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wear the experience

שנת תשמ”ח ביקר הרצי”ה בבית ב
זה היה בחודשים הראשונים  אל. 
גרנו  אנחנו  בבית-אל.  לשהייתנו 
בקרוונים,  עדיין  הצבאי,  המחנה  ליד 

עדיין בלי מים.
בקשנו את הרצי”ה שידבר. התאספנו כולנו 
בבית הכנסת הצבאי של המחנה והרצי”ה 
שאל אותנו איפה בעל הבית, דהיינו המפקד 
של המחנה הצבאי. לא היה לנו קשר איתו, 
אבל הרצי”ה אמר שבלי בעל הבית אין לו 
רשות לדבר. רצנו להביא את המפקד, והוא 
התיישב ליד הרב ושוחח עמו, ואז הרצי”ה 

ביקש ממנו רשות לדבר.

הרצי”ה  נתן  מראש,  הכנות  שום  בלי 
שיעור נפלא על יעקב אבינו ועל בית-

המשיך  באברהם,  התחיל  הוא  אל. 
והגיע ליעקב. הוא עמד על כך  ביצחק 
שמידתו של יעקב זו מידת האמת. מידה 
של נצחיות. חז”ל אומרים שיעקב אבינו 
לא מת. גם בדברי חז”ל נאמר על המקום 
הזה שיש בו סגולה של חיים ארוכים כמו 
בראשית  רבה  )מדרש  המדרש  שאומר 
לוז שם  “ואולם  ח’(:  ס”ט פסקה  פרשה 
העיר לראשונה... היא לוז שצובעין בה 
את התכלת היא לוז שעלה סנחריב ולא 
היא  החריבה  ולא  נבוכדנצר  בלבלה 

שלנו
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המשך בעמוד 3

ארצות הברית מפעילה בשבועות האחרונים 
להתקדם  ישראל  על  וגובר  הולך  לחץ 
במשא ומתן מול נציגי הרשות הפלסטינית. 
השבוע ביקר בירושלים שר החוץ האמריקני, 
ג’ון קרי, בניסיון נוסף לדחוק בצדדים להגיע 
עלומי-שם  גורמים  במקביל,  להבנות. 
לפיהם  איומים,  לאחרונה  הפריחו  בארה”ב 
אם לא תחול פריצת דרך במשא ומתן, יכין 
לפתרון  משלו  תכנית  בוושינגטון  הממשל 
לא  בעבר  נשמעו  כאלה  איומים  הסכסוך. 
הממשלה  את  הובילו  אכן  ולעתים  אחת, 
נגד  וקשות  פזיזות  החלטות  לקבל 
ההתיישבות ונגד האינטרס הישראלי, מתוך 
לחץ וחשש. השבוע בישעמדה - על כוחה 
הנחלש של ארה”ב ומה על ישראל לעשות 

כעת, בטרם יהיה מאוחר מדי.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה ויצא

ואולם לוז שם העיר לראשונה
הרב זלמן מלמד
רבה של בית אל

מזומנים לביקור
8מה קורה

ש”עמדה
י

בית הרב קוק46
מקומות בארץ ישראל

מכשירים את הקרקע
בירושלים נחנך השבוע בהשתתפות שרים, ח"כים, משפטנים ואישי ציבור מרכז "אדם ואדמה" 
שנועד לשנות את השיח הציבורי והמשפטי בנוגע למעמדם המשפטי של שטחי יהודה ושומרון

הנס של ציונה
סיפורי ארץ ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

לעשות?”  הממשלה  ראש  יכול  כבר  “מה 
תוהה חלק מהציבור הישראלי. “ידיו כבולות! 
ידידתנו  הברית,  בארצות  מדובר  זאת,  בכל 
ידידתנו  נכון,  זה  אם  גם  והגדולה”.  החזקה 
החזקה והגדולה נמצאת במשבר, ואסור לנו 
לשמש כלי בידיה. נשיא ארה”ב, ברק אובמה, 
הנוגע  בכל  ממש  של  מדיני  כישלון  נכשל 
לעולם הערבי, ויצר כמעט במו ידיו משברים 
מתפנה  הוא  וכעת  התיכון,  המזרח  במדינות 

“לטפל” גם בירושלים.

במצרים,  שנכשלים  שלו,  החוץ  ושר  אובמה 
בלוב ובאירן, מבקשים להוסיף לקורות חייהם 
משמעותי,  מדיני  הישג  עם  חדשה  שורה 
את  באזור  הישראלי-ערבי  בסכסוך  ורואים 
הדרך:  לכך.  שלהם  האחרונה  ההזדמנות 
בכוח, ואם לא יילך בכוח, אז בעוד יותר כוח. 
מספיק  מבינים  הנוכחי  הממשל  אנשי  האם 
שלא.  כנראה  בשטח?  המתרחש  את  טוב 
שבדחיקת  בבעייתיות  מבחינים  הם  האם 
ישראל להקמת סניף איראני על שטחה, בעוד 
איראן הגדולה עודנה מהווה איום עולמי? גם 

כאן התשובה שלילית.

