ק נ ר פ ב  ד נ

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

קברי כתף הינום
נדב פרנקל

לעילוי נשמת סבי בנימין זאב פרנקל
צוו  נשא,  פרשת  שעבר,  השבוע  בפרשת 
בברכת  ישראל  את  לברך  ובניו  אהרון 
מנוסח  חלק  המהווה  לברכה  הכוהנים. 
העבר  מן  מרגש  הד  נמצא  כיום,  התפילה 

הרחוק בירושלים. 
המאה  של  ה-70  בחפירות שנעשו בשנות 
הקודמת בגבעת כתף הינום, הנמצאת מעל 
לתיאטרון הח'אן שבירושלים, נמצאו קברים 
שנחצבו בשיטת "הקבורה המשנית". בשלב 
משטחי  על  הנפטרים  הושכבו  הראשון, 
מסוים  זמן  ולאחר  משכבים,  בצורת  סלע 
הועברו עצמותיהם למאספות שנמצאו בין 

המשכבים.
ריקות,  נתגלו  הינום  בכתף  המאספות  כל 
נתגלתה  אחת  מאספה  קברים.  שוד  בשל 
שתי  מרשים:  ממצא  התגלה  ובה  שלמה, 
בדמות  מגוללות  שנמצאו  כסף  לוחיות 
למאה  תוארכו  הלוחיות  זעירות.  מגילות 
הראשון.  הבית  ימי  סוף  לפנה"ס,  השישית 
הלוחיות  את  להרוס  חששו  החופרים 
לפתיחה  אותן  העבירו  ולכן  הזעירות, 
שנפתחו  לאחר  ישראל.  מוזיאון  במעבדות 
הלוחיות נמצא כי יש בהן כתובות. למרבה 
דומות  הכתובות  כי  התברר  התדהמה, 
הקטעים  אחד  כוהנים.  לברכת  בתוכנן 
למשל הוא: "יברך ה' וישמרך,  יאר ה' פניו 
החוקרים  מן  חלק  שלום."  לך  וישם  אליך 

משערים כי הלוחיות שימשו כקמע למזל.

הלוחיות המפוענחות עוררו התרגשות רבה 
הכתובות  הן  שאלו  כיוון  החוקרים,  בקרב 
מופיע  בהן  לנו  הידועות  ביותר  הקדומות 
היו  הלוחיות  לגילוי  )עד  מהתנ"ך   פסוק 
בימי  שנכתבו  המלח,  ים  מגילות  נחשבות 
בו  ביותר  הקדום  כמקור  השני,  הבית 
מהתנ"ך(.  פסוקים  מופיעים  בו  מופיעים 
ישראל,  במוזיאון  כיום  נמצאות  הלוחיות 

באגף הארכיאולוגיה.

טיולים קרובים בבית ספר שדה 
כפר עציון - יום שישי, כ"ב בסיוון )31/5(: 

מעפרה לגבעת אסף – טיול למיטיבי לכת 
במכוניות פרטיות בהדרכת דביר רביב 

"ארמון - מבצר" בספר המדבר - 
טיול אוטובוס בשיתוף עם 'ארץ נהדרת' 

)יציאה מת"א(.
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אותיות כמו בפרשת “ויהי בנסוע”.
וכך פוסק השו”ע בסימן שלד סעיף י”ב: “כל 
כתבי הקודש מצילין האידנא מפני הדליקה 
... וכן ספר תורה שיש בו ללקט פ”ה אותיות” 
ומבאר המשנ”ב- “שעל ידי זה יש עדיין קצת 
קדושת ספר תורה, משום שכן נמצא בפרשת 
‘ויהי בנסוע’“. ויש להבין: מדוע פרשת ‘ויהי 
בנסוע’ יש בה חשיבות גדולה כל כך שהיא 

