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רשתנו החותמת את ספר בראשית פ
עוסקת בימיו האחרונים של יעקב 
ובברכותיו  האבות,  דור  כחותם 
בהמשך.  הבנים  דור  את  שיהוו  לבניו 
הגלות והגאולה שזורים הם בדברי ימיהם 
גם  אלו  ברכות  מהוות  לכן  ישראל.  של 
חייו  שמסלול  היודע  לעם  לדרך"  "צידה 
לפני  אך  וגאולות.  מגלויות  מורכב  יהיה 
יוסף אל  ברכותיו של יעקב לבניו, מגיע 
מיטת אביו עם בניו שנולדו לו במצרים. 
ליוסף,  וברכה  פתיחה  שיחת  לאחר 
בניו  נכדיו,  בברכת  בעצם  המתבטאת 
יותר  גדולה  ברכה  אין  שהרי  יוסף,  של 
וישלימו  ימשיכו  שבניו  מלדעת  לאב 

את מיטתו, פונה יעקב אל יוסף בראותו 
את בניו  בשאלה שנראית לנו מופלאה, 
ושואל "מי אלה?" ואין זה משום שכבדו 
עיניו מזוקן, שהרי על כך יסופר רק לאחר 
מעשה זה. והרי נמצא יעקב במצרים כבר 
יוסף,  בני  ולבטח כבר ראה את  י"ז שנה 

אם כן מה פשר שאלתו "מי אלה?"
של  תשובתו  יותר  עוד  אולי  ומופלאה 
יוסף: "בני הם אשר נתן לי אלהים בזה" 
ולאחר תשובה זו, שקט יעקב ויוכל לומר 
לא  לכאורה  ואברכם".  אלי  נא  "קחם 
היו  מה  כן  אם  לאביו.  כלום  יוסף  חידש 

שאלת יעקב ותשובת יוסף?
צריך לזכור באיזו מציאות אנו מדברים: 

על הפרשה ויחי 

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  322
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   45  | תשע"ג  טבת 

ברכות יעקב – לשעה ולדורות

נוף חייהם
תערוכת אמנים ותיקים מבנימין, השבוע בהיכל התרבות באריאל )עמ' אחורי(

הרב יעקב רוז'ה
חבר הנהלת הרבנות הראשית

מגייסים ציוד
8מה קורה

שבת
זמני ה

יציאה כניסה יציאה כניסה
17:24 16:14 חברון 17:23 16:08 ירושלים
17:22 16:12 שכם 17:25 16:23 תל אביב
17:26 16:24 באר שבע 17:22 16:11 חיפה

שבת
המשך בעמוד 3זמני ה

ובעקבות  שהוקמה,  אחרי  שנה   30
השבוע  זכתה  וקשים,  רבים  מאמצים 
רשמית  להכרה  אריאל  אוניברסיטת 
 1,500 סטודנטים,  אלף   13 וחתומה. 
ומחקרית  מדעית  עשייה  עובדים, 
ברמה בינלאומית וקשרים עם עשרות 
ברחבי  מחקר  ומכוני  אוניברסיטאות 
העולם. לרגל המאורע ההיסטורי בחרנו 
ישעמדה  מדור  את  השבת  להקדיש 
האוניברסיטה,  נגיד  עם  חגיגי  לראיון 
כחבר  גם  המכהן  אורגד,  כהן  יגאל 
“לסטודנטים  יש”ע.  מועצת  הנהלת 
שלנו יש קרובי משפחה, חברים, מכרים 
תרומה  וזוהי   – ומתרשמים  שמבקרים 

ניכרת לחיבור בין יו”ש לכלל ישראל”.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

שליחים של ארץ ישראל חלק ב’
זרח ורהפטיג46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

אוניברסיטה, וזה סופי

זה סיומו של מסע ארוך עבורך ועבור האוניברסיטה 
– איך אתה מסכם אותו?

“במשך כל השנים, מיום ההחלטה להקים מוסד 
ב-1982  שהתקבלה  בשומרון,  גבוהה  להשכלה 
הייתה  המטרה  ימית(,  מאזור  לגירוש  )במקביל 
הזה  היעד  בשומרון.  ציונית  אוניברסיטה  לפתח 
כמעט  אוניברסיטאית  ברמה  מחקר  פיתוח  חייב 
מיום א’, הכרוך בהוצאות גם כשאין כסף. תרמה 
לכך מאוד העלייה המבורכת מרוסיה שאפשרה 
ברמה  מדענים  של  הראשון  הגרעין  קליטת  את 
יהודה ושומרון,  גבוהה במה שהייתה אז מכללת 
בתחילת דרכה. כיום המוסד מונה למעלה מ-13 
עובדים  וכ-1,500  ותלמידים  סטודנטים  אלף 
ובתור שכזה הוא מקום התעסוקה הגדול ביהודה 
הקבועה  להכרה  העניינית  ההצדקה  ובשומרון. 
ההישגים  היא  כאוניברסיטה,  עתה  שקיבלנו 
הלאומי  המידה  בקנה  האקדמיים-מחקריים 
ובחלק מהתחומים גם בקנה המידה הבינלאומי. 
זה מה שאפשר את טיפוח הקשרים הבינלאומיים 
עם עשרות רבות של אוניברסיטאות ומכוני מחקר 
אירופה  במזרח  המערבי,  בעולם  מדינות  בכ-40 
הציונית  בעשייתה  נוסף  פן  הרחוק.  ובמזרח 
מ-13  ש-85%  העובדה  הוא  האוניברסיטה  של 
 – אלף הסטודנטים מגיעים “ממערב לקו הירוק” 
מהקיבוצים בצפון הרחוק ועד אילת. היכולת לקיים 
חיים משותפים של בני קיבוצים ובוגרי ישיבות, של 
יהודי, בקמפוס שהחיים  ונוער  סטודנטים ערבים 
הסטודנטיאליים בו אינטנסיביים מאוד היא גורם 
היהודית  הרקמה  של  יכולת  ליצירת  התורם 
והישראלית לקיים חיים משותפים. הפן הציוני של 
המוסד בא לביטוי גם בעובדה שכל סטודנט חייב 
יהדות,  בנושאי  אחד  קורס  סמסטר  בכל  לקחת 
ציונות וארץ ישראל ובעובדה שמאות סטודנטים 

