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מארץ "ו ישראל  בני  עלו  חמושים 
מצרים". רש”י בפירושו השני מביא 
יצאו,  מחמשה  “אחד  המדרש:  את 
אפלה”.  ימי  בשלושת  מתו  חלקים  וארבעה 
ובמדרש תנחומא מובאות מספר דעות: “אחד 
ויש  מחמישים.  אחד  אומרים  ויש  מחמשה, 
אומרים: אחד מחמש מאות. רבי נהוראי אומר: 
ואימתי  אלפים.  מחמשת  אחד  לא  העבודה, 
ישראל  קוברים  שהיו  האפלה,  בימי  מתו? 

מתיהם, ומצרים יושבים בחושך”.
גם כדי להגיע לשש מאות אלף  וקשה: הלוא 
גברים, אנו צריכים להגיע למספר לידות גבוה, 
ולראות בכך יציאה מדרך הטבע. ואם כן, להגיע 
וחומר  וקל  וכמה!  כמה  אחת  על  חמש,  לפי 
לפי חמישים ולפי חמש מאות ויותר. הכיצד? 
שמתו,  שאלו  להבין  צריך  הלוא  קשה:  ועוד 

וממילא  לצאת,  ראויים  היו  שלא  מתו מחמת 
וכיצד היה ביניהם פסל  היוצאים היו ראויים, 
וכדומה?  אמונה  וחסרי  ואבירם  דתן  מיכה, 
ועוד, ישראל שלא היו ראויים לא יצאו, והערב 
ועוד,  יותר?  ראויים  היו  הם  וכי  יצאו?  רב 
יום סוף: הללו  הכיצד אומרת מידת הדין על 
זרה,  והללו עובדי עבודה  זרה,  עובדי עבודה 
אם מי שנשארו היו עובדי עבודה  זרה, הכיצד 

היו ראויים לצאת ממצרים?
נראה לפרש כי אין המדרש מתכוון שהיוצאים 
ממצרים היו רק חמישית מהעם, או רק אחד 
מחמישים וכדומה, והאחרים מתו. אלא כוונתו 
שהיו ראויים למות. היינו כל ישראל יצאו, אבל 
רק חמישית מהם היו ראויים לצאת, והשאר היו 
ראויים למות. ממילא בני ישראל אכן היו שש 
מאות אלף איש ולא יותר. ומכאן שאכן רובם 
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תנועת ישראל שלי, המועצה האזורית 
השבוע  יצאו  יש”ע  ומועצת  בנימין 
האמריקני  הלחץ  נגד  נרחב  בקמפיין 
של  בהובלתו  לוויתורים,  ישראל  על 
קרי.  ג’ון  האמריקני,  המדינה  מזכיר 
במסגרת הקמפיין החדש, הוקם אתר 
אינטרנט עבור חברת “ג’ון קרי פתרונות 
פתרונות  לנו  “אין  שסיסמתה:  בע”מ”, 
משהו...”.  לעשות  חייבים  אבל  טובים, 
העמוקה  הידידות  העיקרי:  המסר 
של ישראל עם ארה”ב, אינה מחייבת 
שמובילים  ללחצים  להיכנע  אותנו 
אותנו לקבלת פתרונות שמסכנים את 
השבת  תושביה.  ואת  שלנו  המדינה 
החדש  הקמפיין  על   - בישעמדה 

שסחף השבוע את הרשת. 

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה בשלח

הגאולה תבוא בכל מקרה
הרב שמואל דוד
הרב הראשי לעפולה

8

ש”עמדה
י

נווה צדק46 
מקומות בארץ ישראל

העם עם הבקעה
שרים וחברי כנסת משדולת ארץ ישראל בסיור חיזוק בבקעת הירדן, חמישי האחרון

עמכם אנכי בצרה
סיפורי ארץ ישראל

w w w. a m a n a . c o . i l

ברוך הבא, יוחאי דמרי!
מה קורה
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

פתרון שהוא בעיה

את  מייצג  פשוט  הוא  רע.  אדם  אינו  קרי  ג’ון 
האינטרסים האמריקנים ולא את אלו הישראלים. 
שעושה  הראשון  המדינה  מזכיר  אינו  הוא  אגב, 
 18 ישראל  מדינת  הקמת  מאז  לו  קדמו   – זאת 
לפתור  לישראל  “לסייע”  שביקשו  מדינה  מזכירי 
את הסכסוך ארוך השנים עם ערביי ארץ ישראל.

התשובה  כן?  מי  הבעיה,  איננו  קרי  ג’ון  אם  אז 
כנראה לא תשמח אותנו במיוחד, אבל זו האמת 
היחיד  הגורם  למעשה  הוא  כולנו  של  הזיכרון   –
שמפריע לנו להתמודד נכון עם הלחץ האמריקני. 
החליטו  הבעיה,  בפתרון  לעצמנו  לסייע  כדי 
בנימין  האזורית  המועצה  יש”ע,  מועצת  השבוע 
ותנועת ישראל שלי להקים אתר אינטרנט חדש, 
– החברה  “ג’ון קרי פתרונות בע”מ”  עבור חברת 
שפועלת לאורה של  הסיסמה “אין לנו פתרונות 
הסרטון  משהו...”.  לעשות  חייבים  אבל  טובים, 
של  ה”יצירתיים”  לפתרונות  לועג  באתר  המרכזי 
קרי לבעיות היומיום, פתרונות שמביאים – כמובן 

– להחמרת המצב...

