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בס“ד

ליבו ד את  הציפה  גדולה  אגה 
בניו  שלום  על  אבינו  יעקב  של 
זיכרון  הד  שהרי  בשכם,  הנמצאים 
מעשי בניו שמעון ולוי בשכם עדיין לא מש 
הוא  כך  משום  שם.  מצויה  והסכנה  ממנו 
את  לראות  יוסף  את  לשלוח  לנכון  מוצא 
שלום אחיו ואת שלום הצאן. אפשר שיעקב 
שבמערכת  השבר  לעומק  דיו  ער  היה  לא 
“הלוא  וכדבריו  לאחיו  יוסף  שבין  היחסים 
אחיך רועים...לך נא ראה את שלום אחיך” 
- אחים הם לך, ואפשר שחשב שדווקא שם 
הלבבות  יפתחו  אבא  מבית  רחוק  בשכם 
רקע  ועל  בזכות  זאת  וכל  ויתאחו הקרעים 
דינה.  כלפי  האחים  שגילו  האחווה  עוצמת 

כך או כך בקשת השליחות של יעקב מיוסף 
הייתה צנועה - לדרוש בשלום בניו. אכן כך 
תועה  שמצאו  לאיש  וכדבריו  יוסף  חש  גם 
מבקש’.  אנוכי  אחי  ‘את  אומר:  הוא  בדרך 
אבינו,  יעקב  של  בטובתו  שלא  בפועל, 
שם  הייתה  ואחווה  שלום  של  שליחות  לא 
וקשה  עזה  אחים  שנאת  של  שליחות  אלא 
לאורחת  יוסף  של  במכירתו  שהסתיימה 

ישמעאלים היורדים מצרימה. 
שנים  ושתיים  עשרים  של  במרחק  יוסף 
מאירוע המכירה ובמעמד של משנה למלך, 
בעת ההתוודעות שלו לאחיו, נותן מבט אחר 
“ועתה אל  וכך הוא אומר:  לכל מה שקרה 
תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מכרתם אותי 
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מהי חכמת ההמונים? איך מסייעים 
“סיפור  לעצמה  לטוות  לקהילה 
מתנדבים?  מניעים  איך  מנצח”? 
אלו  עניינים  קהילתי?  תיעוד  מהו 
ועוד רבים אחרים נידונו בכנס רכזי 
השבוע,  שנערך  הקהילה  ורכזות 
בנושא  והשנה  הרביעית,  השנה  זו 
 - הכנס  מטרת  הקהילה”.  “חכמת 
להעשיר את רכזי הקהילה בנושאים 
לאפשר  יום,  יום  אותם  שמעסיקים 
כוללת  התבוננות  מהשגרה,  יציאה 
הזדמנות   - ובעיקר  היישוב  על 

בישעמ השבוע  עמיתים.  ־ללמידת 
דה – טור אורח של יעל חמאוי, רכזת 
האזורית  במועצה  ותרבות  קהילות 

דרום הר חברון, לסיכום הכנס.
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

לכנס רכזי ורכזות הקהילה שנערך 
הגיעו  הרביעית,  השנה  זו  השבוע, 
קהילה,  רכזי  וחמישים  כמאה 
בקעת  בנימין,  אזוריות:  ממועצות 
הירדן, גוש עציון, הר חברון, שומרון, 

וקהילות גוש קטיף.  

את  המשתתפים  שמעו  תחילה 
“סוד  בנושא  ברזילאי  שרית  ד”ר 
כל  כיצד  ולמדו  המנצח”  הסיפור 
לבנות  בכוחם  קהילה,  וכל  פרט 
אופטימית,  התבוננות  לעצמם 
קדימה  ולצעוד  ויצירתית,  אמיצה 
לאור אותה התבוננות, אותו “סיפור 
מנצח”. החוקר אלעד הולנדר סיפר 

על קצה המזלג מה היא “תורת המשחקים”, 
והרכזות  לרכזים  לסייע  יכולה  היא  וכיצד 
הגשמת  למען  לפעול  הקהילה  את  להניע 
נפגשו אחר  ומטרותיה. המשתתפים  ערכיה 
אחרים,  קהילה  רכזי  מול  דייט”  ל”ספיד  כך 
חוויות  החליפו  קצוב  ובזמן  מכירים,  שאינם 

הצלחה, לבטים, רעיונות ועוד.

בחלקו השני של היום בחרו הרכזים והרכזות 
להשתתף באחת מארבע סדנאות יצירתיות. 
בנושא  להחכים  האם  לבחור  היה  קל  לא 
אחריות לתוצאות, הגישה הנרטיבית, הנעת 
מתנדבים ותיעוד קהילתי. בהמשך התפצלו 
צוותים  בהנחיית  עמיתים  למידת  לקבוצות 
מהמועצות, וכך למדו זה מזה על האתגרים, 
ועל ההצלחות ביישובים חילוניים, ביישובים 

בשנים הראשונות ובקהילות רב דוריות.

קהילה היא אחת החוזקות של יישובי יהודה 
שבמרבית  לאחר  האחרון,  בעשור  ושומרון. 
לבתי  התושבים  עברו  הוותיקים  היישובים 
בסיסיים  ושירותים  תשתיות  ונִבנו  קבע, 
ביישובים ובמועצות, הגיעה השעה להתרכז 
במתן  ביישובים,  החברתיים  החים  במארג 

פעילים  בהנעת  משתנים,  לצרכים  מענה 
וועדות – בקיצור, ביצירת קהילה.

העצומה  בחשיבות  מרגיש  יישוב  כל  היום 
תהליכים  כמניע\ת  הקהילה,  לרכז\ת  שיש 
ביישוב, קשוב\ה לצרכי התושבים,  מרכזיים 
ליישוב  ומסייע\ת  קצוות  בין  מחבר\ת 
ובעיקר  לקבל  לתת,  תושב  ולכל  להתקדם 

להרגיש שייך.

כישוריה  תפקידיה,  הקהילה,  רכזת  נושא 
מקיף  ממחקר  חלק  הם  עבודתה,  ודרכי 
בן  שי  וד”ר  זיכלינסקי  אסתר  ד”ר  שערכו 
שהוצג  מחקר  אריאל,  מאוניברסיטת  יוסף 
יוסף  בן  שי  ד”ר  הקהילה.  רכזי  כנס  בסיום 
הוא מהיוזמים והמניעים של תפקיד רכז\ת 
והרכזות  הרכזים  את  ולימד  חנך  הקהילה, 
כבר לפני שנים רבות, ומאז ועד היום מייעץ 
לקהילות ומלווה תהליכים ביישובים. בשנים 
האחרונות העביר את הנושא גם לאקדמיה 

בהוראה ובמחקר.

הציבור  כי  משמעית  חד  עלה  מהמחקר 
חברתית,  מנהיגה  הקהילה  ברכזת  רואה 
הממלאת תפקיד חשוב בפיתוח יחסי גומלין 
בקהילה. רכזת הקהילה נתפסת כמארגנת 

הקהילה, מחזקת את הלכידות 
ומגיבה היטב לצרכים משתנים. 
תפקיד  ממלאת  היא  כן  כמו 

משמעותי בסיוע פרטני.
ממצאי המחקר לא הפתיעו את 
וגיבוי  חיזוק  נתנו  אך  הנוכחים, 
ולהשקיע  להמשיך  למועצות 
רכז  ובתפקיד  בפיתוח הקהילה 

הקהילה.
הערב הסתיים בפאנל קצר עם 
ראשי המועצות ונציגי המועצות 
שלם  לאה  בנוכחותם.  שכיבדו 
מהחטיבה להתיישבות הנחתה 
והמשתתפים  הפאנל,  את 
התייחסו לחשיבות תפקיד רכזת הקהילה, 
ביישובים,  הקהילות  נושא  לחשיבות 
ולתכניותיהם להמשיך ולפתח את התחום.

רבה  עבודה  פרי  היה  המוצלח  הכנס 
ומדוקדקת של צוות מכל המועצות האזוריות 
השרות  להתיישבות,  החטיבה  ביש”ע, 
לכולם,  תודה  והמפע”ם.  קהילתית  לעבודה 
מפעם  מנהלת  סגנית  זהב,  למיכל  ובייחוד 
מעלה אדומים, שהובילה את ארגון הכנס על 

כל צדדיו. 

מתרכזים בעשייה

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

הציור השבועי לילד: איפה יהודה ושומרון?
שוב "נעלמו" מעל 350,000 ישראלים מהמפה. ומי שותף לעניין? המשרד להגנת הסביבה בהנהגתו של 
השר עמיר פרץ. המדובר בספר חדש בשם "המעבדה להעצמה עירונית", היוצא בשיתוף המשרד להגנת 
הסביבה, שמציג את מפת מדינת ישראל ללא יהודה ושומרון. הגוף העומד מאחורי הספר הוא עמותת 
"מרחב - התנועה לעירוניות בישראל". מדובר בגוף שעוסק בתכנון עירוני וסביבתי, ואין שום סיבה שיביע 
עמדה פוליטית, על אחת כמה וכמה כשהוא נותן שירותים לממשלת ישראל שזו איננה עמדתה הרשמית.  
חברי ישראל שלי פנו השבוע לראשי העמותה, בדרישה לתקן את הטעות החמורה. פעולות נוספות יגיעו 

בהמשך – התעדכנו בדף שלנו.

מצדיעים לפצועים
חברי ישראל שלי השתתפו השבוע בפעילות מיוחדת לרגל "שבוע ההצדעה לפצועי צה"ל". בין הפעילויות: 
שיעורים מיוחדים בבתי הספר, פעולות בנושא השבוע בתנועת בני עקיבא, פאנלים בהשתתפות פצועים, 
גיבור" בצמתים  וכן חלוקת סטיקרים "אח שלי  יוני שטבון,  אירוע הוקרה בכנסת בהובלת חבר הכנסת 

מרכזיים בארץ. ישראל שלי - עושים ציונות - ומצדיעים לפצועי צה"ל.

B0528908518@gmail.com
 

 
 
 

 הפצת ישע שלנו  
והפצה שבועית של 
עלוני פרשת שבוע 

 לבתי כנסת 
בכל רחבי הארץ 

יוסי בן- הדור 052-8908518 
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לפניכם... אלוקים  שלחני  למחיה  כי  הנה, 
לפניכם לשום לכם שארית  וישלחני אלוקים 
ועתה  גדולה,  לפליטה  לכם  ולהחיות  בארץ 
האלוקים”  כי  הנה  אותי  שלחתם  אתם  לא 
הרגעה  דברי  אלה  היו  לא  מ”ה(.  )בראשית 
מבין  אמונה  של  עומק  מתוך  לאחים.  בלבד 
יוסף שרצף האירועים שהביאו למכירתו לא 
יעקב  בית  להצלת  אלוקית  תכנית  אלא  היו 
ולהחיות את זרע ישראל ומשום כך הוא נבחר 
דרך.  לא  בדרך  למצרים  להישלח  ה’  ידי  על 
שתי שליחויות הן: שליחותו של יעקב לדרוש 
בשלום בניו – אחי יוסף, שבעיניו האמוניות 
של יוסף הפכה היא בפרספקטיבה של שנים 
להיות שליחותו של ה’ לקיומו של עם ישראל, 

בבחינת: “רבות מחשבות בלב איש ועצת ה’ 
היא תקום” )משלי י”ט(.

ההסתכלות  לה  מסתיימת  בכך  לא  אך 
מביאים  חז”ל  זו.  פרשה  על  וההתבוננות 
ואלה  יותר,  ועמוק  רחב  נוסף,  מבט  בפנינו 
דבריהם בבר”ר פרשה פ”ד: “וישלחהו מעמק 
בהר  אלא  נתונה  חברון  אין  והלא   - חברון” 
אחא:  ר’  אמר  חברון’?  ‘מעמק  אמרת  ואת 
הקדוש  שנתן  העמוקה  העצה  להשלים  הלך 
ברוך הוא בינו ובין חבר הנאה שקבור בחברון 
‘ועבדום ועינו אותם’ )בראשית טו יג(. המילה 
בפרשיות  מנחה  מילה  היא  ‘שלח’  מהשורש 
העוסקות ביעקב ובניו בספר בראשית. יעקב 
שולח, יהודה שולח, תמר שולחת, יוסף שולח, 

פרעה שולח ועוד רבים אחרים, כולם פעילים 
ופועלים במרץ להשגת יעדם, יש מי ששולח 
ויש מי שנשלח אך כולם בעיני חז”ל ממלאים 
המקומית,  הארצית,  לשליחותם  בנוסף 
שליחות גדולה יותר, שליחות של עצה עמוקה 
בין הבתרים:  יותר שנאמרה לאברהם בברית 
‘ועבדום ועינו אותם... ואחרי כן יצאו ברכוש 
גדול’, הגלות והגאולה, בניית קומתו הפיזית 
היעד  לקראת  ישראל  עם  של  והרוחנית 
לאלוקים  לכם  והייתי  בתוככם  “והתהלכתי 
אשר  אלוקיכם  ה’  אני  לעם,  לי  תהיו  ואתם 
להם  מהיות  מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי 
אתכם  ואולך  עולכם  מוטות  ואשבור  עבדים 

קוממיות” )ויקרא כ”ו י”ב-י”ג(. 

