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פותחת  ״במדבר״  פרשת 
בפירוט מדוקדק של מניין כל 
בני שבט ושבט, והכתוב מדגיש 
שבטית  בהבדלה  הצורך  את 
ְשׂאּו  ה...  ֹמֶשׁ ֶאל  ד׳  ר  ״ַוְיַדֵבּ זו: 
ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ְבּ ל ֲעַדת  ָכּ ֶאת ֹראׁש 
ֲאֹבָתם״  ְלֵבית  ֹחָתם  ְפּ ְלִמְשׁ
ר  ״ַוְיַדֵבּ א׳-ב׳(,  א׳,  )במדבר 
ְגלֹו  ִדּ ַעל  ִאיׁש  ה...  ֹמֶשׁ ֶאל  ד׳ 

ֶגד  ֵני ִיְשָׂרֵאל ִמֶנּ ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם ַיֲחנּו ְבּ
ָסִביב ְלֹאֶהל מֹוֵעד״ )במדבר ב׳, א׳-ב׳(.

יוצא  עם  השואל:  ישאל  ראשון  במבט 
את  מחק  השעבוד  שקושי  עם,  ממצרים. 
ההבדלים השבטיים בקרבו. גם בעיני הנוגש 
ליהודי.  יהודי  בין  הבדל  כל  היה  לא  עצמו 
ברגע  והנה,  בשווה.  כולם  את  עינה  הוא 
השחרור, במקום לנצל את תחושת ה״יחד״ 
במקום  הגורל,  משותפות  שנבעה  הגדולה 
לגבש המון זה לעם אחד מלוכד, מחדדת 
שבט  בין  המפרידים  הקווים  את  התורה 
לשבט, מציבה ביניהם גבולות, תוחמת לכל 
שבט את תחומו, תוך טיפוח גאוות השבט. 
דגל מיוחד היה לכל אחד משבטי ישראל. 
ותחושת  הזדהות  לעורר  כדי  דגל  כמו  אין 
הלם  את  התורה  ניצלה  לא  מדוע  ייחוד. 
השחרור כדי להביא לאחדות בקרב העם? 
מדוע לא ביטלה את הבדלי השבטים? למה 
זו  שבטית  חלוקה  להנציח  התורה  ראתה 
לעד? הלא היא מסתכנת בפילוגים בעתיד 

העלולים להביא להתנתקות.
עלינו להבין, כשם שבני אדם שונים זה מזה, 
כך גם צרכיהם הגשמיים והרוחניים שונים, 
וכך גם גישתם לחיים ולעצמם. לכן צריכה 
להתאים  והלאומית  האישית  התפתחותם 

למבנה האופי המיוחד שלתוכו נבראו.
כל שבט זכה לדגל! פעולה זו העניקה את 
ההכרה ואת הזהות העצמית לשבט. העם 
הוא אחד, אולם בלא טשטוש של הקבוצות 
השונות המרכיבות אותו. כולן בעלות ערך 
את  ברמה  להניף  הזכות  לכולן  עצמי, 

דגליהן על צבעיהם המיוחדים. 
פירושה  אין  אינטגרציה 
התמסמסות בתוך הרוב וויתור 
ישראל  תורת  הייחודיות.  על 
אינה  שאחדות  אותנו  מלמדת 
״שבט״  כל  אחידות.  בהכרח 
״דגלו״,  על  לשמור  צריך 
הייחודיים.  ומאפייניו  מורשתו 
ועל דרך הדרוש אמרו ״חושך 
מילדיו  אדם המסתיר  בנו״.  שונא   – שבטו 
את ״שבטם״, את מורשתם וייחודם, ״שונא 
אלא  חסד,  עמם  עושה  אינו  כלומר  בנו״, 

עוול. 
גם המציאות הישראלית הוכיחה שהניסיון, 
העולים  כל  את  לשפוך  מיתמם,  או  תמים 
לסיר גדול אחד, ל״כור היתוך״, נדון לכישלון. 
קיבוץ גלויות אינו אמור להיות כיבוס גלויות 
הכרוך בשכחת העבר והמורשה המיוחדת 
הישראלית  השבט  מדורת  קבוצה.  לכל 
נותרה מורכבת מי״ב שבטים, ואולי אף יותר. 
כאשר כל שבט יודע שדרכו הייחודית הינה 
למינימום  עד  פוחתת  השלם,  מן  חלק  רק 
ומחלוקת.  אחים  ריב  של  אפשרות  כל 
את  לכפות  זכותו  בחוסר  היטב  חש  הוא 
דעתו על בני השבטים האחרים. עם זאת, 
הבין שבטיות,  החיכוך  נקודות  בירור  לשם 
השיטה  היא  זו  בירושלים.  הסנהדרין  קיים 
החינוכית היחידה המסוגלת לחנך לאחדות 

אמת של העם.

הרש״ר  מכאן  הסיק  מובהק,  חינוך  כאיש 
החינוך:  בדרכי  אופרטיבית  מסקנה  הירש 
פי  על  לנער  ׳חנוך   – כך  משום  ״דווקא 
דרכו׳, חנכהו למטרה הגדולה האחת על פי 
דרכו המיוחדת לו, בהתאם לעתיד הצפוי לו 

מנטיותיו״.
* הכותב, בעל תואר שני בחינוך,משמש 
כמדריך פדגוגי במכללת ״חמדת הדרום״ 
ויועץ מוזיקלי בתזמורת האנדלוסית 
הישראלית אשדוד

 המאחד שבשבטיות / יורם אזולאי-מושב תקומה
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תפילה לירושלים
ִציֹון  ְבּ ַהּבֹוֵחר  ַמִים  ָשׁ ַבּ ֶשׁ ָאִבינּו 
ְלָך  ב  ְלמֹוָשׁ יָת  ִאִוּ ר  ֲאֶשׁ ַלִים,  ִוירּוָשׁ
ּבֹוֶניָה,  ל  ָכּ ֵרְך  ָבּ ֶדׁש,  ַהֹקּ ִעיר  ֶאת 
ָרָכה  בְּ ַלח  ּוְשׁ לֹוָמּה,  ְשׁ י  ְודֹוְרֵשׁ ֶניָה  ָבּ
ּוְפרֹוׂש  ְיֵדיֶהם.  ַמֲעֵשׂי  ָכל  ְבּ ְוַהְצָלָחה 
ּה ִמְקָרא  ם ָבּ ְוַקֶיּ לֹוֶמָך,  ת ְשׁ ָעֶליָה ֻסַכּ
ה, ּוְלַמַען  תּוב: ְלַמַען ִצּיֹון ֹלא ֶאֱחֶשׁ ָכּ ֶשׁ
ַגּה  ַכֹנּ ֵיֵצא  ַעד  קֹוט,  ֶאְשׁ ַלִים ֹלא  ְירּוָשׁ
ּוְבֵנה  ִיְבָער.  יד  ַלִפּ ְכּ ִויׁשּוָעָתּה  ִצְדָקּה, 
א  ְנַין עֹוָלם, ְוִכֵסּ ָיֵמינּו ִבּ ָקרֹוב ְבּ אֹוָתּה ְבּ
רּוְך  ִכין. ָבּ ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתּ ָך בִּ ָדִוד ַעְבֶדּ
ה ְוַעד  ַלִים ֵמַעָתּ ְמַנֵחם ִצּיֹון ּובֹוֵנה ְירּוָשׁ

ן ְיִהי ָרצֹון. עֹוָלם, ָאֵמן ֵכּ

)את התפילה “שבת שלום ירושלים” 
חיבר הרב שאר ישוב כהן ז”ל(

שבת שלום, יחיאל מלכה
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פטרת השבת פותחת בפסוק “והיה ה
מספר בני ישראל כחול הים אשר 
ומסתיימת  ייספר...”,  ולא  ימד  לא 
וארשתיך  לעולם  לי  “וארשתיך  בפסוקים 
בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים וארשתיך 
באמונה וידעת את ה’” )הושע ב’, א’-כ”ב(. 
יש מהראשונים, שכתבו כי הטעם לקריאת 
ההפטרות מידי שבת לאחר קריאת התורה 
הוא משום הגזרה שנגזרה בדורות קדומים 
על ישראל שלא יקראו בתורה, לכן קראו 
שהינם  בנושאים  בנביאים  זאת  במקום 

מעניין הפרשה.

מנהג  הגזרה,  בטלה  אם  הגם  מאז, 
שיש  מכאן  בעינו.  נותר  בנביא  הקריאה 
לעיתים  להפטרה.  הפרשה  בין  קשר 
לעיתים  רעיוני-תוכני,  קשר  הינו  הקשר 
פעמים  ויש  מתודולוגי-מבני,  קשר  קיים 
יותר המתבסס על  רופף  שמדובר בקשר 
טרמינולוגיה ואזכור של דבר מה, בבחינת 

“הררים התלויים בשערה”. 

דיומא,  מעניינא  שהינן  הפטרות  ישנן 
כהפטרת ראש חודש, חגים, תלתא דפור 
הפטרת  וכדומה.  דנחמתא  שבע  ענותא, 
“במדבר” הנקראת תדיר לפני חג  פרשת 
שההפטרה  זה,  במובן  ייחודית  השבועות, 
ההפטרות  כל  כבדרך  לפרשה  נקשרת 
ולעניין  השבועות  לחג  גם  אך  והפרשות, 
ההפטרה,  של  ראשיתה  הסמוך.  המאורע 
לעתיד  ישראל  בני  למספר  המתייחסת 
העוסקת  השבוע  לפרשת  נכרכת  לבוא, 
ישראל  בני  במניין  ממנה,  ניכר  בחלק 
של  סופה  כעם.  דרכו  ובתחילת  במדבר 
שבועות  לחג  ונסמך  נכרך  ההפטרה 
פסוקי  למועד.  כקדימון  ומהווה  שבפתח, 
קשר  את  מזכירים  ההפטרה  סיום 
ישראל,  לעם  הקב”ה  בין  הקיים  האירוסין 
קשר  תורה.  במתן  והושלם  שנטווה  קשר 
ישראל  בין עם  האירוסין קיים גם בחיבור 
“תורה  הפסוק:  על  חז”ל  כדברי  לתורתו, 
ציווה לנו משה מורשה–אל תקרי מורשה 
ע”ב(.  מ”ט,  )פסחים  מאורסה”  אלא 

למעשה מדובר בקשר של הקב”ה, ישראל 
של  כקשר  מוגדר  זה  כשחיבורם  והתורה 
על  מעיד  האירוסין  קשר  אמנם  אירוסין. 
חיבור זמני לתקופת זמן קצובה ביותר, אך 
ולא  נבחרה  הזה  הגדרת הקשר  זאת  עם 
בכדי  יותר  הקבוע  הנישואין  קשר  הגדרת 
הקיימת  הנצחית  המחויבות  את  להדגיש 
מבטא  האירוסין  קשר  האירוסין.  בקשר 
רוחני  בחיבור  ומתמקד  הקשר,  עצם  את 
מעשיים  וחיבורים  אינטרסים  נטול  יותר, 
זה  אסורים  עדיין  הזוג  בני  שהרי  ופיזיים, 
אינה  אם  הגם  זו,  כוונות  והצהרת  זה,  על 
היא  זה  בשלב  מוחשי  לקשר  ממומשת 
נבנה הקשר המעשי,  והבסיס עליו  היסוד 
הצדדים  ייעודיות  על  להעיד  כדי  בה  ויש 
מתוך  הנובעת  המאוחדת,  מהותם  ועל 
לעולם,  יפוג  לא  אשר  עמוק  פנימי  קשר 
ונצחיותו חוצה גבולות מעשיים ומוחשיים.

*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

“וארשתיך לי לעולם...” 
עו״ד הרב שחר מתנה-רחובותהפטרת השבת

לרוב פ נקראת  “במדבר”  רשת 
הלפני  או  האחרונה  כפרשה 
מתרחש  שהדבר  )כפי  אחרונה 
ישנם  העומר.  ספירת  בימי  זו(  בשנה 
קווים מנחים דומים מאוד בין ליבת פרשת 
השבוע לעקרון העובר כחוט השני בספירת 

העומר. 
ביטוי מוחשי לציפייה.  ספירת העומר היא 
הערכה,  בתוכה  מקפלת  חיובית  ציפייה 
של  בולט  מיצוב  מעין  העדפה.  הוקרה, 
האדם  אחרים.  אירועים  פני  על  האירוע 
קצב  על  מודיעים  ככלל  והחברה  כפרט 
האירוע  ציון  לקראת  ומתקדם  ההולך 
המשמעותי - חג מתן תורה. לעניות דעתי, 
אגב, הטעם להלכה האומרת כי אם אדם 
ספירתו  את  ותיקן  בלילה  לברך  שכח 
ולספור  להמשיך  יכול  ברכה,  בלא  ביום 
בברכה, נשען על עקרון הרציפות. אם רצף 

ולספור  להמשיך  אפשר  נשמר,  הספירה 
פרשת  בליבת  ברכה.  עם  הרייטינג  בשיא 
“במדבר” עומד מפקד בני ישראל ופריסת 
“במדבר”,  החומש,  של  שמו  גם  המחנה. 
לפני  המדבר  לעיקר,  ציפייה  מבטא 
כמו ספירת העומר  בדיוק  לארץ,  הכניסה 
יש  השבועות.  לחג  לכניסה  מבוא  שכולה 
מעט  הכוחות  ובפריסת  המפקד  בפירוט 
מן ההקבלה לספירה ולפירוט שלה לימים 
מי  כל  ברור:  מאוד  הוא  והמסר  ושבועות, 
שייכנס לארץ, הוא הדור שיורש את הארץ 
לדעת  צריכים  המאוחרים  הדורות  וגם 
שכל התהליך הושלם בזכות פלוני ואלמוני 
 - נסי  מהלך  לכל  אחר.  או  כזה  משבט 
שליחים  יש  הארץ,  וירושת  תורה  קבלת 

ארציים למשימה.
שני  אחרי  רבים  לא  ימים  נמצאים  אנחנו 
הישראלית.  במציאות  בולטים  אירועים 

ההחלטה  ובאחר  ציפייה,  נבנתה  לאחד 
נתקבלה כמעט מן הרגע להרגע. האירוע 
ארה”ב  נשיא  של  ביקורו  הוא  הראשון 
ראש  משרד  ובהם  רבים  גופים  בישראל. 
הממשלה, גופי ביטחון, גופי תקשורת ועוד, 
האירוע.  לתחילת  עד  הימים  את  ספרו 
גופים  אותם  כל  האירוע,  לאחר  וכעת 
הביקור  מבחינתם  האם  בודקים  וארגונים 
נחשב הצלחה או כישלון. בכל מקרה ברור 
היה שהכנה מדורגת היא הנכונה. האירוע 
ועליית  השידור  רשות  סגירת  היה  האחר 
המיידית  הסגירה  “כאן”.  השידור  תאגיד 
הציפה תחושות, יצרה סערה  והבהירה עד 
ספירת  כמה  עד  נכונה.  ההדרגתיות  כמה 
העומר היא הכנה נכונה, עד כמה “במדבר” 

הוא מהלך נכון. 
*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת 
“בר אילן” ובמכללה האקדמית “ספיר”

פרשת “במדבר” וספירת העומר: ספירה ומפקד 

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה
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יחיאל מלכה

מה דעתך על המצב הכלכלי –חברתי בארץ? 
היו  שמקימיה  שפל  הוא  כיום  במדינה  הכלכלי-חברתי  המצב 
מתביישים בו. מדיניות הפרטה אכזרית, פערים בלתי-מתקבלים 
על הדעת, חקלאות קורסת, אפליה בשכר על רקע מגדרי ואתני, 
סולידרית  מחברה  הפכנו  מתי  רעב.  לישון  הולך  שלישי  ילד  כל 
בחברה  עליון  לערך  החמדנות  הפכה  כיצד  קניבלית?  לחברה 
הישראלית? יחד עם כל אלה, אני מאמין באדם ויודע שעוד ניתן 
לתקן. העוני הוא תוצאה ישירה של חלוקת לא נכונה של העושר 
הלאומי. לא צריך עוד כסף, לא צריך עוד משקיעים - צריך חלוקה 

צודקת, עוד היום!

על אילו הצעות חוק ופעילויות אתה שוקד בימים 
אלה? 

הצעת החוק המרכזית עליה אני שוקד בימים אלה היא השוואת 
החוק  הצעת  למעשה,  המינימום.  שכר  לגובה  הנכים  קצבאות 
הזו עברה בקריאה טרומית בכנסת, אך הממשלה מונעת באופן 
רגליים.  לסחוב  כדי  ועדות  ומקימה  קידומה,  המשך  את  מקומם 
בנוסף, אני מקדם עוד מספר הצעות חוק, בהן: מתן פטור מאגרה 
למקבלי הבטחת הכנסה בביה"ד לענייני משפחה, מע"מ אפס על 
תרופות, איסור אפליה בדיור, החל חוק העסקה ישירה על עובדות 

ועובדי ההיי-טק ועוד.

מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה? 

הדת  הפרדת   - פשוט  מאוד  פתרון  יש  הזה  חושב שלמתח  אני 
מהמדינה. זה משאיר את המדינה דמוקרטית ואת האדם חופשי 
לבחור לו דת ללא תלות בממשלה. זה מכבד את הדמוקרטיה, זה 
מכבד את הדת - לא רק את היהדות, אלא כל דת - וזה מפתח 
בו  לחפור  קרדום  אינה  אדם  של  דתו  בה  יותר  בריאה  לחברה 

ושלטון העם הוא בידיו של העם כולו.

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ? 
זו שאלה שהתשובה עליה משתנה ממקום למקום בארץ. אני בטוח 
שאם תשאל את זה במעון ראש הממשלה, יספרו לך על רחובות 
לעוטף  וחצי  שעה  רחוק,  לא  משם  סע  שקטים.  וגבולות  בטוחים 
מרקטות  ממנהרות,  יום-יומי  בפחד  שחיים  אנשים  ותשמע  עזה 
יושבת הממשלה הזאת כנראה כל  ומירי צלפים. מגדל השן שבו 
כך גבוה, שהקולות האלה לא מגיעים לאוזניהם. את המצב הזה אי 
אפשר לפתור במלחמה כל שנתיים. יצחק רבין עליו השלום אמר 
ששלום עושים עם אויבים, ומעולם לא הייתה השעה בשלה יותר 
יוכלו  בו  אמיתי,  לשקט  שנים  זה  לראשונה  שיוביל  מדיני  להסכם 
אנשים לשקם את חייהם. מול האיומים האזוריים האחרים מביתם 
רק מענה אחד: הקפאת  יש  וחיזבאללה  איראן, אסד  של דאעש, 
ברית  וכינון  המפרץ,  מדינות  עם  לנורמליזציה  בתמורה  הבנייה 

אזורית שבכוחה לעמוד איתן מול הרוע המתפשט במזרח התיכון.

ח"כ אילן גילאון )61( הוא חבר כנסת מטעם סיעת “מרצ” ויו”ר הסיעה בכנסת. עקב מחלת הפוליו 
השמאל  בתא  פוליטי  פעיל  גילאון  היה  בעברו  ברגלו.  מנכות  גילאון  סובל  בצעירותו  לקה  בה 
גילאון  אשדוד.  העיר  ראש  וסגן  מפ"ם  צעירי  יו"ר  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  "קמפוס" 
מהווה סממן שמאלי במרצ ומגדיר עצמו מרקסיסט. עיקר פעילותו של גילאון בכנסת ממוקדת 
בנושאי רווחה, זכויות נכים ונושאים חקלאיים. זו הקדנציה הרביעית של אילן גילאון כחבר בכנסת 
מטעם מרצ. גילאון עומד בראשות ועדת הנגישות בכנסת וועדת המשנה לנושא הפנסיה בקיבוץ 
יו”ר משותף  והשדולה לשוויון בבריאות,  המתחדש, ראש השדולה למען אנשים עם מוגבלויות 

בשדולת הדיור וחבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
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ענבר אביטל-זיכרון יעקב

נפתחת פ ״במדבר״  רשת 
ן  ואהרו שמשה  במפקד 
ישראל  בני  בקרב  מקיימים 
במצוות אלוהים. על שום מה לפקוד? 
את  מביא  שליט”א  סופר  יפתח  הרב 
הסברו של רש”י, כי אלוהים סופר את 
אותם.  אוהב  שהוא  מפני  ישראל  בני 
באתר “גלים” מוסיפים לכך המחשה 
לילדים: זה דומה לאדם שיש לו אוסף 
של מטבעות היקרים לו מאוד. למרות 
שהאדם יודע בדיוק כמה מטבעות יש 
לו באוסף - הוא מוציא אותם לעיתים 
האלוהי  העניין  זהו  וסופר.  קרובות, 
במפקד החוזר, אולם מה העניין עבור 
המפקד?  משמעות  מהי  האדם?  בני 
מצוין  בסרט  נזכר  ההסבר  לשם 

שהותיר בי רושם עמוק. 
בשנת 2006 יצא לאקרנים הסרט “בבל”, 

בבימויו של אלחנדרו גונסלס איניאריטו. 
שונים  סיפורים  פרושים  הזה  בסרט 
ביפן,  במרוקו,  המתרחשים  לכאורה, 
כשבמהלך  הברית ובמקסיקו,  בארצות 
הנסיבתיים  הקשרים  מתגלים  הסרט 
אחרים  מוטיבים  וכן  הסיפורים  שבין 
המלווה  החזקה  התחושה  משותפים. 
של  אפסותם  סביב  הייתה  הסרט  את 
השלישי”  “העולם  במדינות  האדם  חיי 
הארצות  לעומת  הזה(  במקרה  )מרוקו 
המושג  ארה”ב(.  )בעיקר  המפותחות 
אותם”  סופרים  “לא  בסלנג  השגור 
שאתה  מי  כפולה:  במשמעות  מתחדד 
– אתה  חסותך  )פוקד( תחת  סופר  לא 
לא “סופר אותו” במובן של להתחשב בו 
או לקחת אותו בחשבון, הוא חסר ערך. 

בתחילת  המסופר  ההתפקדות  אקט 
ספר “במדבר”, אם כך, הוא משמעותי. 

הנמצאים  הפרטים  את  מחבר  הוא 
לגביו  שיש  ידוע,  ספור,  לקהל  במסע 
פה  מדובר  לא  ואחריות.  כוונה  מידע, 
פורמלי  בחיבור  אלא  רגשי,  בחיבור 
בעיני  ערך  הללו  האנשים  לחיי  הנותן 
ללמוד  ניתן  ומה  ומנהיגיהם.  אלוהיהם 
להודות  ראשית,  חיינו?  למציאות  מכך 
ש”סופרים  מפותחת,  במדינה  שנולדנו 
וגם,  הבחירות(.  לפני  )בעיקר  אותנו” 
או  קהל  יש  בו  מקרה  בכל  למשל, 
קבוצה, לערוך סוג של “מפקד” או סבב 
שמות כדי שערכם של כל המשתתפים 
יהיה נוכח. לא רק כי כך כתוב ב”מדריך 

למדריך” – אלא כי כך ראוי ורצוי. 

* הכותבת היא...

פרשת ״במדבר״: 
כשאני סופר אותך – אתה בעל ערך

ניתנה ה שהתורה  אומר  מדרש 
את  לשקף  כדי  במדבר 
שלה.  האוניברסלית  השייכות 
ניתנה לעם ישראל, אבל מאירה  היא 
ורלוונטית לכל באי עולם. מדבר הוא 
אנתרופולוגית  בשפה  מיוחד.  מרחב 
מדבר הוא מרחב לימינאלי. מרחב של 

בין לבין.
בין  של  במרחב  מדובר  ישראל  לעם 
עבדות לחירות. בין פסיביות לאקטיביות. 
כנען.  המובטחת,  לארץ  מצרים  בין 
ההיתוך  כור  הוא  עם.  נבנה  במדבר 
הוא  ישראל.  עם  את  המיילדים  והרחם 
המעבר ממשפחות בני יעקב, מהעברים, 
המחפש  ישראל  לעם  העבדים,  עם 

ריבונות ועצמאות בארצו.
הספר  את  פותחת  “במדבר”  פרשת 
הרביעי בתורה, חומש “במדבר”. הפרשה 
והספר פותחים את מרחב הראייה שלנו 

שבטי  של  השנים  ארבעים  בן  למסע 
סמוכה  הפרשה  סיני.  במדבר  ישראל 
מתן  חג  ולשבועות,  סיון  חודש  לראש 
תורה. הקשר ההדוק מובן מאליו כמעט. 
התכלית של ההליכה למדבר לא הייתה 
המעבר לכנען או התחשלות העם. אלה 
היו דברים על הדרך. התכלית הייתה מתן 
תורה. המקרא איננו ספר היסטוריה או 
מדע, ודאי לא במובן הפשוט של המילה. 
המאורעות  את  לספר  מתיימר  לא  הוא 
הוא  אותם במרכז.  לשים  או  כפי שהיו, 
בהחלט מבקש לומר אמירה על החיים 
לחיות  וצריך  שראוי  כפי  האנושיים, 
הוצגה,  עבדים  מבית  היציאה  אותם. 
למדבר,  להגיע  כאמצעי  במצרים,  עוד 
לתפילה ולהתחברות מחודשת עם האל. 

המדבר הוא המרחב להתחברות הזו.
להבין  הוא  תפקידנו  חסידיות  בעיניים 
באיזה מדבר אנחנו נמצאים ומה תפקידו. 

מה אפשר להפיק וליילד ממנו במובנים 
מה  חברתיים.  וכלל  קהילתיים  אישיים, 
שנראה לנו, לעיתים, כזרעי חורבן, יכול 
וליצירת  להתחדשות  כבסיס  להתברר 
השינוי. הזדמנות להכריע מה ניתן לקחת 
מן המדבר אל הארץ המובטחת, ועל מה 
לדבר. הזדמנות לפנות חלל בלב, לקבל 

תורה ולהעמיק בה יותר ויותר.
בימים ההם ובזמן הזה. פרשת “במדבר” 
קוראת לנו לעשות את הניתוח הדרמטי 
כחברה  כיהודים,  אדם,  כבני  הזה 
נשיאים,  כקהילות, משפחות,  ישראלית, 
הגיע  סיני.  במדבר  כמו  ממש  שבטים. 
הזמן לעשות את המסע הזה. לצלוח את 
ובה  המובטחת,  לארץ  ולהגיע  המדבר 

לבנות ולהיבנות, לשגשג ולהתחזק.