נחשבת כחומש בפני עצמו? 
פרשת ‘ויהי בנסוע’ מבטאת יסודות אמוניים. 
יש בפרשה זו את תהליך המסע, ההתקדמות 
בו  יש  – המסע  יאמר”  “ובנחה   - והמנוחה 

המסע  אך  ואתגרים,  קשיים  ירידות,  עליות, 
הוא קדימה, מסע של עם ומסע של היחיד. 
להצליח  וכדי  חייו,  של  במסע  נמצא  האדם 
שהתורה  בראש,  ילך  שהארון  צריך  במסע 
תהיה בראש המחנה, של העם ושל היחיד. כך 
האדם והאומה יממשו את הכוחות הרוחניים 
את  לצלוח  יכולה  האומה  בהם.  הטמונים 
“ויפוצו אויבך”, רק   - המאבק עם השונאים 
אם הארון שבתוכו לוחות ושברי לוחות הולך 
בראש, רק אם המצפן של האומה בראש. רק 
“וינוסו משנאיך מפניך”, ומתוך כך באה  אז 

המנוחה “ובנחה ואמר”.

אומר הרקנאטי: בנסע  הוא גמטריה של 
מבטא  יעקב  האבות  משלושת   - יעקב 
וההתמודדות  המאבק  את  מכולם  יותר 
עם קשיים ואתגרים, מאבקים פנימיים עם 
אחיו ומאבקים עם שרו של עשו שמייצג 
יוצא  לפעמים  יעקב  הגויים.  כל  את 
מהמאבק “צולע על ירכו” אך לבסוף הוא 
ישראל  עם  וגם  שכם”,  לעיר  “שלם  מגיע 
נגיע  והקשיים  הגויים  עם  המאבק  לאחר 
השראת  אל   , והרוגע  המנוחה  אל  אי”ה 
ה’  “שובה   – ישראל  כלל  על  השכינה 

רבבות אלפי ישראל”.

על הפרשה בהעלותך
המשך מעמוד השער ספר בפני עצמו

isaacnadlan@gmail.com
טל‘: 03-9303494, 050-5326929 איזק נדל“ן, שיווק, נכסים. רח‘ חובבי ציון 36, פ“ת

שלווה בלב השומרון
בואו לגור בשומרון וליהנות מאיכות חיים, שלווה ובנייה איכותית

אבני חפץ
היישוב: תורני לאומי 

הקהילה:
350 משפחות

הבית: דו משפחתי 
4 חדרים, 103 מ“ר על 
שטח של כ-300 מ“ר

המחיר: ₪836,000

פדואל
היישוב: תורני לאומי 

הקהילה:
250 משפחות

המחיר: 
 ₪1,200,000

מחיר מבצע!!!
₪1,154,000 הבית: 4 חדרים, 112 מ“ר

+ מעטפת 80 מ“ר
+ מרפסת שמש גדולה 

היישוב: תורני לאומי 
הקהילה:

270 משפחות

רבבה
הבית: קוטג‘ טורי

4 חדרים
96 מ“ר בנוי 

המחיר:
₪803,000

w w w. a m a n a . c o . i l

בואו לפגוש אותנו ביריד הדירות שיתקיים ביום א' 2/6 בין השעות 16:00-23:00 בכפר המכביה

מעוניין למכור לקנות להשכיר דירה? 
פרסם עוד היום אצלנו במחירים אטרקטיבים 
במיוחד לנדל"ן ביהודה ושומרון! 