במזרח  מדיני  להישג  נואשות  זקוק  אובמה 
להידרדרות  “זכה”  לאחרונה  רק   - התיכון 
“פורבס”  מגזין  כאשר  במעמדו,  נוספת 
היוקרתי הדיח אותו מראש רשימת האנשים 
רוסיה  נשיא  לטובת  בעולם,  המשפיעים 
המדיני  במישור  רק  לא  פוטין.  ולדימיר 
חוק  אפילו  מאכזבות,  תוצאות  אובמה  הציג 
לספינת  שהיה  הרפואי,  בביטוח  הרפורמה 

הדגל הפוליטית שלו ביחסי הפנים בארה”ב, 
לא מיושם והפך לחרב פיפיות שניבטת מעבר 
לסקרי דעת הקהל בקרב הציבור האמריקני.

ואל מול כל זאת, מדשדשת ממשלת ישראל 
יש  בארה”ב  שגם  חולשה  חולשה.  ומגלה 
גורמת  זו  חולשה  לעומתה.  גבה  שמרים  מי 
לארה”ב להמשיך ללחוץ על ראש הממשלה 
אנושה  לפגיעה  גם  אך  כואבים,  לוויתורים 
בביטחון ישראל. לאחרונה פורסם כי במשא 
דעות  נשמעות  ארה”ב  של  בתיווכה  ומתן 
של  שביטחונה  לאפשרות  בנוגע  חיוביות 
ישראל יופקד בידיהם של כוחות בינלאומיים 

לאורך הירדן, כהסדר ביניים ארוך טווח. ראש 

הישיר  ומתן  המשא  את  שאישר  הממשלה 

מחיר  משלם  האחרונים   החודשים  לאורך 

אסירים  שחרור   – ישראל  של  מצידה  כבד 

רוצחים מהכלא, ותמורה אין.

הירושלמי  המרכז  חשף  האחרונים  בימים 

המעלה  חדש,  סרטון  ומדינה  ציבור  לענייני 

ישראל להסיג  יכולה  את השאלה: האם אכן 

את  ולהעביר  הירדן  מבקעת  כוחותיה  את 

בינלאומיים?  לכוחות  הביטחונית  האחריות 

דוגמאות  זו  אחר  בזו  מוצגים  בסרטון 

בינלאומיים  כוחות  שמילאו  לתפקידים 

לבנון,  מצרים,  מול  ישראל,  של  בגבולה 

ובכל אחד מהם כשלו   – ורצועת-עזה  סוריה 

הרב-לאומיים  הכוחות  של  ניסיונותיהם 

לשמש כחיץ בין ישראל לאויביה. האם תגיש 

כושל  לניסיון  הירדני  גבולה  את  גם  ישראל 

נוסף של הפתרון הרב-לאומי?

מהצמתים  אחד  שבכל  מלמד  הניסיון 

קיבלה  הישראלית,  בהיסטוריה  המוצלחים 

את  דבר  של  בסופו  ישראל  ממשלת 

מדינית  ביטחונית,   - לה  הטובות  ההחלטות 

וכלכלית. נכון יהיה אם ראש הממשלה ושריו 

מחוות  לבצע  סירובם  על  עתה  כבר  יצהירו 

ויפסיקו לשמש כלי  נוספות, מכל סוג שהוא, 

גירעונותיו  לכיסוי  בארה”ב  הממשל  בידי 
במדד הפופולאריות האמריקני. 

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

הישראלית למען יהודי אתיופיה, גרשון אלינסון MathKnight - ויקיפדיה 
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ 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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ל ק נ ר פ ב  ד נ

+
פה ושם

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
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ֶאת-ָהֶאֶבן  ַוִּיַּקח  ַּבּבֶֹקר,  ַיֲעקֹב  ַוַּיְׁשֵּכם 
ֲאֶׁשר-ָׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו, ַוָּיֶׂשם אָֹתּה, ַמֵּצָבה; 
ֶאת-ֵׁשם- ַוִּיְקָרא  ַעל-רֹאָׁשּה  ֶׁשֶמן,  ַוִּיצֹק 
ַהָּמקֹום ַההּוא, ֵּבית-ֵאל; ְואּוָלם לּוז ֵׁשם-

י”ח-י”ט(.  כ”ח,  )בראשית  ָלִראׁשָֹנה.  ָהִעיר, 
ע”י  אל  בית  את  קידש  לפניו,  כאברהם  יעקב, 
בניית מזבח לא-לוקים. כאשר יעקב שב לארץ 
מחרן הוא מימש את נדרו, ובנה בבית אל מזבח 

ומצבה.
בית אל המשיכה לשמש כמקום מקודש לעם 
מלחמת  במהלך  הבאים:  בדורות  גם  ישראל 

פילגש בגבעה עלו שבטי ישראל לבית אל, ושם 
)שופטים  שאלו בה’ כיצד להילחם בבני בנימין 
בימי  הראשון  המקדש  בית  שנבנה  לאחר  כ’(. 
בית אל בתור  שלמה, נתמעטה חשיבותה של 
מרכז דתי, שהרי העם צווה לעלות אך ורק לבית 
המלוכה   פילוג  לאחר  אך  בירושלים.  המקדש 
נבט לבית אל  בין  ירבעם  במות שלמה, החזיר 
הצפון  משבטי  למנוע  כדי  הדתי,  מעמדה  את 
עגל  אל  בבית  הציב  ירבעם  לירושלים.  לעלות 
מזהב וקבע חג בט”ו בחשוון, כדי להתחרות בחג 

הסוכות שנחגג בירושלים.
בנביאים עמוס והושע, שניבאו על מלכות ישראל, 
אנו מוצאים נבואות חריפות כנגד המקדש בבית 
זה:  למקדש  שיגיע  למי  גלות  מנבא  עמוס  אל. 
ְוַאל-ִּתְדְרׁשּו, ֵּבית-ֵאל, ְוַהִּגְלָּגל ֹלא ָתבֹאּו, 

ָּגֹלה  ַהִּגְלָּגל  ִּכי  ַתֲעבֹרּו:   ֹלא  ֶׁשַבע  ּוְבֵאר 
ִיְגֶלה, ּוֵבית-ֵאל ִיְהֶיה ְלָאֶון. ִּדְרׁשּו ֶאת-ה’, 
ְוָאְכָלה  יֹוֵסף,  ֵּבית  ָּכֵאׁש  ֶּפן-ִיְצַלח  ִוְחיּו:  

ְוֵאין-ְמַכֶּבה ְלֵבית-ֵאל )עמוס ה’, ה’-ו’(. 
כיום, מזוהה בית אל העתיקה בכפר הערבי ביתין, 

ימינו.  של  אל  בית  ליישוב  מדרום  מעט  השוכן 

במקום נמצאו שרידים רבים מתקופת המקרא, 

ובין השאר נחשפה שכבת חורבן, המעידה ככל 

הנראה על חורבן בית אל הכנענית בידי שבטי 

ישראל בימי יהושע. אחד הממצאים המעניינים 

מהתקופה הישראלית במקום הוא חותם חרס 

מדרום חצי האי ערב, המעיד על הסחר בקטורת 

ששימשה לפולחן במקדש בית אל.

+
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שלו,  החוץ  ושר  אובמה 
בלוב  במצרים,  שנכשלים 
להוסיף  מבקשים  ובאירן, 
חדשה  שורה  חייהם  לקורות 
משמעותי,  מדיני  הישג  עם 
הישראלי- בסכסוך  ורואים 

ההזדמנות  את  באזור  ערבי 
האחרונה שלהם לכך. הדרך: 
אז  בכוח,  יילך  לא  ואם  בכוח, 

בעוד יותר כוח. 
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לוז שלא שלט בה מלאך המוות מעולם. 
הזקנים שבה מה עושין להם? כיוון שהם 
לחומה  חוץ  אותם  מוציאין  הרבה  זקנים 
לא  החיים  הזאת  בעיר  מתים”.  והם 

נפסקים, אי אפשר שיהיו בה מתים.
כזאת  עצם  שיש  מעירים  גם  חכמים 
מיוחדת  עצם  זו  הלוז”.  “עצם  שנקראת 
שיש באדם שהיא קיימת תמיד, גם כאשר 
לא  הזאת  העצם  העולם  מן  עובר  האדם 
וממנה  לעולם  נשארת  היא  מתפוררת, 
המתים.   תחיית  תהיה  לבוא  לעתיד 
קיום  איזה  הזו  לעצם  לה  יש  כלומר, 

מתמיד בלתי פוסק. 

שוב אנחנו רואים שיש כאן קשר בין עניינו 
של המקום לבין אריכות ימים. זה העניין 
של מידת האמת. מידת האמת איננה מידה 
חד צדדית שיש לה קצה וסוף, היא מידה 
אמצעית והיא נצחית. וזו היא מידתו של 

יעקב.
יכול  איך  שואלת  תענית  במסכת  הגמרא 
להיות שיעקב אבינו לא מת, הרי התורה 
מספרת לנו שספדו אותו וחנטו אותו וכו’? 
עונה הגמרא יש היקש: מה זרעו בחיים אף 
הוא בחיים.  ניתן לבאר שיעקב אבינו הוא 
כל  שכן  האבות  בחיר  הוא  ישראל,  כלל 
זרעו חי,  בזמן שזרעו קיים –  הוא נחשב 

חי. “נצח ישראל לא ישקר” – נצח ישראל 
תמיד קיים.

