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צאתו: כניסת השבת: 
17:27 	16:12 י-ם	
17:29 	16:26 ת"א	
17:26 	16:16 חיפה	
17:29 	16:28 חברון	
17:28 	16:18 שכם	
17:31 	16:30 ב"ש	
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עוקבים ב אנו  האחרונים  שבועות 
סופו  ביותר.  חריף  עימות  אחרי 
של העימות מר. דבר שלא ייעשה, 
איבה  מתפתחת  המשפחה  בתוך  נעשה. 
ברגע  אך  ברצח.  מסתיימת  שכמעט 
מוכר  אחד  אח  להרוג,  במקום  האחרון 
שנים  עוברים  יוסף  על  לעבד.  אחיו  את 
ניכור  של סבל. של בדידות. של הרגשת 
ושנאה מכל משפחתו. שתים–עשרה שנים 
הוא יושב בבית הסוהר. וכל העת חושב. 
הזה  הסבל  ומה פשעתי שכל  מה חטאתי 

נפל בחלקי?
בה'  מתחזק  ויוסף  עוברות  השנים 
גבר.  מצעדי  מה'  כי  יודע  הוא  אלוקיו. 
שר  כלאו.  בור  בתוך  האור  מאיר  לפתע 
להתייצב  עליו  כי  לו  מודיע  הסוהר  בית 
את  לו  מספר  פרעה  מצרים.  מלך  לפני 
חלום שבע הפרות ושבע השיבולים הרזות 
את  ורואה  עיניו  נושא  ויוסף  והמלאות. 
על  עולה  הנילוס  את  רואה  הוא  העתיד. 
זורמים בכל  מים  גדותיו, שפע אדיר של 
ארץ מצרים. נפרשת בפניו כל ארץ מצרים 
רואה  הוא  כן  אחרי  מיד  בתבואה.  מלאה 

הרב אליהו מאלי ראש ישיבת יפו

לא אתם מכרתם אותי
מתים  מוטלים  רעב  מוכי  אנשים  בחזונו 

ברחובות. הערפל מתחיל להתבהר.
המרכז  נקודת  שהוא  מרגיש  יוסף 
להשתנות  יכולה  דרכו  ההיסטוריה.  של 
והוא  בחזונו.  שראה  הקשה  המציאות 
אומר לפרעה שבע הפרות השמנות ושבע 
שובע  שנות  שבע  המלאות  השיבולים 
שנות  הרזות  והפרות  השנים  שבע  הן. 
רעב הן. ועתה ירא פרעה איש חכם ונבון 
משער  האם  מצרים.  ארץ  על  וישיתהו 
יוסף שפרעה ימנה אותו? קשה לדעת. אך 
והולכת הסיבה שבגללה  ליוסף מתבהרת 
עבר את כל הסבל והייסורים של מכירתו 
לעבד למצרים: "וְַעָּתה ַאל ֵּתָעְצבּו וְַאל יִַחר 
ְלִמְחיָה  ִּכי  הֵּנָה  אִֹתי  ְמכְַרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעינֵיכֶם 
ה'(.  מ"ה  )בראשית  ִלְפנֵיכֶם"  ֱאֹלִקים  ְׁשָלַחנִי 
ארץ  כל  על  פרעה  אותו  מַמנה  כאשר 

מצרים התמונה כבר ברורה.
לעתים זורמת המציאות בכמה רבדים. 
מעל  המתרחש  כל  עילית,  זרימה  ישנה 
פני השטח. שנאות ואהבות שאיפות כבוד 
ושאיפות ממון - כל אלו מניעים מהלכים 
המשך בעמ' 7

Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com
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ג'וזף	קאופמן - המותג המוביל להלבשת חורף,
 בשיתוף עם עלון יש"ע שלנו

מחלקים מעילים מעודפי ייבוא וסוג ב' לנזקקים ביש"ע

m@myesha.org.il | 026516662 'לבקשת פליזים פקס
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נפתחה  ומרגש,  מרשים  במעמד 

במוזיאון  חדשה  תערוכה  שעבר  בשבוע 

וביתו", שבה מציגים  "איש   - גוש קטיף 

השומרון  שבצפון  שא–נור  הכפר  אמני 

התערוכה  בהשקת  יצירותיהם.  את 

ואישי ציבור, עם אנשי  השתתפו אמנים 

המועצה האזורית שומרון בראשות עו"ד 

גרשון מסיקה, אשר פרסו את חסותם על 

התערוכה וסייעו רבות בהשלמתה.

גרשון מסיקה,  דיבר   במעמד ההשקה 

אשר  שומרון,  האזורית  המועצה  ראש 

הזכיר, לאור פרשת השבוע, את חשיבותן 

של האחדות והתקווה בעם ישראל, ואמר 

כי אנו למדים שאין ייאוש כלל וכי עלינו 

להרים את הראש ולשוב ולבנות.

במהלך  במוזיאון  הוצבה  במקביל, 

באירועים  ומטיילים  משתתפים  מאות 

ובאתרים בחיק הטבע בבנימין בחג החנוכה. 

כנס ידיעת הארץ על–שם יאיר בשן, התקיים 

ביום חמישי שעבר בבית ספר שדה עפרה. 

בית  מנהל  סימון,  בן  רועי  הכנס  מארגני 

מנהלת  ראש  שגב,  ויקיר  עפרה  שדה  ספר 

חנוכה בבנימין

וההיסטוריה. בחלקו השני של הכנס לקראת 

השעה 20:00, העיתונאי קובי אריאלי הירצה 

בפני האורחים. הכנס הסתיים בשירה בציבור 

בהנחייתו של הזמר גבי ברלין, שנמשכה עד 

לשעה אחת עשרה בלילה. 

חנוכה,  שבת  ערב  שישי,  ביום  למחרת, 

בהם  מטיילים  מאות  הגיעו  "מקץ",  פרשת 

לארץ  הסרטבה,  קרן  אל  נוער  ובני  ילדים 

ולפארק  ותלכיד  פיראן  לנחלי  המרדפים, 

אמאוס  קרב  בשחזור  השתתפו  שם  קנדה, 

שדה  ספר  בית  מדריכי  ידי  על  שהתבצע 

מימי  מקראיות  לדמויות  שהתחפשו  עפרה 

החשמונאים - "בימים ההם, בזמן הזה". #

תערוכת "איש וביתו" במוזיאון גוש קטיף

בנצרים,  הכנסת  בית  מנורת  החנוכה  ימי 

שהפכה לסמל של גוש קטיף בזמן העקירה, 

כשתושבי נצרים נשאו אותה על גבם עת 

רבה  התרגשות  הביעו  המבקרים  גורשו. 

את  מחדש  המעלה  המנורה,  הצבת  בשל 

טראומת העקירה. שלמה בשן, המַתפעל 

עילאי  מאמץ  על  סיפר  המוזיאון,  את 

החנוכה,  בחג  למוזיאון  המנורה  להבאת 

לתועלת אלפי המבקרים. #

לפרטים: 02-6255456, 052-3477701. 

