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טהרתו “ז ביום  המצורע  תורת  תהיה  את 
חיות  ציפורים  שתי  למטהר  ולקח  וכו’ 
)יד  ואזוב”  תולעת  ושני  ארז  ועץ  טהורות 

א-ב( 
מדוע נשתנה המצורע שהוצרך להביא לטהרתו 
 ציפורים, מה שלא מצאנו בנטהרים אחרים?
“לפי שהנגעים באים על לשון  רש”י מפרש 
דברים,  פטפוטי  מעשה  עשה  שהוא  הרע 
לפיכך הוזקקו לטהרתו ציפורים, שמפטפטים 

תמיד בצפצוף קול”.
עדיין אנו צריכים לברר, מדוע מביא המצורע 
יותר?  ולא  פחות  לא  ציפורים,  שתי  דווקא 
ואת  האחת  הציפור  את  שוחט  מדוע  ועוד 

השנייה שולח על פני השדה? 

חז”ל תמיד מסבירים שהדברים בתורה אינם 
לנו  לומר  רמז  בהם  יש  וודאי  וודאי  סתם, 

מוסר השכל. 
ז”ל  חיים  החפץ  דברי  פי  על  לבאר,  ונראה 
פרק  הזכירה  )שער  הלשון  שמירת  בספרו 
לשון  עוון  של  הגנות  בעניין  לבאר  כתב  ג( 
ידוע שיתרון האדם מכל בעלי  “והוא,  הרע 
את  הקב”ה  בו  שהוסיף  במה  הוא  החיים 
באפיו  “וייפח  שכתוב  כמו  המדברת  הנפש 
נשמת חיים.. ויהי לאדם לנפש חיה” ותרגם 
אונקלוס “לרוח ממללא”, וזהו רק אם מתקן 
כן,  לא  הקב”ה,  לו  שנתן  הדיבור  כוח  את 
גרוע  הוא  לרע-  בדיבורו  הוא משתמש  אם 
יותר מהבהמה אשר על הארץ, כי היא אינה 

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  384
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   46  | תשע"ד  ב'  ניסן 

שבת
זמני ה

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:36 18:36 חברון 19:38 18:21 ירושלים
19:39 18:39 שכם 19:41 18:41 תל אביב
19:40 18:32 באר שבע 19:40 18:33 חיפה

ת
שב

מני ה
ז

המשך בעמוד 3

ברורה  לעובדה  השבוע  הפכה  התחושה 
ומתן  במשא  צד  לוקחת  הברית  ארצות   -
לא  והיא  התיכון,  במזרח  הישראלי-ערבי 
מתביישת בכך. לפני שלוש שנים נוהל משא 
של  חזרתו  על  לחמאס  ישראל  בין  ומתן 
של  שחרורם  תמורת  מהשבי  שליט  גלעד 
פולארד  יהונתן  זהו  וכעת  ערבים,  מחבלים 
שנה   30 אחרי  הביתה  ה’  בעזרת  שחוזר 
ג’ון  ישראל  מול  ניצב  השני  בצד  אך  בכלא, 
היא  הלא  ארה”ב,  של  המדינה  מזכיר  קרי, 
ברגשות  סוחר  קרי  ביותר.  הגדולה  ידידתנו 
הגשמת  שתמורת  ומצפה  הישראלים, 
תטיל  לישראל,   פולארד  של  חזרתו  חלום 
מידית  חיים  סכנת  אזרחיה  על  הממשלה 
ומוחשית - מאות פצצות מתקתקות יישלחו 
ויקבלו  לחופשי,  הגיונית  סיבה  שום  בלי 
ישראל.  באזרחי  לחבל  נוספת  הזדמנות 
הרעה  העסקה  על   - בישעמדה  השבוע 

שרוקחת לנו “ידידתנו הטובה ביותר”.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה מצורע

הרב רחמים שר שלוםעוון לשון הרע וטהרתו
ראש הגרעין התורני "דביר אביה"
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

עם חברים כאלה

פולארד  יהונתן  את  לראות  משתוקקים  כולנו 
מאמרים  כמה  מאוד.  משתוקקים  לביתו.  שב 
נתלו,  שלטים  כמה  נחתמו,  עצומות  כמה  נכתבו, 
לפתחנו  כשעומדת  וכעת  נמסרו,  הצהרות  כמה 
ובשידורים  מתנפנפים  בדגלים  לקבל  האפשרות 
בארה”ב  שלנו  האיש  של  פניו  את  מרגשים  חיים 
האפשרי  ביותר  הכבד  המחיר  את  אולי  ששילם 
להיות  צריך  ודאי  ישראל,  למדינת  תרומתו  על 
בעל לב אבן כדי לא להזיל דמעה של שמחה רק 

מהמחשבה על כך.

האמריקנית  הסחיטה  זאת,  לאור  דווקא 
לנצל  ומבקשת  האחרונים  בשבועות  שמתנהלת 
את פולארד כקלף לשיפור העמדה הפלשתינית 
ג’ון קרי משחד  ואכזרית.  בזויה  ומתן, היא  במשא 
לערבים  כדי לאפשר  ישראל,  את ראש ממשלת 
לנהל משא ומתן טוב יותר מול ישראל. ככה פשוט, 

ככה מזעזע.