סוקרים  באתר,  המוצגים  אחרים  סרטונים  שני 
המרכזיות  הבעיות  שתי  את  הגולשים  בפני 
נטייה  יש  למנהיגינו,  ובעיקר  מאיתנו,  שלרבים 
מחזיקה  אינה  ארה”ב   - הראשונה  לשכוח: 
סכסוכים  לפתרון  הנוגע  בכל  גדולים  בהישגים 
מוכיח  העבר  ניסיון   – והשניה  התיכון,   במזרח 
והצעות  לבקשות  “לא”  אומרת  ישראל  שכשאר 
רק  המצב   – לביטחונה  הנוגעות  אמריקניות 
משתפר והדוד סם בסופו של דבר נכנע ומוותר 

על הניסיון לכפות על ישראל את רצונותיו.

אל המסקנות הנ”ל הגיעו יוזמי הקמפיין, על בסיס 
בדיקה מקיפה של העובדות ההיסטוריות, שחשוב 

שכל אחד ידע: 

לפגוע  האמריקנים  הצליחו  האחרונות  בשנים 
את  הן  ולהחליש  התיכון,  במזרח  בריתם  בבנות 
התדמית החזקה של ארה”ב באזור ובעולם כולו, 
והן את האמונה שהתערבות מתווכת של מדינה 
במסגרת  חיוביות  תוצאות  להניב  עשויה  חזקה 
משא ומתן המתנהל בתוך מדינות המזרח התיכון, 

וביניהן.

כך היה במצרים 2011, כאשר נתקל משטרו של 
של  ובסופו  ציבוריות  במחאות  מובארק  הנשיא 
מובארק  האמריקנים.  של  בעידודם  קרס  דבר 
קרי  וג’ון  לשלטון,  עלו  המוסלמים  האחים  נכלא, 
כ”ניצחון  הזו  ההתרחשות  את  להגדיר  בחר 
אותם  כך,  אחר  משנה  פחות  לדמוקרטיה”. 
ודרדרו  ביטלו את החוקה המצרית  “דמוקרטים” 
עוד יותר את תחושת הביטחון של אזרחי מצרים. 
כך גם בסוריה, שם מלחמת אזרחים גבתה עד כה 
מעל 125 אלף קורבנות. היה זה אותו קרי, שזיכה 
אחר  ושנה  נדיב”,  “איש  בתואר  אסד  הנשיא  את 
כך נאלץ לאיים אליו במתקפה כדי שיפסיק את 
השימוש בנשק כימי כלפי אזרחיו שלו. גם ניצחונו 
של חמאס בבחירות ה”דמוקרטיות” ברצועת עזה 
וכן  בשנת 2006 רשום על שמו של הבית הלבן, 
דיכוי האזרחים האלים באיראן 2009, כאשר המון 
אזרחי זועם ברחובות הותקף ונרצח בידי שליחיו 

עינו  תחת  הכל  אחמדינג’אד.  של  המדים  לובשי 
הפקוחה של הדוד סם.

ומה באשר לישראל? אל מול הצלחות אלה ידעו 
מנהיגינו לאורך הדורות מהי השיטה הנכונה לפעול 
בה כאשר הטלפון מהחדר הסגלגל מגיע. בן גוריון 
נרתע מהתנגדות הבית הלבן להקמתה של  לא 
לוותר  ישראל, או כשנדרש  יהודית בארץ  מדינה 
על ירושלים כבירתה; גולדה מאיר ולוי אשכול לא 
נכנעו ללחץ האמריקני לסגת מרעיון הקמתו של 
הפציץ  בגין  מנחם  בדימונה;  הטקסטיל”  “מפעל 
את הכור בעיראק וסיפח את רמת הגולן למרות 
מאמריקה;  החברים  של  המפורשים  איומיהם 
יצחק שמיר סירב להקפיא התנחלויות בתמורה 
מרוסיה;  העלייה  גל  לקליטת  סיוע  לחבילת 
ואפילו בנימין נתניהו סירב להאריך את ההקפאה 
שביקש הנשיא אובמה ב-2010, ומה קרה? שום 
היתה  כשישראל  גם  קיומה,  שנות  לאורך  דבר. 
חלשה יותר וארה”ב חזקה יותר, ידעה הממשלה 
בירושלים לומר לא לאמריקנים, כשהדבר נגד את 

עמדותיה או את צרכיה הביטחוניים.

העליון  האינטרס  הוא  ישראל  מדינת  של  קיומה 
שלנו, והאינטרסים המשותפים שלנו עם ארה”ב 
חילוקי  על  להתגבר  לנו,  וגם  להם  עזרו  תמיד 
הדעות. בקיצור, קצת ביטחון עצמי לא יזיק לאף 

אחד.

מזמינים אתכם לבקר באתר הקמפיין:

www.johnkerry.co.il 

אחוריתמראה
"תעריפי שיחות הטלפון ביהודה ושומרון הועלו באחרונה על ידי 

משרד הדואר שליד מפקדת יהודה ושומרון. העלייה חלה על שיחות 
בין עירוניות בתוך הקו הירוק והן על שיחות מעבר לקו הירוק. 

ההעלאה מסתכמת בין 30 ל-70 אגורות לשיחה בת 3 דקות".
"דבר", השבוע לפני 40 שנה בדיוק. פעם להיות מתנחל היה סיפור 

לא זול...

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

גל"צ – חוזרת אל החיילים
ירון דקל. פרידמן טען  יומן הבוקר של גל"צ( את מפקד גל"צ,  בסוף השבוע תקף מיכה פרידמן )לשעבר מגיש 
שנדרש לעזוב את התחנה בשל דעותיו השמאלניות. איננו יודעים אם זה נכון. מה שכן, הטענות של פרידמן )איש 
מוערך בפני עצמו( כאילו דקל הוא מגלומן וכל פעולותיו אינן מקצועיות – ראויות למענה נחרץ – זה פשוט לא נכון. 
והיהדות  בני הציונות הדתית  בני הפריפריה, את  ומעוניין לשלב בה את  ירון דקל קשוב לטענות כלפי התחנה, 
החרדית, בני המגזר הערבי ותושבי הפריפריה – כי התחנה שבראשה הוא עומד היא תחנה ציבורית, ואין לה זכות 

קיום ללא ייצוג נאמן והולם לכלל אזרחי ישראל. ירון דקל, חזק ואמץ!

צאו מהסרט
סרטון חדש שרץ ברשת – "אמריקן בלוף" – מציג את הסרט שבו חיים האמריקנים, כשהם מציעים 
על  שישמרו  בינלאומיים  כוחות  על  )שוב(  ולהסתמך  הירדן  מבקעת  צה"ל  את  להסיג  לישראל 
הזוי  הגבול. לא נקלקל לכם את ההפתעה, רק נספר שיוצרי הסרט ביקשו להמחיש עד כמה 
הרעיון, באמצעות כוכבי סדרת סרטי "הנוקמים" שבה גיבורי על מגנים על ארצות הברית מפני 

אויביה... חפשו בגוגל: אמריקן בלוף, צפו והפיצו.
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היו בדרגה נמוכה, עובדי עבודה זרה וכדומה.
מה בא המדרש ללמדנו? המדרש מבקש לומר כי 
כאשר מגיע זמן הגאולה, אין ה’ מתחשב בדרגתם 
רבה  מדרש  ובלשון  גואלם.  והוא  ישראל,  של 
בתחילת פרשת וארא: “אף על פי שישראל שבאותו 
הדור לא היו נוהגים כשורה, שמעתי נאקתם בעבור 
הברית שכרתי עם אבותיהם”. וכך כידוע היה גם 
בגאולת בבל, שאף שרבים חיו עם נשים נכריות, ה’ 

גאלם. וכך הוא גם בגאולה שבימינו.
פרשה  רבה  )שמות  שם  במדרש  מצינו  אכן  כך 
טו פסקה ה(: “רבי יהודה אומר: מהו מדלג על 
ההרים? אמר הקדוש ברוך הוא: אם אני מסתכל 
במעשיהם של ישראל אינם נגאלים לעולם, אלא 
למי אני מסתכל, לאבותיהם. ובמקום אחר )שיר 
נחמיה  “רבי  יט(:  ב פסקה  השירים רבה פרשה 
בשעה  משה,  זה  בא,  זה  הנה  דודי  קול  אומר: 

שאמר לישראל בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו 
אין  והלוא  נגאלים,  אנו  היאך  רבנו,  משה  לו: 
בידינו מעשים טובים? אמר להם: הואיל וחפץ 
ובמי  אינו מביט במעשיכם הרעים.  בגאולתכם, 
רבנן  ובמעשיהם...  שבכם  בצדיקים  מביט,  הוא 
אמרי: קול דודי הנה זה בא, זה משה. בשעה שבא 
ואמר לישראל בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו 
מצרים  וכל  נגאלים  אנו  היאך  רבנו,  משה  לו: 
מטונפת מעבודה זרה שלנו? אמר להם: הואיל 
והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה 
שלכם, אלא מדלג על ההרים, ואין הרים וגבעות 

אלא עבודה זרה”.
כיוצא בזה מצאנו במדרש הגדול )שמות ב, כה(: 
“וירא א-להים את בני ישראל. ראה שהגיע הקץ 
טובים,  מעשים  בידם  היה  שלא  אלא  שיגאלו, 
שכך הוא אומר: על ידי יחזקאל... שדיים נכונו 

ושערך צמח... שדיים זה משה ואהרן... ושערך 
ועריה  ערום  ואת  אלא  הקץ.  שהגיע  צמח: 
ממעשים טובים. ובמה נסתכלתי? בטובים דודיך 
נאמר  לכך  דודים...  שנקראו  האבות  אלו  מיין, 
וירא א-להים את בני ישראל: שאין בידם מעשים 
טובים. וידע א-להים: שגאלם למענו... אמר רבי 
שמואל: וכן לעתיד לבוא אם יש לישראל מעשים 
טובים הוא גואלם בשביל מעשיהם, ואם אין להם 
מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא גואלם למענו, 
וכשם  גאלם.  הוא  ובחמלתו  באהבתו  שנאמר: 
שלא נגאלו ממצרים במעשיהם, כך אינו מדקדק 
ה’  יטוש  לא  כי  דכתיב  הימים,  באחרית  עמהם 

עמו, ונחלתו לא יעזוב”.
בשבט  י”ג  נלב”ע  אבי  מור  נשמת  לעילוי 

תשנ”ב תנצב”ה.

על הפרשה בשלח
המשך מעמוד השער הגאולה תבוא בכל מקרה

16/1/14

16/1/14
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רשימה חלקית
של המוסדות המציגים ביריד

שעות פעילות היריד 13:00-23:00

ַיַחד

”

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030

הצטרפנו
גם אנחנו

גם אנחנו הצטרפנו 
לקרן יחד!

כי בקרן יחד גובים 
מאתנו רק כשאדם נפטר 

ולא סכום חודשי קבוע.

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

גל"צ – חוזרת אל החיילים
ירון דקל. פרידמן טען  יומן הבוקר של גל"צ( את מפקד גל"צ,  בסוף השבוע תקף מיכה פרידמן )לשעבר מגיש 
שנדרש לעזוב את התחנה בשל דעותיו השמאלניות. איננו יודעים אם זה נכון. מה שכן, הטענות של פרידמן )איש 
מוערך בפני עצמו( כאילו דקל הוא מגלומן וכל פעולותיו אינן מקצועיות – ראויות למענה נחרץ – זה פשוט לא נכון. 
והיהדות  בני הציונות הדתית  בני הפריפריה, את  ומעוניין לשלב בה את  ירון דקל קשוב לטענות כלפי התחנה, 
החרדית, בני המגזר הערבי ותושבי הפריפריה – כי התחנה שבראשה הוא עומד היא תחנה ציבורית, ואין לה זכות 

קיום ללא ייצוג נאמן והולם לכלל אזרחי ישראל. ירון דקל, חזק ואמץ!

צאו מהסרט
סרטון חדש שרץ ברשת – "אמריקן בלוף" – מציג את הסרט שבו חיים האמריקנים, כשהם מציעים 
על  שישמרו  בינלאומיים  כוחות  על  )שוב(  ולהסתמך  הירדן  מבקעת  צה"ל  את  להסיג  לישראל 
הזוי  הגבול. לא נקלקל לכם את ההפתעה, רק נספר שיוצרי הסרט ביקשו להמחיש עד כמה 
הרעיון, באמצעות כוכבי סדרת סרטי "הנוקמים" שבה גיבורי על מגנים על ארצות הברית מפני 

אויביה... חפשו בגוגל: אמריקן בלוף, צפו והפיצו.
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עמכם אנכי בצרה

אירופה ה שבדרך.  המדינה  ימי  ימים 
השניה,  העולם  במלחמת  בוערת 
ערביות  כנופיות  ישראל  ובארץ 
תוקפות שוב ושוב את הישוב העברי הצעיר, 
המבודדות.  ובדרכים  הספר  בישובי  בפרט 
המוח'תאר  בתפקיד  המכהן  ברוכי,  יהושע 
)אחראי קשרי החוץ מול הערבים והבריטים( 
של קיבוץ טירת-צבי, קורא לחבר הקיבוץ זלמן 
בגליציה  מהעיירה  שלו  נעורים  ידיד  דויטש, 
וכעת נהג קו האוטובוס היחיד של עמק בית-

שאן שיוצא שלוש פעמים בשבוע מעפולה עד 
טירת-צבי, דרך כל ישובי העמק. יהושע מורה 
לזלמן שעקב המאורעות אין להעלות נוסעים 
אחרים  לסכן  שלא  כדי  מקומיים,  אינם  אשר 

ללא צורך.
יום שישי בבוקר. בתחנה בעפולה מתאספים 
מחכים  שונים,  מקיבוצים  חלוצים  מספר 
לאוטובוס שיחזיר אותם לשבת במשק, אחרי 
חריג  הקיבוצניקים,  בין  פעילות.  מלא  שבוע 
חסידי,  בלבוש  מבוגר  יהודי  ניצב  במראהו, 
ושטריימל  גופו  על  משתלשלת  קפוטה 
לראשו, זקן ארוך ולבן מעטר את פניו, מחייך 
זלמן  הבעה.  מלאות  ועיניו  מסתורי  חיוך 
והאוטובוס מגיעים לתחנה והנוסעים עולים. 
לפתע רואה זלמן את החסיד והוא מכירו מן 
אביו  טרטנר,  ישראל  ר'  זה  הלא   - העיירה 
בפני  מתנצל  זלמן  המוח'תאר.  יהושע  של 
יוכל לקחת אותו  ר' ישראל ומסביר לו שלא 
מפני האיסור שגזר בנו. ר' ישראל מספר שבא 
במיוחד מגדרה, מהלך יומיים נסיעה, על-מנת 
לשבות את השבת בקיבוץ עם בנו ונכדיו, אך 
זלמן חוזר שוב על האיסור הגורף שגזר יהושע 
ומסרב להעלותו. ר' ישראל לא מתווכח עוד 

והאוטובוס יוצא לדרכו.
הדרך ארוכה ומפותלת, זלמן מכיר את הדרך 
דרך  ממשיך  חרוד,  לעין  ממרחביה  על-פה, 
יורדים  קיבוץ  בכל  אלפא,  ובית  השיטה  בית 
מנוסעיו  מתרוקן  שהרכב  עד  נוסעים,  כמה 
בשעות  הביתה.  בדרך  לבדו  נשאר  וזלמן 

כאשר  בית-שאן  לפאתי  הוא  מגיע  הצהריים 
הדרך,  בשולי  הערבית,  לעיר  סמוך  לפתע, 
זלמן  צועד ברגליו.  ישראל  ר'  רואה את  הוא 
חושב לעצמו שאמנם מכיר הוא את ר' ישראל 
מילדות, אך לא ידע עד כמה עקשן הוא. משום 
שחס על ר' ישראל שמסתכן בדרכים ואולי אף 
יאלץ לשבות בדרך, הוא עוצר את האוטובוס 
הם  דרך,  כברת  עוד  לאחר  אותו.  ומעלה 
מגיעים לשערי הקיבוץ, ופוגשים את יהושע. 
לאחר שהוא מקבל את פני אביו בשמחה, ניגש 
יהושע לזלמן וגוער בו על שהפר את הוראתו. 
יש  אך  אביו,  הוא  האורח  זה  במקרה  אמנם 
מדובר  שכן  אחד,  בכל  אחידה  בצורה  לנהוג 
בסכנת נפשות... בתגובה מסביר זלמן ליהושע 
את כל סיפור עקשנותו של אביו וזה מתרצה 

ומתנצל על גערתו.
בסעודת ליל שבת בחדר האוכל, מצטופפים 
ישראל, לשמוע ממנו  ר'  מספר חברים סביב 
מדוע התעקש כל-כך להגיע, שכן כדרכו של 
מפה  ועבר  כנפיים  הסיפור  לו  פרש  מאורע, 
לאוזן בין חברי הקיבוץ. ר' ישראל מחייך את 
חיוכו המסתורי ואומר שלא הגיע הזמן לספר, 
ודוחה  החברים  עם  שבת  זמירות  מזמר  הוא 
את הסיפור למחר. בסעודת יום השבת, באים 
והפעם  לשמוע,  ומבקשים  בשנית  החברים 
האוירה  שכן  מתאספים,  יותר  רבים  חברים 
המסתורית בה עטף עצמו ר' ישראל מושכת 
ואומר  אותם  דוחה  הוא  שוב  אך  ומסקרנת, 
שהשעה הנכונה עוד תגיע. בסעודה שלישית 
ישראל  ר'  ושוב  נוספת  פעם  קורה  הדבר 
מסתיר את סודו. רק לאחר ההבדלה מתיישב 
ר' ישראל וכדרכם של חסידים פותח בסיפור.

מעשה ברבי ישראל בעל-שם-טוב זכר צדיק 
שלו  לעגלון  קרא  אחד  שבת  ערב  לברכה. 
העגלון  לסוסים.  העגלה  את  לרתום  וציוהו 
הכין את העגלה לנסיעה, עלה הצדיק לעגלה 
עם מספר חסידים והורה לעגלון לנסוע לכפר 
בדרך  נסיעה.  שעות  כמה  מהלך  מסויים, 
ובכל  וכפרים  עיירות  בכמה  העגלה  עברה 

מקום ומקום ראו היהודים את הצדיק בעגלתו 
מי  השבת,  את  עימו  לשבות  אחריו  ומיהרו 
השבת  כניסת  עם  ממש  ברגל.  ומי  בעגלה 
הגיעה הפמליה הגדולה ליעדה, כולם התכנסו 
בבית-הכנסת לקבל פני שבת ולאחר התפילה 
להקפיד  הציבור  מכל  הבעל-שם-טוב  ביקש 
שבמשך כל השבת יהיה כל הזמן מנין יהודים 
בבית-הכנסת שיקראו תהלים. היהודים הרבים 
משמרות  וארגנו  בשמחה,  למשימה  התנדבו 
ויאמרו תהלים.  שיתחלפו במהלך כל השבת 
כשנשאל הצדיק לפשר הענין, סתם ולא פירש 

וטעמו עימו.
יין  את  שותה  הצדיק  בעוד  השבת,  במוצאי 
נסער  יהודי  לבית-הכנסת  פרץ  ההבדלה, 
הצדיק  קרא  השבת.  במשך  עמם  היה  שלא 
מה  הציבור  לכל  שיספר  וביקשו  ליהודי 
שראה. סיפר היהודי שכמו כל הנוכחים, ראה 
גם הוא בערב שבת את הבעל-שם-טוב נוסע 
בעגלתו ורצה לשבות את השבת עם הצדיק. 
עליו  ושקעה  לכפר  להגיע  לא הספיק  אולם, 
השמש בעודו באחוזת הפריץ הסמוכה. שבת 
שם היהודי את שבתו, מצטנע בפינתו. בבוקר, 
הגויים  כל  את  מכנס  שהפריץ  היהודי  ראה 
וגרזנו  מגיע עם קלשונו  וכל אחד  שבסביבה 
בכפר  היהודים  את  להשמיד  אחת:  במטרה 
לפקודת  הללו  הערלים  כל  חיכו  הסמוך. 
הפריץ לצאת לדרך, והפריץ התעכב והתעכב, 

ולבסוף הורה לכולם להתפזר לבתיהם.
שמעו זאת היהודים ותושבי הכפר והתפעלו 
מרוח קודשו של הצדיק רבי ישראל בעל-שם-

טוב, אך שאלוהו: מדוע באת עד לכפר שלנו, 
בביתך?  לישועתנו  לפעול  היית  יכול  והרי 
חברי  באוזני  הסיפור  את  ישראל  ר'  מסיים   -
הקיבוץ המרותקים - חביביי, אענה לכם כשם 
שענה הבעל-שם-טוב לתושבי הכפר: כאשר 
אני עושה השתדלות ומתפלל, אינני יודע האם 
יקבל ה' יתברך את תפילותיי אם לאו. ובכן אם 
אצליח בפעולתי מה טוב, אך אם ח"ו לא יעלה 

בידי, הרי שרצוני להיות עמכם בעת צרה.

מאת: יצחק ברוכיסיפורי ארץ ישראל

ממש עם כניסת השבת הגיעה 
הפמליה הגדולה ליעדה, כולם 
התכנסו בבית-הכנסת לקבל 
פני שבת ולאחר התפילה ביקש 
הבעל-שם-טוב מכל הציבור 
להקפיד שבמשך כל השבת יהיה 
כל הזמן מנין יהודים בבית-הכנסת 
שיקראו תהלים. היהודים הרבים 
התנדבו למשימה בשמחה, וארגנו 
משמרות שיתחלפו במהלך כל 
השבת ויאמרו תהלים. כשנשאל 
הצדיק לפשר הענין, סתם ולא 
פירש וטעמו עימו
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פי  בין השמשות-פי הארץ,  נבראו  "עשרה דברים 
והמן, והמטה, והשמיר,  הבאר, פי האתון, והקשת, 
והכתב, והמכתב, והלוחות. ויש אומרין אף המזיקין, 
אומרין  ויש  ואילו של אברהם.  וקבורתו של משה, 

אף צבת בצבת עשויה” )מסכת אבות, ה,ה(.
בפרשת בשלח אנחנו עומדים משתאים למול כמה 
עוד  ותוכננו  שנבראו  טבעיים  העל  המופתים  מן 
אנו  אותו  למשל,  המן,  הבריאה.  להשלמת  קודם 
חריגה  תופעה  הוא  בפרשתנו,  לראשונה  פוגשים 
שפוגש  ישראל  עם  גם  המדבר.  לתקופת  ויחודית 
בתופעה החריגה לא יודע איך ‘לאכל אותה’: “ַוִּיְראּו 
הּוא- ָמן  ֶאל-ָאִחיו  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל 

ָיְדעּו ַמה-הּוא..” המן נברא לצורך מסויים  ִּכי ֹלא 
ונכחד עם סיום תפקידו. כך גם לגבי שאר המופתים 
יוצאי הדופן שיועדו לעניין ספציפי לשעתם ואין לנו 
הטבע  מכללי  שחרגו  כיוון  טיבם  מה  היום  מושג 
המוכרים לנו. כמו שכותב המהר”ל: “אבל י’ דברים 
נבראו בין השמשות, הבריאה שבין השמשות יוצאת 
שאינו  בריאה,  שם  עליו  נקרא  ולא  העולם,  מסדר 
נחשב מעניני העולם הזה, כי אלו הי’ דברים נבדלים 
ואינם  באחרונה,  אותם  חשב  ולפיכך  הזה,  מעולם 
דומים לשאר נסים, כי הגם שהנס אינו מענין העולם, 
ולא  בלבד,  לשעה  הוא  מקום  מכל  בטבע,  שאינו 
נקרא שיוצא מסדר העולם, אבל הדברים שנבראו 
בין השמשות אינם לשעה, אבל נבראים מתחילת 

הבריאה, וכאלו הם עולם בפני עצמו...”. 
של  שמקומה  תמוה,  קצת  האלו,  הדברים  לאור 
המכובדת  הרשימה  מן  נפקד  ים-סוף  קריעת 
הנזכרת לעיל. איך יתכן שלא מוזכר האירוע המכונן 
והמופתי הזה, בו נקרע הים לשניים, בו המיים נצבו 
כמו נד נוזלים והיו חומה מימינם ומשמאלם של בני-
על  פחדו  שהפיל  האירוע  בחרבה.  שעברו  ישראל 
יושבי הסביבה וארץ כנען, האירוע שאחריו מאמינים 
נורא  ה’...  באלים  כמוך  “מי  ושרים:  בה’  ישראל 
תהילות עושה פלא” ואומרים חז”ל :ראתה שפחה 
על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי” כלומר היתה 

פה התגלות נבואית שאינה דרך הטבע. 
על אף שפשוט לנו שנעשה פה נס ופלא, נס קריעת 
ים סוף לא זכה להכנס לרשימת עשרת הגדולים. 

חוקרי מקרא רבים ניסו למצא חוקיות טבעית בנס 
הניסיון  מדעיים.  הסברים  והציעו  סוף  ים  קריעת 
גאות  תופעות  של  ניצול  סוף  ים  בקריעת  לראות 
אבסביוס,  הכנסייה  אב  ידי  על  כבר  מובא  ושפל, 
חוקרים  ניסו  בהמשך  הרביעית.  המאה  בראשית 
לתת הסברים נוספים כמו רעידת אדמה שהביאה 
וזה  זו  לתפיסה  הד  יש  בחז”ל  גם  ועוד.  לצונאמי 
שהרוח  הקב”ה  עשה  ארץ  “כדרך  רשב”ם:  לשון 

מיבש ומקריח את הנהרות”. 
אולי ניתן לומר שגם בניסים גדולים ניתנת לאדם 
אפשרות הפרשנות והאמונה. למול ים סוף הנקרע  
טבעית,  פרשנות  ולתת  באירוע  לחזות  אדם  יכול 

ויכול אדם להגיע לדרגת נבואה ולומר שירה.
הימים  ששת  מלחמת  ניסי  את  לחוות  אדם  יכול 

גורל.  ונסיבות  מזל  טכנולוגי,  יתרון  בהם  ולראות 
ויכול אדם להתפעל למול הניסים הגלויים, לראות 

בהם גאולה ולברך בשם ומלכות.
לקביעת  בינלאומית  תחרות  נערכה   2011 בשנת 
הצליח  ים-המלח  הטבע.  עולם  פלאי  שבעת 
הקהל,  משוכת  את  צלח  לא  אבל  לגמר  להעפיל 
מסרונים  באמצעות  נעשתה  הסופית  ההצבעה 
לכך  הביאה  הישראלים  המצביעים  מיעוט  ואולי 

שלא נכלל בשביעיה הזוכה. 
הרישמית  הבינלאומית  ההכרה  ללא  גם  אבל 
ניתן לראות בו פלא. נופי אגן ים המלח, החשיבות 
ולחופיו,  בו  הנמצאים  האתרים  של  ההסטורית 
ההרכב הכימי המיוחד של מימיו והאקלים המיוחד 
השורר בו הפכו את ים המלח למוקד תיירות עולמי 

ובפרט למרכז של תיירות מרפא.
המלח  ים  של  מערבי  הצפון  החוף  לאורך 
בעולם-  הנמוכה  הטבע  שמורת  משתרעת 

שמורת עינות צוקים. 
מיים מליחים במליחות  בשמורה עשרות מעיינות 
ירוק  מדבר  נווה  שונות.  ובטמפרטורות  משתנה 
הים.  וכחול  החומה  הסלעית  האדמה  למול 

צפוני,  חלק  חלקים:  לשלשה  מחולקת  השמורה 
בו אין כניסה לאיש )פרט לכניסה מבוקרת ונדירה 
לקהל  הפתוח  המרכזי  החלק  מקצוע(,  אנשי  של 
במי  המלאות  ושחייה  שכשוך  בריכות  מצויות  ובו 
לשחות  לנפוש,  ניתן  זה  בחלק  טבעיים.  מעיינות 
שירותים,  מלתחות,  צל,  סככות  .במקום  ולטייל 
שולחנות פיקניק וצמחייה לרוב. בחלק זה מצוי גם 
אתר ארכאולוגי מתקופת בית שני המזוהה כאתר 
יחודי להפקת בושם האפרסמון הקדום והמפורסם. 
בחלק הדרומי ‘השמורה החבויה’ מתקיימים סיורים 
מודרכים וניתן לסייר בו רק בליווי מדריך השמורה 

ובתיאום מראש. 
ניסים גלויים ונסתרים, נפלאות טבע ואנוש סובבים 
אותנו כל הזמן. הנס הוא היכולת להתפעל מהם 

ולהעריך אותם.  
עכשיו אולי העונה הכי טובה ונעימה בשנה 

להצביע ברגליים לים המלח ולשמורה 
המופלאה שלחופיו.  

לפרטים נוספים על סיורים לעיינות צוקים 
www. 1-700-700-945 :ולמקומות נוספים

mishkefet.org.il

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

חופשה בישראל רק עם 

info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il  |   |
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עיינות צוקים
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המקוםזהה את

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

Hasbarayesha@gmail.com :או למייל
בהצלחה רבה!

הזוכה בחידה בשבוע שעבר: איתן פרלשטיין, 
קיבוץ שלוחות.

ַיַחד

”

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030

הצטרפתי
גם אני

 גם אני הצטרפתי
 לקרן יחד!

כי אני מאמין שאם כל הציבור 
יצטרף לקרן יחד לא נצטרך 
מבצעי התרמה למשפחות 

שיתייתמו.
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האמריקני  הלחץ  רקע  על  כאן  גם  זה  ישע 
בנושא בקעת הירדן, הגיעו ביום ה’ האחרון 
ישראל  ארץ  משדולת  וח”כיות  ח”כים   15
בין  בבקעה.  תמיכה  לביקור  בכנסת 
המשתתפים: השר גדעון סער, סגני השרים 
רובי  לוין,  יריב  והרב אלי בן דהן,  זאב אלקין 
אורית  מועלם,  שולי  שקד,  איילת  ריבלין, 
הח”כים  חוטובלי.  וציפי  רגב  מירי  סטרוק, 
והצהירו  גיתית  ביישוב  חדשה  שכונה  חנכו 
כי בקעת הירדן תישאר ישראלית לעד. אל 
הח”כים התלוו ראשי רשויות ובכירי מועצת 
דוד  הירדן  בקעת  מועצת  ראש  בהם  יש”ע, 

אלחיאני )תמונת השער(.

רון בשומרון בקרני שומרון התקיים בשבוע 
החינוך  ואנשי  למורים  הוקרה  ערב  שעבר 
מופעם   – הערב  של  במרכזו  בשומרון. 
המשותף של ג’קי לוי והזמר אריאל הורוביץ 
מועצת  ראש  להב  יגאל  השתתפו:   . 1
ושדי,  יאיר  במועצה  החינוך  מנהל  קרנ”ש, 
נעמן  שרה  המורים,  מהסתדרות  דעי  גד 

ממשרד החינוך ובכירים נוספים.

הקולנוע  מגמת  נשמע  ברבבה  קול 
והתקשורת של אולפנת צביה ברבבה זכתה 
השבוע בתואר מגמת התקשורת המצטיינת 
הפרס  דתי.  הממלכתי  החינוך  מינהל  של 

של  הצעירה  היצירה  כנס  במסגרת  ניתן 
החמ”ד,  של  והקולנוע  התקשורת  מגמות 
החמ”ד,  הנהלת  בהשתתפות  שנערך 
ותלמידים  מגמות  בוגרי  מורים,  מפקחים, 
בקרוב  ישודרגו  הזוכה  המגמה  בנות   . 2

במערכת סאונד חדישה.

של  המחוזות  מנהלי  השיכון  לאנשי  רענון 
משרד הבינוי והשיכון סיירו השבוע בשומרון 
. הפקידים  3 יחד עם שר השיכון אורי אריאל 
וביקרו  שכם,  לעבר  תצפית  ערכו  הבכירים 
בהר עיבל וביישובים איתמר והר ברכה. את 
הסיור ליוו בכירי המועצה האזורית שומרון. 
של  המחוזות  למנהלי  הודה  אריאל  השר 
לאורך  שלהם  הקשה  העבודה  “על  משרדו 
של  המשותפת  העבודה  בזכות  השנה.  כל 
הדיור  מחירי  את  לייצב  בע”ה  נצליח  כולנו 

ולהוריד אותם”, הוסיף השר.

חילופי גברי ראש מנהלת השירות הלאומי, 
במועצה  השבוע  ביקר  ג’רבי,  שלום  שר 
האזורית דרום הר חברון כדי לדון באפשרות 
במוקד  החרדי  השירות  בני  של  שילובם 
במוקד  ביקר  ג’רבי  המועצה.  של  הביטחוני 
החדש הקרוי על שמו של מח”ט יהודה אל”מ 
ויינברג הי”ד, הפועל באזור התעשייה  דרור 
המועצה  ראש  התלוו  ג’רבי  אל  באדוריים. 

 – וכן מחליפו בתפקיד  צביקי בר חי,  היוצא, 
בט”ו  לתפקידו  להיכנס  הצפוי  דמרי,  יוחאי 

. 4 בשבט 

שמחה גדולה הלילה ביישוב בית אל נערכה 

הבבא  לזכר  הילולה  האחרון  ראשון  ביום 
נחמני,  סעדיה  לוי  הרב  והמקובל  סאלי 
בהשתתפות כשש מאות איש. בין הנואמים: 
ראב”ד ירושלים, הרב אליהו אברג’ל, המקובל 
סבתו,  שבתי  הרב  נחמני,  שר-שלום  הרב 
הרב חיים אביהו שוורץ והרב משה חביב, וכן 
ראש המועצה שי אלון. לצד הסיפורים ודברי 
התורה, הנעימו את הערב מוזיקלית עוזיאל 

. 5 סבתו ותזמורתו 

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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B0528908518@gmail.com
 

 
 
 

 הפצת ישע שלנו  
והפצה שבועית של 
עלוני פרשת שבוע 

 לבתי כנסת 
בכל רחבי הארץ 

יוסי בן- הדור 052-8908518 

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

 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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות


