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רשת המרגלים מתמקדת מאד בפירות פ
שלקחו המרגלים. לקיחת הפירות היא 
עשו  שאותו  שמוזכר  המרכזי  המעשה 
ובו התבדלו עשרת המרגלים  בארץ  המרגלים 

מכלב ויהושע. 
מאד  וכבדים  גדולים  היו  הפירות  חז”ל,  עפ”י 
לומר  ומתבקש  ההליכה  על  הקשו  ובוודאי 
שבהבאת הפירות הייתה אמירה חזקה מאד מצד 
המרגלים. גם המקום שבו היו, נקרא לדורות נחל 
ברור  נקודת  פה  שהייתה  לכך  כביטוי  אשכול 
משמעותית סביב לקיחת האשכול ושאר הפירות.

היו  שנלקחו  שהפירות  נראה  להתבונן  כשנבוא 
המינים,  שבעת  מתוך  כן  ואם  ותאנה  רימון  גפן, 

חסרים כאן הזית והתמר.

הנפלאים של  דבריו  דרך  בסוגיה,  ננסה להתבונן 
החתם סופר:

“הנה לא לקחו זית ודבש תמרים וכן לקמן בפרשת 
חוקת התלוננו- ‘לא מקום זרע וגפן ותאנה ורימון’ 
במן  דטעמו  משום  היינו  ודבש,  זית  ושבקו   -
‘צפיחית בדבש ולשד השמן’, על כן לא התלוננו 
רק על גפן תאנה ורימון. וכבר כתבתי במקום אחר 
שהשפע שהיה לו לירד משמים לתוך פירות ארץ 
ישראל אותו שפע ירד לישראל במן. נמצא נלקחו 
ניטל  כי  ישראל  שבארץ  והתמרים  הזיתים  אז 
שפעם ולא היה פרים משונה לטוב ע”כ לא נטלום 

המרגלים” – עד כאן לשונו.
המופלאה  שהמתיקות  סופר  החתם  מחדש 
שהייתה במן, הייתה בעצם המתיקות הפנימית 
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המשך בעמוד 3

בתחילת השבוע השתתף נשיא המדינה שמעון 
פרס באירוע חגיגי בירדן והביע שם תמיכה חד 
החדשה”.  הערבית  השלום  ב”יוזמת  משמעית 
היוזמה מתבססת, איך לא, על נסיגה של ישראל 
לקווי 67’ “עם אפשרות לחילופי שטחים”. כמה 
ימים לפני כן שתק פרס במעמד הצגת היוזמה, 
הגיעה  סוף  סוף  האם  לתהות  לרבים  וגרם 
בית  אל  גם  המציאות  והבנת  ההתפכחות  עת 
הנשיא. כעת מתברר שאת קריאות ההתפעלות 
נשא  בו  בירדן  המתוקשר  למעמד  פרס  שמר 
בחגיגיות,  והכריז  קרי  וג’ון  עם  קבל  דברים 
כי היוזמה היא לא פחות  בשם מדינת ישראל, 
מהזדמנות אסטרטגית. הנשיא אף פנה באופן 
“אבו  לו:  ואמר  ליו”ר הרשות הפלסטינית  אישי 
מאזן, אתה הפרטנר שלנו”. השבוע בישעמדה - 
מאמרו של חבר הנהלת מועצת יש”ע, דני דיין, 
על רעיון “חילופי השטחים” ששב ועולה לו, ועל 
ומתן  משא  לנהל  היכולת  על  שלו  ההשלכות 

של ממש עם שכנינו הערבים.
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

מזרח תיכון ישן

ראש  של  מפיו  שיצאו  באנגלית,  מלים  כמה 
ממשלה ערבי לפני כמה שבועות, ריגשו - אולי אף 
- את המעטים שעוד מאמינים בפתרון  חישמלו 
הסכסוך במזרח התיכון באמצעות הקמתה של 

מדינה פלסטינית ממערב לירדן.

ראש ממשלת קטאר, השייח חמאד בן ג’אסם אל־
תאני, אמר בוושינגטון שעל ישראל לחזור לקווי 
4 ביוני 1967, “עם אפשרות של חילופי שטחים 
מבין  שניים  ומוסכמים”.  השוואה  בני  מינוריים 
שלושת ראשי המאמינים בדוגמת שתי המדינות, 
המשפטים  ושרת  קרי  ג’ון  האמריקאי  החוץ  שר 
צעד  סתם  לא  נפעמו.  לבני,  ציפי  הישראלית 
קדימה אמר האחד - צעד גדול קדימה. לא רק 
חדשות חיוביות, החרתה החזיקה אחריו השרה 
חברם  רק  מאוד.  חיוביות  אם  כי   - הישראלית 
הנכשלת־ואינה־לומדת  הכת  להנהגת  השלישי 
הזאת - נשיא המדינה שמעון פרס - שמר הפעם 
שהתבררה  )שתיקה  אופיינית  לא  שתיקה  על 

כזמנית בלבד - העורך(.