יהודיים מהגולה מגיעים לתקופות לימוד במוסד, 
וחלק משמעותי מהם חוזר ועולה לארץ”.

השדרוג  של  המעשית  המשמעות  מהי 
לאוניברסיטה?

“יש לכך שורה ארוכה של היבטים מעשיים. החל 
מהאפשרות לפתח את לימודי הדוקטורט והענקת 
תואר שלישי, דבר שעשינו אותו בשנים האחרונות 
והמשך  אחרות,  אוניברסיטאות  בחסות  בעיקר 
מחקר,  מקרנות  מענקים  על  להתחרות  ביכולת 
שפתוחים רק לאוניברסיטאות. אין ספק שהיוקרה 
של מוסד אוניברסיטאי גדולה מזו של מכללה ואני 
משוכנע שהדבר יגביר גם את זרם המועמדים עם 
רמות הישגים גבוהות שיעדיפו ללמוד אצלנו וגם 
התקצוב  רמת  גם  הבכיר.  לסגל  מועמדים  לגבי 
משמעותית  במידה  גבוהה  לאוניברסיטאות 
לעומת תקצוב המכללות. עד כה נאלצנו “לספוג” 
את הפערים האלה, למרות ההישגים המחקריים 

שעומדים בתקן האוניברסיטאי”.
לחיזוק  האוניברסיטה  תורמת  לדעתך  במה 

ההתיישבות היהודית באזור יהודה ושומרון?
“ראשית, אני רוצה לציין שאני מעריך ומקווה שעם 
שדרוג המעמד של המוסד הוא ייהפך גם למוקד 
והנושאים  הבעיות  של  ובחינה  עיון  חשיבה  של 

את  לקיים  להמשיך  כדי  להתמודד  חייבים  אתם 
התרבות הציונית והקיום של העם היהודי בסביבה 
המשתנה. בעבר, כמוסד צעיר, שהיה עדיין נטול 
לנושא  לתרום  שלנו  היכולת  אקדמית,  יוקרה 
הייתה מוגבלת ביותר. נראה לי שזה ייהפך בשנים 
האוניברסיטה.  של  מרכזי  לתפקיד  הקרובות 
היינו, מעבר להמשך הפיתוח האקדמי, האיכותי 
“החשיבה  להתפתחות  כמרכז  לתרום  והכמותי, 

הציונית המתחדשת”.
באשר לתרומת האוניברסיטה להתיישבות באופן 
ניכר מ-13 אלף  - נתחיל מהעובדות: חלק  ישיר 
הסטודנטים באוניברסיטה מתגוררים ב”מאחזים” 
המשמשים כמגורי סטודנטים, כמעט בכל מרחב 
שומרון  מעלה  ועד  במזרח  מגיתית  השומרון. 
לאכלס  הצורך  הזה  המרחב  בכל  במערב. 
לפיתוח  מהמנוף  חלק  מהווה  הסטודנטים  את 
שהסטודנטים  הסיכוי  את  ומגביר  היישובים, 
אחרי גמר לימודיהם יבחרו לגור באזור. הפעילות 
גם  חושפת  הזה  המידה  בקנה  האוניברסיטאית 
אלפי  לעשרות  ביו”ש  ההתיישבות  מפעל  את 
קרובי  יש  סטודנטים  אלף  ל-13  ישראל.  אזרחי 
מתרשמים  שמבקרים  מכרים  חברים,  משפחה, 
יו”ש  בין  מהחיבור  חלק  המהווה  גורם  וזהו   –
במרכז  המדעיים  הפיתוחים  ישראל.  לכלל 
להקמת  לתרום  כבר  התחילו  האוניברסיטאי 
הקרובות  בשנים  ולהערכתי  ביו”ש,  תעשיות 
התרומה של הפיתוחים שמצויים כיום במעבדות 
המרכז, יוכלו לתרום לפיתוח תעשיות מתוחכמות 
ואנו מתכננים לפתח אזור תעשיות  – זה מתוכנן 
המזרחיים  בשוליים  מחקר  ומכוני  מדע  עתירות 

של הקמפוס”.
שיהיה בהצלחה!

פה ושם+
עלמים ובחורים 
בחורבת עלמית

נתנאל אלינסון
ספר  מתחילת  הלקוחה  הפרשה  בהפטרת 
מלכים אנו קוראים על אחת מצוואות דוד המלך 
רָא בֶן הַיְמִינִי  ֵּ מְעִי בֶן ג ךָ ִשׁ ה עִמְּ ֵּ לשלמה בנו: “וְהִנ
י  לֶכְתִּ יֹום  בְּ נִמְרֶצֶת  קְלָלָה  קִלְלַנִי  וְהּוא  חֻרִים  מִבַּ
בַה'  לוֹ  בַע  וָאֶָשּׁ ן  ֵּ ַּרְד הַי לִקְרָאתִי  יָרַד  וְהּוא  מֲַחנָיִם 
י אִישׁ  הּו כִּ נַקֵּ ה אַל תְּ חָרֶב. וְעַתָּ לֵאמֹר אִם ֲאמִיתְךָ בֶּ
ֲעשֶׂה ּלוֹ וְהֹורַדְתָּ אֶת  ר תַּ ה וְיָדַעְתָּ אֵת ֲאֶשׁ חָכָם אָתָּ

אֹול.” דָם ְשׁ שֵׂיבָתוֹ בְּ
לבד מהיותה עיר כהנים,  התרחש בעלמון סיפור 
אבשלום,  מפני  בבורחו  דוד  יותר.  הרבה  מוכר 
נתקל בדרך באופזיציה לוחמנית במיוחד- שמעי 
בן גרא הסוקל אותו באבנים “ובא המלך דוד עד 

בית  ממשפחת  יוצא  איש  משם  והנה  בחורים 
שאול ושמו שמעי בן גרא, יוצא יצוא ומקלל. ויסקל 
את דוד ואת כל עבדי המלך דוד ואת כל העם...” 
דוד  לקראת  יורד  שמעי  אותו  ו-יג(.  ט”ז  )שמו”ב 
גם בגלגל, כאשר אבשלום מת, בכדי לבקש את 
בן גרא הימיני  “וימהר שמעי   - ומחילתו  סליחתו 
לקראת  יהודה  איש  עם  וירד  מבחורים  אשר 

המלך דוד” )שמו”ב יט י”ז(.
נשיו  שריו,  עם  שבירושלים  מביתו  יוצא  דוד 
ושאר אנשי ביתו, ובדרכו מהר הזיתים ל”ערבות 
המדבר” פוגש בשמעי המזנב בו. אך מה הקשר 

בין סיפור זה לעלמון בה אנו מצויים?
ובכן, תרגום יונתן על הפסוק, רושם במקום השם 
“בחורים” את השם “עלמת”. לאור זאת פירשו גם 
רש”י ורד”ק, שבחורים המוזכרת בסיפור דוד אינה 
אלא עלמון- אחת מערי בנימין הידועות. שינוי השם 
נבע ככל הנראה פשוט מזהות המשמעות, שכן- 

עלם ובחור- מילים נרדפות הן. כמו כן, אי איזכורה 
של בחורים ברשימות היחס של בני בנימין מעלה 
בנימין  מערי  באחת  לחפשה  שיש  החשד  את 
“עזמוות  אף  מכונה  דוד  מגיבורי  אחד  המוכרות. 
ואכן,  הבחורמי”- כלומר עזמוות מהעיר בחורים- 
המקראית,  עזמוות  חיזמה,  הכפר  שראינו  כפי 

סמוך ביותר לחורבת עלמון-  בחורים.
לדוד  לספר  הולכים  ויהונתן  כשאחימעץ  גם 
יורדים  הם  לאבשלום,  שיעץ  חושי  עצת  את 
לעיר  שמדרום  אַיּוּב  )בִיר  רוגל  לעין  מירושלים 
דוד(, משם לבחורים, ומבחורים הם הולכים אל 
מיקום  לאתר את  ניתן  אלו  פי פסוקים  על  דוד. 
עין  דרך  דוד,  מעיר  הדרך  על   - בחורים  העיר 
יריחו.  ערבות  לכיוון  מירושלים  הדרך  על  רוגל, 
ואכן אם נשחזר את נתיב בריחתו של דוד היורד 
מהר הזיתים לכיוון ערבות יריחו, תתאים עלמון-

בחורים לנתיב המסע.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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יגאל כהן אורגד, נגיד האוניברסיטה וחבר הנהלת מועצת יש”ע 
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בניו של יוסף נולדו וגדלו במצרים, בסביבה 
כשל  היו  מלבושיהם  להם.  לא  תרבותית 
בני שלטון מצרים, להבדיל מיתר נכדיו של 
יעקב. ורצה יעקב לדעת האם בפנימיותם, 
בהורדת בגדיהם הם נצר לבית יעקב ולבני 
כך  על  שונים.  הם  בבגדיהם  ורק  ישראל 
עונה יוסף בני הם, לא רק ביולוגית הם בני, 
אחי  משאר  אחרת  לבוש  שאני  כפי  אלא 
בגלל  אלא  במצרים,  היותי  בגלל  רק  ולא 
שאתה אבא הלבשת אותי אחרת עם כתונת 
הפסים. וכפי שאני לבוש אחרת, כך גם הם 
- אך בכל זאת בני הם, כי בפנימיותם הם 
ישראל.  תולדות  את  וממשיכים  ראויים 
הם  שראויים  יעקב  מבין  זאת   ובשמעו 

להיות חלק מי"ב שבטי י-ה ולכן "קחם נא 
אלי ואברכם".

"איש וביתו באו"
קיומו  להבטחת  יעקב  של  הפעולה 
שלמות  ביסוס  הייתה  היהודי  העם  של 
המשפחה  כי  ביודעו  היהודית,  המשפחה 
להמשך  הבטוחה  הערובה  היא  היהודית 
הכתוב:  כדברי  ישראל.  עם  של  קיומו 
יעקב  דאג  לכך  נוסף  באו",  וביתו  "איש 
ידי  על  המשפחתית  המסגרת  לשמירת 
ולנאמנות בחיי המשפחה,  חינוך לצניעות 
שאותם הפנימו בני ישראל בביתם פנימה, 
היו  למצרים  שירדו  "בשעה  שדרשו  כמו 
צנועים כל אחד ואחד בתוך אהלו, שנאמר: 

מביט  היה  ראובן  לא   – באו'  וביתו  'איש 
באשתו  שמעון  ולא  שמעון,  של  באשתו 
צנוע"..  של ראובן, אלא כל אחד באהלו 
ללמדך ששלמות המשפחה היא הערובה 

הבטוחה לקיומו של העם היהודי. 
על כן מסתיים כל ספר בראשית בתמונה 
על  יולדו  מנשה  בן  מכיר  בני  "גם  של 
ברכי יוסף" - כל המאמץ שהתחיל באדם 
ובעיקר  התולדות  העמדת  של  הראשון 
המעבר  את  מאפשר  האחווה,  הצלחת 
ע"י  העולם  תיקון  בתכנית  הבא  לשלב 
מובטח  עתידו  אשר  קדוש  כעם  ישראל 
מהאב  הזהות  העברת  של  היכולת  ע"י 

לנכדיו.

על הפרשה ויחי
המשך מעמוד השער ברכות יעקב – לשעה ולדורות

טב
www.baityehudi.org.il
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סיפורי ארץ ישראל

שליחים של ארץ ישראל חלק ב’
אבישי דגן

)החיד"א(  אזולאי  דוד  חיים  ר'  א':  חלק  תקציר 
וחברו – משרתו ר' שמואל בן חיים )ֶשב"ח( יוצאים 
לגיוס כספים עבור קהילות ארץ  בשליחות הישוב 
טובות,  מסיבות  בתחילה  מסרב  החיד"א  ישראל. 
את  לבצע  שעשוי  זה  הוא  כי  משתכנע  לבסוף  אך 
השליחות בדרך הטובה ביותר בגלל מראהו המכובד 
רבות  בהרפתקאות  נתקלים  הם  בתורה.  וגדולתו 
בדרכי  גם  השם  מצוות  על  לשמור  מנסים  בדרכם 

המדבר הקשות. 

יום ה את  לשבות  נאלצו  וֶשב"ח  חיד"א 
המומים  היו  הם  עזה.  בעיר  המנוחה 
צפוי  הלא  העיכוב  על  וכועסים 
עצמם  על  התגברו  ברירה  בלית  בשליחותם. 
הוציאו  הם  השבת:  לקראת  להתכונן  והתחילו 
בקבוק  שהתייבשו,  חלותיהם  את  מתרמיליהם 
של יין, בשר יבש ופירות והתכוננו לקראת שבת 
היין  על  קידשו  ערבית,  התפללו  הם  מלכתא. 
ואכלו את סעודתם הדלה, מהרהרים מן הסתם, 
עיר  ועל  שעזבו  המשפחה  על  לעצמו  אחד  כל 
רחוקה,  כה  עתה  שנראתה  ירושלים,  הקודש 
שעזבוה.  מאז  ימים  מספר  רק  שעברו  למרות 
החיד"א היה הראשון לצאת מתוך שרעפיו שהחלו 
להכאיב לו וניסה בכל כוחו לעודד את חברו – 
"שבת היום להשם", התחיל לזמר בקולי קולות. 
ֶשב"ח, שכמו התעורר מתוך חלום, הסתכל על 
אדוניו בייאוש מה, אך החיד"א לא נבהל ואמר: 
"אסור להיות בעצב. שבת היא מלזעוק וישועה 

קרובה לבוא".
אך נראה היה כי הישועה מהם והלאה – הימים 
בעונת  הגיעו.  לא  ושיירות  בעצלתיים  חלפו 
החורף סכנה גדולה היא לנדוד במדבר – נחשולי 
את  מוקדמת  הודעה  כל  בלי  ממלאים  מים 
את  קצף  וסוחפים בשצף  הצחיח  בנגב  הוודיות 
כל הנקרה בדרכם. חודש אדר קרב ובא והשמחה 
בשמחה",  מרבין  אדר  "משנכנס  תמצא?  מאין 
ניסה לשיר ֶשב"ח לעצמו, אך למרות ניסיון חוזר 
ושב לעודד את עצמו - מצב רוחו לא התרומם 
סוף  סוף  ואכן,  יחכו?  עוד  זמן  וכלל. כמה  כלל 
שיירה  הגיעה  בעזה  לשהותם  החמישים  ביום 
ופניה – כמה נפלא – מועדות למצריים. היה זה 
שנותרה  רק  זכור,  ערב שבת  בבוקר,  שישי  יום 
שוב אותה בעיה אחת 'קטנה' – מה אם השייח' 
בעזה  לשבות  יסכים  לא  השיירה  את  המוביל 
והתלונן  כקפיץ  מתוח  היה  ֶשב"ח  לדרך.  וייצא 
בפי חברו: "רבי, מה נעשה אם לא יסכים השייח' 
נוספים  יום  חמישים  בעזה?  בשבת  להתעכב 
כאן הם למעלה מכוחותיי". אך החיד"א הרגיעו 
יקירי, אם השייח'  "ֶשב"ח  כמנהגו בקודש ואמר 
לא יסכים, אני מבטיח לך כי נצא לבדנו בבוקר 
ֶשב"ח  כי  ומשראה  בדרך".  ונדביקם  ראשון  יום 
הוסיף:  כבתחילה  אבוד  ומבטו  משוכנע  אינו 
ֶשב"ח, בטח בהשם! שלוחי מצווה  "יהיה בסדר 

אינם ניזוקים".