מיוחדת.  תכונה  עוד  הייתה  הזו  לעיר 
בעלת  עיר  הייתה  לוז  המדרש:  מסביר 
הרים,  בין  חבויה  שהייתה  נסתרת  כניסה 
ידעו  לא  העיר  את  הכירו  שלא  ואורחים 
דרך  הייתה  הכניסה  אליה.  להיכנס  איך 
למקום  לוז.  שמה  נקרא  ולכן  עץ-לוז, 
אלא  שורה  הברכה  “אין  קיום.  יש  נסתר 
בדבר הסמוי מן העין”. אם כן עניינה של 
בית-אל הוא עניינו של יעקב אבינו. “והנה 
סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה” 

– מידת האמת שהיא נצחית. 

על הפרשה ויצא
המשך מעמוד השער ואולם לוז שם העיר לראשונה

 

 www.beitel.co.il 

1-801-700-201 שיחת חינם:  
חנות ההוצאה: רח’ בית הדפוס 6, ירושלים 02-6427117 | רח’ מלכי ישראל 6, ירושלים 02-5000783 



4\\ יש”ע שלנו 

סיפורי ארץ ישראל
הנס של ציונה

אבישי דגן

רעות קשות עברו על גליציה בשנות פ
השלושים של המאה ה-19 ומשפחת 
פצ'ורניק היהודייה החליטה להפקיד 
החסידית.  לרר  משפ'  בידי  ראובן  בנה  את 
החינוך  את  הצעיר  לראובן  לתת  הם  ביקשו 
נתגלה  לימים  עליו.  לשמור  ובכך  המתאים 
כי ראובן, שבינתיים קיבל על עצמו את שם 
יראת  ורכש  חיל  עשה  המאמצת,  משפחתו 
שמיים כמו גם חוש לעסקים: בזמן שגליציה 
נשטפה בחיילים רוסים מכר הוא להם אספסת 
שתיתן את הכוח לסוסיהם הרעבתניים ובכך 
משלו  אחוזה  לבעל  הפך  כבר  צעיר  בגיל 
בקרבת עיר הנמל החשובה – אודסה. הוא לא 
שיער אז איזו עסקה טובה עשה למען יישוב 
בין אחוזה  ובאמת מה הקשר  ישראל...  ארץ 

באודסה לארץ ישראל? 
הספיק  הנמרץ  ראובן   – סיפורנו  ממשיך  כך 
למדי  נוחים  חיים  ולחיות  משפחה  להקים 
באחוזתו, אך היה דבר אחד שבכל זאת הטריד 
האמתית  הארץ  מניין.  היהודית:  נפשו  את 
שלו, אליה יהודי כל הזמנים נשאו את עיניהם. 
ראובן, ירא השמיים, החל לבדוק ולשאול ואף 

הצטרף ל'חובבי ציון'.
באותו הזמן ובמקום אחר – משפחה גרמנית 
מה'טמפלרים', אותם נוצרים אדוקים שישבו 
עם  משלה  באחוזה  לה  גרה  ישראל,  בארץ 
'ואדי  שנקרא  באזור  ופרדסים  מים  באר 
החדשה  מהמושבה  כך  כל  רחוק  לא  חנין', 
ראשון לציון. את האחוזה בנה אבי המשפחה 
בשנת 1978, אך תוך ארבע שנים בלבד איבד 
ה'מלריה'  מחלת  בשל  שם  משפחתו  כל  את 
לו  בצר  מקום.  בכל  שהכתה  המפורסמת 

את  גרמני  אותו  עזב  משפחתו  ובלי  מאוד 
אחוזתו בארץ ישראל ונסע לאזור אודסה, שם 
פגש את מיודענו ראובן. השניים החליטו מיד 
על עסקת חליפין של אחד תמורת אחד, או 
אחוזה תמורת אחוזה, ובכך הפך ראובן לבעל 
נכס בארץ ישראל. אך הדרך עד לחיים בארץ 
ישראל הייתה עוד צפויה להיתקל במהמורות 
רבות: בתחילה יצא אל אזור נחלתו המיועדת 
לפיה  הגרמני  המוכר  של  הבטחתו  כי  וגילה 
הרי ירושלים קרובים לאחוזתו "רק הושט היד 
וקביעתו  למציאות,  קשורה  איננה  בם"  וגע 
הסמכותית של הגרמני כי אחוזתו במצב טוב 
- הייתה לכל הפחות לא מדויקת. המציאות 
והפרדסים  שבורה  המים  באר  כי  הראתה 
מיובשים. אך לא אחד כראובן להילחץ. אשתו 
החיים  את  לעזוב  בתוקף  סירבה  הנאווה 
הנוחים לחוף הים השחור תמורת מלריה או 
קדחת בארץ ישראל, כמו גם את אביה הערירי 
שחי לידם. אך ראובן הנחוש לא ויתר ופצח 
במסע שכנועים מרגש. משלא נענה פנה אל 
במחלות  הבינה  לא  שאמנם  רבנית,  סמכות 
התקופה, אך ידעה את חשיבות היישוב בארץ 
ישראל. הדמות האדמו"רית אליה פנה חברנו 
היתה לא פחות מרבי שלמה זלמן שניאורסון, 
של  ונכדו  -קאפוסט,  חב"ד  חסידות  מייסד 
בין  להכריע  צריך  היה  הנ"ל  צדק'.  ה'צמח 
יישוב  לבין  בו  והטיפול  אב  כיבוד  מצוות 
המצוות  שתי  כי  החליט  הרב  ישראל.  ארץ 
 - הדרך  ברכת  את  נתן  גם  אך  בערכן,  שוות 
עליה קפץ ראובן כמוצא שלל רב. כך הוחלט 
לבסוף על הארץ, ששמחה מאוד לקבל את מי 