תמורת החייל החטוף, גלעד שליט, שילמה ישראל 
ה”חוטפת”  מחבלים.  מאלף  למעלה  לחמאס 
את  בדיוק  עושה  הברית,  ארצות  הנוכחי,  בסיבוב 
אותו הדבר ונתקלת בדיוק באותה רפיסות שסופה 
משוחררים  מחבלים  מאות  של  בתמונותיהם 
בלי  ניצחון,  אות  בידיהם  מסמנים  באוטובוסים 
עמוק  זעזוע  להביע  במקום  טובה.  אחת  סיבה 
בכלא,  שנה   29 שריצה  שמרגל  הנורא  מהרעיון 
שמצב בריאותו חמור והוא אינו מהווה עוד סכנה 

מאות  של  שחרורם  תמורת  לביתו  ישוב  לאיש, 
רוצחים שפלים שכוחם עוד במותנם ושנאתם עוד 
בליבם, ישראל מגלה חולשה אדירה ואינה מותחת 

את הקו האדום המתבקש. 

לעומת פולארד החולה, המציאות מלמדת שחלק 
בתוך  ייתפסו  המשוחררים  המחבלים  מן  נכבד 
כמה חודשים, לכל היותר שנים, בעודם מבצעים 
כנראה  זה  מוושינגטון  קרי  אדון  את  טרור.  מעשי 
לא ממש מעניין. ובעצם, למה שיעניין? האם עניינה 
אותו העובדה שכל אחד מאותם מחבלים מקבל 

שמן  מענק  הערבית  לחברה  “תרומתו”  עבור 

כספים  אותם  )כן,  הפלסטינית  הרשות  מכספי 

מעבירות  באירופה  ומדינות  ארה”ב  שישראל, 

לצורך תשתיות, מוסדות ציבור ופעילות חינוכית(?

עברנו  מחבלים  שחרורי  של  פעימות  שלוש 

במסגרת סבב ה”שיחות” הנוכחי. עשרות מחבלים 

לנהל  המפוקפקת  הזכות  תמורת  רק  שוחררו, 

כה  עד  רלוונטי.  הלא  מאזן  אבו  עם  ומתן  משא 

פולארד, עד כה  לנכון לשחרר את  לא ראה קרי 

לא ראה ראש הממשלה נתניהו לנכון להתעקש 

ולנצל את אחת הפעימות הללו כדי להחזיר את 

סוף  סוף  כשהגיע  כעת,  לביתו.  פולארד  יהונתן 

רגע השחרור, כפי שעשה חמאס עשרות פעמים 

במהלך המשא ומתן לשחרור שליט, הוצבו לפתע 

תנאים חדשים וקשים יותר.

לא  הקפאה  או  מחבלים  שחרור  שום  עכשיו  עד 

קידמו את המזרח התיכון למצב טוב יותר. ההיפך 

הוא הנכון. על ממשלת ישראל לומר לאמריקנים 

בצורה חדה, ברורה ובקול רם וצלול שישמע בכל 

או  מזמן  בבית  להיות  צריך  פולארד  הלבן:  הבית 

לפחות עד ליל הסדר. המחבלים הרוצחים צריכים 

להיות בכלא לכל החיים.

מדור היקבים של יש”ע יין הבית
פתאום קם אדם בבוקר ומחליט שהוא 

מקים יקב?
מצאתי  יין.  לשתות  אהבתי  שתמיד  היא  “האמת 
יין...  גביע  מרחרח  ב’’מרכז’’  כתלמיד  שלי  תמונה 
מאוד  מאוד  ואני  לזה,  נמשכתי  אז  שכבר  כנראה 
שיקב  לי  נדמה  אוהב.  שאני  מה  לעשות  משתדל 
הבוטיק שלי הוא הראשון שהוקם ביהודה ושומרון. 
לא היה לי ידע מקצועי אז, ועד היום אני לא ‘’יודע’’ 
יין. למדתי עם השנים, כן, אבל אני  רשמית להכין 
שעושה  כאדם  אלא  כיינן,  עצמי  את  מגדיר  לא 
יודע מתמטיקה לא הופך אותי לד’’ר  יין. זה שאני 

במתמטיקה”.

תן לקוראים ולקוראות טיפ אחד בבואם 
לבחור יין בחנות.

תתייחסו  אל  ואהבתם,  שטעמתם  יין  על  “לכו 
יינות שנמכרים במבצע של  למחיר כפרמטר. גם 
“3 ב-100’’ הם מעולים. אם אתם רוצים טעם, לכו 
ייחודי  משהו  תמצאו  שם  כי  הקטנים  היקבים  על 
חווייה  זו  בקבוקים.   1,000 במהדורת  רק  שיצא 
אחרת כי יכול להיות שלא תמצאו בקבוק נוסף. אל 

תלכו על המיינסטרים”.