יצא  הדברים,  ברוח 
השייח'  אל  החיד"א 
סלים ראש השיירה 
– שלמונים,  ובכיסו 
למקרה ויהיה צריך 
ל'שמן' אותו. "רצוני 
להצטרף אל שיירתו 
של השייח'".  אמר. 
ענה  "בסדר" 

השייח', "אך דע לך כי נתעכב פה מעט. רק בשבת 
בלילה נצא לדרך". החיד"א כמעט ופרץ בצעקת 
בהתרגשות:  ומלמל  בעצמו  שלט  אך  שמחה, 
"הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו". ובקול רם 
רק אמר: "בסדר גמור. כמה עליי לשלם?". אחרי 
ששילם רק את דמי ההשתתפות חזר אל ֶשב"ח 

לספר לו את הבשורות הטובות. 
לתפילת  עומדים  וֶשב"ח  החיד"א  בבוקר.  שבת 
שחרית ולאחריה קריאה בתורה, אך מאין ימצאו 
זכור? בלית  ספר תורה כשר לקרוא את פרשת 
את  יקראו  כי  החיד"א  אמר  מניין,  ובאין  ברירה 
הפרשה מתוך החומש ובהטעמה ושניהם יכוונו 

לצאת לידי חובה. 
העמלק, רק שמע את שמו ומיד הגיע: משיצאה 
השבת יצאה גם השיירה לדרך. תחנתם הראשונה 
הייתה 'באלאט' שם חנו תחת גג. הנוסעים היגעים 
זמן  עבר  לא  אך  ונרדמו,  מזרונים  על  השתרעו 
רב והתעוררו לשעטות סוסים והצלפות שוטים. 
כי הוא  וגילה  יצא לקראת הבאים  השייח' סלים 
איש  חמיד  ושייח'  בסביבה  היחיד  השייח'  אינו 
המקום בא לקחת דמי חסות. התחילו דין ודברים 
בין שני השייח'ים כאשר החיד"א וֶשב"ח מתבוננים 
מהצד כמו היה זה משחק כדור העובר מצד לצד. 
עוזבים  וכנופייתו  חמיד  השייח'  את  ראו  לבסוף 
ובאחת העצירות  יום הפורים  הגיע  נפש.  במפח 
מתוך  אסתר  מגילת  את  החיד"א  קרא  למנוחה 
סעודת  סעדו  הבאה  ובעצירה  עמו,  שהיה  קלף 
למבדחת.  להפוך  החיד"א  ניסה  שאותה  פורים 
עוד הם סועדים ופתאום הגיע אחד מבני השיירה 
השיירה   - מבדחת  לא  מאוד  הודעה  והודיע 
לבוא  ועליהם  הקרובה  בשבת  לחנות  תוכל  לא 
להם  להתנכל  יבוא  חמיד  שייח'  שאותו  מחשש 
החסות.  דמי  את  לו  לשלם  סירבו  כי  בהפתעה 
ליבו של החיד"א נפל בקרבו. הוא חשב לעצמו 
כיצד יוכלו שניהם לשרוד במדבר ללא מים ולחם, 
רחוק ממקום ישוב. הוא לא רצה כי חברו ֶשב"ח 
ישים לב לנפילת פניו, ומיד התחיל לברך ברכת 
היטב  מכוונת  בהטעמה  פורים  של  ארוכה  מזון 
להתחזק  זמן  לעצמו  לוקח  מרשימה,  ובאיטיות 
עוד באמונתו. משסיים, לא אמר מילה, אלא אץ 
רץ אל השייח' סלים. משהגיע מיד פתח: "אדוני 
אתה  מה  "על  שמעתי"?  רעה  בשורה  השייח'. 
כי מתכונן אתה  מדבר?", ענה השייח'. "שמעתי 
להמשיך בדרך במשך השבת ולהפקיר אותי ואת 

משרתי בלב המדבר". אמר 
משתדל  בקדרות,  ספק  ברוגז  ספק  החיד"א 
בלא  השייח'  ענה  לי",  "חלילה  בקולו.  לשלוט 
עמנו.  תמשיך  "אתה  המהומה.  מה  על  להבין 
ענה  ולא".  "לא  נפשות להישאר במדבר".  סכנת 
החיד"א. "חמישים יום ישבתי באין מעשה בעזה 
בגלל סירובי לחלל את השבת הקדושה וגם עתה 
לשבת  אוכל  כיצד  אותה.  לחלל  מתכוון  אינני 
של  בידיו  נתון  ומים  אוכל  ללא  לבדי  במדבר 
שייח' חמיד או השמש או הקור או כל שאר מרעין 
את  השייח'  בחן  החיד"א.  התחנן  כמעט  בישין", 
דמותו התמירה ומעוררת הכבוד של החיד"א ונתן 
השם את חינו בעיניו ולבסוף הוא ניאות לעצור 
את השיירה כולה מכניסת השבת ועד לצאתה. כל 
זה היה בזמן פורים, יום שלישי בשבת. למחרת, 
מוצאי שושן פורים היה, ועמלק נוסף בא לביקור 
בכבדות  התנהלה  והשיירה  לילה  זה  היה  פתע: 
חניית  עם  לה  שייאבד  הזמן  את  לנצל  מנסה 
מעייפות,  תשושים  היו  וֶשב"ח  החיד"א  השבת. 
רוח קרה הצליפה על פניהם מביאה עמה אדמת 
לס קשה שנכנסה לעיניים ולאוזניים. החיד"א לא 
הרוח.  שריקות  מאת  חוץ  כלום  ראה  ולא  שמע 
והתכוננו  ירדו  ורוכביהם  הגמלים  משנעצרו 
לחנייה, פתאום ראה החיד"א כי חברו נעלם. מיד 
נשלחו שליחי השייח' המנוסים בהליכות המדבר 
זמן  לאחר  ֶשב"ח  משנמצא  ֶשב"ח.  את  לחפש 
נרדם על גמלו העצמאי,  כי המסכן  מה הסתבר 
שהחליט ללכת לכיוון אחר מחבריו. משהתעורר 
ֶשב"ח גילה כי הוא לבדו בתוך ריק אפור ושחור 
לכל  שעפה  קשה  אדמה  שורקות,  רוחות  של 
עד  וצרח  צעק  הוא  נוראית.  ובבדידות  הכיוונים 
שכמעט התעלף, אך צעקותיו הדהדו במדבר עד 
לחוף  שהביאו  השייח',  משליחי  אחד  ששמעם 
מבטחים. משחזר ֶשב"ח אחרי ההרפתקה האישית 
מרוב  בוכה  וידידו  רבו  צוואר  על  נפל   – שלו 

אפיסת כוחות והודיה לשם. 
אל  התפללו  ושב"ח  החיד"א  הגיע,  שבת  ערב 
מרגישים  סיני.  מדבר  בלב  בוערת  שקיעה  מול 
בכל ליבם עד כמה שמרם הקב"ה בכל התלאות 
למצרים  להגיע  הצליחו  לבסוף  כה.  עד  שעברו 
בשליחותם.  מאוד  מצליחים  לאירופה  ומשם 
ֶשב"ח  לארץ.  שנים  כחמש  אחרי  חזר  החיד"א 

נשאר באירופה.
מעובד מתוך הספר 'החידא' מאת א. אופק

"שמעתי כי מתכונן אתה להמשיך בדרך במשך השבת 
ולהפקיר אותי ואת משרתי בלב המדבר". אמר החיד"א ספק 
ברוגז ספק בקדרות, משתדל לשלוט בקולו. "חלילה לי", ענה 
השייח' בלא להבין על מה המהומה. "אתה תמשיך עמנו. 
סכנת נפשות להישאר במדבר"



5יש”ע שלנו \\

אחוריתמראה
"עיריית תל אביב מבקשת לפרסם: העירייה רואה חובה לעצמה 

להזכיר גם השנה לבעלי בתי הקפה והמסעדות ולמקומות השעשועים 
בעיר על הצורך להמנע מעריכת חגיגות פומביות לכבוד ליל 

סילבסטר. המנהג הזה, לחוג את חג ליל סילבסטר בחוגי צבור יהודי 
בתוך עיר עברית פוגם בסגנון חיינו הלאומיים ההולך ומתרקם 

בארץ האבות. הקריאה מכוונת גם לקהל הרחב שחלק ממנו – אמנם 
רק בודדים – נוהגים לחוג את החג הזה בהלולא וחנגא, במסיבות 
רעים סואנות. מובן מאליו, כי העיריה ואזרחי העיר יתיחסו יחס 

של כבוד לכל הנערך והנעשה לכבוד היום הזה על ידי אותם תושבי 
העיר ואורחיה שאינם יהודים – באשר זהו חגם".

)מודעה של עיריית תל אביב החילונית בעיתון דבר החילוני, 
)27.12.1935

„˙י ל‡ומי מˆביע

‰‰˙יי˘בו˙
מˆביע‰
‰ליכו„

בי˙נו י˘ר‡ל 
 ‡נו, ר‡˘י מועˆו˙ בי‰ו„‰, ˘ומרון, בנימין וב˜ע˙ ‰יר„ן,

˜ור‡ים ל‰ˆביע "מחל" - ‰ליכו„ י˘ר‡ל בי˙נו.

www.likud.org.il  :את המכתב המלא ניתן למצוא באתר

על החתום:

רון נחמן
ר' עיריית אריאל

יוסי אברהמי
ר' המועצה גבעת זאב

משה רוזנבוים
ר' המועצה בית-אל

גרשון מסיקה
ר' מוא"ז שומרון

צדוק זהוראי
ר' המועצה אלקנה

מלאכי לוינגר
ר' המועצה קרית ארבע-חברון

אבי ראה
ר' מוא"ז בנימין 

שלמה ללוש
ר' המועצה מעלה אפרים 

עודד רביבי
ר' המועצה אפרת

דוידי פרל
ר' מוא"ז  גוש עציון

אבי נעים 
ר' המועצה בית אריה

חננאל דורני
ר' המועצה קדומים

בני כשריאל
ר' עיריית מעלה אדומים

שלמה קטן
 ר' המועצה אלפי מנשה

דויד אלחייני
ר' מוא"ז בקעת הירדן

(מתוך מכתב ראשי יו"ש)

 סיכול תוכנית אולמרט ולבני לחלוקת ירושלים וחזרה לגבולות 67.
 אישור האוניברסיטה באריאל.

 בניית עשרות מוסדות חינוך ביו"ש ותכנית ביקורי תלמידים
במערת המכפלה בחברון.

רק חיזוק מפלגת השלטון יבטיח את פיתוחה, שגשוגה וצמיחתה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון.

 בניית אלפי יחידות דיור, השקעה בתשתיות וסלילת
כבישים חדשים.

 חקיקה לאומית: חוק משאל עם, חוק החרם, חקיקה
למען מפוני גוש קטיף, הטבות במס וחוק המוזיאונים.