מסכמים  הדגל'  את  'מרימים  בתנועת 

שקיימה  הענפה  הפעילות  את  בסיפוק 

בערים  החנוכה  ימי  במהלך  התנועה 

התורניים  הגרעינים  בשיתוף  הארץ  ברחבי 

החינוך  ממוסדות  ונוער  המקומיים, 

ומיישובי יש"ע. הפעילים נפרשו במוקדים 

החג  בנושא  שונות  פעילויות  וערכו  רבים 

אור  "עושים  הכותרת  תחת  ומשמעויותיו 

המסורת  לפיד  את  ממשיכים   - בחנוכה 

החשמונאית".

נוער  בני  כחמישים  הגיעו  במודיעין 

מהיישוב נווה צוף והפעילו יחד עם העירייה 

והגרעין התורני במקום סדנאות לילדי העיר. 

לבני  פעילות  דוכני  הקימו  הם  היתר  בין 

וקיימו  וצעירים, הקהילו את האנשים  נוער 

נסחפו  רבים  אנשים  מרכזית.  נרות  הדלקת 

על  סיפרו  הנוער  בני  הריקוד.  מעגלי  לתוך 

וכן  בפעילות,  להשתתף  רב  ורצון  היענות 

הרימו את הדגל בחנוכה
על התעניינות ורצון לדעת עוד על היישוב 

"יצאנו  צוף.  נווה   - המארגנים  באו  שממנו 

בתחושה שעשינו משהו גדול ומשמעותי עם 

טעם של עוד" סיכמו בני הנוער.

בני–עקיבא  חברי  אלה  היו  באשקלון 

לפעילות  שיצאו  בשומרון  ב'  מחבריה 

וקיימו  התנועה,  של  סמינריון  במסגרת 

בבתים  מרכזית  נרות  הדלקת  היתר  בין 

ובשכונות. "בזכותם" - מסכם אליהו ראובן 

שרומם  ענקי  אירוע  "התקיים   - מאשקלון 

באשקלון  לכם  מחכים  ואנחנו  הציבור,  את 

הדגל'  את  ב'מרימים  בפורים...".  גם 

דוגמא  מהווה  בחנוכה  שהפעילות  סבורים 

גופים  בין  כוחות  חיבור  של  עבודה  למודל 

משמעותי  באופן  להעצים  היכול  שונים 

העם  ברחבי  היהודית–ערכית  הפעילות  את 

הכנת  על  אלו  בימים  ושוקדים  והארץ 

פעילויות נוספות בתקופה הקרובה. #

שביעות  הביעו  ושומרון  יהודה   - ההסברה 

רצון רבה מעצם קיום הכנס למרות תנאי מזג 

האוויר הקשים ששררו ביום חמישי האחרון. 

לכנס הגיעו כ–150 איש שנהנו מהרצאותיהם 

הארכיאולוגיה  בתחומי  מומחים  של 



עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
מירי צחי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 9973875–02

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 – 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת	יש"ע

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

 8445 ימים בכלא!
נתפלל כולנו לשחרור

יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:

www.pollardnow.org
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ביום הקדיש הכללי, הָחל בעשרה בטבת, 

נהגו לעלות אל ציונו של כלב בן יפונה זי"ע 

כל  עבור  ולהתפלל  פטירתו  יום  נודע  שלא 

יום  נודע  שלא  הקדושים  ישראל  נשמות 

השם  קדושת  על  נפשם  ושמסרו  פטירתם 

העם והארץ.

אור  שלישי(  )ליל  בלילה  שני  ביום 

העלייה  תתקיים  ה'תשס"ט,  בטבת  לי' 

יהושע  של  מנוחתם  למקום  המסורתית 

סמוך  חרס,  בתמנת  יפונה  בן  וכלב  נון  בן 

לאריאל. בארגון האירוע שותפים המועצה 

הדתית  המועצה   - שומרון  האזורית 

והמחלקה  'שכם–אחד',  אגודת  שומרון, 

ליל עשרה בטבת בתמנת חרס
מתואם  והוא  בשומרון  הקדושים  למקומות 

במקום  הביטחון.  כוחות  על–ידי  ומאובטח 

נשים.  לתפילת  מוסדרים  מקומות  יהיו 

הגעה עצמאית עד צומת אריאל בכלי רכב 

משעה  החל  רגלית  כניסה  ומשם  פרטיים, 

בשעה  ותיקין  תפילת   .05:00 ועד   24:00

החמה:   הנץ   - השחר: 05:07  )עלות   06:05

06:42( נעלה ונבוא לעורר רחמים ולהתפלל 

לה'  בנאמנותם  עמדו  אשר  ה'  עבדי  אצל 

'טובה  בקריאתם  חמדתו  ולארץ  יתברך 

הארץ מאוד מאוד'.

לפרטים ותרומות: 052-5665100

 # shechem1@gmail.com או בדוא"ל

הכנס  בסוסיא  נערך  חנוכה  של  שמיני  בנר 

והמדבר  "הְספר  בנושא  הרביעי  השנתי 

בארץ ישראל".

הבאה,  בשבת  תקיים  שילה,  ישיבת 

במסגרת אירועי 'שבת שילה' בפרשת 'ויחי' 

עיון  שבת  שילו,  יבוא  כי  'עד  נקרא  שבה 

בשאלת  תעסוק  אשר  נוער,  לבני  בישיבה 

הדרך להשגת חיות ושמחה בלימוד התורה. 

מאת  שיעורים  יתקיימו  השבת  במהלך 

של  בהתחברות  ידונו  אשר  הישיבה,  רבני 

כל תלמיד ללימוד התורה כבקשת–אלוקים, 

מתוך  אך  וסיפוק,  שמחה  מעורר  ככלי 

ומצוותיה. במוצאי  מחויבות עמוקה לתורה 

חוברת כנס הספר והמדבר
בכנס השתתפו כ–180 איש מכל רחבי הארץ: 

אנשי  טיולים,  מדריכי  צעירים,  מבוגרים, 

והעיר,  ההתיישבות  אנשי  הארץ,  ידיעת 

דתיים ושאינם דתיים. 

בכנס שהפך למסורת בימי החנוכה נמסרו 

כעשר הרצאות מפי טובי החוקרים בתחומי 

ארכיאולוגיה,  היסטוריה,  הגיאולוגיה, 

יצאה  הכנס  לקראת  וביולוגיה.  זואולוגיה 

הכנס  דברי  את  המסכמת  מהודרת  חוברת 

תשעה  ובה  התשס"ח,  שנת  של  השנתי 

בארץ  והמדבר  הְספר  אזור  על  מאמרים 

ישראל. חוברת זו מצטרפת לשתי החוברות 

הקודמות שיצאו בכנסים משנים עברו.

הכנס  "דברי  חוברת  את  לרכוש  ניתן 

השלישי, תשס"ח 2008" במרכז סיור ולימוד 

סוסיא בטל' 02-9963424

# .www.susya.org.il ובאתר

שבת עיון בישיבת שילה
שבת, תתקיים התוועדות עם ראש הישיבה, 

הרב ארלה הראל. 