איך נראית שגרת יום של בעל יקב? 
קבוע  ארבע  עד  שמונה  כזה  דבר  אין  מתי.  “תלוי 
אנו  החורף  סוף  לקראת  עונתית.  היא  העבודה   -

יבול המטרה כדי  וקובעים את  זומרים את הכרם 
נמוך  יבול  לבצור.  רוצים  אנו  ענבים  כמה  לראות 
הבוקר,  יותר.  גבוהה  ענבים  איכות  משמעו  יותר 
ולמי  מכרתי  מה  לראות  למחשב  נכנסתי  למשל, 
הרבה  יש  פסח  לקראת  חשבוניות.  מוציא  אני 

עבודה שיווקית”.

יקבי בוטיק לעומת התדמית של יש’’ע? 
‘’אותיות’’,  עיתון  את  שערך  אורבך,  אורי  “בזמנו, 
בסוף  אבל  העיתון  על  מקטרים  שכולם  לי  אמר 
שמאלני  עיתונאי  שהוא  לבני,  יונתן  אותו.  קונים 
ב’’עכבר  שלי  היין  על  כתבה  פעם  עשה  מובהק, 
‘’יין טוב דוחה שטחים - היינות ביקב  העיר’’ וכתב 
תניא שווים את הנסיעה בכבישים המסוכנים של 
ושומרון  יהודה  יקבי  יחסי  באופן  ושומרון’’.  יהודה 
זכייה  מבחינת  מדהימים  למספרים  מגיעים 
בפרסים מבין יקבי הארץ. גם היקב שלנו זכה ב- 

17 מדליות בשלוש שנים”.

- תמליץ על בקבוק אחד מהיקב שלך. 
סדרת  על  לכו  לכסף,  נהדרת  תמורה  “מבחינת 
‘’עברי’’ - בלנד של מרלו, קברנה ושיראז. מי שרוצה 
 .2010 סוביניון  קברנה  ‘’הלל’’  על  שילך  להתפנק 
ישראליים  יינות  הבסיס,  סדרת  היא  עברי  סדרת 
ואילו  מקומיים,  ותבלינים  פירות  בטעמי  עשירים 
טעמי  עם  מורכבת  יותר  קצת  היא  הלל  סדרת 

שוקולד וקינמון”. 

יורם כהן  יקב תניא - עפרה

"בשנה שעברה זכינו במדליית כסף בינלאומית 
ראשונה ביקב שלנו, בתחרות ‘דיקנטר’ בלונדון 
וזה מתוך 14,300 יינות מתחרים מכל העולם"

מחבלים  שחרור  שום  עכשיו  עד 
או הקפאה לא קידמו את המזרח 
ההיפך  יותר.  טוב  למצב  התיכון 
ישראל  ממשלת  על  הנכון.  הוא 
חדה,  בצורה  לאמריקנים  לומר 
שישמע  וצלול  רם  ובקול  ברורה 
צריך  פולארד  הלבן:  הבית  בכל 
עד  לפחות  או  מזמן  בבית  להיות 
הרוצחים  המחבלים  הסדר.  ליל 

צריכים להיות בכלא לכל החיים
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מקלקלת על כל פנים, ולכן דייק הכתוב “מי 
האיש החפץ חיים... נצור לשונך מרע..”, שאם 

לא שומר לשונו אינו נכלל בגדר “איש” “.
מעלת  שכל  חיים  החפץ  של  בדבריו  נתבאר 
שבו,  הדיבור  בכוח  רק  זה  אדם  בתור  האדם 
שהם  חיים  מבעלי  נבדל  הוא  זו  שבמעלה 
אינם מדברים, לכן המצורע שקלקל את הכוח 
בין  בעצם  הדיבור שהוא המחבר  הנפלא של 
זה  הגשמיות שבאדם לרוחניות שבאדם, לפי 
בטהרתו  מביא  המצורע  רש”י  דברי  מובנים 

ציפורים שמפטפטים ומשמיעים קול.
ניתן לבאר  ומה שמביא דווקא שתי ציפורים 
יוחאי  בר  שמעון  ר’  על  הגמרא  דברי  לפי 
פיות,  שתי  לאדם  שיבראו  ביקש  שבתחילה 
חולין, שאין  ואחד לדברי  אחד לדברי תורה, 
ישמש   - חול  בו  שהשתמשו  שדבר  מהראוי 
לקדושה. אח”כ חזר בו ר’ שמעון ואמר שאם 

אחת  על  לעמוד,  יכולים  אנו  אין   - אחד  פה 
כמה וכמה בשתי פיות. 