 לפרסום נדב 052-5665052

מועצת יש"ע 
מקדמת את 

הדיור ביהודה 
ושומרון

יהודה ושומרוןהנדל"ן החםיהודה ושומרוןהנדל"ן החם
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עיירה פלונסק שעל גבול רוסיה ופולין, ב
לפני כ-130 שנה, ישבו להם שני נערים 
והתווכחו ויכוח לוהט על הדרך שבה 
צריך ללכת ארגונם הצעיר שהקימו זה מכבר 
ומטרתו  'עזרא'  היה  הארגון  שם  בעיירתם. 
הייתה לימוד עברית לילדי היהודים הפשוטים 
של העיירה והתרמת כספים עבור ארגונים פרו 
ציוניים שעסקו בעבודה עברית בארץ ישראל. 
חילוקי דעות רבים היו אז בין ציבור החסידים 
תססה.  והעיירה  ה'ציונים',  לבין  והמתנגדים 
ושלמה, התחילו כאן את  דוד   – שני הנערים 
ה'קריירה' שלהם ושניהם הפכו למפורסמים: 
בדרכו  מאוד  התקדם  גוריון(  )בן  גרין  דוד 
הממשלה  ראש  לעמדת  הגיעו  עד  הציבורית 
הראשון של מדינת ישראל. לא רבים יודעים 
שבמכתביו  צמח,  שלמה  חברו,  זה  שהיה 
צמח  ארצה.  לעלות  גרין  את  לשכנע  הצליח 
ידוע לרבים כסופר, מחזאי ומבקר ספרות אך 
בסיפורנו זה נלמד מעט על פרק חייו כחקלאי 

מתחיל בארץ ישראל.
שלמה נולד בפלונסק ב-1886, והתחנך ב'חדר' 
וכחמש  לארץ  עלה  ב-1904  מדרש.  ובבתי 
יהודה  במושבות  חקלאי  לפועל  היה  שנים 
המושבה  אל  הגיע  דרכו  בתחילת  והגליל. 
רחובות וחיפש עבודה. היה זה אחר הצהריים 
לוהט אחד ולאחר סעודה צנועה יצא לו שלמה 
סביבו  הסתכל  הוא  ובחולות.  בכרמים  לטייל 
על הנוף ונהנה מהצעידה האיטית. מרחוק ראה 
מולו איכר, חבוש קסקט אפור, שנתן לו את ידו 
קומתו  אוסטשינסקי.  שמואל  שמו  כי  ואמר 
הייתה בינונית וכתפיו צרות. ראשו היה כבוש 
עגולות  היו  זכה,  תכלת  בצבעי  עיניו,  בתוכן. 
מבקש  "מה  וכובש.  רך  היה  וקולו  ובולטות 
"לעבוד  כאן במושבתנו?" שאל.  אתה לעשות 
בכרמים", השיב שלמה. "תכנס באחד הערבים 
לביתי, בכוחי לסייע לך" – והצביע לצד הבית 
שמשמאלו. אף על פי שעתידים היו להיות רעים 
וידידים להרבה שנים, לא שעה שלמה בתחילה 
לבקשת חברו וחזר מיד אחרי השיחה לאכסניה. 
כשקם שלמה למחרת היום לעבודתו, הראה לו 
הפועלים  שוק  אל  הדרך  את  האכסניה  בעל 
שבתחתית המושבה, סמוך לבארה. סוף חודש 
חשוון שפע אותה שנה גשמי ברכה וסופו של 
טרפיהן  כל  הגפנים  והשירו  היה  צונן  כסלו 
והעבודה  בכרמים  הזמירה  עונת  והקדימה 
למושבה  שבשכנות  הכפרים  מכל  בהם. 
חבורות  בוקר  בוקר  התקבצו  לציון  ראשון 
של ערבים שהיו עומדים צנופים יחד כפקעת 
מישהו  וייקח  כורם  שיבוא  וממתינים  גדולה 
ערבים  של  זה  קהל  תוך  אל  לעבודה.  מהם 