איש לא טרח לשאול את השרים הנכבדים היכן 
מסתתרות כאן בעצם החדשות הכל כך טובות. 
ליוזמת השלום הערבית יש ערך כלשהו רק אם 
היא מתונה יותר מן העמדה הפלסטינית. אחרת, 
כאשר  אליו  שהגענו  ביש  מצב  לאותו  ניקלע 
הנשיא ברק אובמה בחוסר ניסיונו הציב רף גבוה 
הקפאת  בנושא  עבאס  מחמוד  של  מזה  יותר 
יכול  היה  לא  הפלסטינית  הרשות  ראש  הבנייה. 
להיות פחות קדוש מן האפיפיור, והמו”מ המדיני 

קרס.

שטחים”  “חילופי  המכונה  בעניין  אש”ף  עמדת 
הפלסטינית  שהמדינה  רבות,  שנים  זה  גורסת 

צריכה להיות בת 6,205 קמ”ר. הניסוח הקטארי 
וסיוג  התניה  מלות  שש  הכולל  זה,  לעיקרון 
במשפט בן י”ג מלים, אולי מתקרב עכשיו לעמדה 
אז  ממנה.  מה  במרחק  עוצר  אך  הפלסטינית, 
בלשכות  רטט  שהעביר  הגדול  ההישג  כאן  מהו 

השרים הללו?

בכל מקרה, יש לקח חשוב שאותו חייבים ללמוד 
ויתור ישראלי הופך עד  מן האירוע הקטארי: כל 
מוצגת  יותר  שמאוחר  מוגמרת,  לעובדה  מהרה 
יש  שעליו  ערבי  כוויתור  לפירעון,  ישראל  לפני 

לשלם.

הרעיון של “חילופי שטחים” היה ויתור שישראל 
לשכנעם  כדי  לפלסטינים  מסוים  בשלב  הציגה 
יצחק  המנוח  הממשלה  ראש  לשלום.  להסכים 
ערפאת  ליאסר  להציע  בדעתו  העלה  לא  רבין 
התכוון  שהוא  כך  על  טריטוריאלית  תמורה 
להשאיר את בקעת הירדן רחבת הידיים בריבונות 
תגובתו  היתה  מה  לדמיין  מנסה  אני  ישראלית. 
הסרקסטית אם מישהו היה אומר לו שעל ישראל 
“לפצות” את הפלסטינים על שטח רחבת הכותל 

והרובע היהודי.

שישראל   – הישראלית  רק העמדה  היתה  לא  זו 
שום  יהיה  ולא  הנשק  שביתת  לקווי  תיסוג  לא 
זו היתה עמדת הקהילה  פיצוי על כך. למעשה, 
מועצת  של  ו-338   242 החלטות  הבינלאומית. 
הביטחון דורשות מישראל נסיגה “משטחים” ולא 
והסובייטיים  הערביים  הניסיונות  “מהשטחים”. 
אלו  גם  נדחו.  מלאה  בנסיגה  ישראל  את  לחייב 
חזית  כל  על  חלות  הללו  שההחלטות  הסבורים 
חייבת  אינה  שישראל  להודות  חייבים  בנפרד, 
בעבור  הערבי  התוקפן  את  פיהן  על  “לפצות” 

שטחים שייוותרו בידיה.

בשלב מסוים, אולי במו”מ הווירטואלי שניהל יוסי 
ביילין עם אבו מאזן ב-1995 ואולי בקמפ דייוויד 
של אהוד ברק, ישראל ויתרה על עמדה זו והציעה 
“לפצות” את הפלסטינים בגין השכונות היהודיות 
לקו  הסמוכים  ההתיישבות  וגושי  ירושלים  של 

הירוק.

שנים רבות מאוחר יותר מגיע אל־תאני לוושינגטון 
עם הרעיון “החדשני” של חילפי שטחים מינוריים, 
לליגה  ותודה  שתתרגש  מישראל  מצפים  וכעת 

הערבית על גמישותה, כביכול.

אם בכלל, זוהי הזדמנות טובה – אף כי מאוחרת 
המושג  את  השולחן  מן  להסיר  לישראל   – מאוד 
ונשנים  החוזרים  הניסיונות  שטחים”.  “חילופי 
אם  הקבע,  בגבולות  ישתקפו  אכן  להשמידה 
שיזמו  ההשמדה  מלחמת  פעם.  אי  יוסכמו 
נולדה  שטרם  ישראל  נגד  ב-1947  הערבים 
מחקו לנצח את גבולות החלוקה, והניסיון החוזר 
של 1967 מחק לתמיד את הקו הירוק. הדרישה 
לפיצוי טריטוריאלי על כישלון הניסיון להשמיד את 
ישראל הוא אבסורדי ובלתי מוסרי. הוא גם אינו 
מעשי: מאז מלחמת ששת הימים יהודה ושומרון 
עובדה  שיצרו  פורחים  יהודיים  ביישובים  מלאו 
שטחים  הקטנה”  ב”ישראל  ואין  הפיכה,  בלתי 

שיספקו את התיאבון הפלסטיני לחילופים.

שתי  של  בפתרון  המאמינים  אותם  גם  כן,  על 
הערבים  שיחם  לבני  להסביר  צריכים  מדינות 
את  הופכת  שטחים  חילופי  על  שהתעקשות 
השגת ההסכם בין הצדדים לקשה עוד יותר. 

פורסם במקור בעיתון ״הארץ״.
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את  יהושע  מצווה  השבוע  בהפטרת 
ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְראּו  “ְלכּו  המרגלים: 
ְיִריחֹו” )יהושע ב’(. יהושע מתכונן לקראת 
הכניסה לארץ כנען ובעיקר לקראת כיבוש 
העיר יריחו, המכונה ע”י חז”ל: “מנעולה של 

ארץ ישראל”.
יריחו היא אחת מן הערים הקדומות בעולם. 
העיר נהנית מתנאים טבעיים מצוינים: מצד 
מיני  גידול  המאפשר  חם,  אקלים    - אחד 
מצד  תמרים.   כגון  לחום,  הרגישים  צומח 
שני - העיר יושבת בנווה מדבר, וליד גרעינה 
הקדום נובע מעיין גדול, מעיין אלישע. שמה 

הירח  פולחן  על  כנראה  מרמז  העיר  של 
שהתקיים בה בימי קדם.

בתל  להתפתח  החלה  הקדומה  העיר 
א-סולטאן, הנמצא כשני ק”מ מצפון מערב 
ליריחו החדשה, הנקראת בערבית אריחה. 
בשנת 1952 נערכו חפירות בתל ע”י קתלין 
חמישה  בגובה  חומה  מצאה  קניון  קניון. 
קבעה  היא  מגדל.  ולצידה  וחצי,  מטרים 
לפני   7,000 שנת  סביב  נבנתה  החומה  כי 
הספירה, ולכן הגדירה קניון את יריחו כ”עיר 
נבנתה  בה  התקופה  בעולם”.  העתיקה 
הארכיאולוגית  בשפה  נקראת  החומה 
האבן  תקופת   - הניאוליתית”  “התקופה 
מחיים  האדם  עבר  זו  בתקופה  החדשה. 
בעלי  ציד  על  התקיים  )בהם  נוודות  של 
בישובים  וחי  בר,  פרות  של  ולקט  חיים 

בעלי  קבע,  ביישובי  לחיים  וקטנים(  זמניים 

זו החל  ויציבה. בתקופה  גדולה  אוכלוסייה 

החקלאות.  נפלאות  את  גם  לגלות  האדם 

אחד המקומות הראשונים בהם התרחשה 

מהפכה זו, היה בעיר יריחו. 

של  עיר  יריחו  היתה  ישראל  עם  לגבי  גם 

וכאן  לכנען,  העם  נכנס  כאן  ראשוניות. 

הושע,  הנביא  פי  על  לראשונה.  עיר  כבש 

ייגאל עם ישראל מחדש, לאחר  ביריחו גם 

נוספת  נדודים  בתקופת  יענישו  שהקב”ה 

ִמָשּׁם  ְכָּרֶמיָה  ֶאת  ָלּה  “ְוָנַתִתּי  במדבר: 

ְוָעְנָתה  ִתְּקָוה  ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח 
ֲעֹלָתּה  ִוְּכיֹום  ְנעּוֶריָה  ִכּיֵמי  ָשָּׁמּה 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים” )הושע ב’(.
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טעמו  שהרי  ישראל  ארץ  של  והתמר  הזית  של 
היה ‘צפיחית בדבש’ – תמר  ‘ולשד השמן’ – זית. 
החיים  כוחות  את  מבטאים  ישראל  ארץ  פירות 
הוא  כולם  זו, ששורשם  עליונה  השונים שבארץ 
והתמר  הזית  בהם.  הגנוזה  הפנימית  הקדושה 
מתאפיינים בכך שהטוב הפנימי שגנוז בהם, נחשף 
אולי  אותו.  לקלוט  יותר  קל  ולכן  בקלות  יותר 
את  הקב”ה  לקח  הארץ  טוב  עם  למפגש  כהכנה 
המתיקות הזו מהזית והתמר ואיתה יצר את המן. 
כתוצאה מכך קרה דבר מופלא – שאר הפירות 
בארץ ישראל גדלו באופן מיוחד בגלל הקדושה 
הפנימית הגנוזה בהם ואילו הזית והתמר, מכיוון 
שניטלה מהם קדושתם – לא גדלו בארץ ישראל 
באופן גשמי מיוחד ולכן לא נטלו מהם המרגלים.

שכשהם  המרגלים.  של  חטאם  טמון  שפה  נראה 
ראו את הפירות הענקיים מבחינה גשמית, הם זיהו 

כבעלת  שלה  החיצוני  בצד  רק  ישראל  ארץ  את 
עוצמות גשמיות ענקיות, כמו אותם ענקים שגרו 
את  ‘יבלעו’  הללו  החיים  שעוצמות  וחששו  פה, 
הצד הרוחני של עם ישראל. הם הביאו את הפירות 
כהוכחה מציאותית לגשמיותה האדירה של הארץ 
ולחשש שבעוצמתה זו יבלעו חיי הקדושה של עם 
ישראל. הם לא זיהו שבעומקם הפנימי של הפירות, 
גנוזה קדושה עליונה שהיא השורש לכל העוצמה 
החיצונית, ושעם ישראל דווקא בגלל קדושתו ירש 
את ארץ ישראל מצד הקדושה העצומה הגנוזה בה 
ומתוך כך ירש ויכבוש את כל הענקיות החיצונית 

ויבנה אותה עפ”י שורשה הפנימי.
את הלימוד הגדול הזה היו צריכים המרגלים ללמוד 

דווקא מתוך הפירות שלא הביאו - הזית והתמר.
בגלל  עוצמתם הגשמית  איבדו את  והתמר  הזית 
שהקדושה הפנימית שלהם ניתנה לעם ישראל ע”י 

המן ובכך הם לימדו אותנו שיעור גדול על ארץ 
ישראל שהיא ארץ הקודש ומתוך כך ארץ החיים, 
וכשהיא ללא קדושתה היא מאבדת את עוצמתה. 
גודל  במלוא  אותה  ולבנות  לכבוש  היכולת  אבל 
תעצומותיה היא דווקא מתוך שייכות אל הקדושה 

הפנימית הגנוזה בה.
ישראל  ארץ  את  לכבוש  שוב  זוכים  בדורנו  אנחנו 
מבחינה רוחנית ומתוך כך גשמית. כוחות החיים של 
פוליטיקה,   - אדירה  בעוצמה  מלאים  ישראל  ארץ 

צבא, תרבות, כלכלה, אומנות, משפט וכך הלאה.
לזהות  קל  שיותר  וכתמר  כזית  שהם  כוחות  ישנם 
פירות  וישנן  בהם  שגנוז  ה’  טוב  את  ולחשוף 
שהתהליך יותר מורכב, אבל יודעים אנו שהארץ הזו 
בפנימיותה כולה קודש, ורק מתוך חשיפת הקודש 
מרחביה  במלוא  ותיכבש  הארץ  תלך  בה  הגנוז 

ויתברר עד כמה ‘ טובה הארץ מאד מאד’. 

על הפרשה שלח לך
המשך מעמוד השער טובה הארץ מאד מאד
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צמח, ה ושלמה   1906 שנת  זו  ייתה 
)לימים  גרין  דוד  של  הילדות  חבר 
והתיישב  לארץ  עלה  גוריון(  בן 
אצל  לעבוד  החל  למחייתו  ברחובות. 
פשוט  פועל  בתור  הכרמים,  בעל  דוברובין 
והוא  דרכו  הייתה  קלה  לא  שבפשוטים. 
הרגיש מושפל כי הוא מושווה לילדה ערבייה 
פשוטה שאף עובדת בצורה יעילה ממנו. אך 
לא אחד כשלמה יוותר והוא החל לומד את 
את  ומשפר  הכרם  מן  הזמורות  איסוף  רזי 

הטכניקה שלו.
חליפתו הכחולה היחידה מזוהמת והמבטים 
הוותיקים לא  המזלזלים של אנשי המושבה 
רוממו את רוחו. והנה, בבוקר היום הרביעי 
לעבודתו זכה ב’קידום’ – מר דוברובין הובילו 
לחלקת כרם מרוחקת ולאחר שנתן לו כמה 
לזמר  לבדו  נשאר  ושלמה  נסתלק,  הוראות, 
אוסף  עוד  לא  עצמו.  דעת  על  הכרם  את 
עצמה!  במזמרה  מחזיק  אלא  עלוב,  זמורות 
גבעות  ומוקפת  תלולה  הייתה  הכרם  חלקת 
אדמדמות מכל צד, גפניה היו חבויות בתוך 
של  הזהב  בצבע  מנומר  דשא  של  שטיח 
הסביונים ובפרחיו התכולים והנאים של צמח 

החרדל. שלמה החל זומר, שמח בחלקו.
לא עבר זמן רב ומזג האוויר החל להשתנות 
קדים  לרוח  עצמה  פינתה  הנעימה  הרוח   –
לוהטת הבאה מכיוון הרי יהודה. לא הייתה 
החלו  כאילו  והגבעות  מסביבו  חיה  נפש 
סוגרות עליו. מתוך בדידותו וקושי העבודה, 
אותו ניסה לסלק מראשו, החל להרהר באותה 
וארוכה  גדולה  וילנאית  ‘עירובין’  מסכת 
של  הצורות  ועם  המאירות  אותיותיה  עם 
גדולות  וחצרות  אכסדראות  קרפפים,  מבוי, 
מתערבב  החל  הפרחים  של  הריח  וקטנות. 
באפו עם ריח הקלף של הגמרא. אותה גמרא 
מבית  כשנשתמט  ויתומה,  פתוחה  שעזב 
המדרש בחשאי וברח והפליג לארץ ישראל. 

אפילו שמשפחתו של שלמה לא הייתה כבר 
אורתודוכסית לגמרי, עדיין למד הוא ברצינות 
וניגון  המדרש  בית  את  ואהב  קודש  לימודי 
התלמוד בין כתליו. פתאום אחזוהו געגועים 
אל אותה גמרא עזובה. שלמה קיבל החלטה 
בערבים,  המסכת  את  וללמוד  להמשיך   –
שגם ככה היו ריקים ומשעממים. בכך, חשב, 
– עובד את אדמת  יותר  ליהודי שלם  ייהפך 

ארץ ישראל בבוקר ולומד ‘עירובין’ בערב.
ליבו  את  סעד  העבודה,  יום  לו  כשהסתיים 
של  ביתו  את  לחפש  ויצא  צנוע  במאכל 
של  המרכזי  ברחובה  הולך  בעודו  השוחט. 
המושבה, ראה שלמה חבורת בנות שמטיילת 
לה להנאתה. הוא ניגש ושאל היכן ביתו של 
השוחט. “למה לו השוחט?” שאלו הנערות. 
“דבר לי אליו”, השיב. נענו הנערות והסבירו 
לו יפה את הדרך והוא יצא אל בית השוחט. 
משהגיע, מצא אותו יושב אצל שולחנו לבוש 
ראשו  על  כותנה  של  וכיפה  ירושלמי  חלוק 
היה  השוחט  באמצעיתה.  קטנה  וציצית 
באמצע ברכת המזון וסימן לשלמה להמתין. 
“נער  כשאמר  ונאנח  בעיניו  מצמץ  בינתיים 
לחם”.  מבקש  “זרעו  כשאמר  ושוב  הייתי” 
שלמה  את  ושאל  ברכתו  את  סיים  השוחט 
מסכת  אחת,  גמרא  לבקש  “באתי  לחפצו. 
עירובין”. “עירובין? לשם מה עירובין?”. “אי 
אפשר להסביר את העניין”, אמר שלמה, “אך 
מוכן אני להשליש סכום לעירבון ולשלם שכר 
טירחה”. השוחט אסף את זקנו בידו, התכנס 
וחשב דקות ארוכות. “אין לי ש”ס בביתי, אך 
בוא נצא יחדיו ונראה”. יצאו אל רחובה של 
עיר ומיד המבטים החלו ננעצים בשני אלה. 
עם חשכה הגיעו אל קצה המושבה, שם נכנס 
בחוץ.  נשאר  ושלמה  אחד  בית  אל  השוחט 
ההמתנה הייתה ארוכה. שלמה חשב לעצמו 
בפני  כנראה מתקשה לתת טעם  כי השוחט 
בעל הש”ס על בהילות הדרישה אחר מסכת 
‘עירובין’ בשעה מאוחרת זו. סוף סוף, בעוד 
ידיו  ומתחת  השוחט  יצא  מהרהר,  שלמה 
גמרא גדולה, כרוכה עור, שכבר ראתה ימים 
טובים יותר. שלמה נתן בעדה כפי שהבטיח, 
נפטר מן השוחט וחש בצעד מהיר ונרגש אל 

חדרו הדל.
ופתח  המנורה  את  הדליק  לחדרו,  משהגיע 
נ”ה,  בדף  מעברין”  ‘כיצד  בפרק  הגמרא  את 

לפני  לימודו  את  הפסיק  בו  במקום  בדיוק 
שבעה שבועות, כשעזב את פלונסק. שלמה 
החל להתנדנד קלות, לקרוא את הגמרא בפה 
מהוסס כבן אובד שסרח ושב לבית אביו. אך 
אט אט מתוך ההרגל והשגרה של עברו החל 
והולך.  מתגבר  וקולו  בסוגיה  עצמו  משקע 
שלמה היה כבר עמוק בתוך תלמודו, שוכח 
גדול.  צחוק  שמע  שלפתע  עד  עצמו,  את 
מסתבר כי ניגוני הלימוד עלו לקומה העליונה 
שם ישבה לה חבורת קלפנים, שהפסיקה את 
משחקה, ירדה למטה והתחבאה בשיחים והם 
בטלטול  מולם,  הלומד  בשלמה  מסתכלים 
הגוף ובניגונים. לבסוף לא יכלו לשאת עוד 
את המחזה ופרצו בצחוק. שלמה לא נעלב, 
ידע בליבו כי טועים הם טעות מרה. הוא קם 

ממקומו וכיבה את האור במנורה.
מכסה  כבד  גשם  כי  וראה  בבוקר  משקם 
התבטל,  בכרם  העבודה  יום  ולכן  הכול  את 
למצוא  הוא  ציפה  הדואר.  אל  לו  והלך  קם 
מכתב ממשפחתו אי שם בגלות, אך במקום 
מורים  כמה  של  הזמנה  מכתב  לו  חיכה  זה, 
השפה  “הפצת  לשם  ביפו  עימם  להיוועד 
העברית בארץ”. לאחר כמה ימים יצא שלמה 
מספר  ובאו  נתאספו  ועידה.  לאותה  יפו  אל 
כשהם  להתוועד  והחלו  רוח  ואנשי  מורים 
מעלים את הטענה כי רבים בארץ יודעים את 
השפה העברית, אך מעטים הם המשתמשים 
בה והשאלה הגדולה היא איך להפוך אותה 
משנשאל  יום.  היום  בחיי  מדוברת  לשפה 
כי  ענה   – הצעירים  כנציג  לדעתו,  שלמה 
ופרט  פרט  שכל  בחברה  אלא  חירות  “אין 
תקווה  אין  ולכן  עצמו,  על  ונושא  טורח  בה 
ואחרית לשפה העברית, אלא לאחר שייהפכו 
הייתה  כוונתו  מיסודם”.  החיים  סדרי  בארץ 
שברצונם  נדבנים  מיני  כל  על  לסמוך  שאין 
ברצונם  וכשאין  ובעובדיה  בארץ  תומכים 
אינם  אחרות  או  כאלה  פוליטיות  מסיבות 
בישוב  הבטלה  כי  יוצא  וכך  בה.  תומכים 
שלמה  אחרים.  ידי  על  נעשה  והכול  גדולה 
נלחם גם כאן כמו במושבה רחובות בדעות 
השולטות בקרב הישוב. כך הייתה דרכו וכך 

ניסה לסלול דרך לבאים אחריו. 
‘שנה  צמח,  שלמה  של  ספרו  מתוך  מעובד 

ראשונה’.

