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רבי ב “אמר  ט”ז(  אות  )פס”ה  מדרש 
עמדו  לא  מעולם  כהנא,  בר  אבא 
כבלעם  העולם  לאומות  פילוסופין 
הרשע וכאבנימוס הגרדי, נתכנסו כל אומות 
יכולים  שאנו  תאמר  לו:  אמרו  אצלו  העולם 
להזדווג לאומה זו? )ולנצחם במלחמה( אמר 
בתי  ועל  כנסיות  בתי  על  וחזרו  לכו  להם 
תינוקות  שם  מצאתם  אם  שלהן,  מדרשות 
להזדווג  יכולים  אתם  אין  בקולם  מצפצפין 
להם. שכך הבטיחם אביהם הקול קול יעקב, 
בזמן שקולו של יעקב מצפצף בהלכה בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות אין הידיים ידי עשו. 
ואם לאו, הידיים ידי עשו. אתם יכולים להם”. 

ע”כ לשון המדרש.

הניגודים שבין יעקב לעשו הם קיצוניים, אין 
של  עולמו  אחת.  בכפיפה  לדור  יכולין  הם 
עולם  רוחני,  עולם  תורה,  של  עולם  יעקב 
עשו  לעומתו  והרוח.  הנשמה  על  שמביט 
המסמל את החומר, את הקיים העכשווי, אינו 

צופה פני העתיד הרוחני. אני כאן, ועכשיו.
יצחק אבינו היה תמה ושואל כיצד יתיישבו 
אחד.  בקנה  יעלו  היאך  הללו,  הדברים  שני 
ורבקה רואה ויודעת שאין חיבור בין הקטבים 
של  מדרשם  מבית  לה  שנאמר  כפי  האלה, 
ישוו  לא   - יאמץ”  מלאום  “ולאום  ועבר  שם 

בגדולה, כשזה קם זה נופל.
הקוטביות הזו צריכה לתת לנו את העוז הגדול 
תהיה  שירושלים  בימינו  תורה  קול  להעמיד 

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  362
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   46  | תשע"ד  חשוון 
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המשך בעמוד 3

באר שבע ואשקלון, לוד ותל אביב, בית 
שאן וטבריה – בכל פינה בארץ משווע 
עם ישראל להתפתחות אמונית, ערכית, 
הזה  הצורך  ועל   – ולאומית  ציונית 
תורניים  גרעינים  עשרות  עונים  בדיוק 
של  הברוכה  הצלחתם  הארץ.  ברחבי 
בבחירות  גם  שהתבטאה  הגרעינים, 
המקומיות בשבוע שעבר, שואבת כוח 
ביש”ע  ההתיישבות  מאנשי  מועט  לא 
תחת  לעדנה  וזכתה  ובהווה,  בעבר 
הגרעינים  מקים  תובל,  ש”י  של  ניהולו 
בישעמדה  הארץ.  ברחבי  המשימתיים 
שנפטר  ש”י,  של  פועלו  על   – השבוע 
העמוק  הקשר  ועל   ,48 בגיל  השבוע 
שזיהה בין פעילותם של הגרעינים לבין 

מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה תולדות

הקול קול יעקב
הרב יעקב צ’יקוטאי
 רב העיר מודיעין וחתנו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל

מה עם הקליטה?
8מה קורה

ש”עמדה
י

בית כנסת האר"י46
מקומות בארץ ישראל

סופו שמתאכזר לרחמנים
4,500 איש, בהם בני משפחות שכולות ופעילי "ישראל שלי", התחברו השבוע לשרשרת אנושית 

סביב כלא "עופר" במחאה על שחרורם של עוד 26 מחבלים מהכלא הישראלי )עמוד אחורי(

בין כסה לעשור חלק ג'
סיפורי ארץ ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

לאחר הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, גדל 
והלך מספר הגרעינים התורניים ברחבי הארץ. 
הסיבה:  את  ש”י  מסביר  הסרטונים  באחד 
“מעבר לכאב הגדול על הגירוש מגוש קטיף, 
הציבור  של  גדול  היותר  שהכאב  חושב  אני 
הציוני-דתי היה שראינו שלעם ישראל זה לא 
אכפת. הרגשנו שהם לא מזדהים אתנו אפילו 
שלוקחים  ביותר,  הבסיסית  האנושית  ברמה 
אנשים ומגרשים אותם מהבית שלהם, מעבר 
וזה  כלום.  כאילו  עבר  זה   - הפוליטי  לעיסוק 
לאנשי  כאב  זה  הדתית.  לציונות  מאוד  כאב 
הגוש. ואני חושב שבעקבות זה, הרבה מאוד 
אנחנו  שגם  החליטו  הדתית  בציונות  אנשים 
אנשים  מסוים.  נפש  חשבון  לעשות  צריכים 
שלאו דווקא גרו בגוש קטיף... והחליטו שהם 
רוצים  ישראל,  לעם  להתחבר  לנסות  רוצים 

לנסות להשפיע...”.

ש”י תובל, שנפטר השבוע בגיל 48, ניהל את 
“קרן קהילות” - הגוף היוזם והדוחף מאחורי 
מפעל הגרעינים המשימתיים ברחבי ישראל. 
מזה יותר מ-20 שנה, טיפח ש”י את הגרעינים 
בכל אתר ואתר, האמין באנשים בשטח, גייס 
יד לכל מי  ונתן  כיוון  את הכספים הנדרשים, 
שהזדקק לה, ומתוך מנהיגות נחרצת שלוותה 
במשימה  עמד  ענווה,  של  נכבדת  בכמות 
בגאווה גדולה. “הוא חינך אותנו שבגרעין בעיר 
לאנשים”,  להתחבר  כדי  ענווה  המון  צריכים 
התורני  מהגרעין  ראובן  אליהו  השבוע  סיפר 
שליחות  תחושת   - השני  “ומהצד  באשקלון, 

חזקה, אנרגיות ורצון לעשות שינוי”.

בחיבור  ראה  ואוהביו,  קרוביו  מספרים  ש”י, 
מעשה  יש”ע  עם  התורניים  הגרעינים  של 
החיבור  הראשונה.  מהמעלה  אסטרטגי 
למפעל  הגרעינים  של  והרוחני  התודעתי 
החשובים  הנדבכים  אחד  היה  ההתיישבות, 
שני  בין  החיבור  נוצר  איך  שלו.  בעשייה 

המפעלים, שנראים לכאורה מנוגדי מטרה?

עדיין  שהיו  הגרעינים  ההתנתקות,  לאחר 
משמעותית  לתוספת  זכו  בהתהוות,  מפעל 
גילאים  בטווח  משפחות  של  אדם,  כח  של 
רחב שהחליטו שהן רוצות לבוא ולגור בעיירות 
אביב,  תל  כמו  הגדולות  ובערים  הפיתוח 
ואופקים.  אשקלון  כמו  פריפריה  ערי  וכן  יפו 
הציבור הציוני-דתי החל להפנים את הצורך 
להתחבר  ולנסות  והחממה,  מהבועה  לצאת 

יותר לעם ישראל.

אחת  את  ראה  מקורביו,  מספרים  ש”י, 

המשימות המרכזיות של הגרעינים בפתיחת 

לבו של העם לעניין יהודה ושומרון, שהרי יו”ש 

יו”ש  בלבד.  למתנחלים  השמור  עניין  אינה 

אמור לעניין את כל עם ישראל. זהו ליבה של 

כספנו  ושאליו  אבותינו  חיו  בה  ישראל  ארץ 

בגלות.  והקשות  הארוכות  השנים  כל  לחזור 

ביכולתם  יש  לתפיסתו,  התורניים,  הגרעינים 

חוסר  ממנות  בציון  היושב  העם  את  לנער 

ממקורות  אליהם  המופנות  והצדק  ההיגיון 

ישראל,  לעם  טוב  מה  להם  ולהראות  שונים, 

ולעולם כולו, וכן אפילו לערביי יו”ש.

לפני כשנתיים החליט ש”י לקחת את הרעיון 

לשלב היישום. מועצת יש”ע ואנשי הגרעינים 

את  יחד  הניפו  ש”י,  של  בהנהגתו  התורניים 

ההתיישבות  ודגל  התורניים  הגרעינים  דגל 

בארץ  היהודית,  הזהות  דגל   – יחד  ביו”ש 

שיתופי  ש”י  הוביל  אלה  בשנתיים  התנ”ך. 

מיש”ע,  שבאו  הגרעינים  אנשי  של  פעולה 

עם הקהילות השונות ברחבי הארץ. החיבור 

בלמידה  בפרוייקטים,  התבטא  מחדש 

אודות  קהילה  לרכזות  בכנסים  משותפת, 

עבודה קהילתית נכונה ועוד.

ובקרן  הפרק,  על  עמדו  עוד  רבות  תכניות 

של  לזכרו  אותן,  ליישם  מתכוונים  קהילות 

האיש אשר הוביל את הקרן בדרכה הייחודית, 

צרורה  נשמתו  תהא  היהודית.  הישראלית, 
בצרור החיים. 

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

תמונות: מרים צחי – מקור ראשון, מרכז קטיף הפקה:  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662
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w w w . m y e s h a . o r g . i lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ל ק נ ר פ ב  ד נ

+
פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

אדום וישראל
נדב פרנקל

ורב יעבד צעיר אמר ר’ הונא אם זכה – 
רבה,  )בראשית  יעבוד   - לאו  ואם  יעבד, 
פרשה סג’(. ואכן, כשאנו מתבוננים בהיסטוריה 
את  לראות  יכולים  אנו  המקרא,  תקופת  של 
ישראל  יד  לעיתים  המדרש:  דברי  התגשמות 
בגבול  נוגסת  אדום  ולעיתים  אדום,  על  חזקה 

ישראל.
אדום שוכנת מדרום מזרח לים המלח, ויושביה 
הקימו בה ישובים גדולים ומבוצרים כדי להגן על 
גבולם מפני חדירת שבטי המדבר, וכדי לשלוט 
על דרכי סחר הנחושת העוברות בארצם. כאשר 

נדדו שבטי ישראל במדבר, לא נתן מלך אדום 
רשות לישראל לעבור בגבולו, והעם נאלץ לנדוד 
במדבר שממזרח לאדום כדי להגיע לארץ כנען. 
בימי דוד, גברה יד ישראל על אדום, ודוד כבש 

את אדום ושם בה נציבים.
בסוף ימי הבית הראשון, כאשר ממלכת יהודה 
לנגב  לחדור  האדומים  החלו  מכוחה,  איבדה 
המזרחי.  באחד מהאוסטרקונים )כתבי החרס(, 
המלך  ודבר   ”... נאמר:  ערד,  בתל  שנמצאו 
להעיד  שלחתי  הנה  בנפשכם.  אתכם 
פן  אלישע!  את  האנשים  היום  בכם 
צוו  ערד  שמה!” שומרי מצודת  אדום  תבוא 
לשלוח חיילים לשטחי הנגב, כדי להתגונן מפני 
אוסטרוקונים  נמצאו  הנגב  ברחבי  האדומים. 
האדומי.  האל  קוס,  לאל  המוקדשים  רבים 

האוסטרוקונים מעידים על התפשטות האדומים 

החלו  הראשון  הבית  חורבן  לאחר  זה.  לאזור 

האדומים להתיישב גם בדרום הר חברון, וגבולם 

הצפוני בראשית ימי הבית השני היה בעיר בית 

צור, הנמצאת ליד היישוב כרמי צור של ימינו. 

בספרים:  לאדום.  חורבן  ניבאו  רבים  נביאים 

ישעיה, ירמיה, יחזקאל ומלאכי, מוקדשים פרקי 

במקביל  אדום  חורבן  את  המתארים  נבואה 

היא  ביותר  ישראל. הדוגמא הבולטת  לתקומת 

נבואת  היא  כולה  הנבואה  כל  עובדיה:  נבואת 

ְוָעלּו  בפסוק:  מסתיימת  והיא  אדום,  על  זעם 

ֵעָשׂו  ַהר  ֶאת  ִלְשׁפֹּט  ִצּיֹון  ְבַּהר  מֹוִשִׁעים 
ְוָהְיָתה ַלה’ ַהְמּלּוָכה.
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מדן ועד אילת

ראה  ואוהביו,  קרוביו  מספרים  ש”י, 
בחיבור של הגרעינים התורניים עם 
מהמעלה  אסטרטגי  מעשה  יש”ע 
הראשונה. החיבור התודעתי והרוחני 
של הגרעינים למפעל ההתיישבות, 
החשובים  הנדבכים  אחד  היה 
בין  החיבור  נוצר  איך  שלו.  בעשייה 
לכאורה  שנראים  המפעלים,  שני 

מנוגדי מטרה?
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עומדת על תילה. עומדות היו רגלינו בשעריך 
ירושלים - מי גרם שיעמדו רגלינו במלחמה? 

שעריך ירושלים שהיו עוסקים בתורה.
קול יעקב הרוחני זהו קול המקיים את העולם 
היהודי לדורותיו. מקום שפסק בו קול התורה 
הרי חורבנו קרב ובא. וכפי שאמר אברהם אבינו 
“כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה - 
והרגוני”. התורה מביאה את יראת ד’, מביאה 
ד’, במקום שיש בו מקדש מעט הרי  את דבר 
החיבור אל הקודש גורם לקול יעקב לבוא לידי 

ביטוי. וקיום המקום.
לגנזי  לעלייתו  יום  שלושים  ימלאו  השבוע 
מרומים של מרן עטרת ראשנו הראשון לציון 
רבינו עובדיה יוסף זצוקלל”ה. קול תורה שנדם. 
קול יעקב שהיה מושמע בכל הארץ בכל בתי 
כנסיות ובתי מדרשות נאסף מאתנו. “סעו המה 
חשכה  איכה  לאנחות”,  אותנו  עזבו  למנוחות 

יבונן.  מי  גלמוד  כמו  והתלמוד  ההלכה,  אור 
וסוד תורה היש מוציא לאורה, ומי הוא זה עלי 
לנו  היה  שלו  התורה  בלימוד  כי  יגונן.  הדור 

אגוני ומצלי )הגנה רוחנית(.
היסוד של רבנו היה תורה. והעמידו תלמידים 
הרבה. כל יום משחר נעוריו היה מרביץ תורה 
בעדרים שהתכנסו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, 
יום  בתום  כפיים,  יגיעי  עמל,  אנשי  ילדים, 
עבודתם באים לשמוע שיעור בגמרא, בהלכה, 

במוסר ובאגדה. הכל היה בו. איש אשכולות.
אבלות  עובדיה  חזון  בספרו  עט”ר  מרן  כותב 
ב’: “אודה ד’...זכיתי שנתקיים בי עולמך תראה 
אשר  שמים  יראי  בתים  בעלי  ואותם  בחייך, 
תורה,  אותם  ולימדתי  ורביתי  טיפחתי  יגעתי 
באלפי  הצעיר  בהיותי  מקדמוני,  חרפי  בימי 
ישראל, ואותי יום יום ידרשון, ישאלוני משפטי 
מרן:  וכותב  יחפצון…”  אלהים  קרבת  צדק 

“זכיתי לראות דור ישרים מבורך יוצא מאותם 
בתורה  עוסקים  בנים  ובני  בנים  תלמידים, 

ובמצוות”.
היה  הקהלים  לכל  השמיע  שמרן  תורה  קול 
היסוד בחייו כאשר המטרה היתה זיכוי הרבים 
להביאם לבית ד’. “שבתי בבית ד’ כל ימי חיי” 
להגדיל תורה ולהאדירה. ובעת ֵהאספוֹ קידוש 
שם שמים ברבים. שכל בית ישראל בכו וליוו 
ימי  כל  שיגע  התורה.  לוחות  ארון  ארונו,  את 
החיסרון  את  ומרגיש  בוכה  ישראל  ועם  חייו. 
הוא  כי  ראשנו.  עטרת  מרן  של  מהסתלקותו 
“כי הם  בחייו את המשפט היומי שלנו:  ביטא 
חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה”. זוהי 
דרכו של מרן להשמיע קול יעקב קול התורה 
בכל מקום. יהי רצון שיהא מליץ יושר על כלל 
העם  על  ישפיע  עדן  וממנוחתו  ישראל  עם 

היושב בציון גאולה שלימה אמן. 

על הפרשה תולדות
המשך מעמוד השער הקול קול יעקב

דירות וקוטג‘ים מרווחים 
עם אופציה להרחבה בחלק 

מהיחידות.

מחיר שכל אחד 
יכול לעמוד בו.

שכונה מעורבת, קהילה חמה, בתי 
כנסת, בתי ספר יסודיים, ישיבות 

תיכוניות, ישיבת הסדר, תנועות נוער,  
מרכז קניות, בנק, תחבורה ציבורית.

15 דקות מכפר סבא, 
25 ד‘ מתל אביב,

עוצר נשימה...

מגוון רחב של קוטג‘ים, דירות גן ודופלקסים 4-6 חדרים.
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סיפורי ארץ ישראל
בין כסה לעשור – חלק ג'

אבישי דגן

וש ברנע, חייל משוחרר טרי, חוזר ג’
אפריקה,  דרום   – הולדתו  ארץ  אל 
מספר ימים לפני פרוץ מלחמת יום 
הכיפורים. הוא מתקבל בחמימות על ידי בני 
משפחתו האוהבים ומתחיל לתכנן את חייו. 
גו’ש יוצא אל תפילת יום כיפור בבוקרו של 
ברוך  את  הכנסת  בבית  ופוגש  הגדול  היום 
וחבר  הישראלית  השגרירות  איש  שפירא, 
של משפחת ברנע. ברוך נראה מודאג, אחרי 
לגבי  מישראל  מגיעות  סותרות  שהודעות 

כס מתנהלת  התפילה  למלחמה.  צמוכנות 
דרה עד הרגע הגורלי - .זמן מנחה, בשעה 
1430 אחרי הצהריים, אז מתקבלת ההודעה 
מול מצצ  – חזיתות  פרצה בשתי   – מלחמה

רים ומול סוריה. מדינת ישראל מוצאת את 
היום הקדוש  בעיצומו של  עצמה מופתעת 
נמצ חייליה  אלפי  מאות  עת בשנה,   ביותר 

צאים בבתי הכנסיות. 
ברוך  של  ההסתודדויות  את  שראה  גו’ש 
אל  התקרב  מהמתפללים  חלק  עם  שפירא 
הקבוצה שם התבשר על ידי ברוך כי מלחמה 
פרצה. גו’ש ההמום חזר למקומו בקדמת בית 
היה להתרכז בתפילתו.  יכול  לא  הכנסת אך 
ההסתודדויות הפסיקו ובית הכנסת התארגן 
לקראת תפילת ‘נעילה’. גו’ש הסתכל מסביבו, 
כל בית הכנסת היה מלא מפה לפה - בדרך 
כלל, נהגה הקהילה המסורתית של יוהנסבורג  
להגיע אל התפילה בהמוניה רק לקראת סוף 
ה’נעילה’, אך כבר בשעה שלוש, שלוש שעות 
לפני הצום, בית הכנסת רחש המון רב ונרגש.
כל  למראה  והתחזק  עצמו  את  אסף  ג’וש 
ההמון הדואג אך המאוחד. הוא ראה פתאום 
ביותר מחברי  והציניים  מסביבו את החזקים 
הקהילה מוזילים דמעה סביבו, נשים התפללו 
בעיניו  פתאום  דמה  הכנסת  בית  בעוצמה, 
לכוורת רוחשת של דבורים פעלתניות. הוא 
התכנס לרגע עם עצמו ופתח בתפילה אישית 
מתוך קרביו, מתוך עומקים שלא ידע כי קיימים 
בו, על שלמות עם ישראל ואדמתו. הוא הבין 
לפתע בבהירות כי כל עם ישראל באשר הוא, 
מתפלל כרגע. ג’וש ידע עכשיו – מקומו יהיה 
מעתה בארץ ישראל. החזן התפלל חרש, בכי 
עלה מכאן ומשם. “השם הוא האלוקים” צעקו 
עצמם...  את  מחזקים  גדולה,  בכוונה  כולם 
גופו  כל  את  שהרעידה  השופר  תקיעת  ואז 
של ג’וש... שקט השתרר עד שהתעשת אחד 
המתפללים והחל לשיר בשקט: “בשנה הבאה 

בירושלים...” הקהל כולו  הצטרף, 
לעצמו,  חשב  ג’וש  הפעם,  אך 
ומחייבת  יותר  עמוקה  המשמעות 
וג’וש,  הסתיים  הכול  יותר.  הרבה 

אביו ואחיו מיהרו עם ברוך שפירא ועוד כמה 
שם  שפירא,  ברוך  של  ביתו  אל  מתפללים 
בירושלים  החוץ  משרד  אל  להתחבר  יוכלו 
מספר  לצלצל  ניסו  הם  קורה.  מה  ולדעת 
פעמים ללא הצלחה, בינתיים הרדיו נפתח על 
בי.בי.סי כדי לקבל מידע. נראה היה כי המצב 
חמור מאוד – המצרים פתחו במתקפה אדירה 
על מוצבי התעלה וחצו אותה אל מול כוחות 
דלים מאוד של ישראל. גם הסורים מתקיפים 
בכוחות שריון אדירים ועדיפים בהרבה וכבר 
הקהל שהתרכז  הגולן.  ברמת  שטחים  כבשו 
ובינתיים  וגדל  הלך  בביתו של ברוך שפירא 
השיג ברוך את משרד החוץ. השיחה הייתה 
קצרה ועניינית – ישראל במצב לחימה קשה 
ביותר, כל לוחמי המילואים מגויסים. מטוסי 
אנשי  הובלת  למען   - מוחכרים  על”  “אל 
מילואים בחזרה לארץ ובשביל כל אדם אחר, 
באותו  כבר  כי  הבין  ג’וש  דיפלומטים.  כולל 
הלילה אמור לצאת מטוס לישראל, והוא עזב 
את ביתו של ברוך בלי לומר דבר וחזר לביתו. 
לו  קשה  היה  לא  קצרה,  הייתה  ההתארגנות 
לזכור איך אורזים תיק כשחוזרים לצבא. אביו 
ואחיו חזרו אף הם כחצי שעה אחריו והסתכלו 
רייצ’ל  תיקו.  את  שארז  בזמן  בשתיקה  עליו 
אתו  לנסוע  גם  רוצה  שהיא  ואמרה  בכתה 
ואולי תוכל לעזור בבתי חולים... הרדיו טרטר 
מתאר  ברקע,  הזמן  כל 
של  הצלחותיהם  את 
המצרים והסורים. אביו 

ל  כיבה ש ג’וש 

כבר  התיק  בבית.  השתרר  שקט  הרדיו.  את 
היה ארוז. לא נותר מה להגיד. ג’וש חיבק את 
כל אחד מבני משפחתו ויצא עם אביו לעבר 
הספקתי  “לא  לאביו,  אמר  בדרך  המכונית. 
לעזור לך עם הסוכה...” אביו לא ענה, רק שם 

את ידו על יד בנו ולחצה בחום. 
הטיסה עברה מהר וג’וש וכמה עשרות חיילי 
יחד  אפריקה  בדרום  ששהו  כמוהו  מילואים 
מן  ירדו  דיפלומטים,  משפחות  מספר  עם 
המטוס אל תוך החום הישראלי. כבר בשדה 
שבדקו  צבא  אנשי  פניו  את  קיבלו  התעופה 
את שיוכו הצבאי וביקשוהו לחבור ליחידתו. 
ג’וש עלה על אוטובוס שהסיע את החיילים 
חלפו  מעליהם  בצפון.  ההתארגנות  לאזורי 
אוזניים.  מחריש  ברעש  מטוסים  הזמן  כל 
ג’וש כי חג הסוכות  משהגיעו לטבריה, נזכר 
יהיה למחרת והוא הצטייד בארבעת המינים 
במטרה לזכות את חבריו שאולי לא הספיקו 
מעצרת  אותם  הקפיצו  עת  זאת,  לעשות 
אזורי  אל  ישר  גן  ברמת  שהייתה  החטיבה 
הלחימה בצפון הרמה. כשהגיע ג’וש לשטחי 
של  בפיקודו  הסיירת  כי  גילה  ההתארגנות 
הייתה  כבר  הנערץ,  מפקדו  ויניק,  שמריהו 
לחזק  כדי  הרמה  צפון  לכיוון  הנגמ”שים  על 
את הכוחות של גדוד 13 שנלחמו שם בחירוף 
נפש. ג’וש רץ ועלה על הנגמ”ש האחרון בטור, 
שם נפל היישר לזרועותיהם של חבריו, אותם 
עזב אך לפני שבועיים בשטחי האימונים. הוא 
התקבל בחיבוקים עזים ובדיחות על חשבונו, 
הלך  את  ביטאה  חבריו  פני  על  הרצינות  אך 
הרוח. “המצב לא טוב כידוע לך” אמר אחד 
“לעזור  ג’וש.  שאל  אנחנו?”  “לאן  מחבריו. 
ו-105.   104 המוצבים  באחזקת   13 לגדוד 
הלחימה שם קשה”. השיירה יצאה לדרך, ג’וש 
הרגיש כי לבו שלם פה במחיצת חבריו, בדרך 
יעברו  והלאה  מכאן  ומדינתו.  עמו  על  להגן 
עליו כשבועיים קשים מאוד במחיצת חבריו: 
הם ייכנסו לעומק הרמה הסורית ויילחמו שם 
ואחר כך ייקחו חלק חשוב בניסיונות הכיבוש 
הסורי.  הקומנדו  מידי  החרמון  של  מחדש 
הוא גם יראה איך מפקדו שמריהו ויניק נופל 
בקרב, מתוך גבורה עצומה ואת חבריו יוצאים 

לחלצו תחת אש. 
המלחמה הסתיימה לבסוף אחרי ימים קשים 
הישגים  ועם  מפרכת  לחימה  של  וארוכים 
עם  גורלו  את  סופית  יקשור  ג’וש  עצומים. 
גורל ארץ ישראל, בעקבותיו אף תבוא שאר 
המשפחה שחוותה את חוסר הוודאות, הדאגה 
וגם הגאווה על בנם שנלחם אי שם על ארצם 

ההיסטורית. 

הנגמ”ש  על  ועלה  רץ  ג’וש 
נפל  שם  בטור,  האחרון 
של  לזרועותיהם  היישר 
לפני  עזב אך  אותם  חבריו, 
שבועיים בשטחי האימונים. 
בחיבוקים  התקבל  הוא 
חשבונו,  על  ובדיחות  עזים 
חבריו  פני  על  הרצינות  אך 
הרוח.  הלך  את  ביטאה 
לך”  כידוע  טוב  לא  “המצב 

אמר אחד מחבריו
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בפרשתנו נולד עשו "אַדְמוֹנִי, ּכֻּלוֹ ּכְאַּדֶרֶת שֵׂעָר" ומיד 
יוצקים  עליו חז"ל קיתונֹות של בוז ומתחרים בינהם מי 
ישמיץ אותו יותר. הפער בין דמותו על פי הפשט לבין 
הדמות שחז"ל בלהט מתאמצים להשחיר את פניה- 
תמוה. מה יש בו בעשו שמלבה את היצרים של חז"ל 

? למה חזל מכנים אותו 'עשו הרשע'? מה פשעו?

ָעֵיף,  ַהֶּזה-ִּכי  ָהָאדֹם  ִמן-ָהָאדֹם  ָנא  "ַהְלִעיֵטִני 
עשו  של  היותו  ֱאדֹום".  ָקָרא-ְׁשמֹו,  ַעל-ֵּכן  ָאנִֹכי; 
אבי ממלכת אדום, היא כנראה הסיבה ליחסם של 
ולסבל  לרוע  סמל  היא  בנבואות  אדום  אליו.  חז"ל 
ּבְגָדִים"?  ֲחמּוץ  מֵאֱדֹום,  ּבָא  "מִי-זֶה  ישראל  עם  של 
נקמה של  נחמה שמבטיחה  בנבואת  ישעיהו  שואל 
ְיֵז נִצְחָם  ה' באדום "וְאֶדְרְכֵם ּבְאַּפִי, וְאֶרְמְסֵם ּבֲַחמָתִי; ו

עַל-ּבְגָדַי" .

הרומית,  האמפריה  של  עליתה  עם  השנים,  בחלוף 
את  חז"ל  ייחסו  ישראל,  בארץ  גם  ששלטה 
כפי  הנוצרית.  לרומי  אדום  מלכות  של  המשכיותה 
שכותב האברבנל :" והנה חכמי האמת קבלו שנפש 
עשו נתגלגלה בנפש ישו הנוצרי...ואולי שעל זה נקרא 
ישוע שאותיותיו הם אותיות שם עשיו במילואו ומפני 
היה  אותו  ועובדים  ואמונתו  בדתו  המחזיקים  כל  זה 
ראוי שיקראו בני אדום כיון שישו הוא עשיו ועשיו הוא 
אדום והנה ברומי היתה התחלת הדת הזאת ושורשה 
וקיסרי רומי ומלכי הנוצרים קבלו אותה ראשונה ולכן 
בני  ספק  בלי  הם  ישו  בדת  המאמינים  הנוצרים  כל 

אדום בני עשיו".  

ברומי  הרואה  התפיסה  ועל  עליו  חולק  עזרא  האבן 
כ"ז  בפרק  מ'  פסוק  על  בפירושו  וכותב  אדום  את 
האיוולת  משנת  הקיצו  שלא  :"וישנים  בפרשתנו 

יחשבו, כי אנחנו בגלות אדום, ולא כן הדבר".

כך או כך, אנקדוטה מעניינת בתפר בין מלכות רומי 
ושקיעת מלכות אדום היא תקופתו של הורדוס.  אביו 
לידיו  שקיבל  אדומי  היה  אנטיפטרוס,  הורדוס,  של 
ומינה את  יוליוס קיסר  את השליטה על הארץ מידי 
ירושלים  למושל  פצאל-  בכורו  את  למושלים.  בניו 
וכך במשפחת השלטון  הגליל.  למושל  הורדוס  ואת 
הרומית,  התרבות  בעירבוביה  משמשות  ביהודה 

התרבות האדומית והיהדות.

לימים, התאבד פצאל כשנקלע למלכודת שטמנו לו 
הפרתים,  ואחיו הורדוס, האח השכול הקים לזכר אחיו 
המת עיר על שמו.  העיר עצמה חרבה ככל הנראה 
נמצאת שמורת טבע  לה  הגדול, אבל סמוך  במרד 

יפיפיה של מעיינות צלולים. שמורת "עיינות פצאל". 

הירדן  בקעת  בלב  נוה-מדבר  מעין  שהיא  בשמורה 
המדברית, זורמים מי המעיינות בין העצים, ובצל עצי 
שכשוך  בריכות  מתגלות  הירוקה  והצמחיה  השזיף 

קטנות לאורך הנחל.

לאורך הגדה הדרומית של הנחל אמת מים עתיקה. 
אמה זו הייתה חלק ממפעל המים שהוליך מים לעיר 

פצאליס )פצאל(, שכאמור, נבנתה על ידי הורדוס. 

משקפת  סיור  יתקיים  למניינם,   1.12 בכסלו,  בכ"ח 
לאיזור. הסיור יעבור בעיר אריאל, יכלול ביקור ביקב 
אלון,  ממצפה  מרהיבה  בתצפית  'טורא',  הבוטיק 
"ארץ  וברחבי  הבקעה  באנדרטאת  פצאל,  בעיינות 

המרדפים" . 

לפרטים, להזמנות ולמידע על סיורים נוספים 
ואטרקציות באתר משקפת:

 www.mishkefet.org.il 
ובמרכז ההזמנות: 1-700-700-945

טיולי 
לחג החנוכה

info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il  |

הצעה לסיור השבוע
ת פ ק ש מ  - ה  ר ב ס ה ת  ק ל ח מ ן  י י ט ש ג י נ פ ת  י ר ו צ

טיולי 
לחג החנוכה

info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il 
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המקוםזהה את

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662.

Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בהצלחה רבה!

אחוריתמראה
"הפועל המזרחי בירושלים מארגן קבוצות נוער 'בני 

עקיבא' במטרה לחנך דור עברי בריא ואמיץ, החי 
מעבודתו והוא מסור ונאמן לעמו, ארצו ותורתו. התכנית 
עבור בני עקיבא היא: קריאה, תפילה, שמיעת הרצאות, 

משחקים, חזרה על שעורי בתי הספר, תרגילי סדר, 
נשפים. הארגון – עדות בנות 10 חברים"

"דבר" 7.4.1929. כך הכל התחיל – מזל טוב לבני עקיבא!
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לאו,  דוד  הרב  לישראל,  הראשי  הרב  רושם  רב 
הרב  ליוו:  הרב  את  קטיף.  במרכז  השבוע  ביקר 
אוירבך,  אליעזר  קדוש,  גבי  הרב  קמינצקי,  יגאל 
הרב אברהם אוחיון, הרב אהוד אחיטוב, הרב ניסים 
מזרחי, הרב נח ויזונסקי, הרב אביעד ספרוני ומוכי 

1 בטר. בסיום הסיור חתם הרב בספר המבקרים 
: “ברגשות תודה והערכה רבה לעובדי מרכז גוש 
קטיף שמביעים באישיותם ובמעשיהם את עוצמות 

הנפש של תושבי הגוש. עוד אבנך ונבנת”.
מפלגת  של  הצעירה  ההנהגה  ונותנים  נוסעים 
אודות  לתלונות  חם”  “קו  פתחה  היהודי  הבית 
להיכנס  מתירות  שאינן  רכב  להשכרת  חברות 
ההנהגה  נציגי  ושומרון.  יהודה  לאזור  רכביהן  עם 
הצעירה אומרים כי ירכזו את הפניות ויעבירו אותן 
ניתן  החם  לקו  התחבורה.  שר  לשכת  לטיפול 
או  בפייסבוק,  או   050-9782552 בטלפון  לפנות 

.hahanhaga@gmail.com בכתובת הדוא”ל
בימים  תיפתח  באפרת  הצעירים  של  הבית 
דיור  יחידות   109 למכירת  הרשמה  הקרובים 
בשיטת “מחיר למשתכן”, הכוללת עדיפות לבוגרי 
. ראש המועצה, עודד רביבי,  2 צבא ושירות לאומי 
אומר כי “מדובר בבשורה חשובה לזוגות הצעירים 
בני היישוב, לאחר הקפאה של שנים רבות”. רביבי 
מציין כי מאות יחידות דיור נוספות נמצאות בהליכי 
“הצעירים  לדבריו,  היישוב.  ברחבי  ושיווק  בניה 

הם העתיד שלנו וחשוב לנו לאפשר להם לרכוש 
דירות במחירים הוגנים”.

גני דקלים בני דקלים, הגדול ביישובי מגורשי גוש 
קטיף, חגג השבוע את אכלוס מבני המעונות והגנים 
. כיבדו בנוכחותם: יו”ר ועדת הכספים ח”כ ניסן  3
דני מורבייה ראש המועצה האזורית  סלומיאנסקי, 
לכיש, נציגי משרד השיכון, הרב אלישע וישליצקי, 
רב הישוב הרב אהוד אחיטוב , ואליעזר אוירבך יו”ר 
ועד מתיישבי גוש קטיף. נוסף על המבנים שנחנכו 
אזורי,  בי”ס  אלו  בימים  ביישוב  מוקמים  השבוע, 

מרכז מסחרי, מקווה ושני בתי כנסת.
בקרני  יתקיים   ,8.11 הבא,  שישי  ביום  איתו  לרוץ 
שומרון מרוץ בניה השנתי, על שמו של רס”ן בניה 
ריין הי”ד, בן היישוב שנפל במלחמת לבנון השנייה. 
מועצת  ובשיתוף  בניה,  של  הוריו  ביוזמת  המירוץ, 
אתגרים,  חברת realtiming ועמותת  קרנ”ש, 
פתוח לציבור הרחב ומשתתפים בו מדי שנה מעל 
1,000 איש מרחבי הארץ, בהם לוחמי היחידה שבה 

שירת בניה ותלמידי בתי הספר בקרני שומרון.
אינו זמין כעת ועדת המשנה לענייני יו”ש בועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת, התכנסה השבוע לדון 
. יו”ר  4 בסוגיית הכיסוי הסלולרי הבעייתי באזור 
הועדה, ח”כ מוטי יוגב, ציין כי לבעיות הקליטה יש 
כאשר  אדם,  חיי  המסכנות  ביטחוניות  השלכות 
ההצלה  כוחות  את  להזעיק  מתקשים  אזרחים 

לשטח במקרי חירום. נציג המנהל האזרחי עדכן 
במהלך  בנימין  באזור  תוקם  חדשה  אנטנה  כי 
שנת 2014. סוכם כי הועדה תשוב ותתכנס בעוד 

שלושה חודשים.
שבשומרון  תקווה  בשערי  מרן  לזכר  מתכנסים 
של  לזכרו  התעוררות  עצרת  השבוע  נערכה 
בנו,  הנוכחים:  בין  זצ”ל.  יוסף  עובדיה  הרב  מרן 
הרב   , 5 יוסף  יצחק  הרב  לישראל  הראשי  הרב 
מצגר,  יונה  הרב  לאו,  דוד  הרב  האשכנזי  הראשי 
הרב אליקים לבנון, הרב ראובן פוירשטיין, וכן ראש 
עיריית אריאל אלי שבירו וראש מוא”ז שומרון גרשון 
מסיקה, שאמר כי יזם את האירוע כדי להביע את 
גדול  של  הליכתו  על  הדתית  הציונות  של  כאבה 
הדור.גרשון מסיקה, שאמר כי יזם את האירוע כדי 
להביע את כאבה של הציונות הדתית על הליכתו 

של גדול הדור.

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

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

לא לשחרור המחבלים
עופר.  כלא  מול  מחאה  ועצרת  אנושית  בשרשרת  השבוע  השתתפו  הארץ  רחבי  מכל  איש   4500
את האירוע ארגנו פורום המשפחות השכולות יחד עם תנועת ישראל שלי, ארגון אלמגור וארגונים 

נוספים.
הנרצחים  תמונות  את  והציגו  שלטים  הניפו  המחבלים,  שחרור  את  לעצור  קראו  המשתתפים 
שרוצחיהם מיועדים לשחרור. השר אורי אריאל אמר לבאי העצרת כי "עם ישראל הוא משפחה אחת, 
משפחת שכול, שממשיכה בכוח אמונתה בדרך הארוכה בהבאת כל עם ישראל לארצו, למולדתו. 
אנחנו נחזור לכל יהודה ושומרון, נבנה בירושלים, נבנה בכל מקום ביהודה ושומרון. אין מי שיכול לגרש 
אותנו מהארץ שה' הבטיח לנו. למה הממשלה הזו לא יכולה לאמץ את דו"ח שמגר? למה היא לא 
מאמצת את דבריו של פרופ' אסא כשר? למה היא לא מבינה את דברי חז"ל לפיהם "מי שמרחם על 

אכזרים, סופו שמתאכזר לרחמנים. אנחנו אומרים למשפחות השכול בחיבוק חם וגדול, יחד אתכם נמשיך להילחם על בטחון מדינת ישראל ותושביה. 
די לטרור, די לשחרור המחבלים".

מירב אושר, ביתו של אבי אושר שנרצח בבקעת הירדן והמחבל שרצח אותו עומד להשתחרר השבוע ריגשה את הקהל: "אתם מחזקים אותנו כולכם, 
כל מי שבא לכאן היום. החיבוק שלכם עוזר לנו. זהו המסע האחרון לזכרו של אבא שלי, מחר ישתחרר לחופשי הרוצח הנתעב. למה היה צריך לתפוס 

אותו חי? הוא משתחרר וחוזר לבקעת הירדן. אבל אנחנו חזקים יותר. אני חוזרת לגור בבקעת הירדן הם לא ינצחו אותנו".

# עדיפות לתושבי המקום + רכב  # חלוקה בסופי שבוע בלבד

b0528908518@gmail.com :מייל

דרושים שליחים
להפצת העיתון בימי שישי בבוקר

טבריה # הוד השרון # רחובות

מוטי: 0528-777-978