שיקים את אחת ממושבותיה. 
את  שיכן  וראובן  לבסוף  התבצע  המעבר 
בינתיים  הקרובה.  לציון  בראשון  משפחתו 
היה עסוק הוא מצד אחד בתביעות משפטיות 
מצד ערביי הסביבה שבעקבותיהן נגזלו ממנו 
ומצד  טובים של אדמה,  דונמים  כמה מאות 
שני בשיפוץ החלקים שכן נשארו בידיו, קרי 
האחוזה המוזנחת, הבאר השבורה והפרדסים 
היבשים. ברגע של גדלות החליט לקרוא לביתו 
שאולי  חשב  ובכך  ראובן'  'אחוזת   – השבור 
שישלימו  חדשים  מתיישבים  להביא  יצליח 
הגלמודים  לבניו  יצטרפו  ובניהם  'מניין'  לו 
ב'חיידר'. אך הנורא מכול עוד היה לפניהם, 
ראובן,  של  החלום  על  כספם  כל  בזבוז  עם 
מגרסאות  אחת  רעב.  לחרפת  שהביאם  מה 
האגדה מספרת כי התגברו על הרעב בזכות 

ערבי אחד שהופיע ערב יום חמישי אחד עם 
ראובן  עליו.  לשמור  וביקש  חיטה  שקי  שני 
ומשפחתו שבטנם קרקרה למרחקים לא יכלו 
לעמוד ביצר ואפו חלות לשבת, אך לא לפני 
שראובן ספר את כמות החיטה ורשמה, כדי 

להחזיר לערבי מתי שיהיה לו.
עם  השתלמה.  והעקשנות  חלפו  הרעב  ימי 
באדמות  שמשופע  למקום  שם  יצא  הזמן 
לאט  ולאט  מים  ובמקורות  לגידולים  טובות 
רכשו  שאף  חדשים  מתיישבים  להגיע  החלו 
כסף  מעט  והכניסו  אדמות  ראובן  ממיודענו 
לקופתו הדלילה. בשנת תרמ"ח )1888( כבר 
היה 'מניין' לאחוזה המוגדלת והיישוב המשיך 
הקשה  המלריה  מחלת  למרות  להתפתח, 
בילדי  בעיקר  והרגה  היישוב  את  שתקפה 
ראובן  מילדיו של  רבים  ביניהם  המתיישבים 
בנטיעת  עסקו  הראשונים  המתיישבים  לרר. 
של  במרתפו  גרו  וחלקם  וטיפוחם  גפנים 

ראובן, עד שהקימו בתים לעצמם. 
ראובן עצמו לא נח על שמריו ובזכות גרמני 
נוסף מזלו שוב שיחק לו. היה זה אחד ממגדלי 
הדבורים לדבש, גרמני אחד ובת זוגו שלמדו 
את המקצוע והחליטו למקם את כוורותיהם 
לא  ראובן  ראובן.  של  הצוף  מלא  בפרדסו 
גרמני  שאותו  עד  הדבורים,  בענייני  התערב 
נאלץ לצאת מארץ ישראל עקב קדחת שממנה 
חלה ובא היה צריך לטפל במקום פחות פראי, 
מירושלים  נוצרי  גרמני  אותו  צרפת.  כגון 
את  שכנעה  משפחתן  אך  שב,  לא  מעולם 
ראובן לקנות חלק מהעסק. ראובן, שלא איבד 
לארץ,  המעבר  בעקבות  לעסקים  החוש  את 
להפיכתו  עד  צמודה  הסכים תמורת הדרכה 
הגרמני  משפחת  מוסמך.  דבש  לרודה 
הסכימה ובכך הפך ראובן לרר לחלוץ הדבש 
היהודי של ארץ ישראל. הוא ומשה בנו נדדו 
תורת  את  והפיצו  הראשונות  המושבות  בין 
הדבש, גם עצם כך שראובן היה בכלל אלרגי 
לדבש. בכך הפכה האחוזה וסביבותיה למרכז 

הדבש הארצישראלי. 
החמר  ובתי  האחוזה   - אבל  להאמין,  קשה 
עד  והתרחבו  הלכו  שמסביבה  הראשונים 
ציונה' של  'נס   – בישראל  ואם  לעיר  שהפכו 
קנייה מקרית  עיר שחזונה התחיל עם  היום. 
גרמני  של  מידיו  ושבורה  קטנה  אחוזה  של 

נוצרי אחד.  

השניים החליטו מיד על 
עסקת חליפין של אחד 
תמורת אחד, או אחוזה 
תמורת אחוזה, ובכך 
הפך ראובן לבעל נכס 
בארץ ישראל. אך הדרך 
עד לחיים בארץ ישראל 
הייתה עוד צפויה להיתקל 
במהמורות רבות
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לחרן.  יציאתו  ערב  אבינו  יעקב  עומד  בפרשתנו 
מתוך מצוקה גדולה הוא עושה מעשה. "ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב 
ֶנֶדר". יעקב מתנה עם הקב"ה את תנאי מחייתו 
ר  בניכר ומבטיח בתמורה "ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן-ִלי, ַעּׂשֵ

ֶרּנּו ָלְך."  ֲאַעּׂשְ
פרשנים רבים מבקרים את יעקב  על עצם ההתניה 
מול הקב"ה ועל תוכן הנדר וגם תולים את צרותיו 
יש גם  באי מימושו המיידי עם חזרתו לארץ. אבל 

פרשנים שרואים בנדר יעקב מודל לחיקוי.

כותב ה'לקח טוב'- "הוא פתח בנדרים, מה בין נדר 
לנדבה, הנדר על דבר שצריך האדם, ונודר נדר אם 
כן וכן יהיה, אעשה כן וכן, אבל נדבה על דבר... לאמר, 
לדורות שיהיו נודרים בעת צרתם, אתה מוצא שכל 
מי שנדר תלה ביעקב, בדוד כתיב נדר לאביר יעקב 
וגו' אלקי ישראל  ויברך דוד  וכתיב  )תהלים קל"ב(, 

אבינו )דברי הימים א' כ"ט י'(..." )בראשית כח כ(

במצוקה  הנמצאים  את  מעודד  טוב'  ה'לקח  בעל 
בכל דור לידור נדר בעת צרה ונתלה במעשהו זה 

של יעקב. 

בגמרא מובאת ברייתא בה נחלקו ר' מאיר ור' יהודה 
ביחס לנדרים. "תניא טוב אשר לא תידור משתדור 
נודר כל עיקר-  ומזה שאינו  ולא תשלם, טוב מזה 

דברי רבי מאיר.

רבי יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלם" 

הם  הנדבה  או  שהנדר  היא  שהמסקנה  נראה 
לגיטימים אבלהפחד הגדול הוא אי מימושם.

המשנה ובעקבותיה הגמרא דנות בצדדים הטכנים 
לצד  מתייחס  הר"ן  אבל  לנדבה,  נדר  בין  בחילוק 

הריגשי ומדרג אותם לפי הכוונה.

לגמרי  בא  שאינו  דבר  פירושו  דנדר  בעיני  "נראה 
בנדבת הלב, ונדבה פירושו מה שהאדם נודר יותר 

בנדבת נפשו ושמעשיו יותר רצויים..." 

בשלמותה,  שנשתמרה  יפיפיה,  פסיפס  כתובת 
מעידה על נדבת נפשו של תושב סוסיא הקדומה 

ועל מימוש ההתחייבות שנדר.

זכור לטובה קדושת מרי רבי
איסי הכהן המכובד בירבי שעשה

הפסיפוס הזה וטח את כתליו

בסיד מה שנתנדב במשתה

רבי יוחנן הכהן הסופר בירבי

בנו שלום על ישראל אמן

מכתובת זו אנחנו למדים על חיי הקהילה בסוסיא 
ועל הרצון הטוב והתרומה של חבריה לטובת בנין 
בית הכנסת. איסי הכהן שנדר נדבה מתוך שמחה 
דוגמא  הוא  נדרו,  את  וקיים  במשתה  ליבו  כטוב 
לפרט בקהילה של חסד, מעורבות ואחווה ובוודאי 

שתרומתו מבורכת.

העיר  של  המרתקים  חייה  על  עוד  ללמוד  תוכלו 
תקופה,  לאותה  בזמן  ולחזור  סוסיא  הקדומה 
בסיור משקפת בכ"ט בכסלו, 2.12 למניינם. בסיור 
חברון.  הר  דרום  של  המדבריים  מנופיו  תתרשמו 
במערת  הקבור  אבינו  יעקב  את  גם  לבקר  תוכלו 
המכפלה, להתפלל ליד קברו ולידור נדבה. תוכלו 
ולבקר  בחברון  היהודי  הרובע  חצרות  בין  לסייר 

בבית הכנסת בשכונת אברהם אבינו.

פרטים נוספים, הזמנות, סיורים ואטרקציות לרוב 
באתר משקפת:

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

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 



6\\ יש”ע שלנו 

ילדים שלנו  



7יש”ע שלנו \\

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

ו  
לנ

ש
ם 

די
יל

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
"נסיון לגנוב אבטומוביל בעפולה – בשעת נשף "אוהל" בעפולה 

במוצ"ש, עזב הנהג אריה קימל את המכונית שלו ליד בית התיאטרון 
ועלה אל הנשף. כשחזר לא מצא את המכונית. אחרי חצות הודיעה 

המשטרה, כי בגשר נחלים, על הגבול, נעכבה המכונית עם שני נוסעים 
ערבים שרצו לעבור לעבר-הירדן ולא היו רשיונות בידיהם. הסרג'נט 

הבריטי מר בויד שניהל התאמצות בחיפושים נסע בלילה עם הנהג קימל 
לגשר ושם מצאו את המכונית הגנובה. הגנבים טוענים כי בעל המכונית 

הרשה להם לערוך טיול לעבר הירדן. שניהם נאסרו. אחד הגנבים הוא 
מצחצח נעלים. השני – עוזר בסבלות לאבטומובילים בנצרת"

)"דבר", השבוע לפני 80 שנה. בימים שבהם גניבת מכונית הופיעה 
בעיתון...(
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לציונות,   – ואדמה  “אדם  מרכז  פוריה  קרקע 
משפט וחברה” מיסודה של תנועת רגבים הושק 
באירוע  השער(.  )תמונת  ציבורי  בכנס  השבוע 
הוצג פרי הביכורים של המרכז: ספר מאמרים 
ביו”ש  משפטיים, ראשון מסוגו, על ההתיישבות 
מנכ”ל  המשתתפים:  בין  הבינלאומי.  והמשפט 
אבי  יו”ר מועצת יש”ע  בצלאל סמוטריץ’,  רגבים 
רואה, וכן השר אורי אריאל, סגן השר אלי בן דהן, 
סטרוק,  ואורית  מועלם  שולי  יוגב,  מוטי  הח”כים 

ובכירים נוספים בהתיישבות.  
בונים על הממשלה סגן השר אופיר אקוניס ביקר 
בנימין,  מטה  האזורית  במועצה  שעבר  בשבוע 
הלאומי  והמטה  רואה  אבי  המועצה  ראש  כאורח 
. במהלך הביקור שעסק בעיקרו בנושא  1 בליכוד 
ממשלת  כי  השר  סגן  הדגיש  בהתיישבות  הבנייה 
ושומרון.  יהודה  ולפתח את  ישראל תמשיך לבנות 
ואכן, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל 
הודיע השבוע על שיווק קרקעות לכ-1,030 דירות 
ביו”ש ולכ-700 דירות בירושלים. שר הבינוי והשיכון, 
אורי אריאל, מסר כי “אנו ממשיכים במדיניות שיווק 
להביא  כדי  הארץ.  רחבי  בכל  לבנייה  קרקעות 
בכוונתנו  הדירות,  במחירי  משמעותית  הוזלה 
לקדם בחודשים הבאים תכניות שיגדילו את היקף 

התחלות הבנייה ואת השיווקים האפקטיביים”. 
ועד מתיישבי השומרון, הפגינו  פעילי  לא שוכחים 
בעקבות   2 בת”א  גרמניה  שגרירות  מול  השבוע 
הדיווח כי גרמניה מעבירה מיליוני שקלים לארגוני 
פי  על  ישראל.  נגד  שפועלים  קיצוני  שמאל 
הפרסומים, הכסף מועבר אליהם במטרה להתערב 
בשיח הפוליטי בישראל. “מקומם שממשלות זרות 
מדינת  של  הלגיטימציה  כנגד  פעילות  מממנות 
ישראל”, מסביר בני קצובר, יו”ר הועד, “אך מקומם 

יותר כשמדובר בממשלת גרמניה שסבורה שהעם 
היהודי שכח את ההיסטוריה שלה”.

קיימה  אפרת  המקומית  המועצה  זה”ב  שווים 
בדרכים,  הבטיחות  בנושא  ענפה  פעילות  השבוע 
בין   . 3 ביישוב  הספר  בתי  תלמידי  בקרב 
מערכי  היישוב,  לילדי  רגלית  צעדה  הפעילויות: 
ירון, הפועל  נתן  היישוב  ועוד. בנוסף, תושב  שיעור 
בדרכים,  הבטיחות  למען  בהתנדבות  רבות  שנים 
לשנת  בדרכים”  הבטיחות  מקדם  “אות  את  קיבל 
לביטחון  השר  בנוכחות  שהתקיים  בטקס   2013
הפנים יצחק אהרונוביץ’, סגנית שר התחבורה ציפי 
תושבת  באפרת:  עוד  נוספים.  ובכירים  חוטובלי 
היישוב סימה גיליס, קיבלה בשבוע שעבר את “מגן 
למען  התנדבותה  בשל  ותיקים”  לאזרחים  השר 

בעלי צרכים מיוחדים.
מזומנים לביקור בכירי בנק פאג”י, ינון שוויקה, דוד 
אבנר  יוסי כהן,  אמיתי וייס,  אמיר בירנבוים,  הורביץ, 
לארי ומנהלי סניפי הבנק מרחבי הארץ, בילו השבוע 
בגוש עציון בליווי בני כהן מנכ”ל משקפת. הפמליה 
טיילה עם טרקטורונים  ביקרה במערת המכפלה, 
סיור  האיילים.  ארץ  בחוות  האש”  ל”על  ועצרה 
בנקאי נוסף ערכו ביו”ש חברי ההנהלה הבכירה של 
את  להעמיק  ביקשו  הבנק  אנשי  “מרכנתיל’.  בנק 
ההיכרות עם האזור ולבחון אפשרות לפתיחת סניף 
והרחבת הפעילות של הבנק גם בהתיישבות. מנכ”ל 
להמשיך  נועד  כי “הסיור  אמר  ברוך,  אורי  הבנק, 

ולהעמיק את הקשר עם הציונות הדתית”.
מנהל  השבוע  הגיעו  עציון  לגוש  וללמד  ללמוד 
שמריהו  האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך, 
מחלקות  מנהלי  וכן  מנצורה  ציון  הרמן, וסגנו, 
עם  מפגש  בתום  הארץ.  מכל  תורנית  תרבות 

ראש המועצה, דוידי פרל, סיירו האורחים במרכז 
המבקרים של מכון צומת. הרב ישראל רוזן, ראש 
המכון, סיפר לאורחיו כי מספר המבקרים במרכז 

הולך וגדל באופן משמעותי.
עמותות  של  פעולה  שיתוף  המכבים  פסטיבל 
הוליד  מודיעין  וחבל  בנימין  חבל  של  התיירות 
 - הקרוב  בחנוכה  שייערך  מיוחד  אירוע  השנה 
בפסטיבל  המבקרים   . 4 המכבים”  “פסטיבל 
החג,  באווירת  פעילויות  משפע  ליהנות  יוכלו 
ונגנים,  ובהן: הדלקת נרות חגיגית, שחקני רחוב 
הצגות, מסלול הליכה, תצפיות והפעלות לילדים. 
בהם  ובאזורים  במקומות  יתקיים  הפסטיבל 

התרחשו אירועי החג ההיסטוריים.
החינוך  מערכות  לעובדי  הוקרה  ערב  וחיוך  חינוך 
רבני  בהשתתפות  אל  בבית  השבוע  התקיים 
הישוב, אנשי ציבור, מפקחים ומאות עובדי החינוך 
בבית אל. בטקס, שהתקיים בחסות מפעל הפיס, 
הודגשה הצמיחה המדהימה של מסגרות החינוך 
לפרידה  גם  נוצל  הערב  הקמתו.  מאז  אל  בבית 
שנות   10 שחתם  רוזנבוים  משה  המועצה  מראש 
הנגן  רזאל,  אהרן  כהונה. את הערב הנעימו הזמר 
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מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

# 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

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

אקדמיה באוף סייד
תרצו",  "אם  תנועת  של  חדש  דוח 
הקליניקות  של  בפעילותן  העוסק 
חיפה,  באוניברסיטת  המשפטיות 
של  מקוממים  ממצאים  חושף 
הקליניקות  קיצונית.  פוליטית  הטיה 

למשפטים  לסטודנטים  התמחות  לספק  במקור  שנועדו  המשפטיות, 
בין  לטרור.  סיוע  לפעולות  לחממה  הפכו  חלשות,  לאוכלוסיות  ולסייע 
הממצאים המטרידים שחושף הדוח: מתוך 20 תיקים משפטיים שניהלו 
הקליניקות השונות מאז שנת 2009, רק שניים מהם עסקו ביהודים. כל 
השאר עסקו באסירים ביטחוניים ובקעקוע זהותה היהודית של מדינת 

ישראל. הכתבה המלאה ופעולות בנושא – בדף הפייסבוק שלנו.

 חג סיגד שמח!
 - האתיופית  העדה  בני  אהובינו 
שצויין  הסיגד,  חג  שמח!  סיגד  חג 
בשבוע שעבר, מציין את האחדות, 
את ההתחדשות, את העלייה לרגל 
לארצו.  ישראל  עם  של  והחיבור 
ההשראה לחלק ממנהגיו של החג 

לקוחה ממעמד דומה המתואר בתנ"ך, אותו קיימו עזרא ונחמיה בימי 
ואף  ובני העדה האתיופית שימרו את מסורת החג  זכינו  ציון.  שיבת 
הביאו אותה אלינו מהתפוצות, אל ארץ ישראל. אתם, אנשי העדה, 
שלנו  למולדת  הגדולה  הכמיהה  את  וברוחכם  במעשיכם  מבטאים 

ואת החלום הציוני העכשווי. מעריצים אתכם!