סיפורי ארץ ישראל
אדם ואדמה חלק ב'

אבישי דגן

מתוך בדידותו וקושי 
העבודה, אותו ניסה לסלק 
מראשו, החל להרהר 
באותה מסכת ‘עירובין’ 
וילנאית גדולה וארוכה עם 
אותיותיה המאירות ועם 
הצורות של מבוי, קרפפים, 
אכסדראות וחצרות גדולות 
וקטנות. הריח של הפרחים 
החל מתערבב באפו עם 
ריח הקלף של הגמרא. 
אותה גמרא שעזב פתוחה 
ויתומה, כשנשתמט מבית 
המדרש בחשאי וברח 
והפליג לארץ ישראל. 
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אחוריתמראה
"כדי לצמצם את חגיגות ה"בר מצוה" הפרטיות, 

הדורשות הוצאות כספיות גדולות שלא כל משפחה יכולה 
לעמוד בהן, וכדי לא לקפח אותם ילדים שאין בידי 

הוריהם לקיים חגיגות כאלה – החליטה המחלקה לחינוך 
של עיריית תל-אביב-יפו לערוך חגיגות "בר מצוה" 

משותפות. כן הוחלט להנהיג משימות חינוכיות שכל נער 
אשר הגיע למצוות יקבל עליו, לפי בחירתו. לדוגמה – 

פעילות בשכונות, עזרה הדדית וכיוצא באלה". 
)כך פתרו בעיות חברתיות בתל-אביב, היום לפני 50 

שנה בדיוק(.

The Me’arat Hamachpela Heritage Fund
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 שלומציון המלכה
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

שלומציון אלכסנדרה לבית חשמונאים נולדה בשנת 140 לפנה"ס. ככל הנראה היתה שלומציון אשתו של אריסטובולוס 
הראשון. לאחר מות בעלה הביאה שלומציון לשחרורם של אחיו של אריסטובולוס, שהיו כלואים בתקופת שלטונו, 
ולהכתרתו של המבוגר שבהם, אלכסנדר ינאי, למלך. על פי חוק הייבום היא נישאה לאלכסנדר על אף שהיתה 

מבוגרת ממנו ב - 13 שנים.
ימי שלטונה מתוארים כתקופה האחרונה של עצמאות שלווה לפני גבור הסכסוכים הפנימיים וראשית השעבוד 
והחלה  67 לפנה"ס באה אל קיצה תקופת הזוהר של בית חשמונאי,  לרומא. עם מותה של שלומציון בשנת 
תקופה של ריב אחים ושקיעה. ההיסטוריון צבי גרץ כותב כי "כשם שהייתה שלומית אלכסנדרה (היא שלומציון) 
כן הייתה גם המלכה האחרונה לעם  ימי עמה,  המלכה האחת ביהודה, אשר נשאר שמה לזיכרון כבוד בדברי 

יהודה החופשי והעומד בזכות עצמו".

תקופת בית שני, ארץ ישראל. המלך אלכסנדר ינאי שולט בממלכת יהודה ביד קשה, ואף את משרת הכהן הגדול 
עצמו  על  מקבל  אינו  הפרושים,  עם  מסתכסך  הוא  דם.  ורוויות  תכופות  מלחמות  מנהל  ינאי  לידיו.  נוטל  הוא 
בעוד  המלוכה.  משרת  לבין  הגדולה  הכהונה  משרת  בין  להפריד  לדרישתם  נענה  ולא  הסנהדרין  סמכות  את 
שהפרושים רואים בסנהדרין ובנציגי העם שותפים מלאים לשלטון, מעדיף ינאי לשלוט ללא שותפים. הסכסוכים 
ומפיל לפי אחת  6 שנים,  נגד המלך. המרד נמשך  ולמרד  הפנימיים מובילים בסופו של דבר למלחמת אחים 

העדויות חמישים אלף הרוגים, כשינאי מדכא את ההתקוממות באכזריות רבה בעזרת חיל שכירים ומוציא להורג 
מאות מורדים ומשפחותיהם.

בעקבות מחשבתו כי לבם של תלמידי החכמים אינו נוח מעובדת היותו כהן גדול, מאחר שלפי השמועה אימו הייתה 
שבויה  ולכן הוא פסול לכהונה, מוציא המלך גם אותם להורג.

למרות קיומם של בנים יורשים, מוריש אלכסנדר את המלוכה לאשתו , שלומציון אלכסנדרה, מכיוון שהוא בטוח 
כי היא תזכה לתמיכת העם. בסוף ימיו הוא מבקש לאחות את הקרע 
בינו לבין העם, ואף מצווה על אשתו להשלים עם הפרושים, כי הוא 
מבין, שמלך לא יוכל לשלוט בעם על חודם של כידונים ולהתבסס על 

חיל שכירים.
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לאחר מותו של ינאי עושה שלומציון המלכה כעצת בעלה, 
היא  לתומכיה.  אותם  והופכת  הפרושים,  עם  ברית  כורתת 
מעניקה להם סמכויות רשמיות בכל תחומי החיים בממלכה 
ומחזירה את החוקים שהותקנו על ידם לפי המסורת ובוטלו 
בעבר על ידי חמיה יוחנן הורקנוס. הסנהדרין חוזרת לידיהם 

בהנהגת אחיה של המלכה, שמעון בן שטח. 
הסמכויות בכל הקשור לענייני חוץ וביטחון נשארות בידיה. 
גדול  שכירים  חיל  ומגייסת  הצבא  גודל  את  מכפילה  היא 
מאד "עד שמפילה פחד על השליטים מסביב". אלכסנדרה 
נתחבבת על העם, כי היא מראה שהיא חולקת על דרכו של 

בעלה. לתפקיד הכהן הגדול היא ממנה את בנה הורקנוס. 
השכילה  הרפה  "האשה  מתתיהו:  בן  יוסף  עליה  כותב  כך 
להחזיק בידיה את השלטון וזכתה לתהילת מושלת ביראת 
אלוקים. היא נזהרה מאד בחוקי מסורת האבות והרחיקה מן 

השררה את הבועטים במצוות הקדושות".

תקופת מלכותה של שלומציון נחשבת לתקופת שיא בימי החשמונאים. 
ושגשוג  בארץ  רגיעה  ויש  היהודית  הממלכה  גבולות  על  שומרת  היא 
כלכלי. הממלכה כולה חדלה כמעט לגמרי מהמלחמות הבלתי פוסקות 
ה' מתייצב.  ועובדת  וחזקה  ומעמדה כממלכה שקטה  ומתככי השלטון, 

השמים נותנים גשמיהם והארץ נותנת את פריה:
"'ונתתי גשמיכם בעתם' - בלילי רביעיות ובלילי שבתות. שכן מצינו 
ובלילי  רביעיות  בלילי  גשמים  להם  שירדו  שטח  בן  שמעון  בימי 
שבתות, עד שנעשו חיטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים 

כדינרי זהב, וצררו מהם דוגמה לדורות" (בבלי תענית כג').

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

תמונות: גרשון אלינסון, מאיר אליפור 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 lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

10 40 30
578,000
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מעוניין למכור לקנות להשכיר דירה? 
פרסם עוד היום אצלנו במחירים אטרקטיבים 
במיוחד לנדל"ן ביהודה ושומרון! 

 לפרסום נדב 052-5665052

מועצת יש"ע 
מקדמת את 

הדיור ביהודה 
ושומרון

יהודה ושומרוןהנדל"ן החםיהודה ושומרוןהנדל"ן החם
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ביהודה  והמועצות  יש”ע  מועצת  הביטחון  יוחזר 
ושומרון קיימו ביום שישי האחרון סדרת הפגנות 
בבית-אל,   - האזור  ברחבי  מרכזיים  בצמתים 
1 וגוש עציון, במחאה על ההידרדרות  קדומים 
הביטחונית. בהפגנה באזור גוש עציון והר חברון 
השתתפו ראש מועצת קרית ארבע, מלאכי לוינגר 
בתחילת  פרל.  דוידי  עציון,  גוש  מועצת  וראש 
אפרת,  המקומית  המועצה  ראש  יזם  השבוע 
עודד רביבי, מפגש חירום בין בכירי צה”ל באזור 
התושבים  ההסלמה.  בעקבות  התושבים  לבין 
2 הביעו בפני מח”ט  עציון, אל”מ יניב אלאלוף 

הבטיח  והאחרון  למצב,  באשר  דאגתם  את   ,
להם שיעשו מירב המאמצים בכדי להחזיר את 

הביטחון כפי שהיה העבר הלא רחוק.
יוחזר הביטחון 2 שר הכלכלה, נפתלי בנט, נפגש 
השבוע עם ראשי מועצת יש”ע ודן עימם בנושא 
השער(.  )תמונת  ביו”ש  בכבישים  הבטיחות 
כי  הממשלה  לראש  שכתב  סיפר  בפגישה 
“הטרור מרים ראשו מול מדיניות מרוסנת מדי של 
הפעלת הכוח הצבאי בשטח”. ראש מועצת יש”ע, 
אבי רואה ציין כי “האווירה בפגישה הייתה אוהדת 
ועניינית”. כמה ימים לפני כן, זימן ח”כ מוטי יוגב, 
אלוף  את  איו”ש  לענייני  הועדה  כיו”ר  המשמש 
תשובות  ולמתן  לדיון  אלון,   ניצן  מרכז,  פיקוד 
“תחושות החיילים  כי  ציין  יוגב  בסוגיית האבנים. 
והמפקדים שאין להם יכולת לפעול תרמו לגידול 

ולגידול  בהרתעה  לירידה  הפורעים,  בתעוזת 
בכמות הפיגועים”.

זכה  שבשומרון  ברכה  הר  יקב  ההר  על  ברכה 
בעולם  החשובה  הבינלאומית  היין  בתחרות 
בשתי מדליות. בתחרות השתתפו מעל 14 אלף 
שופטי   75 בו  ושפטו  שונות,  מדינות  מ-52  יינות 
ידיעת  ללא  עיוורת,  בטעימה  בינלאומיים  יין 
מקור היין. היקב הצעיר מהר ברכה אשר הוקם 
עורר התפעלות רב, וקטף  וניר לביא  שירה  בידי 
 2011 בציר  סירה  הפטיט  יין  על  כסף  מדליית 
סוביניון  קברנה  ההיילנדר  יין  על  ארד  ומדליית 

גולד 2009.
מכת פתיחה ראש עיריית אריאל אלי שבירו ביקר 
ישראל   OU של  “דאורייתא”  במועדון  השבוע 
וינסטיין,  וסטנלי  גלזר  פול  הארגון  בנציגי  מלווה 
אבי  והרב  בארה’’ב   OU מה-  בכירים  מנהלים 
עמדה  החבורה  ישראל.   OU מנכ”ל  ברמן, 
מקרוב על הפעילות עם הנוער באריאל, הכוללת 
עבודה עם מעל 100 בני נוער בעיר. את הביקור 
הפעילים  הנוער  בני  עם  סנוקר  במשחק  סיימו 

. 3 במקום 
הגיע  רנד  שולי  והזמר  השחקן  גמרא   דף  אותו 
העיסוק  במסגרת  באפרת  אבות”  “דרך  לתיכון 

. 4 בנושא “תרבות יהודית” 
רנד דיבר עם הנוכחים על תרבות יהודית מנקודת 
שונים  ולסרטים  למחזות  התייחסות  תוך  מבטו 

בהם הופיע, סיפר את סיפור חייו וכמובן גם ניגן 
ושר. הוא אף שיתף את הקהל אודות החברותא 
שלו עם מאיר אריאל ז”ל בה הם דיברו על הגמרא 
כיצירה המיוחדת ביותר של עמ”י. “שייקספיר זה 
כאין וכאפס לעומת החומרים הרבים והמדהימים 

שיש לנו ביהדות”, אמר הזמר.

יוסף תלמידת כיתה ד’ מקדומים  לינוי  מה קורא 
ישראל  של  הקריאה  מאלופי  לאחת  נבחרה 
לאחר שקראה 300 ספרים בשנה אחת. ביום שני 
בנימין  הממשלה  ראש  עם  לינוי  תיפגש  הקרוב 
נתניהו ושרת התרבות לימור לבנת ותקבל מהם 
תעודת הוקרה אישית. יחד עמה יזכו בתעודה 24 
שיאני קריאה בגילאי בי”ס יסודי, כאשר את שיא 
הקריאה הארצי שבר תלמיד כיתה ז’ שקרא 650 

ספרים בשנה אחת.

של  המופלא  “עולמה  חידון  למלך  המשנה 
המשנה” המיועד לתלמידי ותלמידות ז’-ח’ מכל 
בירושלים.  שעבר  בשבוע  התקיים  הארץ  רחבי 
שומרון  מקרני  ברקאי  ת”ת  תלמיד  גרסטל  דוד 
לחתן  והוכתר  הנקודות  מלוא  את  צבר   5
כיבדו  הארצי.   – המשנה”  של  המופלא  “עולמה 
את מעמד החידון מנהל האגף לתרבות תורנית 
במשרד החינוך, מר שמריהו הרמן וראש המועצה 
המקומית קרני שומרון מר הרצל בן ארי. הנחה: 

ד”ר אבשלום קור.

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

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

לוחמי  את  מחזקים 
'נצח יהודה'

טקס  התקיים  השבוע 
גדוד  לוחמי  של  ההשבעה 

הח )הנח"ל  יהודה'  ־'נצח 
התחמושת.  בגבעת  רדי(, 
הטקס נדחה משבוע שעבר 
בעקבות איומים של גורמים 
חרדים קיצוניים לפוצץ את 

־האירוע. הגענו, חברי 'ישראל שלי' לחזק את החיילים החרדים שמת
גייסים למרות החרמות אליהם הם עלולים להיקלע בחלק מהקהילות. 
הם הגיבורים האמיתיים. בימים אלו בהם מדברים על גיוס חרדים ועל 
ולחזק  שמתגייסים  באלו  לתמוך  חשוב  הישראלית,  בחברה  שילובם 
אותם. צריך להראות לאחינו שאנחנו איתם, מוקירים את אומץ הלב 
חיילי  מבית.  וההשמצות  האיומים  מול  גם  למדינה,  ולתרום  להתגייס 

'נצח יהודה' - אנחנו מצדיעים לכם!

והזוכה - דירה להשכיר
מאת  להשכיר  דירה  הספר 

־המשוררת והסופרת לאה גו
בתחרות  הזוכה  הוא  לדברג, 
של  הישראלי  הילדים  ספר 
בשיתוף  ישראלי  אני  מיזם 
שבוע  לקראת  שלי.   ישראל 
הספר העברי, אנו מפרסמים 

ההצב נתוני  את  ־לראשונה 
עה בתחרות ספר הילדים הישראלי שקיימנו ביום העצמאות האחרון. 
דירה להשכיר זכה ב-28% מקולות המצביעים. אחריו מעשה בחמישה 
בלונים מאת מרים רות עם 15% במקום השני. ואת המקום השלישי, 
11% מקולות המצביעים, חולקים יחד חסמב"ה מאת יגאל מוסי־  עם
נזון ואורי מאת אסתר שטרייט וורצל. תודה למאות המצביעים, וכמובן 
לעשרות הסופרים המוכשרים שליוו ומלווים את ילדי ישראל במדינה 

המיוחדת שלנו.