לפרטים: משה רט, 054-5649323. #

ישיבת יפו נמצאת עתה בעיצומו 
של מבצע התרמה שנועד לחזק את 

הישיבה ולקיימה. כל נדיב לב נקרא 
להצטרף לתומכי הישיבה, ולזכות 

להיות שותף להקמת הישיבה ביפו. 
לתרומות: אריאל 054-6748662



דה
עמ
ש"
י

4

קצת	יותר	משלוש	שנים,	מאות	

נפגעים,	ואלפי	רקטות	קסאם,	

לקחו	לציבור	בישראל	ובעיקר	

לקובעי	המדיניות	להבין	להכיר	

ולהפנים	מה	חולל	אותו	"תהליך	

מדיני",	הגירוש	הנורא	והנסיגה	

המחפירה	מגוש	קטיף.	המצדדים	

בעקירה	בליווי	התקשורת	זעקו	

אז	כנגד	הימין	ש"מנסה	להלך	

אימים	על	הציבור",	אך	לצערנו	

בימים	אלו	אנו	רואים	שהגרועות	

בתחזיות	התממשו	אחת	לאחת,	

כמו	היו	נבואות	זעם.

מתחיל  בישראל  הציבור  היום 

ה"שלום"  מאשליית  להתפכח  אולי 

בשקט  נחיה  אז  משטחים  נסוג  ו"אם 

אבות:  בפרקי  אמרו  חז"ל  ובבטחה". 

בורח  הכבוד  הכבוד,  אחר  הרודף  "כל 

הכבוד  הכבוד  מן  הבורח  וכל  הימנו, 

כי  כיום  רואים  אנו  אחריו".  רודף 

כל  דומים.  הדברים  הטרור  בנושא 

במקום  מהטרור  לברוח  שמנסה  מי 

להתמודד איתו - הטרור רודף אחריו, 

עד לאשקלון, באר שבע, אשדוד ויבנה. 

מי שרצה לברוח מחופי הים של חבל 

של  הים  בחופי  עזה  את  קיבל  עזה, 

לנו  התפוצצה  וההתנתקות  אשדוד, 

בפָּנים. בפְנים הארץ. 

שרון  אריאל  דאז  הממשלה  ראש 

חששו  הליכוד  שרי  מרבית  בגיבוי 

השמאל  ובעזרת  לכסאותיהם, 

המשך  כי  העת  כל  טענו  והערבים, 

עזה  בחבל  יהודית  התיישבות  קיום 

אסטרטגית  פגיעה  לפגוע  עלול 

טיעונים  בשל   - ישראל  במדינת 

כי  רואים  אנו  כיום  ואחרים.  כאלה 

דווקא היעדר התיישבות יהודית שם, 

טרור  מדינת  להקים  אפשרות  ומתן 

הטרור  ידי  על  הנתמכת  חמאסית, 

של  במרחק   - העולמיים  והגי'האד 

של  ליבה  מלב  בודדים  קילומטרים 

הקיומי  האיום  היא   - ישראל  מדינת 

הממשי שבשלו יצאנו למבצע "עופרת 

יצוקה".

המדינה  קברניטי  אירוני.  כמה 

להסביר  ידעו  הבכירים  והפרשנים 

קטיף  גוש  "מגורשי  כי  חכמה  ברוב 

איום  ללא  בשקט  מעתה  לישון  יוכלו 

ושיכנו  מרגמה",  ופצצות  רקטות  של 

אותם בקראוונים ללא אפשרות מיגון 

מלחמת ההתנתקות

ומסתור - באשקלון, בניצן, וביישובים 

אחרים בדרום, החשופים היום לארסנל 

הנשק והטילים של חמאס.

"התנתקות".  לזה  קראו  הם 

במכבסת המילים זה נשמע טוב יותר 

כנגד  אך  עקירה.  או  גירוש  מנסיגה 

צה"ל  חיילי  הנקייה,  ה"התנתקות" 

נאלצים לחזור ולהילחם ב"מלוכלכים" 

בעגה  למחבלים  שקוראים  כפי 

הצה"לית, חוזרים לסמטאות וללחימה. 

לתואר  ראויה  בעזה  הלחימה 

חשוב  ההתנתקות".  "מלחמת 

הזה,  במושג  ושוב  שוב  שנשתמש 

ונטמיע אותו בציבורית הישראלית 

מלחמת  הכללי.  הציבורי  ובשיח 

הזו  למלחמה  הסיבה  ההתנתקות. 

הזוי  מדיני  מהלך  ההתנתקות,  היא 

כישלון  שכולו  אחריות  כל  וחסר 

ללא  היגיון,  שום  ללא  קולוסאלי, 

שום צידוק ביטחוני, תוך התעלמות 

ע"י  שהוצבו  האזהרה  תמרורי  מכל 

מערכת הביטחון ובראשם הרמטכ"ל 

וראש השב"כ. 

הלוקים  כאלו  עדיין  אלו  בימים  יש 

שמצבנו  שטוענים  בעיוורון  כנראה 

שהיה  ממה  יותר  טוב  הנסיגה  לאחר 

עושים  כך  הסבורים  אנשים  לפניה. 

היו  לא  הנסיגה  לפני  בנפשם.  שקר 

אשדוד,  ועל  אשקלון  על  קסאמים 

חמאס  מדינת  קמה  לא  הנסיגה  לפני 

שלט  צה"ל  הנסיגה  לפני  עזה,  בחבל 

אמצעי  של  הברחות  ומנע  בשטח 

היה  אם  ספק  הנסיגה  לפני  לחימה, 

ניתן לחטוף חייל לעזה מבלי שזרועות 

מאכנים  היו  צה"ל  של  המודיעין 

ומגלים את מקום הימצאו. 

היא  אך  הנסיגות,  דרך  את  ניסינו 

ההנהגה  פעם.  אחר  פעם  כשלה 

בישראל היתה מוכנה לוותר על יהודה 

ושומרון, וצה"ל נסוג במסגרת הסכמי 

אוסלו מהערים הערביות ביו"ש - אך 

חומת  לאחר  אליהן  לחזור  נאלץ  הוא 

מגן. ברחנו בצורה חד–צדדית מבישה 

מרצועת הביטחון בלבנון, תוך הפקרת 

לוחמי צד"ל, אמצעי לחימה, ומודיעין, 

לבנון  במלחמת  אליה  לחזור  ונאלצנו 

המפלצת  עם  ולהתמודד  השנייה, 

וגדלה,  שצמחה  חיזבאללה,  הקרויה 

בגבול  ה"שקט  אשליית  כדי  תוך 

והוכחנו  עזה  מחבל  נסוגונו  הצפון". 

פעם נוספת שהטרור משתלם, ועתה 

השער שננעל עם עזיבת כוחות צה"ל 

כוחות  מחדש,  ייפתח  הרצועה  את 

המוביל  הציר  על  ינועו  שוב  השריון 

לקיני המחבלים שהוקמו על חורבות 

יישובי גוש קטיף. שוב ניאלץ גם הפעם 

וגדל,  שהתעצם  אויב  עם  להתמודד 

מדינת  עם  טרור,  ארגון  עם  ובמקום 

לחימה  אמצעי  עם  דה–פקטו,  טרור 

הישראלית  הציבוריות  מתקדמים. 

צריכה לנקות עצמה מרעיונות עיוועים 

כדוגמת נסיגות נוספות מחבלי ארצנו. 

התנקות מול ההתנתקות. #
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צעיר, א דתי  יישוב  הינו  בנת 

בצפון  השוכן  הקמה,  בשלבי 

דרכו  את  והחל  המלח  ים 

אבנת   .1983 בשנת  נח"ל  כהיאחזות 

מונה 13 משפחות. ביישוב פועל "בית 

ספר יפתח" - מסגרת פנימייתית לנערי 

תיכון. באבנת שואפים לבסס ולהרחיב 

ביה"ס  במפעל  התומכת  הקהילה  את 

ים  בצפון  ממוקם  היישוב  שבמקום. 

המלח דרומית לעינות צוקים, 40 דק' 

התברך  המקום  מירושלים.  נסיעה 
שוקט  ממזרח  ביופיו,  מדהים  בנוף 

ונח ים המלח במלוא הודו והדרו, ואילו 

ההעתקים  מצוק  ועומד  ניצב  ממערב 

יהודה  מדבר  של  והמבותר  הפראי 

במרחק נגיעה בלבד.

ומגוון  פתוח  דתי  יישוב  הינו  אבנת 

דו–קיום  של  חיים  אורח  לקיים  החפץ 

ושיתוף עם תושבי האזור, תוך נאמנות 

קהילת  המדברית.  ולסביבה  למקום 

אבנת הינה קהילה בה השיח המשותף, 

להקשיב  והפתיחות  להעמיק  הרצון 

אבנת -
חיים בלב המדבר

לאחר, מאפשרים קיום קהילה פתוחה, 

מקום  מהווה  היישוב  ומגוונת.  עשירה 

ביישוב  רוחנית.  וחירות  להתפתחות 

מתקיימות שבתות קהילה, זמני לימוד 

וערבי פתיחות והעמקה. תושבי היישוב 

עובדים חלקם במקום, כחלק מהצוות 

עובדים  וחלקם  "יפתח",  של  החינוכי 

כיום  פועל  ביישוב  ובסביבה.  בירושלים 

4-5. המעון  לילדי  וגן   0-3 לילדי  מעון 

מסור  חינוכי  צוות  ע"י  מנוהלים  והגן 

כיום  לומדים  ביה"ס  ילדי  ומקצועי. 

ובמעלה  "מגילות"  האזורי  בביה"ס 

אדומים. ביישוב גרות כיום 13 משפחות 

המיישבים  הגורמים  בקראוונים. 

אישורים  קבלת  על  שוקדים  והמועצה 

לבניית בתי הקבע. #

נשמח אם תפנו אלינו לפרטים נוספים:
		 	02-9947669 בתיה: 

	050-6786049 	

02-9409453 צורית: 

052-4700922 	

אֲֹדנִי... "ו ִּבי  וַּיֹאמֶר  יְהּודָה  אֵלָיו  ּיִּגַׁש 
הַּנַַער  ַּתַחת  ַעְבּדְָך  נָא  יֵֶׁשב  וְַעָּתה, 
אֶָחיו"  ִעם  יַַעל  וְהַּנַַער  לַאֹדנִי;  ֶעֶבד 
השבוע  בפרשת  ל"ג(.   - י"ח  מ"ד,  )בראשית 

מול  המתייצב  יהודה  את  רואים  אנו 

שהוא  מבלי  המעלה,  רב  המצרי  השליט 

של  שחרורו  למען  ביוסף,  שמדובר  יודע 

בנימין. למול ההתרחשות הזו שבים וצפים 

אביו  בבית  מימיו   - יוסף  של  הזיכרונות 

זיכרונות  אחיו,  בידי  לבור  להשלכתו  ועד 

המביאים אותו לפרץ רגשות: "וְֹלא יָכֹל יֹוֵסף 

ְלהְִתאֵַּפק... וַּיִֵּתן אֶת ֹקלֹו, ִּבְבכִי וַּיְִׁשמְעּו מְִצַריִם 
וַּיְִׁשמַע ֵּבית ּפְַרעֹה" )פרק מ"ה, א' - ב'(.

"ויגש"  המילה  את  מפרשים  במדרש 

יהודה  אליו  "'ויגש  שונות:  בדרכים 

"הגשה  אומר:  יהודה  רבי   - ויאמר' 

הגשה  אומר:  נחמיה  רבי  למלחמה... 

לפיוס" )מדרש רבה בראשית צ"ג, ו'(. יהודה, 

מנגד  לעמוד  שלא  מחליט  לאה  של  בנה 

של  ראשו  מעל  המרחף  האיום  למול 

יהודה ממלא עתה  בנימין, בנה של רחל. 

את תפקיד הבכור במקום ראובן: "ּוְבַחְּללֹו 

ְִּתנָה ְּבכָֹרתֹו" )דברי הימים א', ה',  יְצּוֵעי ָאִביו, נ
א'( והוא זוכה לקבלת המלוכה - "ֹלא יָסּור 

)בראשית  ַרגְָליו"  ִמֵּבין  ּוְמחֵֹקק  ִמיהּודָה,  ֵׁשֶבט 
והנהגה.  שלטון  מלשון   - שבט  י'(,  מ"ט, 

כאשר נשקפה סכנה לחייו של יוסף, היה 

ְראּוֵבן,  "וַּיְִׁשַמע   - להגנתו  שיצא  ראובן  זה 

וַּיִַּצֵלהּו ִמּיָדָם... וַּיֹאֶמר ֲאֵלהֶם ְראּוֵבן, ַאל ִּתְׁשְּפכּו 
ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶׁשר  הַּזֶה  הַּבֹור  ֶאל  אֹתֹו  הְַׁשִליכּו  דָם, 
ִמּיָדָם  אֹתֹו  הִַּציל  ְלַמַען  בֹו:  ִּתְׁשְלחּו  ַאל  וְיָד 
כ"ב(.   - כ"א  ל"ז,  )בראשית  ָאִביו"  ֶאל  ַלהֲִׁשיבֹו 
יוסף  את  להשליך  לאחים  מציע  ראובן 

לאחד הבורות על מנת שהוא יוכל מאוחר 

יותר להוציאו משם ולהשיבו לאביו. לאחר 

נחלת בנימין
מבחינים  והאחים  לבור  מורָד  שיוסף 

בשיירת ישמעאלים יהודה מציע להוציאו 

"וַּיֹאֶמר  לישמעאלים:  יוסף  את  ולמכור 

ַאל  וְיֵָדנּו  ַלּיְִׁשְמֵעאִלים  ְִמְּכֶרּנּו  וְנ ְלכּו  יְהּודָה... 
)שם, כ"ו(, אך  ְבָׂשֵרנּו הּוא"  ָאִחינּו  ִּכי  ְּתהִי בֹו, 
כאשר ראובן מגיע אל הבור "וְהִּנֵה ֵאין יֹוֵסף 

ַּבּבֹור וַּיְִקַרע ֶאת ְּבגָדָיו" )פס' כ"ט(. 
העבר  לקחי  למוד  יהודה, 

מהשתלשלות האירועים עם יוסף, נוטל 

עתה את הפיקוד ומבין שהפעם אסור לו 

לתת לבנימין לחמוק מהשגחתו ולו לזמן 

להיות  אפילו  מוכן  הוא  כך  לשם  קצר. 

של  במקומו  המצרי  לשליט  עולם  לעבד 

האחים  כי  עתה  מבין  יוסף  הקטן.  אחיו 

ובראשם יהודה יודעים כי חטאו בהשלכת 

לכך  נוספת  הוכחה  ומקבל  לבור,  יוסף 

כאשר יהודה שהציע אז למכור את יוסף 

לעבד, מוכן עתה לעמוד באותו המקום, 

רק   - אביו  ומבית  ממשפחתו  להתנתק 

בנימין.  אחיו הקטן,  להציל את  על מנת 

בין  אחים  ברית  נכרתה  רגעים  באותם 

במבחן  שעמדה  ברית,  ובנימין.  יהודה 

קורות הימים, עד ימינו. נחלתו של שבט 

בנימין שכנה בסמוך לנחלת שבט יהודה. 

עשרת השבטים  עצמם  קרעו  כאשר 

מלכות  את  והקימו  דוד  בית  ממלכות 

ישראל בשומרון - נשארו רק בנימין נאמן 

למלכות שבט יהודה וחלקים משבט לוי 

ֲאִפיֵצם   " בברכתו  יעקב  אמר  שעליו   -

השבטים  עשרת  ז'(.  מ"ט,  )שם  ְּביְִׂשָרֵאל" 
מוצאו  כיום  היהודי  והעם  ונעלמו,  גלו 

בעיקר משבטים יהודה, בנימין, ולוי.

אנו  אלו  שבטים  בין  מעניין  קישור 

מוצאים בילקוט שמעוני על ברכת יעקב 

לבניו: "ולישרים סודו כל מה שהצדיקים 
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יעקב  עושין.  הן  הקודש  ברוח  עושין 

כשברך שבטי יהודה ברכו באריה ומזווגו 

קדמיתא  דכתיב  בבל  מלכות  כנגד 

ביד  נופלת  בבל  מלכות  מי  ביד  כאריה. 

דניאל חנניה מישאל ועזריה ויוסף מזווגו 

היא  מסורת  הרביעית.  מלכות  כנגד 

בידינו שאין עשו נופל אלא ביד בניה של 

יון ובני  לוי כנגד מלכות  רחל, שבטו של 

חשמונאים היו משבט לוי. ובנימין כנגד 

שהוא  ממנו  פורע  שמרדכי  מדי  מלכות 

משבט בנימין" )בראשית מ"ט, רמ"ז קס"א(. 

בנחלת בנימין היו ערים של שבט לוי, 

ענתות  היא  אולי  שבהן  המפורסמת 

ֶּבן  יְִרְמיָהּו  "ִּדְבֵרי  ירמיהו:  יצא  שממנה 

ְּבֶאֶרץ  ַּבֲענָתֹות  ֲאֶׁשר  הַּכֹהֲנִים  ִמן  ִחְלִקּיָהּו 
מנבואותיו  באחד  א'(.  א',  )ירמיהו,  ְיִָמן"  ִּבנ
אזור  לקנות  לירמיהו  אומר  הקב"ה 

מותניו.  סביב  אותו  ולחגור  )חגורה( 

לאחר מכן מורה לו הקב"ה: "ַקח ֶאת הֵָאזֹור 

ְּפָרָתה,  ֵלְך  וְקּום  ָמְתנֶיָך  ַעל  ֲאֶׁשר  ָקנִיָת  ֲאֶׁשר 
וֶָאְטְמנֵהּו  וֵָאֵלְך  הַָּסַלע.   ִּבנְִקיק  ָׁשם  וְָטְמנֵהּו 
ה'(.  ד'  ה',  )שם  אֹוִתי"  ה'  ִצּוָה  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְפָרת 
פרת מזוהה כיום עם נחל פרת שבנחלת 

בנימין )או בשמו הערבי ואדי קלט(. לפני 

כשלושים ושש שנה נתגלו על גדות נחל 

ארמונות  יריחו,  בקעת  במערב  פרת, 

לוי.  החשמונאים - שהיו אף הם משבט 

ע"ש  הארץ  ידיעת  בכנס  שעבר  בשבוע 

יאיר בשן של בית ספר שדה עפרה תיאר 

מהאוניברסיטה  נצר  אהוד  הפרופסור 

העברית את גילוי המקום: "את פעילותי 

גדות  על  התחלתי  יריחו  בקעת  במערב 

נחל פרת, במחקר ארמונותיו של הורדוס 

של  שלם  מכלול  הימצאות  אך  במקום, 

ארמונות חורף מן התקופה החשמונאית, 

מלכותית  אחוזה  של  בצידה  נבנו  אשר 

)יחד עם אמות המים  מאותה התקופה 

נערן  פרת,  נחל  ממעיינות  הראשונות 

ועוג'ה(, הייתה עבורי הפתעה של ממש; 

ההשתמרות  הייתה  הנוספת  ההפתעה 

המעולה של השרידים. החפירות נמשכו 

כמעט ללא הפסקה מחורף תשל"ג ועד 

בשנת  השנייה  האינתיפאדה  לפרוץ 

מונע  צה"ל  הרב,  לצערי  מאז,  תש"ס. 

בעבר  המדעי  ששמו  באתר  ביקורים 

נכון  וכיום  אל–עלייק"  אבו  "תולול  היה 

של  החורף  ארמונות  "אתר  לו  לקרוא 

החשמונאים ובית הורדוס". 

בחפירות נחשף )בחלקו( בניין הארמון 

הורקנוס  שמימות  )ייתכן  המקורי 

שחייה  בריכות  שתי  עם  הראשון( 

רצונו של  בצדו, שלא סיפקו את  קטנות 

השני  מצדו  בנה  שבימיו  ינאי  אלכסנדר 

בריכות  מכלול  את  )מזרח(  הארמון  של 

שתי  עם  והמפואר  המשוכלל  השחייה 

ומבנה  בינוני  בגודל  שחייה  בריכות 

מפואר לאירוח. מדרום למכלול זה בנתה 

בניה  לשני  תאומים  ארמונות  שלומציון 

ואריסטובולוס  השני  הורקנוס  היריבים, 

העתיק  הדו-משפחתי  הבניין   - השני 

בעולם, כל בניין עם בריכת שחייה משלו.

של  טור  לארמון  ממזרח  נבנה  לימים 

המזרחי  בקצה  האחוזה.  בשולי  בניינים, 

מתקנים  עם  אזור  והתפתח  הלך  שלו 

חומרי  לעיבוד  חלקם  רבים,  חקלאיים 

והצרי  הבושם  משיחי  שהופקו  הגלם 

וחלקם לעיבוד פרי התמר - שני הגידולים 

במרכז  המלכותית.  באחוזה  החשובים 

בוודאי  ששימשו  בניינים  ניצבו  הטור 

ושל  הארמון  של  האחזקה  צוותי  את 

החווה החקלאית, ובקצה המערבי נבנה, 

שלומציון  בימי  )אולי  השנים  במרוצת 

ביותר  הקדום  הכנסת  בית  המלכה(, 

מוסד  בארץ–ישראל.  כה  עד  שנתגלה 

זה לא היה חלק מן הארמון אלא שירת 

בוודאי את הצוותים שנזכרו לעיל.

החפירות  גמר  עם  מנינו  הכל  בסך 

שלבים  שבעה  החשמונאי  במכלול 

בהתפתחותו, החל משנת 140 לערך ועד 

הממצאים  יתר  בין  לפנה"ס.   31 לשנת 

רחצה,  מתקני  אירוח,  חדרי  כאן  חשפנו 

מגוון.  חומרי  וממצא  רבות  מקוואות 

פגעה   31 שנת  של  האדמה  רעידת 

אשר  הארמון,  מן  רבים  בחלקים  קשות 

לאחר מכן הוחלף, באותו המקום פחות 

הורדוס.  של  השני  בארמונו  יותר,  או 

ביריחו  בנה  שהורדוס  הראשון  הארמון 

התקיים  בודדות  שנים  למשך  )אשר 

מדרום  נבנה  החשמונאי(,  הארמון  בצד 

נבנה משני  ארמונו השלישי  פרת;  לנחל 

צידי הנחל, מזרחית למכלול החשמונאי 

ביותר  מפואר  ארמון  השני,  ולארמונו 

ואומנים  בנאים  השתתפו  בבניינו  אשר 

נוספת,  אדמה  רעידת  מאיטליה.  שבאו 

לספירה  הראשונה  המאה  במחצית 

לא  אך  הארמונות,  במבני  קשות  פגעה 

עד  לפחות  לתפקד,  שהמשיכה  בחווה 

לימי חורבן הבית השני.

תקוותי כי לא ירחק היום והארמונות 

המלכותית  האחוזה  גם  כמו  החשובים, 

הביקורים  למעגל  יחזרו  הכנסת,  ובית 

יזכה  החשוב  והאתר  ישראל  אזרחי  של 

לטיפול ראוי ולפעולות שימור". #

לטיולים בבנימין, שומרון ובקעת הירדן

בית ספר שדה עפרה 02-9975516
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רב אליהו אליעזר דסלר, מחבר הספר ה

בשנת  נולד  מאליהו',  'מכתב  הנודע 

תרנ"ב בליפאיה, היום בלטביה. אביו 

היה סוחר עצים מצליח בהומל ותלמידו של 

אחד מראשי תנועת המוסר, ומגדולי תלמידיו 

של רבי ישראל סלנטר - הרב שמחה זיסל זיו, 

"הסבא מקלם". אמו הייתה נכדתו של מייסד 

 14 גיל  עד  סלנטר.  ישראל  רבי  התנועה, 

ולאחר  למד הרב דסלר מפי מורים פרטיים, 

הירש  צבי  בישיבת קלם אצל הרב  מכן למד 

תקופה  מקלם".  "הסבא  של  חתנו  ברוידא, 

זו הותירה בו את חותמה, וכל חייו ראה את 

הרב  קלם.  ישיבת  של  טיפוחיה  כבן  עצמו 

חיים  הרב  דודו,  מידי  הסמכה  קיבל  דסלר 

עוזר גרודזינסקי, מנהיגה הרוחני של יהדות 

תלמידים.  בסמיכת  הירבה  לא  אשר  ליטא, 

)1920( נשא הרב דסלר לאישה  בשנת תר"פ 

את בלומה, נינתו של הסבא מקלם.

דיין  להיות  להצעה  סירב  דסלר  הרב 

בשנת  בעסקיו.  לאחיו  והצטרף  בוילנה 

החורגת,  אמו  מות  לאחר   ,)1928( תרפ"ח 

נסע עם אביו לאנגליה לצורך טיפול רפואי 

באנגליה  להישאר  החליט  הוא  האב.  של 

בליטא  נשארו  ובתו  אשתו  לרב.  ונתמנה 

והצטרפו אליו רק כעבור שלוש שנים. הרב 

ובדלסטון שם  אנד  באיסט  כרב  כיהן  דסלר 

גם פתח ישיבה.

הרב	אליהו	אליעזר	דסלר	חלק	א'	"אהבת	ארץ	ישראל	תלויה	בקדושה	-																											הקדושה	ששם	בה	הקב"ה"
השנייה  העולם  מלחמת  לפני  קצר  זמן 

בליטא,  בנו  את  לבקר  ובתו  אשתו  נסעו 

המלחמה.  פרוץ  עם  נפסקו  עמם  והקשרים 

צערו היה גדול מאוד, ועם זאת מצא עצמו 

אחרי  רק  אותו.  הסובבים  את  לנחם  מחויב 

הצליחו  ובתו  שאשתו  הסתבר  המלחמה 

לארה"ב.  בנס  והגיעו  לאוסטרליה,  לנוס 

יומם  אותו  והטרידה  שהעסיקה  הסוגיה 

"לאיזו תכלית השאיר אותנו   - הייתה  וליל 

הקב"ה בחיים?". בשנת תש"א )1941( קיבל 

תשובה בדמות מכתב מרבי דוד דרייאן זצ"ל 

פליטים  לאסוף  שהציע  גייטסהד  מקהילת 

מהישיבות הגדולות ולהקים כולל אברכים. 

ההחלטה הייתה קשה כיוון שהמצב הכלכלי 

ישיבה  שלהקים  ומובן  קשה  היה  באנגליה 

הרב  אך  אפשרי.  בלתי  כמעט  יהיה  חדשה 

מורי  יהיו  "מי  הבא:  הדור  על  חשב  דסלר 

בעוד  הרוחניים  והמשפיעים  ההוראה 

עשרים שנה אם כל תלמידי החכמים ייאלצו 

היום לחפש משרות או לעבוד במסחר?".

החורבן"  אחרי  "ויהי  הידועה  בדרשתו 

בחיים?  הושארנו  למה  "נחשוב–נא,  כתב: 

למה הצילנו ה'? האם למען נמית את שארית 

חיי הקדושה אשר בקרבנו? לא אלף פעמים! 

הרוח!  הצלת  בעד  ניתן  נפשנו  כל  את  אלא 

אך  הנחרבות.  בניין  ורק  אך  יהיו  חיינו  כל 

ורק תחיית המתים לבד?! גם בנינו יראו עוד 
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הרב	אליהו	אליעזר	דסלר	חלק	א'	"אהבת	ארץ	ישראל	תלויה	בקדושה	-																											הקדושה	ששם	בה	הקב"ה"

נתחזק  הבה  ראינו...  כאשר  הקדושה  את 

ולא  למעלה,  הלאה,  נעלה;  הבה  ונתעודד; 

ניסוג אחור!".

את  עצמו  על  לקבל  החליט  הגרא"ד 

התפקיד ולתרום את חלקו לבניין ההריסות 

מצב  החמיר  הזמן  עם  התורה.  עולם  של 

הכולל  שניהול  לדאוג  ניסה  ולכן  בריאותו, 

לא יהיה תלוי רק בו. עלייתו לארץ ישראל 

בגורל  הכריע  שאותן  בהתלבטויות  לֻֻוותה 
הגר"א כפי שמסופר בספר הזיכרון שנכתב 

לזכרו: "אכן על כל פנים ידעתי את פחיתותי, 

ולהטיל  שאוכל  כמה  עד  להתרכז  הסכמתי 

בידי:  עלה  אשר  וזה  ז"ל,  הגר"א  של  גורל 

שראוי  למדת  הא  אבי"...  אל  ועלו  "מהרו 

ללכת לבקר הארץ, גם לשוב ולהתיישב פה 

כעצתך הטובה" )ספר הזיכרון לגרא"ד א', עמ' רי(.

בשנת תש"ח עלה הרב דסלר לארץ ישראל 

כהנמן לשמש כמשגיח  הגר"י  ונאות להצעת 

בישיבת פוניבז' בזכרון מאיר. בכל שנה בזמנו 

מנת  על  באנגליה  לסייר  יוצא  היה  החופשי 

לשמור על קשר, לייעץ ולפקח על מוסדותיו 

זה אלפים  נפלא הוא  "ובאמת מה   - השונים 

אהבתה  נשארה  ואיך  מארצנו,  שגלינו  שנה 

כמו  לאומיות  אצלנו  זו  אין  כי  יען  בליבנו? 

אצל העמים - כי אז כבר הייתה חס וחלילה 

ארץ הקדושה שכוחה מליבותינו, כמו בשאר 

זו  אהבה  אבל  רב מארצם,  זמן  העמים שגלו 

בה  ששם  הקדושה  והיא  בקדושה  תלויה 

הקב"ה, ואותה קדושה דבוקה בנו, זו ירושה 

נפשו  שמסר  אברהם  מאבינו  בנפשנו  היא 

לגרא"ד  הזיכרון  )ספר  לך"  לך  בנסיון של  לעמוד 

א', עמ' רי(.

המשך אי"ה בשבוע הבא

השטח  לפני  מתחת  ולרע.  לטוב  גדולים. 
יש זרימה נוספת של המציאות. ההשגחה 
האירועים  כל  את  מכוונת  האלוקית 
למטרות שונות בתכלית. מטרות עליונות 
בעלי  האנשים  לעולם.  טובה  המביאות 
החיצונית  ההצגה  בתוך  התפקידים 
לו  נשחקים מהמאבקים.  לעתים.  סובלים 
האלוקי  הרצון  את  פועלים  הם  כי  ידעו 
המתקן את העולם ומביאו לאחרית טובה, 
וממשיכים  חדשה  בגבורה  נאזרים  היו 

בעשייתם למרות כל המכשולים והקשיים. 
כל הקשיים היו מקבלים משמעות חדשה. 
היה בשביל מה להיאבק. אך הקב"ה רוצה 
לעתים שנפעיל את רצונו ללא הבנה לאן 
כל צעד מוביל. ללא הבנה מה המשמעות 

של אחים שונאים ומפריעים.
ואנו מבינים כי באופן עמוק, לא האחים 
האהובים השנואים הם המפריעים: "וְַעָּתה 
הֱָאֹלִקים  ִּכי  הֵּנָה  אִֹתי  ְׁשַלְחֶּתם  ַאֶּתם  ֹלא 
ִי ְלָאב ְלַפְרעֹה ּוְלָאדֹון ְלכָל ֵּביתֹו..."  וַיְִׂשיֵמנ

)בראשית מ"ה ח'(. #

לא אתם מכרתם אותי
המשך מעמ' השער

ברכונים	וזמירונים	לשמחות ואירועים

02-9973875
www.birkonim.co.il

Joseph   kauffman

   
050-7344422 ,09-7941048 :

www.josephkauffman.com

-  
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כיבוש  לאחר   - בארץ  חיובם  תחילת 
הן  אף  ומעשרות  תרומות  וחלוקה: 
שכותב  כפי  בארץ  התלויות  מהמצוות 
הלכה  א  )פרק  תרומות  בהלכות  הרמב”ם 
נוהגין מן  אינן  והמעשרות  א(: ”התרומות 
התורה אלא בארץ ישראל. בין בפני הבית 
שלמעשה  אף  הבית”.  בפני  שלא  בין 
תרומה  נפרדות;  מצוות  בכמה  מדובר 
מעשר,  תרומת  ראשון,  מעשר  גדולה, 
מעשר שני ומעשר עני, אשר לכל אחת יש 
ייחוד משלה, והלכות משלה. עם כל זאת, 
בהרבה עקרונות דומות הן אחת לשנייה; 
כגון: מקום החיוב זמן החיוב, וכדו’, ומשום 
כך למדים כמה עקרונות ממצוות תרומה 
אף שכאמור  להיפך.  וכן  מעשר,  למצוות 
לא  ישראל,  בארץ  הוא  חיובם  מקום 
נתחייבו בהן ישראל מיד בכניסתם לארץ, 
של  שנה  ארבע–עשרה  לאחר  רק  אלא 
הטעם  ע”א(.  כה  )כתובות  וחלוקה  כיבוש 
לכך הוא, היות שבתרומה נאמר ”ראשית 
תעשר  ”עשר  נאמר  ובמעשרות  דגנך”, 
את כל תבואת זרעך”, ומשמעותם; זרעך 
אפשרי  שאינו  דבר  לך,  המיוחדים  ודגנך 
אלא לאחר שנחלקה הארץ לשבטים, וכל 
אחד יכול היה לדעת מהי שדהו, ולומר זהו 

שדי וזוהי תבואת זרעי. 
יש  בארץ  התלויות  במצוות  כן,  כמו 
משמעות למניין שנות השמיטה לדוגמא: 
חלק מהשנים חייבות במעשר שני )א’ ב’ 

תרומות ומעשרות
מניין  ואת  ו’(,  )ג’  במעשר–עני  וחלק  ה’(  ד’ 

שנות השמיטה התחילו למנות רק אחר 
כיבוש וחלוקה, באופן שרק בשנה הכ”א 
השמיטה  שנת  חלה  לארץ,  לכניסתם 
לפיכך  בארץ–ישראל.  שלהם  הראשונה 
גם את מצוות הפרשת תרומות ומעשרות 
כניסתם  עם  מיד  לקיים  היו  יכולים  לא 
שנה  מהי  שידעו  לאחר  רק  אלא  לארץ, 
ומהי  השמיטה  שנות  למניין  ראשונה 
שנה  י”ד  אחר  התחיל  שזה  שנייה,  שנה 
כה  כתובות  רש”י  )עפ”י  לארץ  לכניסתם 
אמנם  במעשרות(.  נתחייבו  ולא  ד”ה  ע”א 