לרמוז  ציפורים  שתי  המצורע  מביא  זה  לפי 
על שתי הפיות - חלק החולין וחלק הקדושה, 
כיון שקלקל את כוח הדיבור שלו - נפגם גם 
חלק הקדושה שלו, כמו שהוכיח החפץ חיים 
בספרו הנ”ל פ”ז בשם הזוהר )כלומר הגשמיות 

והרוחניות(.
 - כנגד החלק החולין שקלקל  הציפור שהיא 
שוחט על המים החיים - זו התורה שנמשלה 
החיה  והציפור  לעולם,  חיים  ונותנת  למים 
צריך  זה  צד  שגם  הקדושה  צד  את  רומזת 
תיקון כמו שביארנו. התיקון של שני הצדדים 
ע”י התורה, ולכן גם את הציפור החיה מטביל 

במים החיים.
מצורע - כידוע אלו ראשי תיבות של מוציא 
שם רע - שמעשיו חמורים יותר, ששפך דמו 

של חבירו, על כן תקנתו שיראה כיצד שוחטים 
לבו  אל  וייתן  דמה  את  שופכים  הציפור,  את 
וישוב  עליו,  לעבור  צריך  היה  זה  שתהליך 

מדרכו הרעה.
ארז  עץ  מטביל  הכהן  הציפורים  עם  יחד 
הגבוה  ארז  העץ   - תולעת  ושני  ואזוב 
השורש  כידוע  שהיא  הגאווה  על  מרמז 
שהם  תולעת  והשני  והאזוב  החטאים  לכל 
ולזכות  יכול לתקן  ענוה  ע”י  נמוכים, שרק 
 - שביארנו  כמו  למים  שנמשלה  לתורה 

שתמיד יורדים למקום נמוך.
הכהן שולח את הציפור על פני השדה מקום 
שאין בני אדם, כך גם המוציא שם רע - עליו 
להתרחק מהמידה הרעה הזו בתכלית, לתקן 
את כוח הדיבור )המתנה הנפלאה שנתן לנו 
ושב  נקייה  ללשון  שיתרגל  עד  הקב”ה(, 

ורפא לו! 

על הפרשה מצורע
המשך מעמוד השער עוון לשון הרע וטהרתו

ַיַחד

קרן יחד
יוזמה

חברתית
לדורות הצטרפו באתר קרן יחד

 מאמין בקרן יחד? היה רכז במקום מגוריך.רכזי קרן יחד פרושים בכל רחבי הארץ הרשימה המלאה באתר יחד.
לפרטים: ישראל - 052-4802321

02-6280030  

לפעול.  מתחילה  הקרן  יחד  לקרן  אב  בתי  מעל 5000  של  הצטרפותם   עם 
המשיכו לצרף את חבריכם למיזם החסד הגדול  והמצליח בישראל. הצטרפות כל אחד מאיתנו 

מעצימה את הסיוע למשפחות שחרב עליהן עולמן. כשכולנו יחד אף אחד לא נשאר לבד.

אלעזר ארי בצלאל 054-7963800 אלון שבות אבישי לנדאו 054-3305567 אלון מורה שלומי פרץ 052-6236061 אילת אודיה רוטשילד 052-3121150
בית שמש אמיתי גאולי 052-8024339 בית חגי מאיר פיקאר 050-7598088 בית אל יעקב קורן 054-6748655 באר שבע יהודה רוזנברג 052-5671530

ידידיה שחר 054-3978376 חלוצה  צבי וויס 052-6426832 הרצליה  ישראל עטיה 052-4802321 דימונה  אלון וולקן 054-7728650 גבעת שמואל 
ירושלים הר חומה עופר זמסקר  ירושלים- קטמונים אחיה פרנקל 054-5333423 יהוד ספי כהן 052-4317389 יד בנימין יעקב שרמן 050-6388735
מבוא חורון שמוליק אבידן  לוד איתן שנור 054-4355418 כפר עציון רועי בדט 054-4778140 כוכב השחר נתנאל שבט 050-8370797 054-9980369
מעלה אדומים נוראל  מעלות הרב ניר הרמן 050-8784128 מעלה אדומים נוראל גץ 050-5317742 מעון אמיתי סטיסקין 052-6070524 055-6650834
נתיבות אסף -052 נחלים נועם ורד 054-4499832 מצפה רמון בועז איגרא 052-7710463 מצפה יריחו אריאל רויזמן 050-6668114 גץ 050-5317742
ערד שמעון  עלי יוחאי כהן 052-5666650 עינב מוטי פלדמן 054-6671795 סעד נריה לנדאו 052-6346703 נתניה דורון ישי 052-8119314 2387905
צפת אלעזר האוופט  פתח תקווה מאיר פייליכמן 054-4230721  פסגות דוד בשארי 052-4754002 עתניאל אליה דמרי 052-3333544 מזוז 052-7403513

050-0666681

5,784
 בתי אב בקרן יחד
מיזם הערבות והחסד

יצאנו
לדרך 

בסייעתא דשמיא

חפשו בגוגל ”קרן יחד“
הכנסו לאתר ומלאו טופס 
מקוון ואתם חברים בקרן יחד.

מצטרפים 
בקלות.



4\\ יש”ע שלנו 

לאורח "כ שרה  הציעה  תה?"  וס 
החשוב ממזריטש.

