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רשת משפטים מופיעה לאחר פרשת פ
כי  נראה  אך  סיני,  הר  ומעמד  יתרו 
אין זה   מקומה כיון שפרשה זו ניתנה 
כפי  במרה  הניסיון  לאחר  מיד  ישראל  לעם 
הּו”  ם ִנסָּ ט ְושָׁ פָּ ם לוֹ חֹק ּוִמשְׁ ם שָׂ שכתב:  “שָׁ
)שמות טו, כה(, וביארו רבותינו ששם ניתנו 
לישראל “מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו 
שם(,  )רש”י  ודינין”  אדומה  פרה  שבת  בהן: 
ונראה כי דינין משמעותם ענייני משפט בין 
אדם לחברו כפי שמופיע בפרשת משפטים, 
פרשת  את  השהתה  התורה  כן  אם  ומדוע 

משפטים עד לאחר מתן תורה?
מוקדם  שאין  רבותינו  למדונו  כבר  אמנם 
בתורה  רבות  ופרשיות  בתורה,  ומאוחר 

של  הכרונולוגי  הסדר  על  שלא  נכתבו 
האירועים, אולם נחלקו הראשונים עד כמה 
ובעוד  זה,  מקראי  בעקרון  להשתמש  ניתן 
שהאבן עזרא מתרץ קשיים רבים במקרא על 
פי העיקרון של אין מוקדם ומאוחר בתורה, 
את  מצמצם  התורה  על  בפירושו  הרמב”ן 
זה,  בעקרון  להשתמש  ניתן  בהם  המקומות 
וכלשונו: “זה מדעתו של רבי אברהם שהוא 
ומאוחר  מוקדם  אין  רבים  במקומות  אומר 
דעתי  על  כי  כתבתי  וכבר  לרצונו.  בתורה 
יפרש  אשר  במקום  זולתי  כסדר  התורה  כל 
לצורך  שם  וגם  והאחור,  ההקדמה  הכתוב 
א(,  טז,  במדבר  )רמב”ן  נכון”  ולטעם  ענין 
לדעת הרמב”ן רק במקום שהמקרא מכריח 
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המשך בעמוד 3

במיוחד  מקצועית  במשקפת  צורך  אין 
של  המתקרב  כישלונו  את  לזהות  כדי 
לרשות  ישראל  בין  הנוכחי  השיחות  סבב 
הפלסטינית, תחת לחציו הלא מנומסים של ג’ון 
קרי. אפילו הנשיא אובמה אמר השבוע בראיון 
בקרוב  לפתור  הסיכוי  שבעיניו,  יורקר”  ל”ניו 
אפילו  מגיע  לא  הצדדים  בין  הסכסוך  את 
שמתדלקים  כן,  אם  היחידים,  אחוזים.  ל-50 
הם   - האשליה  את  ומתחזקים  השיחות  את 
- ולא בפעם הראשונה - ציפי לבני והשמאל 
הישראלי. השבוע יצאה מועצת יש”ע בקמפיין 
ישראל  לממשלת  להזכיר  שמבקש  חדש 
כמה רחוקה הדרך שבה מבקש קרי להוביל 
בחרו  שבה  ההיסטורית  מהדרך  ישראל,  את 
מנהיגי המדינה בעבר, הכוללת שמירה חסרת 
פשרות על בקעת הירדן וירושלים מחוץ לדיוני 
המשא ומתן. השבוע בישעמדה - מה מתוכנן 

עוד במסגרת הקמפיין?

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה משפטים

בין מעמד הר סיני לפרשת משפטים
הרב רמי ברכיהו

רבה של טלמון וראש בית המדרש 
"מאמינים במשטרה"

8 פרדס מינקוב46 
מקומות בארץ ישראל

לחשב מסלול מחדש
קמפיין חדש של מועצת יש"ע: שומרים על המדינה - לא נכנעים לקרי! )עמ' 2(

עוד נשובה אל עמק דותן'
סיפורי ארץ ישראל

אז מה היה לנו בט"ו בשבט? 
מה קורה

w w w. a m a n a . c o . i l
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

לחשב מסלול מחדש

זו   - לקרי”  נכנעים  לא   - המדינה  על  “שומרים 
נגד  יש”ע,  מועצת  של  החדש  הקמפיין  כותרת 
בין  חודשים  כבר  שמתנהל  המדיני  ומתן  המשא 
ישראל לפלסטינים, תחת לחץ אמריקני. במסגרת 
ישראל  הקמפיין, מוצגות תמונותיהם של מנהיגי 
הסותרים  ברורים  מדיניים  ציטוטים  עם  בעבר, 
הברית  ארצות  של  דרישותיה  את  לחלוטין 

מישראל במסגרת המשא ומתן.

המסרים מוצגים בשלטי חוצות, באתרי אינטרנט 
 - יש”ע  מועצת  של  הפייסבוק  ובדף  מרכזיים 
“ישע שלי”. אפשר למצוא שם, למשל, את ראש 
“גבול  כי  אומר  רבין,  יצחק  לשעבר  הממשלה 
בבקעת  יוצב  ישראל  מדינת  להגנת  הביטחון 
הזה”.  המושג  של  ביותר  הנרחב  בפירוש  הירדן, 
אריאל שרון מצוטט בנושא ירושלים ואומר כי היא 
איננה “נושא למשא ומתן”. במקביל, פקדו השבוע 
עשרות  צבי”  “ארץ  ארגון  בשיתוף  שטח  פעילי 
עליהם  שלטים  עם  הארץ,  רחבי  בכל  צמתים 
נכתבה סיסמת הקמפיין - “שומרים על המדינה 

– לא נכנעים לקרי”.

במסגרת  דווקא  שהתרחש  ביותר  מעניין  דבר 
פנינו  כאשר  היה  לקמפיין,  ההכנה  פעילות 
תמלול  את  לקבל  וביקשנו  רבין,  מורשת  למרכז 
נאמר  שבו  ז”ל,  רבין  של  האחרון  המדיני  נאומו 
הציטוט הנ”ל בנושא הבקעה. במרכז נאמר לנו כי 
קיים אצלם. המשמעות  איננו  הנאום הזה פשוט 
זווית  למעשה  היא  רבין”  “מורשת  המתבקשת: 
מאוד מסוימת במורשתו, וכל מה שאיננו מסתדר 
נגד מסירת  עם הזווית הזו, מושלך החוצה. רבין 

הבקעה? זה פשוט לא באג’נדה...

ומכאן לאמת החשובה - יו”ר מפלגת העבודה, בוז’י 
הרצוג, כלל איננו מייצג את עמדותיה ההיסטוריות 
השמאל  איש  רבין,  יצחק  אפילו  מפלגתו.  של 
התנגד  אוסלו,  הסכמי  את  ישראל  על  שהביא 
למסירת הבקעה והתנגד לחלוקת ירושלים – בעוד 
הרצוג הצהיר במפורש כי הוא מוכן להקים בירה 
ערבית בשטחי ירושלים. כל מנהיגי העבר, מימין 
ומשמאל, דיברו נחרצות נגד העמדות שמציג היום 

מנהיגי  ושמציגים  הברית,  ארצות  בשם  קרי  ג’ון 
בוז’י הרצוג. מי שמסתיר  השמאל הנוכחיים כמו 
את העובדות הללו, פוגע ומזלזל במורשתם של 

מנהיגי ישראל לדורותיהם.

ומה הלאה?

גם  יימשך  יש”ע  מועצת  של  הציטוטים  קמפיין 
גם  יצטרפו  העבר  מנהיגי  ואל  הקרובים,  בימים 
המשמר  על  לעמוד  שמוכנים  מההווה  מנהיגים 
ולהגן על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל.

הכניעה  נגד  ונפעל  המדינה  על  לשמור  נמשיך 
ללחצים של ג’ון קרי. את המדרון החלקלק הזה 

חייבים לעצור. 

בארצות  שכשמדובר  הטוענים  לאלו  נענה  ומה 
לדעת  צריך  ביותר,  הטובה  ידידתנו  הברית, 
שביקורם  נענה  להם  ולהתפשר?  להתגמש 
ושל  קנדה  ממשלת  ראש  של  בישראל  השבוע 
החוץ  שרת  של  החמים  ודבריה  רומניה,  נשיא 
יוכיחו   - ישראל  על  החרמות  נגד  הנורבגית 
שכשישראל עומדת על שלה, היא רק מתחזקת 
וצוברת ידידים חדשים. אף אחד לא רוצה להיות 

חבר של החנון הכי גדול בשכונה.

כנסו עכשיו לאתר החדש של הקמפיין:

www.nokerry.co.il 

של  בישראל  השבוע  ביקורם 
נשיא  ושל  קנדה  ממשלת  ראש 
רומניה, ודבריה החמים של שרת 
החרמות  נגד  הנורבגית  החוץ 
שכשישראל  יוכיחו   - ישראל  על 
רק  היא  שלה,  על  עומדת 
מתחזקת וצוברת ידידים חדשים. 
אף אחד לא רוצה להיות חבר של 

החנון הכי גדול בשכונה.

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

חיזוק מאוסטרליה
"ההתנחלויות לא מנוגדות לחוק הבינלאומי והחרם על ישראל הינו אנטישמי" - את המשפט הזה לא אמר ח"כ ממפלגת הבית 
היהודי וגם לא יו"ר מועצת יש"ע. הוא נאמר השבוע על ידי ג'ולי בישופ, שרת החוץ האוסטרלית. חברי ישראל שלי פנו אל השרה 

בדף הפייסבוק שלה, והודו לה על תמיכתה. האם התקשורת הישראלית התייחסה לדברי החיזוק החשובים? נחשו לבד.

אין גבול לחוצפה
עווד עבד-אלפתאח, מזכ"ל מפלגת בל"ד, המפלגה שהוציאה מתוכה את עזמי בשארה וחנין זועבי, יצא במתקפה 
חסרת תקדים נגד העדה הדרוזית. בכנס סגור שהתקיים בתחילת החודש באוניברסיטת תל אביב, החליט האיש 
לשכתב את ההיסטוריה, וסיפר לסטודנטים שהדרוזים הם אנשים מסכנים שצריך לרחם עליהם משום שהגיוס 

לצה"ל נכפה עליהם, שהם חיים במשבר זהות ושהם בכלל פלסטינים ולא ישראלים.
והאמת? הדרוזים הם ישראלים גאים, ועם ישראל מעריך ומוקיר תודה לעדה הדרוזית שבחרה לקשור את גורלה 
בגורלו. שיהיה ברור: לא ניתן לאף אדם להפיץ שקרים, להעליב ולפגוע בכבודם של בני הברית היקרים שלנו. אנו 

מבקשים להעביר לחברינו הדרוזים מסר בשם כל עם ישראל: תודה לכם!

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

תמונות: מאיר ברכיה, מרכז קטיף,  Russavia Wikipedia, דובר 
צה"ל, מרים צחי – מקור ראשון 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 lאין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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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בתורה  ומאוחר  מוקדם  שאין  לומר  אותנו 
נאמץ עקרון זה, וגם במקרה הכרחי זה נצטרך 
כתבה  התורה  וטעם”  ענין  “צורך  מה  לבאר 

פרשה שלא במקומה.
העיקרון של  נקבל את  אם  גם  בהקשר שלנו, 
לבאר  נצטרך  עדיין  ומאוחר,  מוקדם  אין 
מדוע התורה ראתה טעם להצמיד את פרשת 
לומר,  נראה  תורה.  מתן  לפרשת  משפטים 
מיד  מופיעה  הייתה  משפטים  פרשת  אילו  כי 
מכך  ללמוד  היה  ניתן  במרה,  האירוע  לאחר 
גם כל  בין אדם לחברו כמו  ענייני  כי הדינין, 
עצמה,  בפני  עומדת  המשפטית,  המערכת 
בסמוך למעמד  הופעת פרשת שופטים  אולם 
הר סיני מלמד כי מערכת המשפט וענייני בין 
אלא  עצמם  בפני  עומדים  אינם  לחברו  אדם 
סיני  הר  למעמד  הדוק  בקשר  קשורים  הם 
ולהשראת השכינה על ישראל. מה ההבדל בין 
אם פרשת משפטים עומדת בפני עצמה לבין 

זה שהיא יונקת ממעמד הר סיני? 
הנקודה היא האם המערכת המשפטית נלמדת 
ממציאות החיים, מההיגיון האנושי, מהמבנה 
לעמוד  השותפים  כל  את  המחייב  החברתי 
גם  שמא  או  והמשפטים,  החוקים  במערכת 
החוקים האנושיים של התנהלות החיים שבין 
אלוקי,  מצו  מלמעלה,  יונקים  לחברו  אדם 
ממעמד הר סיני ומהשראת השכינה. ממקורות 
הם  בה  הדיינים בשעה  כי  נלמד  בחז”ל  רבים 
תחת  מסתופפים  בעצם  הם  למשפט  יושבים 
הבבלי  בתלמוד  לדוגמא,  השכינה,  כנפי 
שיושבין  לשלשה  “ומנין  למדו:  א(  ו,  )ברכות 
‘בקרב אלהים  בדין ששכינה עמהם? שנאמר: 
ישפוט’ )תהילים פב(”. כמו כן, למדו בתלמוד 
)יב(  בדניאל  מהפסוק  ב(  ח,  בתרא  )בבא 
שהכוונה  הרקיע”  כזוהר  יזהירו  “והמשכילים 
היא “לדיין שדן דין אמת לאמתו”. מה הרעיון 
העומד מאחורי הניסיון לבסס את המשפט עם 

מעמד הר סיני והשראת השכינה? נראה לומר 
כי המשפט הוא  בניגוד לתפיסה האנושית  כי 
יוצרים  אדם  שבני  החוקים  מערכת  במסגרת 
לעצמם, ועניינו של המשפט הוא לפתור בעיות 
ישראל  בעם  החיים,  מציאות  של  מקומיות 
עניינו של המשפט הוא לבנות את המציאות, 
לרומם אותה לערכים אלוקיים של אמת יושר 
וצדק, ובכך לתקן עולם במלכות שדי. וכלשונו 
“כי  תרמה(:  )משפטים  אמת  שפת  בעל  של 
באמת גם בני נח מצווין על הדינין. אבל כתיב 
ישראל  שבני  היינו  לישראל’  ומשפטיו  ‘חקיו 
‘המשפט  מכוונים אל המשפט האמת, דכתיב 
כלים  רק  המה  ישראל  ובני  הוא’,  לאלקים 
ונגמרים  ידיהם,  על  העולם  מנהיג  שהקב”ה 
משפטי ה’ על ידי סנהדרין שבישראל... שאין 
דעת  שיש  רק  פשוט.  שכל  פי  על  המשפט 
בחכמי ישראל לברר משפטי ה’, והכל בכוחות 

שגנוזים בנשמתם”.

על הפרשה משפטים
המשך מעמוד השער בין מעמד הר סיני לפרשת משפטים

ַיַחד

קרן יחד ע“ר
יוזמה

חברתית
לדורות

  

הצטרפו בקלות באתר קרן יחד
02-6280030

קרן יחד
ערבות הדדית וחסד ליתומים

מיזם של חסד העונה על המצוקה הכלכלית אליה נקלעים 
ילדים אשר אחד מהוריהם נפטר בטרם עת. הקרן בונה קהילה  

רחבה של משפחות אשר מעניקות יחד, במאמץ קטן ומחושב, 
בטחון כלכלי למשפחה שהתייתמה. אחד בשביל כולם וכולם 

בשביל אחד.

אין תשלום חודשי קבוע
רק במקרה של פטירה באותו חודש ייגבו

מכל מנוי בקרן עד 10 ש“ח בלבד עבור כל 
יתום. סכום הגבייה לא יעלה על 64 ש“ח.

חסד אמיתי 
כספי הגבייה וכל רווח שיצטבר ישמשו

אך ורק את היתומים.

גבייה שקטה 
שיטת פעולתה של הקרן תצמצם את תופעת 

ה“מגביות“ סביב מקרי אסון ותשמור על 
פרטיותה וכבודה של המשפחה.

₪

כולנו יחד,
אף אחד לא 
נשאר לבד.

גם אנחנו 
הצטרפנו
לקרן יחד.

בס“ד

מוריה ואחיה פרנקל צחי וצילה מגנאג‘י כולנו
מצטרפים
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בעמק ב התרחש  הימים,  ששת  מלחמת 
של  מדם  עקוב  שריון  קרב  דותן 
חטיבה 45. מבין מקבלי הצלשי”ם על 
הקרב היו גדי רפן )עין חרוד איחוד( וצבי סדן 
וקור  הלב,  אומץ  בגין  צל”ש  שקיבלו  )דפנה( 
הזה,  הקרב  על  הקרב.  במהלך  שגילו  הרוח 
ועל הלוחמים הללו כתבה דליה רביקוביץ’ את 
השיר ‘עמק דותן’. השיר מבטא את החיבור בין 
העבר להווה, ואיך כל הכאב והקשיים הם אלו 
לעמק  נשובה  ‘עוד   - העתיד  את  שמצמיחים 

דותן’.

“שם מכרו האחים את יוסף לעבדות,
שם עלו במישור תמרות אש ועשן

ובתוך הקמה התפרש לו הגדוד,
בעמק דותן.

עמק תבואות וכרם זיתים
עמק חיטה לבנה כפשתן
וגדי וצבי בהדר גבורתם

הלא שוב ניפגש, בלי קרב ובלי אש,
עוד נשובה אל עמק דותן”.

החלה  דותן,  עמק  אל  לשוב  המדהדת  הקריאה 
‘גוש  בסערת   ,77 ובשנת  אוהדים,  לה  לצבור 
‘גרעין דותן’ לעלות אל  אמונים’ החל להתארגן 
הקרקע. וכך מספר יהודה פרץ, מחברי הגרעין 

דאז:

“נולדתי במרוקו וגדלתי על התנ”ך ועל האמונה 
ארץ  היא  ארצנו  זמניים.  הם  בגולה  שהחיים 
ישראל. זכיתי לעלות לארץ בשנת 1963 והגעתי 
ההתעוררות  בעקבות  לעפולה.  משפחתי  עם 
יום  מלחמת  לאחר  בארץ  אמונים’  ‘גוש  של 
בעליות  השתתפתי  למהלך.  הצטרפתי  כיפור, 
לסבסטיה ובהפגנות נגד קיסינג’ר, בעת ‘מסע 

הדילוגים’ להסכם שלום עם מצרים.

שמתעניינים  אנשים  הכרתי  הפגנות  באותן 
בישוב הארץ והתחלנו לארגן בעפולה ובחיפה 
דותן.  בעמק  להתיישב  שרצו  משפחות  גרעין 
זוג צעיר עם  ‘גרעין דותן’. היינו אז  לו  קראנו 
בחיפה  פעם  נפגשים  היינו  קטנים.  ילדים  שני 
היה  הגרעין  בעפולה.  ופעם  ווג’ווד,  ברחוב 
מעורב - דתיים וחילוניים יחד - והייתה אמונה 

שישוב הארץ יהיה משימה משותפת.

משפחות באו והלכו ונשארנו מספר די מצומצם 
מדי  ברצינות.  הרעיון  את  שקיבל  חברים  של 
בשביל  דותן  בעמק  סיור  עושים  היינו  פעם 
לאט  לאט  להתיישבות.  מתאים  מקום  לאתר 

התרחקנו והגענו עד למשטרת סאנור.

מנדטורית,  משטרה  בעבר  פעלה  במקום 
יחד עם אנשי הסוכנות שזה המקום  והחלטנו 

שאנחנו רוצים ליישב. החלטנו לעלות.

התארגנו לחול המועד סוכות של שנת 1977. 
פתרונות  על  חשבנו  הכנות,  לעשות  התחלנו 
לילדים, התאספנו ויצאנו לדרך בסביבת חצות. 
בדרך נזכרנו שאין לנו דגל ישראל, ומה נעשה 

במקום בלי דגל?!

הסוסיאדה  התקיימה  בדיוק  מעפולה  ביציאה 
עפולה  דגלי  הרבה  במקום  והיו  השנתית, 
נענענו את אחד  ירדנו מהרכב,  ודגלי ישראל. 
בנסיעה.  והמשכנו  הדגל  את  הורדנו  התרנים, 

של  כוח  לנו  חיכה  במקום  לסאנור.  הגענו 
משמר הגבול. הם לא עשו לנו כלום, רק דיווחו 
הנפנו את הדגל  עייפים מאוד,  היינו  שהגענו. 

והלכנו לישון.

ראינו  הצחוק  ולמרבה  התעוררנו  בבוקר 
שכונה  אלא  התנחלות  הקמנו  לא  שבעצם 
חדשה של עפולה - הדגל שלקחנו איתנו היה 

דגל עיריית עפולה...

סאנור  למקום.  שניתן  השם  מהו  התלבטנו 
הגיעה  אחד  יום  הסמוך.  הכפר  של  שמו  היה 
שאנחנו  לה  וסיפרנו  אותנו  לבקר  שמר  נעמי 
היא שאלה מה שמו של  לגבי שם.  מתלבטים 
הכפר הקרוב, וכשסיפרנו לה, נעמי הוציאה את 
ידה: שא- בכתב  לנו  וכתבה  שלה,  הליפסטיק 

נור, וציירה מעל להבה של נר...

והקימה  מורה  היתה  אשתי  לשגרה:  נכנסנו 
כרגיל,  לעבודה  הלכנו  לילדים,  א’  כיתה  שם 
אוכל  בחדר  ואכלנו  מהצבא  אוכל  קיבלנו 
משותף והייתה אווירה טובה ושמחה. שיפצנו 
חלק ממשטרת שא-נור ובנינו גן, כיתה א’, בית 

כנסת, מועדון חברים ועוד.

כלל.  פשוטים  היו  לא  בשא-נור  החיים  אבל 
היתה  הולכות.  ומשפחות  באות  משפחות 
בודדות  משפחות  כמה  רק  שהיינו  תקופה 
ואפילו מניין לתפילה לא היה לנו. היינו נעזרים 

בחיילים שהיו באים לשמור.

החורף  סיפק.  באוהלים שהצבא  גרנו  שנה  חצי 
היתה  לא  וגשום,  קר  היה  מאוד,  קשה  היה 
תשתית. אתם יכולים לשער מה זה אומר לזוג עם 

שני ילדים לחיות באוהל חצי שנה בחורף קשה.

לפעמים היינו נוסעים לעבודה בעפולה ומגדל 
העמק ונתקעים בדרך חזרה מהעבודה בצומת 
וגם  רכבים,  היו  לא  תחבורה.  בלי  ג’נין  של 

הרכבים שהיו לא תמיד עבדו...

דתיים  בין  משותפים  חיים  של  האידיאל  את 
לממש.  איך  ידענו  ממש  לא  עוד  וחילוניים 
וכעבור שנה  בהמשך הדרך היו חילוקי דעות 
וחצי-שנתיים, החלטנו לעזוב. התחושה הייתה 
שגם אם באופן אישי אנחנו עזבנו, זכינו להיות 
בשרשרת  חרוז  היינו  גדול.  במשהו  שותפים 
ביהודה  ארוכה של מעשי חידוש ההתיישבות 
ושומרון. כל אחד תורם ועושה כפי יכולתו. זה 

לא ‘הכל או לא כלום’”.



לימים ‘גרעין דותן’ עבר למקום מושבו הקבוע 
על גבעה הצופה אל עמק דותן וקיבל את השם 
דותן  למבוא  עלה  תשס”ג,  בקיץ  דותן’.  ‘מבוא 
גרעין תורני שיסודו בישיבת הגולן שבחיספין, 
כרב  שמשמש  לנדמן  אליעזר  הרב  ובראשו 
כ-75  מונה  דותן’  ‘מבוא  הישוב  הישוב. כיום 
בתהליך  ונמצא  וחילוניים  דתיים  משפחות של 

צמיחה מתמדת.

רק בארץ ישראל, מקום אחד כמו עמק דותן 
יכול להכיל היסטוריה מלאה כל כך - מכירת 
יוסף, עמק תבואות ודגן פורה, קרב שריון עקוב 
מדם, שיר ערגה, ובסופו של דבר - ישוב פורח 
היהודית  ההיסטוריה  וחילוניים!  דתיים  של 
קטן  חלק  לוקח  אחד  כל  בשליחים,  מלאה 
בשרשרת - אך כל המעשים הקטנים מצטרפים 

לדבר אחד גדול. 

סיפורי ארץ ישראל
אביחי פרץ

עוד נשובה אל עמק דותן

כיתה א' במבנה המשטרה בשא-נור

גן הילדים בשא-נור 1978

שא-נור 1978

שא-נור 1978
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פירוט  העם  בפני  משה  פורש  משפטים  פרשת 
משפטי של מצוות ודינים, ופותח בדיני עבד עברי. 
ממצריים  שיצא  העבדים  שעם  מהותי  משהו  יש 
חשוב שיפנים. באופן פרדוקסלי, דווקא מן הפרשה 
העוסקת בדיני העבדים אנו למדים את ערך החירות. 
מרציעת אוזנו של העבד המבקש להמשיך ולעבוד 
את אדונו גם לאחר שתמו שש שנות עבודתו, עולה 
הביקורת שיש לתורה על בקשתו של העבד. לא 
ראוי שאדם יהיה עבד לאדם אחר. אדם מישראל 
ראוי שיהיה בן חורין ופנוי לעבוד את הקב"ה בלבד.

של  המשפטי  הפירוט  את  פותחים  אלו  דינים 
החירות  היסודית.  חשיבותם  משום  אולי  המצוות 
של האדם לבחור בין טוב ורע היא התשתית למתן 
יכול  חופשי  אדם  רק  סיני.  בהר  והדינים  המצוות 

להיות אחראי למעשיו ולקבל שכר ועונש.
להבין  שצריך  בסיסיים,  היותר  הערכים  אחד 
נפשות  ודיני  נזיקין  בדיני  לעסוק  כשניגשים 
המפורטים בהמשך, הוא היחס לאחר. אסור שאדם 
אחר  אדם  של  השיעבוד  אובייקט.  בזולתו  יראה 
מוסרי  ריקבון  על  מצביע  וסדר  חוק  ללא  לצרכיך 

וערכי עמוק.
הוא  בתקופתו.  ירמיהו  הנביא  מוצא  כזה,  ריקבון 
אובייקט  באלוקיו  רואה  שהעם  לראות  מאוכזב 
לסיפוק צרכיו, וכשאלה לא באים על סיפוקם-הוא 
נגזרים  החברה  חוליי  גם  אחרים.  לאלוהים  פונה 
מהיחס לזולת, וכמובן שדוגמא כמו שיעבוד אדם 
אחד לאחר )ללא גבול וללא תנאים( מצביעים על 

חולי מוסרי.
בהפטרת פרשת השבוע, ירמיהו מצליח להביא את 
העם לקיים את ציווי התורה ולשחרר את העבדים 
ולא  וחיצוני  טכני  באופן  נעשה  שזה  מכיוון  אבל   ,
מתוך שינוי אמיתי בתפיסה- הנסיון נכשל. ירמיהו 
צורך  את  להבין  האנשים  את  להביא  מצליח  לא 
עבדיהם.  את  ושובים  חוזרים  והם  בחירות  האחר 

והתוצאה לא מאחרת לבוא- גלות וחורבן.
את  חווה  הוא  חורבן,  נביא  בעיקר  היה  ירמיהו 
שנגרם  לחורבן  עד  והיה  האדם,  מטבע  האכזבה 
ממעשיו הרעים של העם.  הוא סלד מהתנהגות בני 
והפך מושא שנאתם.  דורו, ביקר אותם ללא הרף 
אבל לא התייאש וניסה להביא את דבר ה' באופן 

חוויתי מתובל במשלים.
הוא מצווה על ידי הקב"ה לעשות מעשים חריגים 
אותם בדרך  ולהסביר  שיגרו את סקרנות השומע 
ירמיהו שהתגורר בעיר הלווים  משל. כך לדוגמא, 
פרת  לנחל  ללכת  הקב"ה  ע"י  מצווה  ענתות, 
למרגלות ענתות. הוא מצווה לרכוש חגורה, אזור 
ַעל- ֲאֶׁשר  ָקִניָת  ֲאֶׁשר  ֶאת-ָהֵאזֹור  "ַקח  מתניים. 

ָמְתֶניָך; ְוקּום ֵלְך ְּפָרָתה, ְוָטְמֵנהּו ָׁשם ִּבְנִקיק ַהָּסַלע" 
במדבר הצחיח, בנקיק הסלע- צפוי היה שהיובש 
ישמור על שלמות החגורה. אך כאשר חוזר ירמיהו 

לקחתו לאחר ימים רבים " ָוֵאֵלְך ְּפָרָתה--ָוֶאְחּפֹר 
ֲאֶׁשר-ְטַמְנִּתיו  ִמן-ַהָּמקֹום  ֶאת-ָהֵאזֹור,  ָוֶאַּקח 
ָׁשָּמה; ְוִהֵּנה ִנְׁשַחת ָהֵאזֹור" והנמשל לפי ירמיהו-" 
ּכֹה, ָאַמר ה':  ָּכָכה ַאְׁשִחית ֶאת-ְּגאֹון ְיהּוָדה, ְוֶאת-

ם". ְּגאֹון ְירּוָׁשלִַ
ירמיהו חי ומנבא באיזור מדבר יהודה. משהו בקסם 
חף  הזה,  העולם  הבלי  משאון  הרחק  המדברי, 
מעוצמת הפיתוי הגשמי- עשוי להביא את האדם 
מגוריו  מקום  למרגלות  אלוקים.  ולקרבת  לחירות 
נוה  הוא  פרת  נחל  פרת.  נחל  זורם  ירמיהו  של 
מדבר מלא חיים בלב הצייה. הנחל זורם כל השנה 
ובדרכו עובר בנופים דרמתיים של צוקים וקניונים 
ומנזר הפעיל  ישנם שרידי מנזרים  עמוקים. בנחל 
כיום ובנוי על צלע אחד המצוקים. אחד השרידים 
הוא של מנזר שהקים הנזיר הנוצרי חריטון, שהבין 
אבי  והיה  במדבר  הגלום  הרוחני  הפוטנציאל  את 
תנועת הנזירות הנוצרית בתקופה הביזנטית . אזור 
הנביעות נמצא בתחום שמורת הטבע  נחל פרת 

ובה בריכות שכשוך, צמחיה וצל . באחד משלושת 
מתרחשת  מבוע  -עין  בנחל  הגדולים  המעיינות 
ויחודית, תופעה המכונה פעימה.  תופעה מרתקת 
מתמלאת  המעיין  ובריכת  לסירוגין  נובע  המעיין 

ומתרוקנת לסירוגין מספר פעמים בשעה.
 " הפסוק  את  ירמיהו  מנבא  המדברית  בהשראה 
ַאֲהַבת  ְנעּוַרִיְך,  ֶחֶסד  ָלְך  ָזַכְרִּתי  ְיהָוה  ָאַמר  ּכֹה 
ֹלא  ְּבֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר,  ַאֲחַרי  ְּכלּוֹלָתִיְך--ֶלְכֵּתְך 
ְזרּוָעה." בכך הוא צובע בצבעים רומנטים ומתוקים 
ישראל  בצאת  הקשה  המדבר  תקופת  את 

ממצריים. 
אנחנו חיים בתקופה בה המודעות לערכי החירות 
אנחנו  מאי-פעם.  גדולה  הזולת  בזכויות  והכרה 
עוד  עולם  והדרך לתיקון  נכשלים לפעמים  אמנם 
של  הטובה  לעינו  מתפללים  אנחנו  אבל  ארוכה, 

הקב"ה שתמצא בנו חן ומתיקות חסד ואהבה.

לפרטים לגבי סיורים לנחל פרת ולסיורים נוספים: 
www.mishkefet.org.il 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 
בבקעת הירדן

info@mishkefet.org.il
www.mishkefet.org.il  |

דווקא עכשיו מטיילים
 בבקעת הירדן
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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: רעי גליק, 
כוכב השחר.

 

052-8511550
054-2175198

(30.1.14
16:00
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תילמד  קטיף  גוש  מורשת   הלקח  את  לומדים 
השנה לראשונה גם בכיתות א’-ד’ של בתי הספר 
יום גוש קטיף שיחול השבוע  היסודיים. לקראת 
, למעלה מ-700 בתי ספר  1 במערכת החינוך 
בהעצמת  שתעסוק  הלימוד  ערכת  את  הזמינו 
סיפור גוש קטיף תוך שילוב ערכי אמונה, מדינה, 
ציונות והתיישבות. מוכי בטר מנכ”ל מרכז קטיף 
שקידם  “על  החינוך  למשרד  מודה  הוא  כי  ציין 
יצירת דיון דמוקרטי בנושא בקרב הדור הצעיר’’.

מבזקי ט”ו בשבט 
האיילים,  חורשת  שוקמה  תקווה  •בשערי  	
בסיוע איגוד ערים לאיכות הסביבה ומוא”ז 

שומרון. 
• נטע בהר חברון יחד עם  השר נפתלי בנט	
סגן השר אבי וורצמן וראש המועצה יוחאי 

דמרי.
ראש  שבקיבוץ  יהודה  אורות  •בישיבת  	
צורים טיפחו חורש טבעי ביוזמה משותפת 

וחינוכית.
•מאות חניכי בני עקיבא נטעו יער בחורבות  	

. 2 חומש, יחד עם הרב חיים דרוקמן 
שקד,  • 	( היהודי  מהבית  ח”כים  שורת  גם 
ומועלם(  שטבון  יוגב,  סטרוק,  סלומינסקי, 

נטעה בחומש.

פעילות  נטעו  עציון  גוש  שבמזרח  •בנצר  	
“נשים בירוק”, יחד עם הרב גדעון פרל.

מתנ”ס  של  ‘מעגלים’  פרויקט  משפחה  איש 
מציע   , 3 בנימין  האזורית  והמועצה  בנימין 
זוגיות,  בנושאי  סדנאות  שלל  האזור  לתושבי 
התמודדות עם נוער מתבגר, התנהלות כלכלית 
נכונה של המשפחה, סדנאות בנושא התמודדות 
והתמודדויות  חינוכיות  סוגיות  המעבר,  גיל  עם 
בגיל הרך, היכרות עם תופעת הפגיעות המיניות 

ועוד. למידע נוסף פנו למועצה.

השדה,  חלקת  מדרשת  הראשון  שכם  כנס 
ארץ- אוהבי  כ-350  ועוד  לטיולים’  ‘עמיתים 
באלון  הראשון  שכם”  ל”כנס  התאספו  ישראל 
ובשכם  יוסף  בקבר  לסיור  יצאו  לאחריו  מורה. 
ממצאים  בעקבות  בלאטה  תל   - המקראית 
ארכיאולוגיים. צוות ההדרכה כלל בין היתר את 
פרופ’ זאב ספראי, ז’אבו ארליך, קמ”ט יו”ש יובל 
אל”מ יואב  למח”ט  הודו  המארגנים  ועוד.  פלג 

ירום על אבטחת הסיור.

רבבה  צביה  אולפנת  ליאן  למען  מתגייסים 
בן  ליאן  למען  התרמה  למבצע  התגייסה 
 . 4 אליעזר, ילדה חולה בת שנה וחצי מאריאל 
ליאן נולדה עם מלפורמציוה לימפטית - מחלה 
תאי  של  רגילה  לא  בהתפתחות  המתבטאת 

כספים  איסוף  כלל  ההתרמה  אירוע  הלימפה. 
ביום  והסתיים  השומרון  ביישובי  לדלת  מדלת 
הפנינג עם הכנסות נאות עבור מימון ההוצאות 

הרפואיות. עד כה נאספו כ-30 אלף ₪!

גל’’צ ספי  הרדיו  תחנת  כתב  לטייל  יוצא  ספי 
כלל  הסיור  עציון.  בגוש  השבוע  עובדיה סייר 
פרל ממנו  המועצה דוידי  ראש  אצל  ביקור 
לסדר  שעומדים  הנושאים  על  סקירה  שמע 
סגן  עם  יחד  בפאנל  השתתפות  באזור,  היום 
פרומן ורותי  סוויל, צורי  המועצה משה  ראש 
מקרוב  בדק  גם  הכתב  הביקור  גיליס. במהלך 
את האומגה הארוכה בחוות ‘’ארץ איילים’’, יחד 

. 5 עם דובר המועצה חופי עמוס 

המדיניים  הדיווחים  רקע  על  הבקעה  אל  בוא 
אודות בקעת הירדן, מציעה עמותת “משקפת” 
יקב  דרך  - מאריאל,  באזור  מודרכים  סיורים 
טורא, מצפה אלון, עיינות פצאל ועד לאנדרטת 
כהן מנכ”ל  הירדן. בני  ומעברות  הבקעה 
משקפת מציע להגיע ולהתרשם אישית: “בזמן 
שבאולפני הטלוויזיה מדברים על עתיד הבקעה, 
אנו מזמינים את הציבור הישראלי לבוא ולחוות 
באופן בלתי אמצעי את מה שיש לאזור הקסום 

להציע”.

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