מלוכלכים ויחפים מגלגלי סיגריות נכנס שלמה 
עם חליפתו הכחולה, חבוש בכובע הלבד שלו. 
מיד עם היכנסו ביניהם שכחה ההמולה וננעצו 
איכר  זמנית.  בו  ומסוקרנים  עוינים  בו מבטים 
אחד הופיע וצעק: "מוסטאפה, עבד, פאטמה". 
השלושה יצאו מתוך הגוש, אז נח פתאום מבטו 
של האיכר על שלמה: "מה אתה עושה כאן?" 
זרק בכעס. "מבקש עבודה", ענה שלמה. "לא 
מצאת לך מקום נאה יותר אלא בין השחורים 
האלה?" – ונסתלק מלא חימה. אחריו באו עוד 
איכרים וכל אחד מכריז שמות ונוטל את חלקו 
רק  כלפי שלמה,  כעס  אותו מבט של  ובעיניו 
שאלו פשוט פסחו עליו בלי לומר מילה. הגיע 
גם מר בן זאב, לבוש חלוק של בוקר וסנדלים 
ברגליו. הוא הכיר את שלמה ופרץ בצחוק גדול: 

היה  נחפז  אך  לבוש",  באיזה  ועוד  "כאן אתה, 
ולא נכנס עמו בשיחה. החבורה הלכה ופחתה 
ולצידו,  הבחורים  מבין  שלמה  נשאר  ולבסוף 
תשושות  ערביות  זקנות  שתי  מעליב,  כמה 
שלמה  עייפות.  ועיניהן  טלאים  ששמלותיהן 
והנה  ורצה לחזור לאכסניה,  נואש היה  כמעט 
קרב אליו איכר אחד שעמד כל הזמן מן הצד 
והסתכל במחזה. הוא היה גבה קומה וצר ונעול 
באידיש  שאל  כאן?"  עומד  אתה  "מה  מגפיים: 
שלמה  חזר  מבקש"  אני  "עבודה  שלמה.  את 
ואמר. "יש לי יום עבודה בשבילך, גם אם אינה 
ממש הולמת בחור שכמותך. רצונך תבוא עמי 
ותאסוף זמורות גפנים מאחרי הזומרים בכרמי". 
איתי  דיבר  דרובין.  "שמי  אחריו.  הלך  שלמה 
עליך אוסטשינסקי". הוא מדד את שלמה בעיניו 
תוך כדי הליכה. "אין לך בגדים אחרים?". "אין 

לי" ענה 
שלמה. 
"שאדע 
 , ) ל ב ח (

 , ע ד א ש
הרבה".  תזדהם 

עמד  כבר  הקרון 
רתום לסוסים בשער ביתו 

של דרובין, ובחלקו הקדמי ישב ערבי אחד עטוף 
בגלימה ועל ראשו תרבוש מעוגל. הוא היה נראה 
זקן ועל ידו ישב ערבי צעיר הדומה לו, אולי בנו. 
לו  מאחור ישבה לה נערה אחת. באמצע מצא 
שלמה את מקומו. אחר כך עלה דרובין על דוכנו 
זזה.  לקח את המושכות, צייץ לבהמה והעגלה 
משהגיעו לכרם, קפץ דרובין מן העגלה, כופף 
נותן צורה  את קומתו הארוכה והתחיל לזמור, 
החלו  והצעיר  הזקן   – הערבים  שני  לכרמים. 
אספו  הצעירה  והנערה  שלמה  אחריו.  מזרדים 
אחריהם את הזמורות וערמו אותן בצידי הכרם. 
ידיים,  עבודת  שום  עשה  לא  שמעולם  שלמה, 
התקשה מאוד, אך זה היה כלום לעומת העלבון 
שחש מכך שהוא והנערה הצעירה עושים את 
ונכלם מפני  אותה המלאכה. שלמה בוש היה 
פעם  ומפילות  לו  נשמעות  שלא  ידיו  אזלת 
אחר פעם את חבילות הזמורות. ואילו הנערה 
בקלילות,  ברגליה  ומטופפת  זריזה  הקטנה 
אותן  ומסדרת  הערמות  את  ראשה  על  מניחה 
בקלות בצד הכרם. מה רבה הייתה מפלתו של 
שלמה, עת ראה את חליפתו הכחולה היחידה 
מתכסה כתמים של עפר אדמדם, דביק ולח. מר 
דרובין שראה את העלבון על פניו של שלמה 
לא אמר דבר. אט אט התגבר שלמה על העלבון 
החל  הוא  העבודה.  את  ללמוד  נחוש  ונהיה 
לסגל לו אחיזה נוחה בזמורות והגדיל בכל פעם 
בקצת את הכמות על כתפיו. בצהרי היום, החל 
גבו של שלמה לכאוב עד מאוד אך הוא התעלם 
והמשיך הלאה. למזלו, הפסקת הצהריים קרבה. 
אך  קשה,  סיוט  הם  אף  היו  הצהריים  אחרי 
התנחם בכך שראה איך השמש מתחילה לערוב. 
משסיימו את כל שורת הגפנים, המתין דרובין 
 – מטבעות  שתי  לשלמה  והעניק  העגלה  ליד 
שכר עבודתו. "תחזור מחר עם שחרית", אמר. 
שלמה נפטר ממנו ותפילה בליבו: הלוואי וכל 
הלילה ירדו גשמים כדי שלא אוכל לבוא לעבוד 
מהכרם  חזרה  בדרך  שראהו  אדם  כל  מחר. 
מלוכלך ומיוזע, תקע בו את עיניו, משך בכתפיו 
וחייך. "ארוכה מאוד הדרך אל החירות", אמר 

לעצמו שלמה...  
"שנה  צמח  שלמה  של  ספרו  מתוך  מעובד 

ראשונה".

סיפורי ארץ ישראל
אדם ואדמה

אבישי דגן

"מה אתה עומד כאן?" שאל באידיש את שלמה. 
"עבודה אני מבקש" חזר שלמה ואמר. "יש לי יום עבודה 
בשבילך, גם אם אינה ממש הולמת בחור שכמותך. רצונך 
תבוא עמי ותאסוף זמורות גפנים מאחרי הזומרים בכרמי"
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אחוריתמראה
"הכול יודעים, כי בהשתדלותם של טובי עסקנינו 

פה, הסכימה הקרן הקיימת לתת לשישים המתנחלים 
הראשונים שלוש מאות אלף פרנק בתור הלוואה 

לשמונה עשרה שנה, וצריך להודות, כי לולא הכסף 
הזה, כי אז לא נעשה כלום...".

שמעתם את זה, מתנחלי תל-אביב? הציטוט הנ"ל 
שייך לחיים דיזנגוף, ראש העיר הראשון של ת"א, 

בראיון לעיתון "האור", השבוע לפני 100 שנה 
בדיוק. 
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 רבי יוסף קארו
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 



ניקופול, בולגריה. ליל שבועות 1533. רבי יוסף קארו, רבי שלמה אלקבץ 
וחברים נוספים ישבו ללמוד תורה אל תוך הלילה. בעת לימוד המשנה, 
לאחר שסיימו שתי מסכתות, נשמע לפתע קול, שהלך והתחזק - קול 
את  ושיבח  שהילל  השכינה,  של  קולה  זה  היה  אימה.  מלא  אך  נעים 
אשריכם  לכם,  "שלום  לשונו:  היה  וזה  לימודה,  על  הקדושה  החבורה 
אשר  הבא,  בעולם  אשריכם  הזה,  בעולם  אשריכם  יולדתכם!  ואשרי  
נפלה  שנים  כמה  זה  אשר  הזה,  בלילה  לעטרני  נפשכם  על  שמתם 
עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות, ועתה 

החזרתם עטרה ליושנה".

בעקבות ההתגלות החליטו רבי יוסף קארו, שהיה אז בן 48,  
ולהתיישב  ורבי שלמה הלוי אלקבץ לעלות לארץ ישראל 
בצפת, שם התפרנס רבי יוסף ממסחר. עבורם היתה צפת 

בעלת קדושה מיוחדת בזכות קברי התנאים שבאזור.
יוסף קארו למנהיגה  רבי  מונה  חמש שנים אחרי העליה 
של יהדות צפת, הוא עמד בראש בית הדין הגדול ובראשה 

של הישיבה הגדולה בעיר.