ממשלת הליכוד ביתנו פעלה למען ההתיישבות:



6\\ יש”ע שלנו 

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

צרפתים בונים בפריז?
חדש,  תודעתי  בקמפיין  יוצאת  שלי  ישראל  תנועת  בירושלים.  בונים  ישראלים 
הנוסך אור על הנושא הבוער של הבניה בירושלים. בימים בהם רועשת המערכת 
הפוליטית והתקשורתית סביב הבנייה ה"פרובוקטיבית" בעיר הבירה של ישראל, 
מפיצים חברי התנועה ברחבי הרשת כרזות מעוצבות בצירוף מפה של ירושלים 
בכמה שפות, המצביעות על האבסורד והצביעות. רמת שלמה, גילה ורמות הן 
חלק בלתי נפרד מהעיר. מי שטוען אחרת משקר או שמעולם לא ביקר בירושלים. 
ארה"ב ומדינות אירופה ממשיכות לאיים ולהפנות אצבע מאשימה כלפי ישראל. 
אנחנו לא נשתוק. אמריקנים בונים בוושינגטון? רוסים בונים במוסקבה? - ישראלים 
בונים בירושלים. קרוב ל- 200,000 אזרחים מתגוררים ב"שכונות שבמחלוקת" 
בירושלים - לב ליבה של החברה הישראלית. לא נפסיק לבנות בירושלים ולא 
נבקש את אישור העולם בשביל זה. ירושלים היא בירת הנצח של מדינת ישראל.

ועדת הבחירות פסלה - עכשיו תור בג"ץ
"אילו הייתי יודע שעזמי בשארה יהיה מרגל, הייתי פוסל אותו" כך אמר שופט בית 
המשפט העליון מישאל חשין. במקרה של חנין זועבי שופטי בג"ץ יודעים בדיוק מה 
היא עשתה. מדובר בחברת כנסת שמזדהה עם החמאס בריש גלי ושהשתתפה 
במשט האלים נגד חיילי צה"ל, בו ניסו מחבלים לרצוח לוחמי קומנדו בסכינים 
ובנשק חם לנגד עיניה )בתמונה(. היא מצהירה בפירוש כי היא מתנגדת למדינת 
ישראל: "אסור שהישראלים יחיו בביטחון, אין זכות לחיים נורמליים לעם שכובש. 
החברה בישראל לא רוצה שלום, חמאס כן רוצה שלום". ואכן ועדת הבחירות 
המרכזית לכנסת בראשות השופט אליקים רובינשטיין, החליטה ברוב של 19 
מול 9, לפסול את מועמדותה לכנסת. אנו יוצאים מכאן בקריאה לשופטי בג"ץ - 

גם בדמוקרטיה יש גבולות, אשרו את פסילת חנין זועבי.

ילדים שלנו  
בשיתוף

 זרח ורהפטיג
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

היפני  הקונסול  בין  פגישה   .1939
ורהפטיג  זרח  מר  ובין  בליטא 
מסתיימת בהצלחה. זרח ורהפטיג 
ליפן  כניסה  אשרות  לגייס  הצליח 
עבור אלפי תלמידים מישיבת מיר 
וילנא  בעיר  ימים  באותם  שפעלה 
מכן  לאחר  ליטא.  שלטון  תחת 
גילה מר ורהפטיג שראש הישיבה 
מתנגד לבריחה, אך הוא לא ויתר 
עצמו  על  שנטל  השליחות  על 
מבצע  רבים  שכנועים  ולאחר 

ההצלה יצא לדרך...

ירוחם ורהפטיג, היה תלמיד חכם  זרח ורהפטיג נולד בוולקוביסק שברוסיה. אביו, הרב 
השכלה  רכש  'המזרחי'.  תנועת  איש  ורהפטיג  היה  מנעוריו  עוד   . הלכה  ספרי  ומחבר 
תורנית וכללית.  כיהן כסגן יו"ר המשרד הארצישראלי בוורשה בין השנים 1936–1939, 
בוועד  וחבר  נשיא הפועל המזרחי  וכציר בקונגרסים הציוניים ה-17 עד ה-21. היה סגן 
הפועל של הקונגרס היהודי העולמי. שימש כיו"ר הוועד להצלת יהודי פולין. ב-1947 עלה 
ארצה, השתלב בתפקידי מפתח במפלגתו והיה נציג הפועל המזרחי בוועד הלאומי. היה 
בין מנסחי החוקה של מועצת המדינה הזמנית, ובין החותמים על מגילת העצמאות. כיהן 
1961-1974 כשר הדתות.  ובשנים  ועד התשיעית,  מן הכנסת הראשונה  כחבר הכנסת 
בנוסף, שימש ורהפטיג יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט , וכיהן גם בוועדת החוץ והביטחון. 
ממייסדי  המשפטים.  במשרד  העברי  המשפט  לחקר  המכון  את  וניהל  הקים  ורהפטיג  
מיוחדת  תרומה  על  ישראל  בפרס  ורהפטיג  זכה  תשמ"ג  בשנת  בר-אילן.  אוניברסיטת 

לחברה ולמדינה. בשנת תשמ"ו זכה בפרס הרב קוק לספרות תורנית.







ברכבת  מליטא  יצאו  ...התלמידים 
חיים  הרבנים  עם  הטרנס-סיבירית, 
דרך  לוינשטיין,  ויחזקאל  שמואלביץ 
סיביר לקובה שביפן שם שהו כתשעה 
כי  נוכחו לראות  חדשים עד שהיפנים 
למרבית הפליטים וביניהם בני הישיבה 
אין סיכוי להמשיך למדינה אחרת, והם 
הגלו אותם לשנחאי הסינית, שהייתה 
גטו  הוקם  ובה  יפני,  כיבוש  תחת 
ניצב  וכך  שנחאי".  "גטו  שכונה   יהודי 
הצלת  מבצע  בראש  ורהפטיג  זרח 
הנאצי.  מהכובש  מיר  ישיבת  תלמידי 
כתב  מיר  ישיבת  מיוצאי  אחד  לימים, 
ההצלה  על  ההצלה"  "נס  בשם  ספר 

והבריחה.
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ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!

שמי?אני
ומה מי

	 	 ע		ף									עול	

+        +    
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מצדיעים לותיקים בהיכל התרבות באריאל נערך 
מבנימין,  ותיקים  לאזרחים  הוקרה  ערב  השבוע 
לאורך  ולקהילה  להתיישבות  תרומתם  על 
הרביעית,  השנה  זו  שהתקיים  באירוע,  השנים. 
אמנים   17 של  אומנות  יצירות  תערוכת  הוצגה 
מקהלת  הופיעה  וכן  השער(,  )תמונת  ותיקים 
הצגה  והועלתה  סגל  יותם  של  בניצוחו  בנימין 
בהשתתפותם של אזרחים ותיקים. ראש מועצת 
בנימין, אבי רואה, בירך את מאות המשתתפים וכך 
גם נציג ועד העמותה הפועלת לרווחת האזרחים 

הותיקים, מנחם צברי.

ביכנ”ס לזכר הרב מאיר מאות בני משפחה, חברים 
כנסת  בית  בחנוכת  השבוע  השתתפו  ואורחים 
שנרצח  הי”ד,  חי  מאיר  הרב  של  שמו  על  ספרדי 
לפני שלוש שנים סמוך ליישובו. את המעמד כיבדו, 
מצגר,  יונה  הרב  לישראל  הראשי  הרב  היתר,  בין 
רב היישוב שבי שומרון הרב יהושע שמידט, ראש 
ויו”ר הקואליציה  גרשון מסיקה  המועצה האזורית 
. הערב המרגש הסתיים בשיעור של  1 זאב אלקין 
הרב אליהו מירב, ובריקודי  חותנו של הרב מאיר, 

שמחה בליווי יצחק מאיר ותזמורתו.

לבני,  ציפי  התנועה,  מפלגת  יו”ר  יו”ש  יושבת 
וחבר מפלגתה אלעזר שטרן, סיירו השבוע בגוש 
עציון. לבני ביקרה במרכז לבעלי צרכים מיוחדים 
כדורסל  קצר  לזמן  שיחקה  ואף  גבעות  ביישוב 
עם אחד הילדים. לאחר מכן ביקרה בגבעת עוז 
 . 2 ונועדה עם ראש מועצת גוש עציון, דוידי פרל 
במהלך הסיור אמרה לבני כי “גוש עציון יהיה חלק 
ממדינת ישראל בכל הסדר מדיני”. האלוף במיל’ 

ושומרון  ביהודה  הבניה  “הרחבת  כי  אמר  שטרן 
איננה טעות, כל עוד מתבצע מה שמוצהר”.

לרכזי  השלישי  השנתי  הכנס  בעתיד  מתרכזים 
רחל  רמת  במלון  השבוע  נערך  ביש”ע,  קהילה 
בירושלים. בכנס נכחו למעלה מ-200 משתתפים 
ובהם: יו”ר מועצת יש”ע דני דיין, ראשי המועצות 
גוש  הירדן,  בקעת  יישובי  של  הקהילה  ורכזי   3
עציון, הר חברון, מטה בנימין, שומרון וועד מתיישבי 
ההתיישבות  תנועות  מאנשי  מגוון  וכן  קטיף  גוש 
תחת  הכנס,  ממשלה.  במשרדי  תפקידים  ובעלי 
במגוון  עסק  עתיד”,  צופנת  “קהילה  הכותרת 

שאלות חברתיות, טכנולוגיות ודמוגרפיות.

כולם רצים מרוץ בניה ה-7, ע”ש רס”ן בניה ריין ז”ל 
לבנון השניה, התקיים השבוע  שנהרג במלחמת 
בקרני שומרון בהשתתפות כ-1,000 אצנים בכל 
חיספין.  ועד  שבע  מבאר  וגברים  נשים  הגילאים, 
חיילי  וכן  גולני  חיילי  גם כ-270  במרוץ השתתפו 
גדוד 401 של השריון. לקחו חלק גם מפקד זרוע 
נעם  העליון  שופט  תורג’מן,  סמי  האלוף  היבשה 
בן  בנו   - במרוץ  הצעיר  והמשתתף  4 סולברג 
ה-10 של חבר הכנסת מיכאל בן ארי, ודודו – ראש 

המועצה הרצל בן ארי.

יוצאת  תצפית  הידיעות  סוכנות  ציוד  מגייסים 
שיאפשר   , 5 מיגון  ציוד  לאיסוף  חדש  במבצע 
השטח  אל  יותר  עמוק  להגיע  הסוכנות  לצלמי 
הציונית.  מהזווית  ההתרחשות  את  ולתעד 
יו”ש  מתושבי  רבים  כי  אומרים  המבצע  מארגני 
מחזיקים ציוד הגנה כגון אפודים, קסדות ומסכות 

תצפית  לקבלו.  ישמחו  הסוכנות  ומתנדבי   – גז 
אירועים  לתיעוד  משנתיים  למעלה  כבר  פועלת 
חדשותיים ואיזון המידע המגיע אל כלי התקשורת 

הבינלאומיים. ניתן ליצור עמם קשר במייל:
.info@tazpit.org.il 

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

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

תמונות: לורה גורודצקי, תמיר אורבאום - סוכנות תצפית, מרים צחי – מקור ראשון
 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 lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי

tazpit.org.il  732672 182 52  91073 7442

info@tazpit.org.il

למועצת יש"ע

דרושים/ות עובדים/ות 
 לעבודה בשעות הערב בירושלים 

בטלמרקטינג
שכר בסיס + 

בונוסים

לפרטים: יפעת 050-6229012 