על הפרשה וישב
המשך מעמוד השער "וישלחהו מעמק חברון"

 | www.beitel.co.il 

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

אבישי דגן

נחס כבר לא היה בחור צעיר. למעשה, פ
עת  ארבעים,  לגיל  התקרב  כבר  הוא 
מצא את עצמו שוב בכלא הרוסי עקב 
שיתוף  על  השלטונות  מצד  מוצדק  די  חשד 
פעולה ואף הנהגה של גורמים מהפכניים אנטי 
הבולשוויקית.  המהפכה  של  ברוסיה  צאריים 
שכבר  עצמם  הבולשוויקים  אלה  היו  אולי  או 
תפסו את השלטון והחליטו שפנחס הוא אנטי 
אותו  ושמו   - אליה  התכוונו  שהם  המהפכה 
בכלא. הוא כבר היה מבולבל ולא ידע מי נגד 
מי פה בכל הבלאגן. השנה הייתה 1917, שנה 
שתעצב  שנה  העולם.  של  בהיסטוריה  גורלית 
ופנחס  רבות  שנים  לעוד  שלנו  העולם  את 
הרגיש זאת. כעשר שנים קודם לכן היגר פנחס 
לצרפת, למד הנדסה, הקים משפחה וחי חיים 
תמיד  הייתה  המהפכנית  רוחו  אך  שלווים,  די 

בחזקתו ועוד תפעל רבות בעתיד למען עמו.
רוחו  והקר.  הטחוב  הכלא  בבית  ישב  פנחס 
מים,  וללא  אוכל  ללא  כמעט  נכאה.  הייתה 
בחברת כל מיני טיפוסים מכל העולם ומרוסיה 
ראה  הוא  במהפכה.  להשתתף  שבאו  עצמה 
לשאול  והתחיל  בחבורה  מהמבוגרים  הוא  כי 
כמוני  ליהודי  מה  לי?  די  לא  האם  עצמו:  את 
ולמהפכה הזאת? אולי דווקא בגלל שאני יהודי 
אני מוחה על העוולות של שלטון הצאר? אולי 
היהודים  את  סוף  סוף  תקדם  הזאת  המהפכה 
לשוויון המגיע להם? ומה עם הייחודיות שלנו 
רב,  שהיה  בסבו,  בערגה  נזכר  הוא  כעם?”. 
וב’חיידר’ בו למד. אך כרבים מחבריו היהודים, 
מאוחר יותר, למד באוניברסיטה, רכש מקצוע 
והתרחק מיהדותו, לפחות למעשה. הוא הרגיש 
כעת מעט בושה על שהמרחק ממקורותיו הביאו 
עד כדי להתחתן עם גויה... אך שמח שנישואים 
מעילו,  בטנת  את  ליטף  פנחס  צלחו.  לא  אלו 
אתו  שהלכה  קטנה  נייר  בחוברת  הרגיש  שם 
לכול מקום מאז שכתבה. הוא הוציאה וליטפה 
בעדינות. הוא היה גאה בה והיא נסכה בו אומץ 
ותקווה ברגעים קשים. הוא התבונן בפעם המי 
יודע כמה בכותרת שנתן לה: “תחייתו הלאומית 
של העם היהודי” מאת פנחס בן עמי. “זה אני”, 
הזכיר לעצמו. “אבל אם אני בן עמי, אז מדוע 
אני שוב כאן, ברוסיה?”. מיד החליט בליבו, כי 
מהרגע שישתחרר מכאן ישוב אל עמו באמת, 

והפעם - לתמיד!
המהפכה הסתיימה ופנחס השתחרר מן הכלא. 
הוא החליט לעזוב את רוסיה, ונסע חזרה לצרפת. 
והחל  ז’בוטינסקי  זאב  עם  קשר  יצר  משהגיע, 
עבור  ממש  מהפכניים  חלקם  רעיונות,  ליזום 
עמו. הוא סבר כי זאת שעת כושר מצוינת - עת 
הראשונה(  )מלחה”ע  במלחמה  נמצא  העולם 

כי  סבר  הוא  היהודים.  לאינטרסים  ולדאוג 
במסגרת  בגדודים  יהודים  חיילים  לארגן  יש 
ובכך  רוסיה-צרפת-אנגליה  של  הקואליציה 
להילחם לצדם. בתמורה, חשב שיש לבקש את 
ארץ ישראל כתשורה על המאמץ. רעיון זה צבר 
מתנגדים רבים מקרב היהודים עצמם, אך פנחס 
לא ויתר ואכן ההתארגנויות, שהפכו ל”גדודים 
העבריים” קמו, אם כי בסוף המלחמה. מדינה 
לעם היהודי הייתה עוד רחוקה מאוד. בינתיים, 
עם שוך הקרבות, החליט מיודענו לעלות ארצה 
והארץ.  העם  לפיתוח  רעיונותיו  את  ולהפיץ 
עוד  ועליו  פנחס  של  ביותר  הגדול  הפרויקט 
ייזכר שנים רבות יהיה – חשמול ארץ ישראל, 
או במילים אחרות – להביא את רעיון החשמל 
אל  לארץ,  בחוץ  התמחה  בו  ההידרואלקטרי, 
ארץ ישראל ובכך להעביר את הארץ המתחילה 

להתפתח אל המאה העשרים. 
מיד עם הגיעו נכנס לתוך פרויקט חייו – הקמת 
תחנה הידרואלקטרית על מפגש הנהרות הירדן 
והירמוך באזור הנקרא ‘מחניים’. אך לפני הכול 

היה צריך לגייס מאות עובדים ומנהלי עבודה כדי 
לכרות תעלות, להטות את המים ואז להחזירם 
כדי שייפלו בכוח על הטורבינות. עבודה רבה 
וניסה לרתום  והוא שינס מותניו  הייתה לפניו 
לכך רבים. שלוש עשרה שנים נלחם כדי לראות 
את מפעלו מזרים את החשמל. מתנגדים רבים 
היו לו, קראו לו ‘הוזה’ ו’נצלן’ של כוח עבודה 
זול. היו גם רבים מהערבים שהתנכלו למפעלו, 
היו  אך  יישובם.  את  לפתח  גם  שרצה  למרות 
לו גם הרבה תומכים, ביניהם עובדים פשוטים 
לו את  וכתבו  ה’קידמה’  שלו שנדבקו בחיידק 
השיר: “הזקן, זקן, הזקן מנהריים הוא הקים את 
המפעל. לא היה שם כלום, לא היה, היו רק מים 

ועכשיו שם לב חשמל.”
נחנכה  רבים,  מאבקים  אחרי   ,1932 בשנת 
תחנת הכוח ההידרואלקטרית הראשונה בארץ 
הנציב   – בפתיחה  נכחו  היתר,  בין  ישראל. 
שאף  עבדאללה,  ירדן  ומלך  הבריטי  העליון 
עבור  ממלכתו  מאדמת  דונמים  כ-6000  נתן 
הפרויקט. החשמל התחיל לזרום מכפות ידיו של 
פנחס וחשמל את כל מי שעבר בסביבה. משם 
זרם החשמל לנקודות יישוב שונות ולמפעלים 
בקרב הארץ. המהפכה הגדולה של פנחס סוף 
פנחס, חמוש בהצלחתו החליט  הצליחה.  סוף 
נוספים בחיפה,  ויזם פרויקטים  לרכב על הגל 
בתל אביב )רידינג( ועוד. החשמל זרם למחנות 
צבא של הבריטים וליישובים נוספים – ערבים 
השם:  את  קיבל  פנחס  של  מפעלו  ויהודים. 
בעתיד  תהפוך  זו  )חברה  רוטנברג”  “חברת 
אך  מכירים(.  אנו  אותה  החשמל’  ל’חברת 
רוטנברג הפעלתן לא נח, ובמקביל פעל למען 
חיזוקה הביטחוני של ארץ ישראל והיה שותף 

להקמת ה’הגנה’ כמו גם למען יישוב הארץ. 
פנחס הרגיש כי הוא הופך סוף סוף לבן עמו, 
כמו שכתב וכמו שחלם, אך היה עוד דבר אחד 
שהעיק עליו וזו הפלגנות שהייתה בין היהודים. 
הוא קרא לשני המנהיגים הגדולים – בן גוריון 
הזמן  כול  שאף  הוא  להתאחד.  וז’בוטינסקי 
להוריד את המתיחות בין המחנות הפוליטיים. 
בינואר  פטירתו,  ערב  חוליו,  למיטת  סמוך 
1942, כתב את הדברים הבאים, כצוואה לבאים 
ומפלגות,  עדות  לכיתות,  עמנו  “פילוג  אחריו: 
הביאה  אחים  מלחמת  בעוכרינו.  תמיד  היה 
אותנו לעברי פי פחת, אם לא תחדל - תחרבנו. 
הגדל  ולנוער  ליישוב  וצוואתי  בקשתי  לכן, 
כיתה  של  יהודים  שלא  תמיד,  לזכור  בתוכו 
או מפלגה אחרת נרדפים ונדרסים, כי אם עם 
ישראל בכללו. בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, 
לאחים  ונהיה  זאת  נבינה  אנחנו.  לצרה  אחים 

לחיים, ליצירה, לפעולה ולבניין”.
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המתח המתמיד בין גורל לבחירה חופשית, מוצא 
את ביטויו גם בפרשת השבוע שלנו.

גורל  את  צופה  הוא  בהם  חלומות  חולם  יוסף 
מככבים  בחלומותיו  לו.  להשתחוות   - משפחתו 
האונות  ולאין  לגורל  סמל  שהם  כוכבים  גם 
אחיו,  השמיים.  גרמי  ע"י  המופעל  האדם  של 
כשמגיע  בציניות  ומעירים  מהחלומות  סולדים 
ַהָּלֶזה...  ַהֲחֹלמֹות  ַּבַעל  ”ִהֵּנה,  לקראתם:  יוסף 
ֲחֹלמָֹתיו". הם  ַמה-ִּיְהיּו  ְוִנְרֶאה,  ְוַנַהְרֵגהּו...  ְלכּו 
לגלות  ומופתעים  ומחלומותיו  מיוסף  נפטרים 

בפרשה הבאה, שהאדם לא יכול לברוח מגורלו.

כוחות  ע"י  שמופעל  כמי  לכאורה  נראה  יוסף 
גדולים וחזקים ממנו המשפילים ומרוממים אותו 
כיוון  רעתם  על  לאחיו  נוטר  אינו  הוא  חד.  באופן 
מופעלים  אלא  למעשיהם  אחראיים  אינם  שהם 
אף הם ע"י כח עליון: "... ֹלא-ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם אִֹתי 

ֵהָּנה, ִּכי ָהֱאֹלִקים".
אבל עם כל האמונה של יוסף בחסדי הגורל, הוא 

מבקש  הוא  הפרשה  בסוף  לבחור.  מתאמץ  גם 
ְוָעִׂשיָת- ִאְּתָך...  "ִאם-ְזַכְרַּתִני  המשקים:  משר 

ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד; ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל-ַּפְרעֹה...” כלומר, 
 - מהכלא  אותו  יוציא  שהגורל  מחכה  לא  הוא 
מתייאש  )ולא  עצמו.  את  להוציא  משתדל  אלא 

כשנסיונו נכשל(.

לאחר שפותר יוסף את חלומות פרעה המנבאים 
בכדי  הנבואי  בידע  משתמש  הוא  ורעב-  שובע 
לבחור לשנות את המציאות ולהשביע את שנות 
הרעב. יוסף הצדיק בוחר בטוב בתוך סיטואציות 
בענין  בפרשתנו  המוזכרת  זאת  כמו  מורכבות 
מאמין  שאמנם  איש  הוא  יוסף  פוטיפר.  אשת 
יוסף הוא איש של בחירה,  שהכל מאת ה', אבל 

של יוזמה ושל עשיה וניהול.

אף  על  אביו,  בציוי  אחיו  לקראת  שהלך  יוסף  כמו 
עיר  לטבוח  ומסוגלים  אותו,  שונאים  שהם  שידע 
באפם, יצאו למשימתם לוחמי מחלקת הל"ה, להביא 
אספקה לגוש עציון הנצור. הם ידעו שהם מסתכנים, 

אבל היו חייבים ללכת בעקבות צו מצפונם.

האזור  ערביי  ע"י  כותרו  תש"ח,  שבט  לה'  אור 
כל  שהתנהל  וקשה  אבוד  בקרב  כולם  ונהרגו 

אותו היום.

אתגרים  הגורל  לו  זימן  חייו  שכל  אבינו,  יעקב 
עכשיו,  עומד  איתם,  להתמודד  בדיעבד  שנאלץ 
עם היעלמות יוסף, בנו האהוב, בפני אתגר שהוא 
מתקשה לעכל "ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם". הספק והחוסר 

בגופה מזוהה ובקבר, לא נותנים לו מנוח.

הוא לא יודע עדיין שגופתו של יוסף וקברו יהפכו 
ממצריים  ישראל  בני  שיעלו  הגופה  לסמל. 
הגלות  שנות  משך  תהיה  יפקדו,  פקד  כאשר 

מעין קמע לגאולה.

ולא  יחידת הל"ה רוטשו באכזריות  גופות לוחמי 
הקשות  הנסיבות  אף  על  לזהותם.  היה  ניתן 
התקבלה החלטה לתת ליקיריהם מנוח, לנסות 

לזהות את הגופות ולהביאם לקבר ישראל.

הגורל  את  לשנות  כדי  בגורל  השתמשו  כך  לשם 
המר של הלוחמים. 

ע"י  הזיהוי  את  לוין  אריה  הרב  ערך  יחודי  בטקס 
פתיחת ספר התנ"ך בעמוד רנדומלי ויחוסו לגופה 
כבוד  אחר  למנוחות  הובאו  הלוחמים  כל  שלפניו. 

ונקברו בהר הרצל בירושלים.

בסיור משקפת לגוש עציון, תוכלו לצפות בגבעת 
בו התרחש אסון הל"ה. למרות המועקה  הקרב 
נקווה שבסופו של דבר תצאו בתחושה  והצער, 
עציון  לגוש  תתוודעו  בסיור  גאולה.  של  טובה 
הפורה והמיושב, בחבל הארץ המופלא והפורח. 
במקום שבו נסיבות הגורל, קרבות אבודים, מצור 
וגלות לא ריפו את ידי המאמינים. מקום בו חלמו 
חלומות ובחרו להגשים אותם כנגד כל הסיכויים.

בטבת,  בא'  יתקיים  עציון  לגוש  משקפת  סיור 
4/12 למניינם.

לפרטים נוספים, אטרקציות ונופשים מפתים באתר 
 www.mishkefet.org.il :משקפת
ובמרכז ההזמנות: 1-700-700-945

הצעה לסיור השבוע
ת פ ק ש מ  - ה  ר ב ס ה ת  ק ל ח מ ן  י י ט ש ג י נ פ ת  י ר ו צ

טיולי 
לחג החנוכה

info@mishkefet.org.il  www.mishkefet.org.il
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ילדים שלנו  
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02-9605631
www.meemekhevron.org 

ו  
לנ

ש
ם 

די
יל

המקוםזהה את

שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את המקום בארץ ישראל 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662.

Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בהצלחה רבה!

הזוכה בחידה של השבוע שעבר: 
שילה לחמנוביץ, מודיעין.

אחוריתמראה
"אני עצמי אינני מודה שקשרם של היהודים עם פלשתינה, 

שנסתיים לפני 1,200 שנה, מזכה אותם להעלות תביעה כלשהי. 
אם ללכת לפי עקרון זה, יש לנו תביעות חזקות יותר לגבי 

חלקים של צרפת. דרישת היהודים להכניס למסמך המנדט של 
פלשתינה את ההכרה בקשר ההיסטורי שלהם למקום, נועדה 

לשמש יסוד, שעליו יוכלו להעלות בשלב כלשהו דרישה ליחס 
עדיף בפלשתינה, ולבסוף לשליטה שלמה בארץ".

)מעריב חושף פרוטוקולים מימי המנדט, השבוע לפני 50 שנה. 
המצוטט, שר החוץ הבריטי, לורד קרזון, ידע מה שהוא מדבר...(

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: גרשון אלינסון, מתניה אופיר
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lת ו ע ד ו מ ה ן  כ ו ת ל ת  י א ר ח א ת  כ ר ע מ ה ן  י א
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השר לשת”פ אזורי ולפיתוח  כוכבים לקדומים 
עם  השבוע  נפגש  שלום,  סילבן  והגליל,  הנגב 
בפגישה,  דורני.  חננאל  קדומים,  מועצת  ראש 
בהתיישבות.  תמיכתו  על  לשר  דורני  הודה 
תמיכה זו באה לידי ביטוי ביצירת אפיקי תמיכה 
וסיוע באמצעות הקצאת מיליוני שקלים לשדרוג 
המוקדים הביטחוניים ורכישת כבאיות לתחנות 
לישראל  המועצה  בקדומים:  עוד  יו”ש.  ברחבי 
יפה העניקה לאחרונה ליישוב חמישה כוכבי יופי 
. שופטי התחרות ציינו לשבח את ההשקעה  1

הרבה הניכרת ביישוב.

הדתות,  משרד  מנכ”ל  ומשתפרים  מתרחבים 
. במהלך  2 אלחנן גלט, ביקר השבוע באפרת 
עודד  המועצה  ראש  בהדרכת  שנערך  הסיור, 
ביקר  לנג,  בוב  הדתית  המועצה  וראש  רביבי 
ושמע  ביישוב  החדשות  בשכונות  המנכ”ל 
נוספים  מבכירי המועצה על הצורך במבני דת 
שכונות  התרחבות  כי  אומרים  באפרת  ביישוב. 
תכנון  מבחינת  היערכות  והדגן דורשת  התמר 

בתי כנסת, מקוואות והרחבת בית העלמין.

הגוש מארח במסגרת פרויקט סיורי היכרות עם 
עציון,  בגוש  תקשורת  ואנשי  קהל  דעת  מעצבי 

ערוץ  חדשות  של  המדיני  בגוש הכתב  התארח 
ב”סדנת  בביקור  נפתח  הסיור   . 3 סגל  אודי   ,2
שילוב”, מוסד חינוכי-ייחודי לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים, השוכן בישוב גבעות. לאחר מכן המשיך 
אודי לסיור בתוואי הכביש החדש המתוכנן מגוש 
הגוש.  שבצומת  ליקב  ומשם  המלח  לים  עציון 
בסוף היום נפגש סגל עם ראש המועצה האזורית 
ועם  סוויל  משה  סגנו,  עם  פרל,  דוידי  גוש-עציון, 

כמה מתושבי הגוש. 

עם  עציון בשיתוף  כפר  שדה  בי”ס  ל-101   60
המחלקה ללימודי א”י וארכיאולוגיה של אונ’ בר 
יקיימו בחנוכה הקרוב כנס לציון 60 שנה  אילן, 
יחידת הקומנדו שהוקמה   ,101 יחידה  להקמת 
לשם ביצוע “פעולות התגמול”. בין המשתתפים: 
דיין, קציני עבר של היחידה,  עוזי  האלוף במיל’ 
קור  אבשלום  שרלו,  יובל  הרב  צמרת,  צבי  ד”ר 
וקרני אלדד. כמו כן, ייערך סיור בעקבות היחידה 
חמישי  בימים  ייערך  הכנס  בצה”ל.  ומורשתה 

ושישי, כ”ה-כ”ו בכסלו.

מרחב ההשפעה בנות אולפנת ‘למרחב’ במפת 
אודות ההתיישבות  דוכן הסברה  תקווה הקימו 
. הבנות, שהוכוונו ע”י  4 ביו”ש במדרחוב העירוני 
וועד מתיישבי השומרון, חילקו לעוברים והשבים 

דעי,  גדי  יש”ע.  חומרי הסברה בהפקת מועצת 
כי  הוסיף  המתיישבים,  ועד  של  הפעילות  רכז 
הציבור  בקרב  המודעות  את  להגביר  בכוונתם 
חדרים,  בחדרי  המתפתח  למו”מ  הנוגע  בכל 

שמשמעו כניעה לטרור.

בריתו לנצח חודש וחצי לאחר שהוחלט לאפשר 
בתוכנית  שפונה  חומש  ליישוב  להגיע  לערבים 
ובעלה,  מלך-סון  הר  לימור  קיימו  ההתנתקות, 
מלך,  הר   . 5 בחומש  השביעי  לבנם  ברית 
כי  אמרה  ביתה,  חורבות  על  שנערכה  בברית 
“החלטת היועמ”ש של המנהל האזרחי מעידה 
חומש  תושבת  מלך,  הר  וייאוש”.  חולשה  על 
היישוב,  על  המאבק  לסמל  הפכה  לשעבר, 
שרה  בתה  את  וילדה  קשה  שנפצעה  לאחר 
בלידה מוקדמת, בפיגוע בו נהרג בעלה הראשון 

שולי הר מלך לפני כעשור. 

בזמן הזה בנר ראשון של חנוכה תיערך במוזיאון 
חגיגית  נרות  הדלקת  בירושלים  קטיף  גוש 
הי”ד.  ריבלין  גדעון  של  הפצמ”רים”  ב”חנוכיית 
רו”ח חיים יואבי רבינוביץ במוזיאון יהיה המדליק 
הראשון, ויישא הרצאה בנושא: גדולתו הצבאית 

של יהודה המכבי. הציבור הרחב מוזמן. 

מה קורה
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