ואל  לימודכם  אל  שובו  בני,  "אשריכם  והודיע:  הקול  המשיך 
תפסיקו רגע. ועלו לארץ ישראל, כי לא כל העתים שווים. אין 
מעצור להושיע ברב או במעט, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי 
טוב הארץ תאכלו. ואם תאבו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. אני 
המפרנסת לכם ואני אפרנסכם. ואתם שלום ובתיכם שלום, וכל 

אשר לכם שלום, ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום". 
ועוד הרבה חכמה התגלתה להם באותו לילה, ולא פסק 

פיהם מלומר דברי תורה בגילה ורעדה.




דגן
ה 

תקו

רבי יוסף קארו נולד ב-1488 בספרד לאפרים שהיה תלמיד חכם. בעודו ילד קטן נאלץ רבי יוסף לנדוד עם הוריו 
בעקבות גירוש ספרד, והמשפחה הגיעה לליסבון שבפורטוגל ומשם לקושטא. לאחר שאביו נפטר, גדל קארו בבית 
דודו בקושטא, רבי יצחק קארו, ובבגרותו התבסס באדריאנופול. בעיר זו התחתן ובה זכה למעמד רבני חשוב, 

ובהיותו כבן 34 החל בכתיבת חיבורו על הטור - ה"בית יוסף".
בית  את  הקים  בה  בניקופול,  התגורר  ל-1536   1523 בין  בשנית.  התחתן  הראשונה  מאשתו  שהתאלמן  אחרי 

הכנסת וישיבת בית יוסף ולאחר מכן עלה לארץ ישראל. בצפת נעשה תלמידו של רבי יעקב בירב, והיה 
הראשון להיסמך על ידו עם חידוש הסמיכה.

עשרים שנה ארך חיבור ה"בית יוסף" שנכתב על הארבעה טורים לרבי יעקב בן הרא"ש ובו ערך רבי יוסף קארו 
הלכות  את  שסיכם  הקיצור  לספר  המסכמת.  עמדתו  את  הביע  שבסופם  מעמיקים,  הלכתיים  דיונים 

ה"בית יוסף" קרא שולחן ערוך, אך קיצור זה עתיד היה להיעשות במהלך ההיסטוריה לעיקר.
בזקנתו, כשהיה כבן 80 לערך, התחתן בשלישית, ובגיל מופלג נולד לו בן בשם יהודה. נפטר בצפת בגיל 

87, והידיעה על פטירתו הכתה גלים של אבל בכל רחבי העולם היהודי.

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 
תמונות: סוכנות תצפית, שניאור נחום שוחט, מרים צחי – מקור ראשון, 

רגבים ומוא"ז הר חברון 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
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יל שלום ילדים יקרים!

עליכם לזהות את הדמות המפורסמת*
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 

לפקס 02-6516662.
ita@myesha.org.il :או למייל

בהצלחה רבה!
* רמז: רחוב בירושלים קרוי על שמה

כל המעיינות הכי שווים עכשיו בכל הארץ.
• מפות מפורטות • נ.צ ודרכי הגעה • אתרים קרובים • פריחה וטבע • רקע היסטורי
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צפון
מרכז-דרום

מאור ארץ המעיינותאורי 

 | www.beitel.co.il 

1 - 8 0 1 - 7 0 0 - 2 0 1 שיחת חינם:  
חנות ההוצאה: רח’ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117  | רח’ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 
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המדריך השלם
לנקודות המים 

הקסומות בישראל
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עציון  שבגוש  אפרת  בישוב  מטטה  האקונה 
החליטו להעלות את ההצגה המפורסמת “מלך 
האריות” באופן מיוחד ויוצא דופן. מאות מתושבי 
אפרת, מבוגרים ונוער כאחד, עזבו את עיסוקיהם 
שחקנים   120 נבחרו  בהם  לאודישנים  והגיעו 
עם  חזרות  של  שבועות  לאחר  צוות.  ואנשי 
הבמאית שני לחמיש-ויסברט, המפיק המוסיקלי 
עמית בן עטר ובניצוחה של מנהלת המתנ”ס נטע 
1 ונרשמה כהצלחה גדולה.  מגן, עלתה ההצגה 
ההצגה צפויה לעלות שוב על הבמה בשבועות 

הקרובים.
אהבתי תורתך ערב חג השבועות התכנסו ביישוב 
עלי מאות תלמידים והוריהם לערב מרומם ומרגש 
נשמת  לעילוי  הוקדש  אשר  תורה  של  לכבודה 
הרב דן שמואל מרצבך זצ”ל. הערב היווה סיום 
במהלכו  שבועות,  שבעה  בן  מסכתות  למבצע 
למד כל תלמיד עם אביו מסכת שאינה נלמדת 
התלמידים  בפני  ברכות  נשאו  הרגיל.  בסדר 
הרב  אריאל  העיר  רב  הוקרה:  תעודות  והעניקו 
שילר  אברהם  הרב  עלי  הישוב  רב  צדוק,  שלום 

. 2 ומנהל תלמוד התורה הרב שי בן שלום 
בשחמט  הארץ  באליפות  המלכים  משחק 
לחטיבות הביניים זכתה במקום הראשון נבחרת 
חברי  בסוסיא.  חברון  הר  האזורי  הספר  בית 
ערק,  אוראל  כהן,  איתן  גרוס,  ידידיה  הנבחרת  
אל  בדרך  גברו   3 גרשגורן  וזאב  קיגיס  אסיף 

הכפר  מתיכון  התואר  מחזיקי  על  גם  האליפות 
בנבחרת  הידוע  ומופת  שבח  תיכון  ועל  הירוק 
קיגיס  זאב  מאמן  הנבחרת  את  שלו.  המשובחת 
המקיים חוגי שחמט במספר מוסדות חינוך בהר 
חברון, בהם לוקחים חלק למעלה מ-200 ילדים 

ובני נוער.
רחבי  מכל  אופניים  רוכבי   500 מעל  דווש  הכל 
הארץ הגיעו לחנוך את שבילי הסינגל המקצועיים 
שבבנימין  שילה-עלי  באזור  לאחרונה  שהוכשרו 
)תמונת השער(. בהסרת הלוט מעל סלע השביל 
יש”ע  מועצת  ויו”ר  בנימין  מועצת  ראש  התכבד 
לנדאו  חובב  ביצע  הסרט  גזירת  ואת  רואה  אבי 
האירוע  במסגרת  השבילים.  ומבצע  מתכנן 
נפתחו לרכיבה עשרות ק”מ בשני שבילים: סינגל 
שילה,  עמק  כרמי  וסינגל  שילה  מעיינות  סובב 
הישובים  באזור  נוספים  שבילים  יחנכו  ובקרוב 

טלמון ודולב.
נפתח   106 עירוני  מוקד  בתושב  מתמקדים 
. המוקד  4 לראשונה במועצה האזורית גוש עציון 
מציע לתושבים מענה ושירות יעילים במשך 24 
המועצה,  מנכ”ל  כולה.  השנה  כל  לאורך  שעות 
בוצעו  האחרונים  “בשבועות  כי  אומר  וולר,  רועי 
עבודות הרצה ובדיקה של המערכת, וכעת היא 
מוכנה לפעילות”. שיפור משמעותי נוסף לתושבי 
גוש עציון שנחנך באחרונה - תחנת מוניות בישוב 
היום  עד  להזמין  שנהגו  האזור  תושבי  אפרת. 

ליהנות  יוכלו  בירושלים  גילה  משכונת  מוניות 

גם  ולתאם  הקרובה  התחנה  משירותי  מעתה 

נסיעות ארוכות טווח.

ָתְיָנה שנים לאחר שננטשו שבילי תל דותן  ֵנְלָכה ֹדּ
ותל חפר מסיבות ביטחוניות, הגיעו לשם בבוקר 

הארץ  רחבי  מכל  מטיילים   131 האחרון  שישי 

יוסף  נמכר  בהם  ההיסטוריים  במקומות  וצעדו 

ובהם ישב שלמה המלך. הטיול התקיים ביוזמת 

“עמיתים  ובסיוע  שומרון  האזורית  המועצה 

ליוזמה  הורן.  ועמית  אררט  עמית  של  לטיולים” 

הצטרפו גרשון מסיקה ראש המועצה, פסח רובין 

מדרשת  ראש  אלמקייס  ויאיר  האירוע,  מיוזמי 

שומרון שהדריך במקום יחד עם מאיר רוטר.

מתפללים “יחד” ביום שישי האחרון נחנך בשכונת 
 - “יחד”   - חדש  כנסת  בית  עלי  בישוב  שיר  נווה 

לטובת  יחדיו  שחברו  התורמים  קבוצת  שם  על 

בנייתו. כיבדו בנוכחותם: הרב אברהם שילר - רב 

- ראש המועצה האזורית  אבי רואה  הישוב עלי, 

וראש מועצת יש”ע, זאב חבר )זמביש( וחיים פוגל 

המקומי  הוועד  יו”ר  האירוע  את  הנחה  מאמנה. 

בעלי, קובי אלירז. את דברי הברכה בשם קבוצת 

המזוזה  ואת  שוגרמן,  דרור  הביא   5 התורמים 

המרכזית קבע מאיר נגה.

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

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

הגיבורים האמיתיים
השבוע יצאו חברי 'ישראל 
תל- בדרום  לסיור  שלי' 
פרויקט  במסגרת  אביב, 
בשטח".  שלי  "ישראל 
אורחים  להכנסת  זכינו 
תושבי  של  מחבקת 
אותנו  שלקחו  השכונות 
באזור  הייסורים  במסע 

לוינסקי ומדרחוב שאנן. הם קוראים לזה מדינה בתוך מדינה. אנחנו 
קוראים לזה אנרכיה בתוך מדינה. פגשנו את המציאות העגומה של 
ביוב,  סמים,  שיכורים,  כולנו:  את  להדאיג  שצריכה  תל-אביב  דרום 
זכוכיות שבורות, ביכנ"ס שהפך לפאב, ניצולי שואה שמפחדים לצאת 
לצד  לעמוד  תמשיך  שלי'  'ישראל  פחד.  איומים,  הזנחה,  מהבית, 
יחד להפסקת המצב  ולפעול  נמשיך לחזק אותם  תושבי השכונות. 

הנורא הזה.

באצטלת  אנטישמיות 
"כיבוש"

לאור יום מונף דגל עם צלב הקרס 
בבית-אומר,  הבתים  מעל  הנאצי 
הכביש  על  עציון,  מגוש  דקות   5
דאגה  תצפית  סוכנות  הראשי. 
לתעד, והעולם צריך לדעת. חברי 
מנהל  חן,  לניצן  פנו  שלי'  'ישראל 
הממשלתית  העיתונות  לשכת 
אקטיבי  באופן  שיפעל  ודרשו 
שיותר  כמה  למקום  להביא 
השקר  וזרים.  מקומיים  כתבים 

צולמה  היא  של 1940,  באירופה  צולמה  לא  הזו  התמונה  להיחשף.  חייב 
בישראל 2013. הדגל הנאצי רק ממחיש את ניסיונות הרצח היומיומיים על 
הכביש - על ידי בקבוקי תבערה ואבנים. תודה לסוכנות הידיעות תצפית 

שצילמה והעבירה לנו את התמונה המזעזעת.