החום  רעבעצען.  תודה,  "לא 
את  הרב  דחה  והותר...",  די  הזה  במקום 

הצעתה ומחה את הזיעה ממצחו.
מחפשת  מה  להבין  וניסה  סביב  הביט  הוא 
של  בעלה  הזאת.  בשממה  הצעירה  האלמנה 
שרה, ר' דוד פלמן נפטר לפני זמן לא רב ממחלת 
הקדחת, וגם בתם בת השנה נפטרה בעקבותיו. 
שרה איטה נותרה אלמנה בגיל 27 בלבד בלב 
סביבה ערבית כשמפעל חייו של בעלה, החווה 

והפרדס, על סף קריסה מוחלטת.
"גברת שרה, אני באמת לא מבין אותך. בחורה 
טובה כמוך לא צריכה להישאר במקום כזה. 
גמ"חים  מכמה  כסף  להשיג  לך  אעזור  אני 

שאני מכיר כדי שתוכלי לחזור הביתה".
כאן,  נמצא  שלו  שהבית  אמר  תמיד  "בעלי 
נחרצות.  איטה  שרה  ענתה  ישראל",  בארץ 

"אישה טובה עושה רצון בעלה".
יעלה  מה  לירושלים.  תעברי  לפחות  "אז 
האורח  אמר  כאן?"  תישארי  אם  בגורלך 

בדאגה כנה.
"אני  במתינות.  שרה  לו  ענתה  שלמה",  "ר' 
מעריכה את הדאגה שלך ויודעת שהיא באה 
את  לנטוש  מסוגלת  לא  אני  אבל  כן.  מלב 
החווה והפרדס בצורה כזאת. בעלי השקיע פה 
את נשמתו, את כל מרצו כדי שאחוזת השדה 

תפרח ואני אסיים את מה שהוא החל בו".
יהא  "מה  שלמה.  ר'  הקשה  "והילדים?" 

עליהם?"
"הם יעזרו לי" אמרה. "הם יקיימו את צוואת 

אביהם".
"ומה עם החינוך? אני בטוח שר' דוד לא היה 

רוצה שבניו יהיו עמי ארצות".
מירושלים  מלמדים  לכאן  מביאה  "אני 
ומחברון. הם ילמדו את הילדים תורה ויעזרו 

בניהול הפרדס".
השלום,  עליו  דוד,  ר'  החובות?  עם  "ומה 

השאיר נושים רבים כל כך".
"נסה  לו.  אמרה  לי,"  לעזור  רוצה  אתה  "אם 
להשיג לי הלוואות כדי שאוכל להחזיר אותם. 

לא כדי לחזור למזריטש".
כל  תתנהלי  כך  יספיק.  לא  שזה  יודעת  "את 

החיים, בגלגול חובות?"
התכשיטים  את  אפילו  שצריך,  מה  "אמכור 

שלי".
"שרה איטה..."

"אני לא עוזבת, וזה סופי", סיכמה האישה את 
העניין. "אני ובני נקריב את עצמנו על אדמת 

סומייל ונמשיך את דרכו של בעלי ז"ל".
שהמערכה  הבין  הוא  ידיים.  הרים  האורח 

אבודה מראש.
מילותיה של שרה איטה לא היו ריקות מתוכן. 
עם  יחד  ארצה  לעלות  החליטה  שבו  מהרגע 
היתה  תרמ"ג,  בשנת  פלמן,  דב  דוד  ר'  בעלה, 
ולא  נפש  ומסירות  חתחתים  רצופה  דרכם 
היתה לה שום כוונה לסגת כרגע. החלטתו של 
יסוד  ר' דוד דב לפרוש מגרעין המייסדים של 
המעלה וללכת באופן עצמאי להתיישב  לבדו 
היתה בגדר מעשה של טירוף. הוא אמנם הגיע 
לארץ כשבידיו עשרת אלפים רובל, סכום אדיר 
באותה תקופה, אך המיזם לא היה פשוט כלל 

הערבי  בכפר  להתיישב  החליט  לבסוף  וכלל. 
הוא  הים.  ומחוף  מיפו  קצר  במרחק  סומייל 
רכש ארבעים דונם אדמה, בית ערבי ישן וכמה 
בהמות, והכין תשתית להמשך. עם הזמן למד 
גם  שחלקם  המקום,  בני  עם  והתיידד  ערבית 
בניו  עם  התמסר  דב  דוד  ר'  בשדותיו.  עבדו 
רכש  הוא  מאודו.  בכל  המשק  עבודת  ללימוד 
פרדס ענק ועזוב שהשתרע על השטח הנמצא 

המלך  שלמה  גבירול,  אבן  הרחובות  בין  כיום 
במקביל.  ובשדות  בו  עובד  והיה  וארלוזורוב, 
כל יום עבודה הסתיים במשפחת פלמן בלימוד 
העריצו  הכפר  ערביי  בעיון.  גמרא  של  נלהב 
את אישיותם ומסירותם של בני הזוג והתייחסו 
קראה  פלמן  משפחת  מלכים.  בכבוד  אליהם 
אותו  כינו  הערבים  ואילו  דוד  גינת  למקום 
"באיארת חוואג'ה דוד" )הפרדס של אדון דוד(.

לאחר מות אבי המשפחה, היה המצב הכלכלי 

עם  אך  ביותר.  קשה  והחווה  הפרדס  של 
בגידול  ידיעותיהם  את  הרחיבו  הבנים  הזמן, 
לרווחי. שמם  ובמסחר. אט אט הפך הפרדס 
הדר  פירות  לגידול  כמומחים  לפניהם  הלך 
לשאול  באו  פרדסים,  ניטעו  בו  מקום  ומכל 
תרנ"א  בשנת  הדרכתם.  את  ולקבל  בעצתם 
הוציא לאור הבן הגדול, ר' אהרן לייב פלמן, 
כללי  ובו  גנים"  "מעין  בשם  במינו  יחיד  ספר 
נטיעת הדרים וגידולם בארץ ישראל. גם לאחר 
מות בעלה, נהגו הערבים כבוד מלכים בשרה 

איטה ואף התייעצו עימה בנושאים שונים.
כשבין  בסומייל  נערכו  ילדיה  חתונות  גם 
שנהנו  הערבים  הכפר  תושבי  החוגגים 
פיתות  בליווי  למהדרין  אשכנזית  מתקרובת 
מהטאבון. כלותיה של שרה איטה לא אהבו 
לגור במקום המבודד והרחוק, בניגוד לחמותן. 
עם הזמן עברו הבנים הגדולים לנוה צדק ונוה 
שלום, השכונות החדשות סמוך ליפו, ולאחר 
את  איטה  שרה  גם  עזבה  רבים,  שכנועים 
הכפר. אך היא לא נטשה את הפרדס והמשיכה 
לרכב על החמור לשם מדי יום ולהשגיח על 
העבודה. עם גירוש תושבי יפו ע"י הטורקים, 
לפני שהפקידו  לא  עברו הפלמנים לטבריה, 
את כל חפצי הערך שלהם בידיו של השייח 
אבו ג'ברא, ראש הכפר סומייל. בשנת תרצ"ד, 
כשמלאו חמשים שנה לפרדס, החליטו ראשי 
העיר לחגוג את האירוע. חברי מועצת העיר 
איטה  לשרה  ערכו  דיזנגוף,  מאיר  ובראשם 
אותה  והכתירו  גדולה,  חגיגה  השמונים  בת 
היא  העברית".  הפרדסנות  "חלוצת  בתואר 
היתה אז בת כשמונים. אלא שבזה עדיין לא 
נגמר הסיפור. עם התרחבות העיר תל אביב, 
החליטו בניה של שרה איטה שעדיף  לעקור 
מגורים.  שכונת  שם  ולבנות  הפרדס  את 
איטה  שרה  נעתרה  העצום,  הקושי  למרות 
פרידה  חגיגת  ילדיה  ערכו  תרצ"ו  ובפסח 
בפרדס. כשחזרו מהחגיגה נתקפה שרה איטה 
חולשה, נכנסה למיטתה ולא ירדה ממנה עוד 

עד שנפטרה לאחר חודשים ספורים.

פרדס ישראלי  
שי סנדיקסיפורי  ארץ ישראל

איטה  שרה  הראשון  הפרטי  היהודי  הפרדס  בעלת 
פלמן וילדיה

אביב  תל  חן  נקודת  הספר  מתוך  צילום  פלמן.  בית 
מאת אורי דביר.



5יש”ע שלנו \\

זכו אבותינו לקשר קרוב ושקוף עם הקב"ה. מצג 
הנפש  חוליי  הנפש.  מצב  את  המשקף  חיצוני 
באופן  והבית.  הבגדים  הגוף,  במצב  משתקפים 

מידי מקבל האדם פידבק מהקב"ה על מעשיו.
בפשט הכתוב אין אנו מוצאים את הסיבה בגינה 
מצטרע האדם ובאים עליו נגעים. התורה מאריכה 
במאפיני הנגעים ובדרכי הטיפול במחלה אבל לא 
האדם.  מצטרע  בשלה  בעילה  במפורש  נוקבת 
בעקבות  האדם  על  באה  שצרעת  לימדונו  חז"ל 
דכתיב:  מאי  לקיש,  ריש  אמר   " הרע  לשון  חטא 
'זאת תהיה תורת המצורע'? זאת תהיה תורתו של 
מוציא שם רע". בתנ"ך מוזכרים כמה מקרי צרעת, 
חז"ל  ליהירות.  גם  אך  הרע  ללשון  המתקשרים 
קושרים בין לשון הרע וגאווה. בתהליך הטהרה מן 
הצרעת יש מרכיבים סמליים המקשרים בין גאווה 
ושפלות ובתוכם מופיע האזוב. וכותב רש"י - "לפי 
תקנתו  מה  הרוח...  גסות  על  באים  שהנגעים 
ואזוב".   כתולעת  מגאוותו  עצמו  ישפיל  ויתרפא, 
מנסה  הרע,  בלשון  במלחמתו  חיים'  ה'חפץ 
אחרים  על  לדבר  מהצורך  האדם  את  להרחיק 
חטא  "עיקר  הגאווה  הוא  העניין  ששרש  ומסביר 
הלשון בא על ידי גאוה, שהוא מחשיב עצמו לאיש 
חשוב באנשים, לפיכך מלאו לבו לגנות את חברו, 
שאלו היה מכיר נגעי עצמו לא היה מחפש מומי 
זולתו. והעד לזה, שאמר הכתוב בטהרתו, שיקח 