שלא  נאמר  ה”א(  פ”ו  )שביעית  בירושלמי 
נתחייבו במעשרות עד שקנו את כולה, אך 
כולה,  את  שכבשו  עד  הכוונה  שאין  ברור 
כיבוש  של  שנה  י”ד  לאחר  כידוע  שהרי 
הייתה  ארץ–ישראל  כל  לא  עדיין  וחלוקה 
בידינו. אלא כוונת הדברים היא כפי שביאר 
לא  עוד  שכל  זצ”ל,  ישראלי  הגר”ש  מו”ר 
השבטים  כל  וזכו  הארץ  כל  נתחלקה 
בנחלתם על פי הגורל שחילק להם יהושע 
ויהושע  ומעשרות.  בתרומות  נתחייבו  לא 
ואף  לשבטים,  הארץ  כל  את  להם  חילק 
זו שלא נכבשה עדיין )כמפורש ברמב”ם הל’ 
תרומות פ”א ה”ב(, וחלוקה זו של כל הארץ 

רק  לפיכך  שנה.  יד  לסוף  נסתיימה  אכן 
כל  של  בגורל  החלוקה  נסתיימה  כאשר 
בתרומות  נתחייבו   - ישראל  לכל  הארץ 
ומעשרות אף אותם שזכו בנחלתם קודם 

לכן )עפ”י ארץ חמדה ח”א עמ’ עז(. #



ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו 
הקטנטונת והיפה. מדי פעם, אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו 
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה, צוות העלון

זהה את המקום
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את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: ita@myesha.org.il או באמצעות הפקס' 
גוש קטיף. פתרון החידה  יוגרלו פרסים ממוצרי  בין הפותרים  וכתובת הפותר.  נא לציין שם   .02-6516662

 www.myesha.org.il יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר
פיתרון החידה מהשבוע שעבר: האלון הבודד, סימלו של גוש עציון. האלון הבודד ניצב בעיבורו של גוש–עציון. גילו 
מוערך בלמעלה מ–700 שנה. בפי הערבים ניקרא "בלוטת ירזה", ובשם זה הוא נזכר בעבר בכתבי נוסעים. שימש 
נקודת ציון בגבול שבין מחוז בית לחם למחוז חברון. בשל מסורות שונות שנקשרו בו, נשתמר האלון כשריד בודד 
מיער טבעי שכיסה לפנים את האזור כולו. ליד העץ היתה צומת דרכים פנימית של יישובי הגוש לפני קום המדינה. 
במלחמת העצמאות בשבת ט"ז אדב ב', 27 במרס, התגייסו לאיזור העץ רבים מאנשי הגוש בשעת בוקר מוקדמת כדי 
לפרוק כ–120 טונות של ציוד שהביאה שיירת נבי–דניאל. בתשע עשרה שנות הניתוק ניתן היה לצפות עליו מגבולות 
ישראל. אנשי כפר–עציון היו מביאים את ילדיהם לראותו מאזור נס–הרים או מבואות–ביתר. בצפייה זו באה לביטוי 
הכמיהה העצומה לשיבה הביתה. כך הפך העץ להיות סמל הגעגועים, וסמל לשיבה למקום לאחר שחזרו לביתם. 
ואינו בולט למרחק כבעבר. סביבו הקימה הקק"ל אנדרטה למתיישבי גוש–עציון,  כיום, העץ מוקף בסביבה בנויה 

לארבעת היישובים וללוחמי תש"ח.
פתרון החידה ושמות הפותרים לא מתפרסמים בגליון זה אלא יפורסמו אי"ה בגליון "ישע שלנו" הבא.



חכמת הקודש
אינה זורחת כי אם  בארץ ישראל.

כל מה שמציירים בחוץ לארץ אינם אלא 
תולדות הבינה וסעיפיה, יפוצו מעיינותיך

חוצה ברחבות פלגי מים
)אורות הקודש א', עמ' קל"ג(
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הרה"ג שלמה עמאר שליט"א: הראשון לציון הרב הראשי לישראל
"אנחנו מחויבים כולנו להקים זעקה ולהתפלל, כדי להביא לשחרורו של יהונתן 

פולארד."

הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א: הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"..מצווה רבה וחובה גדולה על כל עם ישראל באשר הוא נמצא, לעזור ולסייע 
בכל כוחם ומאודם, לעשות ולפעול להוציא ולשחרר את ה"ה יהונתן פולארד הי"ו, 

שמסר עצמו לטובת הצלת כלל עם ישראל..."

הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א: הראשון לציון הרב הראשי לישראל לשעבר
"..יהונתן פולארד עשה בשביל להציל נפשות בישראל. כל מה שהוא עשה- עשה 
לשם שמיים. לא מגיע לו הדבר הזה. חייבים לשחרר אותו, מצווה גדולה לשחרר 

אותו, שזה פדיון שבויים. כל מי שיכול לעזור בדבר הזה, חייב לעזור ..."

ויהי רצון שיתקיים בנו במהרה מקרא שכתוב: 

”פתח לנו שער בעת נעילת שער“

ביום שלישי עשרה בטבת בשעה 15:00

להצלת אחינו יהונתן פולארד 

אחינו  של  מצבו  האמריקאי,כאשר  בכלא  שנה   24 לאחר 
יהונתן פולארד קשה ביותר, הגיעה השעה לשחרורו. 

בעשרה בטבת, היום בו הוטל המצור על ירושלים, נתפלל 
לפני  שבועיים  יהונתן.  אחינו  מעל  המצור  להסרת 
יציאת הנשיא בוש מתפקידו והאפשרות לחנינה, 
נתאחד כולנו כאיש אחד בלב אחד, לעצרת תפילה וזעקה 
יהונתן, למען  לאחינו  עולם למען פתיחת שערים  לבורא 
אחינו הנתונים בצרה ובשביה, להצלחת חיילנו הנלחמים 

באויבנו, לרפואת החולים והפצועים ולגשמי ברכה. 

מדברי רבותינו על החובה לפעול להצלת יהונתן פולארד:

העצרת תתקיים בע"ה בכל מזג אויר, אנא עשו כל מאמץ להגיע.

עולם  ושמחת  ברינה  ציון  ובאו  ישובון  ה'  "ופדויי 
ואנחה". יגון  ונסו  ישיגו  ושמחה  ראשם, ששון  על 

לפרטים ותרומות: טלפון: 0506-650553 וטלמסר: 0546437218  
www.freepollard.org 

עצרת תפילה
וזעקה בכותל המערבי

ובשביה  בצרה  הנתונים  אחינו  כל  ולמען 
באויבנו הנלחמים  חיילינו  ולהצלחת 