עץ ארז ואזוב ושני תולעת". 
אדומה  פרה  בפרשת  כמרכיב  גם  נזכר  האזוב 
מצריים.  בפסח  הדם  למשיחת  ככלי  גם  ומוזכר 

מדרש רבא קושר בין העניינים:
הקב"ה  וצוה  שפלים  נראין  שהן  דברים  יש  "וכן 
לאדם  נראה  האזוב  מצות,  כמה  מהן  לעשות 
שאינו כלום וכחו גדול לפני האלהים שמשל אותו 
בשריפת  מצורע  בטהרת  מקומות  בכמה  לארז 
הפרה ובמצרים צוה לעשות מצוה באזוב שנאמר 
וגדול  שהקטן  אזוב...ללמדך  אגודת  ולקחתם 
עושה  הוא  קטנים  ובדברים  הקב"ה,  לפני  שוין 
את  גאל  שבאילנות  שפל  שהוא  אזוב  וע"י  נסים 

ישראל..."
לטהרה  תנאי  שהיא  לשפלות  סמל  הוא  האזוב, 
לשלמות  בסיסי  תנאי  היא  הענווה  ולגאולה. 

המידות. 
מלבד הסימליות המיוחסת לאזוב, יש לצמח זה 
נתפס האזוב  רבות. לא לחינם  רפואיות  סגולות 
"ְתַּחְטֵּאִני  בתהילים:  כאמור  ומטהר  כמחטא 
יש  ַאְלִבּין" אכן  ּוִמֶשֶּׁלג  ְתַּכְבֵּסִני  ְוֶאְטָהר  ְבֵאזֹוב 
.במפעל  בקטריאלי  אנטי  מחטא  חומר  באזוב 
'עשבי קדם' בדרום הר חברון ממצים את האזוב 
ומוצרים  רפואיים  תכשירים  ממנו  ומפיקים 
מרכז  מנכ"ל   , קיטרון  אמיר  דר.  קוסמטיים. 
האזוב   " מסביר:  קדם,  עשבי  והפיתוח  המחקר 
המצוי עשיר בחומרים פנולים הפוגעים במעטפת 
להעלאה  גם  ותורמים  והפטריה,  החיידק  תא 
לצמחים  המיוחד  החיסון."  מערכת  תפקודי  של 
הגדלים בעשבי קדם מלבד הגידול האורגני הוא 

תכונותיהם המיוחדות בשל האקלים.
יהודה,  מדבר  ספר  איזור  חברון,  הר  בדרום 
הרי  בין  חד  ואקלימי  טופוגרפי  מעבר  מתקיים 
חברון הגבוהים והקרירים ובין בקעת ים- המלח 
החמה. האיזור יבש וסלעי. " דווקא בשל התנאים 
 " קיטרון,  ד"ר  טוען  הצמחיה"  ומצוקת  הקשים 

בנוגדי  צמחיים,  בהורמונים  הצמחים  משופעים 

חימצון וברכיבים ארומאטיים".

ע"י  עתיקה  יחודית  בדרך  נעשה  הצמחים  מיצוי 

חליטה בשמן. כל המוצרים טבעיים ואינם מכילים 

כימיקלים סינטטיים.

במרכז המבקרים 'עשבי קדם' יפתח לכם צהר 

רב  חוויה  דרך  במדבר,  המרתק  הצומח  לעולם 
חושית של מראות וריחות שללא ספק ישפיעו גם 

על הנפש.

בחול המועד פסח, י"ז ניסן, )17/4(, יתקיים סיור 
משקפת. לפרטים והרשמה: 1-700-700-945

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             בחול המועד

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!

התשובה לחידה בשבוע שעבר: גבעת הקיבוצים 
ברחובות. 

klita eli muni il
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בקרית ארבע נערך בשבוע שעבר  בואי כלה 
חידון התנ”ך הארצי לאולפנות ע”ש הרב משה 
אולפנות   19 בהשתתפות  זצ”ל,  נריה  צבי 
. בתואר כלת התנ”ך לשנת  1 מרחבי הארץ 
ה’תשע”ד זכתה יעלה בן דוד, מאולפנת גילה. 
הרב  הרב דב ליאור,  מלאכי לוינגר,  השתתפו: 
חיים סבטו, הרב חיים זלינגר, צבי צויבל ואסתר 

עמיחי - ביתו של הרב נריה.

הממשלה  משרדי  נציגי  החבל  את  מתירים 
החברת ב”חממת התיירות” )משרדי התיירות, 
בחבל  השבוע  סיירו  הנגב(  ופיתוח  החקלאות 
לקרמיקה  בסטודיו  ביקור  כלל  הסיור  יתיר. 
יתיר,  בבית  הסוסים  בחוות  ליבנה,  בישוב 
בסוסיא.  הארץ  חלב  ובמחלבת  שוקק  ביקב 
ראש המועצה האזורית דרום הר חברון, יוחאי 
דמרי, ציין כי “הסיור הוא נדבך נוסף בהפיכתו 
במיקום  מוביל,  תיירות  לאזור  יתיר  חבל  של 
אסטרטגי בין התיירות לחברון לתיירות היורדת 

לים המלח”.

אירוע הכנסת ספר תורה  מכניסים, אורחים 
 - בנימין  “ארץ  שבמדרשת  התפילה  לאולם 
שני  ביום  נערך  בעפרה”  ליהדות  המדרשה 
השתתפו  באירוע  השער(.  )תמונת  שעבר 
כ-200 חוגגים, בהם שר החינוך הרב שי פירון, 
ספר  במדרשה.  כמדריך  שימש  אף  שבעברו 
דובי  ע”י  המדרשה  לשימוש  הוקדש  התורה 
מר  נעה,  של  אביה  נשמת  לעילוי  דינר,  ונעה 
הרב  הישוב  רב  נכחו:  באירוע  ז”ל.  לבל  גדעון 

ויו”ר  אבי גיסר, ראש המועצה האזורית בנימין 
מועצת יש”ע אבי רואה ומנכ”ל איגוד המדרשות 

ליהדות וללימודי א”י, צחי דיקשטיין.

ונתנאל  רביב  דביר  הסיירים  והסיירים  השר 
למטייל  “המדריך  הספר  מחברי  אלינסון, 
הכלכלה  שר  עם  השבוע  נפגשו  בשומרון”, 
. הם סיפרו  2 וראש הבית היהודי, נפתלי בנט 
לו על תהליך הכתיבה והעניקו לו עותק חתום. 
חשובה  דרך  אבן  הוא  “הספר  כי  אמר  השר 
בקשר של עם ישראל לארץ ישראל”. מטרתו 
של הספר, לדבריו מחבריו, היא להנגיש לקהל 
אתרי  המסלולים,  את  הישראלי  המטיילים 
והתצפיות  המעיינות  התנ”כיים,  המורשת 
המרהיבות שבשומרון. ניתן להשיגו דרך אתר 
דרך  או  למטייל”  “המדריך  של  האינטרנט 
המוקד טלפוני של בית ספר שדה כפר עציון 

.02-9935325

שבות  שבאלון  צומת  מכון  הצומת  מאחורי 
הלאומי,  המדע  יום  לרגל  שעבר  בשבוע  חנך 
מרכז מבקרים חדש המתואם ומכוון לצעירים 
הצצה  מבטיחים  המרכז  מנהלי  ולנוער. 
הפיתוחים  של  הקלעים  מאחורי  אל  מרתקת 
ליהנות  המאפשרים  החדשניים  הטכנולוגיים 
שמירת  על  להתפשר  מבלי  מטכנולוגיה 
השבת. בין החומרים המוצגים לקהל - מסלול 
של  בכיכובו  וסרטונים   3 טכנולוגיים  מיצגים 

אסי צובל מערוץ מאיר. 

ישיבת  ראש  דרוקמן,  חיים  הרב  רב  בכבוד 

בני  ואולפנות  ישיבות  מרכז  ויו”ר  עציון  אור 
סייר השבוע בכמה ממוסדות הרשת  עקיבא, 
ביהודה ושומרון ושוחח עם התלמידים לקראת 
התלווה  לסיור   . 4 פסח  לחופשת  היציאה 
החל  הסיור  הרשת.  מנכ”ל  נכטיילר  בני  הרב 
מטה  עקיבא  בני  בישיבת  שחרית  בתפילת 
פסגת  עקיבא  בני  לאולפנת  המשיך  בנימין, 
ומשם דרומה לישיבת בני עקיבא אורות  זאב 

יהודה באפרת.

שעת סיפור שר הפנים, גדעון סער, ביקר ביום 
רביעי שעבר בבית אל, נועד עם אנשי החינוך 
ילדים.  גני  חנוכת  בטקס  והשתתף  במועצה 
אותם  ושמע  סיפור  הגנים  לילדי  קרא  השר 
הודה  אלון,  שי  הטרי,  המועצה  ראש  שרים. 
בית  בישוב  העקבית  תמיכתו  על   5 לסער 
נגד  הנחרצים  דבריו  על  יו”ש,  ישובי  ובכל  אל 
מדיניות הוויתורים וקרא לו ולחברי הממשלה 
מבית  הלחצים  מול  איתן  לעמוד  להמשיך 

ומחוץ.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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# עדיפות לתושבי המקום + רכב  # חלוקה בסופי שבוע בלבד

b0528908518@gmail.com :מייל

לכל רחבי הארץ
דרושים שליחים

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

תמונות: חווה לאופר, חזי רז, אלרואי אסרף והלל מאיר, מיכאל יעקובסון 
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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות