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת 
בקיבוץ ברור חיל

מה ניתן לקחת מן המדבר 
אל הארץ המובטחת 

אבי דבוש-קיבוץ ברור חילפרשת השבוע
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ולא “ טומאה  בה  אין  זו  מגילה 
טהרה, לא איסור ולא היתר. ולמה 
טוב  שכר  כמה  ללמדך  נכתבה? 

לגומלי חסדים” )רות רבה ב’, י”ד(
 - התורה  ניתנה  שבו  החג  בין  הקשר 
מערכת החוקים של היהדות - למגילת 
עניינה  שכל  בה,  לקרוא  שנוהגים  רות 
חסד ושאין בה שום ציווי או חוק, לא מובן 
המצביעים  יש  אפשרי  כהסבר  לגמרי. 
ולמגילת  לתורה  המשותף  המוטיב  על 

רות – החסד.
על מגילת רות מתיישב הסבר זה היטב, 
מאחר שכולה חסד וגומלי חסדים. רות 
גומלת חסד עם נעמי, בועז גומל חסד עם 
רות. והתורה? אמנם אמרו עליה חז”ל 
חסדים”,  בגמילות  וסופה  ש”תחילתה 
אך כוונתם הייתה למעשי ה’ המתוארים 
כתנות  להם  )“ויעש  התורה  בתחילת 
בגיא”(.  אותו  )“ויקבור  ובסופה  עור”( 

היכן בקודקס החוקי של התורה, שהוא 
מצוות  החסד?  עקרון  מופיע  עיקרה, 
בגמילות  כמובן  עוסקות  בתורה  רבות 
חסדים ובעשיית טוב וחסד עם הזולת, 
אך אלו הם ציוויים שבדין. במגילת רות 
מופיע החסד כמעשה שמעבר לחובה 
בו:  מחויב  אינו  אותו  ושהעושה  שבדין, 
בנעמי,  לדבוק  חייבת  הייתה  לא  רות 
בועז לא היה חייב לפרוס את חסותו על 

רות ונעמי. 
החסד  עשיית  לציווי,  הפעולה שמעבר 
החוק  במסגרת  רק  ולא  חיים  כדרך 
בתורה  המאפיינים  אלה  המצווה,  או 
המתקשרים למגילת רות. הנצמד לחוק 
ברשות  “נבל  דווקא  שיהא  יכול  היבש 
יש  המודרני.  בחוק  גם  כך  התורה”. 
ודווקא ההיצמדות אליו מולידה מציאות 
טוב.  ועשיית  חסד  מחמלה,  ההפוכה 
מסיבה זו נולדה עילת ההגנה מן הצדק, 

שבהם  למקרים  שנועד  פסיקה  יציר 
למרות שהחוק היבש עומד לצידה של 
התביעה, בית המשפט יתערב במקרים 
ותחושת  מזדעזע  “המצפון  שבהם 
הצדק האוניברסלית נפגעת, דבר שבית 
המשפט עומד פעור פה מולו ואין הדעת 
בחוק  לוין(.  )השופט  לסובלו”  יכולה 
הישראלי, כמו גם בחוקי התורה, עשיית 
החוק  על  לעיתים  תגבר  וצדק  חסד 
יגבר  הדין”  משורת  ו”לפנים  הפורמלי, 
על “יקוב הדין את ההר”. זוהי הגדולה 
בראש  להעמיד  היודעת  התורה,  של 
כמגדלור  והחסד  האנושיות  ערכי  את 
מנחה מעל למערכת החוקים. בשל כך 
מגילה  התורה  של  חגה  ליום  נצמדה 

שכולה חסד ואהבת האדם.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

וימת נדב ואביהוא לפני ה’ בהקריבם “
אש זרה לפני ה’...” )במדבר ג’, ד’(

הסיפור של נדב ואביהוא שהקריבו 
אש זרה ונענשו במוות בשל כך מעלה 
היו  הם  הרי  במה חטאו?  התהייה:  את 
של  כבניו  הכהונה  לעבודת  מיועדים 
וסיבות  פירושים  קיימים  הכהן.  אהרון 
שונות, אך פירושו של רשב”ם מתייחס 
לקראתם.  אש  שתצא  חיכו  שלא  לכך 
כלומר, כפו את רצונם במקום להכפיף 

את עצמם לרצון ה’.
מקום שכתוב בו ”והזר הקרב 

יומת”, עכשיו שועלים הילכו בו, 
ולא נבכה?

א’,  כ”ד,  מכות  מסכת  בבלי,  בתלמוד 
ור’  אלעזר  ור’  גמליאל  “רבן  מסופר: 
יהושוע ורבי עקיבא היו מהלכים בדרך 
בית  חורבן  לאחר  ירושלים  )לכיוון 
הצופים,  להר  שהגיעו  כיוון  המקדש(. 
קרעו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, 
ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, 
התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק 

)צוחק(.
אמרו לו: ‘מפני מה אתה משחק?’ אמר 
להם: ‘מפני מה אתם בוכים?’ אמרו לו: 
יומת’  הקרב  ‘והזר  בו-  שכתוב  ‘מקום 
הילכו  שועלים  עכשיו  י”ח(,  )במדבר 
עכשיו  להם:  אמר  נבכה?’  ולא  בו, 
)על  אוריה,  של  נבואתו  שנתקיימה 
זכריה  של  שנבואתו  בידוע  החורבן( 
הזה  ובלשון  מתקיימת’.  הגאולה(  )על 
עקיבא!  ניחמתנו!  ‘עקיבא,  לו:  אמרו 

ניחמתנו’”.
המדרש מתאר את תפיסת רבי עקיבא 
שמאמין בגאולה ובתיקון, בשונה מחבריו 
ומצטערים  החורבן  את  רק  הרואים 
היא  עקיבא  רבי  של  היכולת  בגינו. 
לראות מעבר לקיים, להבין שיכול להיות 
טוב יותר ולפעול מתוך תקווה. כך הוא 

מצליח להביא לנחמה.
אש זרה

ירושלים.  איחוד  יום  את  חגגנו  השבוע 
הבית  “הר  לקריאת  שנה  חמישים 
בכותל.  הצנחנים  ולתמונת  בידינו” 

חמישים שנה לתנופת בנייה ולעיר בירה 
באוכלוסייה,  ומגוונת  בשטח  גדולה 
המצב  את  מבטא  הזה  המדרש  ועדיין 
בו נמצאת העיר הנהדרת שלי: כבר לא 
שבה  עיר  מגאולה.  רחוקה  אך  בגלות, 
הקונפליקט בין העמים שחיים בה נוכח 
עיר  במדינה.  אחרת  עיר  מבכל  יותר 
שבה מעמד שליש מתושביה נתון בספק 
עיר  אזרחות.  נטולי  כתושבים  תמידי, 
תפילה  כבית  לשמש  שמיועדת  קודש 
לכל העמים, אך הר הבית הוא הנקודה 

הנפיצה על מפת המזרח התיכון.
אסור שהשמחה על המתנה המדהימה 
קיבלו  ישראל  ומדינת  היהודי  שהעם 
עם איחוד ירושלים תהווה סיבה לרמוס 
של  וצרכיהם  כבודם  את  גסה  ברגל 
במקום  בתוכנו.  החיים  המיעוטים 

להבעיר אש זרה, יש להביא נחמה.

שבת שלום!

*הכותבת היא רכזת אזור ירושלים 
והתא החרדי בתנועת “דרכנו”

בין חוק לחסד

יום ירושלים: בין גלות לגאולה

עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל

פנינה פויפר - ירושלים משפט הלכה ומורשת ישראל
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עוצמתה נ את  קבע  וצה"ל  ישראל  ממשלת  יצחון 
של מדינת ישראל ל-100 השנים הבאות. אנו היום 

אחרי 50 שנה.
הוריי עלו ממרוקו לפרדס חנה בשנת 1963, ובתחילת 
 '67 בספטמבר  נולדתי  אני  לאשדוד.  הגיעו   1967

למציאות שבה הכותל המערבי וירושלים בידינו.
סיפר  פרץ  עמיר  לשעבר  הביטחון  ושר  הכנסת  חבר 
וקידשתי אותה,  "כשנישאתי לאחלמה אשתי  השבוע: 
ירושלים  אשכחך  'אם  הכוס  את  כששברתי  אמרתי 
ולא  המערבי  לכותל  בלבי  התכוונתי  ימיני...'  תשכח 
רוב  עם  לירושלים  התכוונתי  באח'ר.  וצור  לעיסוויה 
ישראל  יהודי, למדינת  עיר  ולירושלים עם ראש  יהודי, 

עם רוב יהודי".

ובטוח  סמוך  והנני  ללבי,  נכנסו  פרץ  עמיר  של  דבריו 
שכל אחד ואחד מאיתנו שחושב על ירושלים, חושב על 
רוב יהודי בירושלים ולא על ירושלים עם ראש עירייה 

לא יהודי.
מהלך מלחמת ששת הימים

מלחמת ששת הימים נערכה מבוקר 5 ביוני עד ליל 10 
ביוני 1967 )כ"ו באייר - ב' בסיוון ה'תשכ"ז(, בין ישראל 
ערביות  במדינות  שנעזרו  וסוריה,  ירדן  מצרים,  לבין 
תוניסיה,  סודאן,  לוב,  הסעודית,  ערב  עיראק,  נוספות: 
ישראל כבשה מידי סוריה את רמת  ואלג'יריה.  מרוקו 
הגולן וחלק מרכס החרמון, כבשה מידי ירדן את שטחי 
העתיקה  והעיר  ירושלים  מזרח  כולל  ושומרון,  יהודה 
טיראן  מצרי  סיני,  האי  חצי  את  מצרים  מידי  וכבשה 
פי שלושה  גדול  הכולל שנכבש  עזה. השטח  ורצועת 
לצה"ל  המלחמה.  לפני  ישראל  מדינת  של  משטחה 
היו כ-3400 נפגעים, מתוכם כ-780 הרוגים, כ-2590 

פצועים ו-15 חיילים שנפלו בשבי.
חיל  על  ישראלית  מקדימה  במכה  החלה  המלחמה 
האוויר המצרי, לאחר תקופת המתנה מתוחה, שבה נעשו 
ניסיונות להימנע ממלחמה. מטוסי חיל האוויר הישראלי 
תקפו בסיסים צבאיים ושדות תעופה במצרים, ולאחר 
מכן בסוריה, בירדן ובעיראק. תקיפות אלה היוו הפתעה 
מראשיתה  המלחמה  את  הכריעו  ולמעשה  מוחלטת, 

בהשמידם את עיקר חילות האוויר של צבאות ערב. 

החזית המצרית
צבא מצרים היה הכוח הגדול ביותר שעמד מול צה"ל. 
פרצה  טל  ישראל  האלוף  בפיקוד  הפלדה  אוגדת 
בציר החוף של צפון סיני, וכעבור ארבע יממות הגיעו 
כוחותיה אל תעלת סואץ. אוגדת האלוף אריאל שרון 
את  כבשה  יומיים  במהלך  עגילה.  אבו  בגיזרת  פרצה 
רצועת עזה חטיבה עצמאית מתוגברת. בתאריך 7 ו-8 
ביוני בסיוע כוח מבית הספר לצניחה, השתלטו כוחות 
חיל הים הישראלי בחופי דרום סיני על שארם א-שייח, 

ראס נאצראני, א-טור, אבו רודס וראס סודר.
החזית המצרית

להעביר  התאמצה  ישראל  ההמתנה  תקופת  במהלך 
למלך ירדן את המסר, שאינה רוצה מלחמה עמו ואין 
לאותה  הממלכה.  שטח  על  התקפה  ליזום  בכוונתה 
מטרה התקיימו מספר פגישות חשאיות בין המלך חוסיין 
ובין מנכ"ל משרד ראש הממשלה, יעקב הרצוג, במטרה 
למנוע אי-הבנה שתביא להתלקחות הגבול. עם זאת, 
בבוקר היום הראשון למלחמה, הועברו למטכ"ל הירדני 
הודעות מהמטכ"ל המצרי כאילו כוחות מצרים נוחלים 
הצלחה, והירדנים פתחו באש נשק קל לעבר עמדות 
הקו העירוני והר הצופים בירושלים, ובהרעשת תותחים 

ואש מרגמות לכל אורך החזית, כולל תל אביב. 
ימים השתלטו כוחות צה"ל על  בתוך פחות משלושה 
שטחי המפתח ביהודה ושומרון כולל ירושלים המזרחית, 
והכוחות הירדניים הנותרים נסוגו כולם אל ממזרח לנהר 
הירדן. יום הלחימה הרביעי הוקדש להשתלטות על יתר 

שטחי יהודה ושומרון, כמעט ללא התנגדות.
החזית הסורית

כל  במהלך  סוריות  הפגזות  ספגו  החולה  עמק  יישובי 
מהצד  אוויריות  והתקפות  בהפגזות  שנענו  המלחמה, 
הישראלי. בבוקר יום שישי, 9 ביוני, הורה שר הביטחון 
משה דיין להתחיל בכיבוש רמת הגולן. בבוקר יום שבת, 
10 ביוני, פרצו תחת סיוע אווירי כוחות השריון והחי"ר 
שכבר היו על הרמה. בשלב זה כבר נטש הצבא הסורי 
לאחר  יומיים  ביוני,  ב-12  בנסיגה.  והיה  עמדותיו  את 
סיום הקרבות, הונחת כוח מחטיבה 1 על ידי מסוקים 

באחת מפסגות החרמון, וכבש אותה ללא קרב.

מלחמת ששת הימים שלי

יחיאל מלכה

בתקופה זו עם ישראל מציין 50 שנה לאיחודה של ירושלים. 50 שנה לניצחון במלחמת 
ששת הימים. לוי אשכול ז"ל, מי שהיה ראש הממשלה, ויצחק רבין הי"ד, הרמטכ"ל 
שעמד בראש צה"ל, הם מראשי תנועת העבודה לדורותיה, והם אשר בסיעתא דישמיא 
הביאו לנו את הניצחון הגדול, את איחודה של ירושלים ואת הכותל המערבי אל תוך 

לבה של מדינת ישראל.



ר” ְדָבּ ִמּ ת “ַבּ ָרַשׁ ָפּ
ה  ָרָשׁ ר”. ַהָפּ ְדָבּ ִמּ ר” ּפֹוַתַחת ֶאת חּוָמׁש “ַבּ ְדָבּ ִמּ ת “בַּ ָרַשׁ ָפּ
ם ַלֲהָקַמת ַמֲחֶנה  ָלּ ׁשּוִרים ֻכּ נֹוְשִׂאים ׁשֹוִנים, ַהְקּ עֹוֶסֶקת ְבּ
ָעם  ַמָסּ ִלְקַראת  ִמים  ְמַקְיּ ֵהם  ֶשׁ ְוַלֲהָכנֹות  ִיְשָׂרֵאל,  ֵני  בְּ
ֶאל  ֲעַדִין חֹוִנים,  לֹוָתיו ֵהם  ַמְרְגּ ְלּ ֶשׁ ִסיַני  ֵמַהר  ר -   ְדָבּ ִמּ בַּ

ֵעֶבר ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל:
ָבִטים,  ׁ ל ְנִשׂיֵאי ַהְשּ מֹוֵתיֶהם ֶשׁ ֵפרּוט ְשׁ ה ַמְתִחיָלה ְבּ ָרָשׁ ַהָפּ
ֶקת אֹוָתם  ְבֵטי ִיְשָׂרֵאל, ּוְמַחֶלּ ן ִהיא מֹוָנה ֶאת ִשׁ ּוְלַאַחר ִמֵכּ
ַעת רּוחֹות  ֵמַאְרבַּ ן,  ָכּ ְשׁ ַלִמּ ָסִביב  ע ַמֲחנֹות ַהחֹוִנים  ְלַאְרַבּ
ֶבט  ל ֵשׁ ְפִקיָדם ֶשׁ ן ִהיא ְמָתֶאֶרת ֶאת ַתּ ַמִים. ְלַאַחר ִמֵכּ ׁ ַהָשּ
ְלֵתאּור  חֹוֶזֶרת  ּוְלַבּסֹוף ׁשּוב  ֶבט,  ׁ ַהֵשּ ֵני  ְבּ ֶאת  ּומֹוָנה  ֵלִוי, 
ְקָהת,  ַחת  ַפּ ִמְשׁ ְבּ דּות  ִהְתַמְקּ ּתֹוְך  ִוִיים,  ַהֵלּ ל  ֶשׁ ְפִקיָדם  ַתּ
דּוִדים  ַהְנּ ֵעת  ְבּ ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֵלי  ְכּ ֶאת  ָלֵשׂאת  ָהָיה  ְפִקיָדם  ַתּ ֶשׁ

ר. ְדָבּ ִמּ בַּ
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מאת: אליסף תל אור

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”

בּועֹות ׁ ִחיָדה ְלַחג ַהָשּ
ִפים  ְקּ ַשׁ ַהְמּ מֹות ׁשֹוִנים,  ְמרּוַצת ַהּדֹורֹות ֵשׁ ִבּ נּו  ִנְתּ בּועֹות  ׁ ְלַחג ַהשָּ
מֹות  ׁ ַהֵשּ ֶאת  ִמְצאּו  ֶזה.  ְלַחג  ְלִהְתַיֵחס  ן  ִנַתּ ֶהן  ָבּ ֶשׁ ׁשֹונֹות  ָרִכים  ְדּ
א  ְמַבֵטּ ַהַחג  מֹות  ׁ ִמשְּ ֵאיֶזה  בּו  ְוִחְשׁ ְפֵניֶכם,  ִלּ ֶשׁ ְפֹזֶרת  ִתּ ַבּ ַהּׁשֹוִנים 

יֹום ֶזה  ם חֹוְגִגים ְבּ ַאֶתּ ָמעּות ֶשׁ ְשׁ ֶאת ַהַמּ
ֲאַלְכסֹון, ָקִדיָמה ְוָאחֹוָרה, ְלַמְעָלה ּוְלָמָטה(: ר, ַבּ מֹות ַהַחג ְיכֹוִלים ְלהֹוִפיַע ָיָשׁ )ִשׂימּו ֵלב: ְשׁ

בּועֹות: ׁ ִסּפּור ְלַחג ַהשָּ
ַבר  דְּ ִלְראֹות  ּתּוְכלּו  בּועֹות,  ׁ ַהָשּ ַחג  ְבּ ְצַפת  ָהִעיר  ֶאל  יעּו  ִגּ ַתּ ִאם 
ֶנֶסת “ַאּבּוַהב”,  ֵבית ַהְכּ ָנה! ְבּ ָשׁ ָעִמים ְבּ ֹלׁש ְפּ ְתַרֵחׁש ַרק ָשׁ ָמה ַהִמּ
יק  נֹו ֵסֶפר ּתֹוָרה ַעִתּ ִעיר, ֶיְשׁ יֹוֵתר ָבּ יִקים ְבּ ֶנֶסת ָהַעִתּ ֵתי ַהְכּ ֶאָחד ִמָבּ
ב  ֹסֶרת ִנְכַתּ י ַהָמּ ָנה! ַעל ִפּ ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָשׁ ן ַכּ יֹוֵתר, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֵבּ ְבּ
אֹוֵני  ה:”ַאֲחרֹון ְגּ ֻכֶנּ י ִיְצָחק ַאּבּוַהב, ַהְמּ ה ַעל ְיֵדי  ַרִבּ ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ַהֶזּ
ְוֹגַרׁש ִעם ְיהּוֵדי  רּוׁש ְסָפַרד )1492(,  ֵגּ ְתקּוַפת  ִבּ ַחי  ֶשׁ ַקְסִטיְלָיה”, 

ם ִנְפַטר. ם גַּ ְסָפַרד ְלפֹוְרטּוָגל, ָשׁ
ֹראׁש  ְבּ ָנה:  ׁ ָשּ ַבּ ָעִמים  ְפּ ֹלׁש  ָשׁ קֹוְרִאים  יק  ָהַעִתּ ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְבּ
ִנים ֲחִגיגֹות  ׁ ָשּ ְך ֵמאֹות ַבּ בּועֹות, ּוְבֶמֶשׁ ׁ ּפּוִרים ּוְבַחג ַהָשּ יֹום ִכּ ָנה, ְבּ ׁ ַהָשּ
ֶנֶסת “ַאּבּוַהב” ְוֵסֶפר  ית ַהְכּ זּו ְסִביב ֵבּ ִעיר ְצַפת ִהְתַרְכּ בּועֹות ָבּ ׁ ַהָשּ

צּוי ּבֹו. ָמּ יק ֶשׁ ַהּתֹוָרה ָהַעִתּ
)צילום: אבישי טייכר, מתוך האתר פיקיוויקי(

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך



ראש ל היה  קֹוְלניק(  )ְשׁ אשכול  וי 
מדינת  של  השלישי  הממשלה 
ישראל.  בממשלות  ושר  ישראל 
לארץ  ועלה  באוקראינה,  נולד  אשכול 
העלייה  במסגרת   1914 בשנת  ישראל 
היה  בימים שלפני קום המדינה  השנייה. 
פעיל במוסדות המרכז החקלאי והסוכנות 
היהודית לארץ ישראל, היה ממייסדי ארגון 
במספר  הארצית  המפקדה  וחבר  ההגנה 
עם  הראשון  ההרכב  לרבות  הזדמנויות, 
כגזבר  בתפקידו  ולימים  הארגון  הקמת 
השנייה.  העולם  מלחמת  בימי  ההגנה 
הסתדרות  מייסדי  בין  נמנה  הוא  כן  כמו 
החברה  מנהל  והיה  הכללית,  העובדים 
אשכול  ניר.  ההסתדרות  של  הכלכלית 
של  ההתיישבות  ועדת  בראש  עמד 
במפעלי  חלק  ולקח  הציוני,  הקונגרס 
התיישבות  דוגמת  הגדולים  ההתיישבות 

האלף ויישובי חומה ומגדל. 

דמות מפתח במשק הישראלי
אשכול הביא להקמתה של חברת מקורות, 
בתקופת   .1951 עד  עמד  גם  בראשה 
מלחמת העצמאות היה מפקד מרכז הגיוס 
הארצי ועם הקמת הממשלה הזמנית שימש 
תקופה  באותה  הביטחון.  משרד  כמנכ”ל 
)1948( מונה גם להנהלת הסוכנות היהודית, 
והיה ראש מחלקת ההתיישבות של הסוכנות 
ועד  ההמונית  העלייה  קליטת  )בתקופת 
רבות  שנים  במשך  הסוכנות.  וגזבר   )1963
היה אשכול דמות מפתח במשק הישראלי, 
11 שנים כיהן בתפקיד שר האוצר,  ובמשך 
בתפקיד  ביותר  הארוכה  הכהונה  תקופת 
אותו אל  קירבה  בתולדות המדינה. עבודתו 
ליורשו  הפך  הימים  וברבות  בן-גוריון,  דוד 
המיועד. עם פרישתו של בן-גוריון מתפקיד 
ראש הממשלה בשנת 1963, הביא בן-גוריון 
למינויו של אשכול לראשות הממשלה. בשנת 
1964 פרץ סכסוך גלוי בין שני האישים על 
ועדת  להקים  בן-גוריון  של  דרישתו  רקע 
חקירה משפטית לפרשת ריגול שהסתבכה 
הביא  הסכסוך  הביש”.  “עסק  בשם  וידועה 
ולהקמת  ממפא”י  בן-גוריון  של  לפרישתו 
את  הביאו  לכנסת השישית  הבחירות  רפ”י. 
ניצחונו הגדול של אשכול על בן-גוריון ואנשי 
מנדטים  ל-10  רפ”י  זכתה  שבהן  סיעתו, 
בכהונת  להחזיק  המשיך  ואשכול  בלבד, 
מתיחות  של  קשים  בימים  הממשלה,  ראש 

ביטחונית ומיתון.

כהונתו כראש ממשלה
ראתה  הממשלה  בראשות  כהונתו  במהלך 
במישור  רבות  תמורות  ישראל  מדינת 
הביא  אשכול  והפוליטי.  הכלכלי  החברתי, 
ערביי  על  הצבאי  הממשל  של  לביטולו 
ישראל והנהיג מדיניות מפויסת כלפי מפלגות 

יריבות. בין היתר הוביל את המגעים ליצירת 
איחוד  על  ניצח  וב-1968  הראשון  המערך 
המפלגות על בסיסו הוקמה מפלגת העבודה 
הישראלית. במהלך תקופת ההמתנה שלפני 
מלחמת ששת הימים, פרץ משבר מנהיגות, 
שר  תפקיד  את  להעביר  נאלץ  ואשכול 
של  להקמתה  והביא  דיין  למשה  הביטחון 
תנועת  בהשתתפות  לאומי  ליכוד  ממשלת 
חרות. לשותפות זו קדמה החלטתו מ-1964 
הציונות  מנהיג  של  עצמותיו  העלאת  על 
לקבורה  ז’בוטינסקי  זאב  הרוויזיוניסטית 

בישראל.
ניצחון מלחמת ששת הימים

המלחמה הייתה הניצחון הצבאי הגדול ביותר 
של מדינת ישראל מאז ומעולם. תוך שישה 
ימים הביס צה”ל את צבאות ערב, כבש את 
עזה,  רצועת  ושומרון,  יהודה  סיני,  האי  חצי 
של  תוצאותיה  ירושלים.  ומזרח  הגולן  רמת 
המלחמה לא יוחסו על ידי הציבור לאשכול 
עסק  הממשלה,  בראשות  שעמד  אף  על 
מדיניות  את  וניהל  צה”ל  של  הכוח  בבניין 
המדיני.  המשבר  סביב  הישראלית  החוץ 
תקופת  כי  היא  היום  המקובלת  ההערכה 
לקראת  בהכנתו  לצה”ל  סייעה  ההמתנה 
המדינה  שעשתה  המאמצים  וכי  המלחמה, 
למנוע את המלחמה, סייעו למתן לגיטימציה 
לנסיגה  בינלאומי  לחץ  ולמניעת  בינלאומית 
דוגמת  במהלכה,  שנכבשו  השטחים  מן 
את  להסיג  בן-גוריון  את  שאילץ  הלחץ 

צה”ל מסיני ומרצועת עזה ב-1956. תהילת 
מלחמת ששת הימים יוחסה על ידי הציבור 

למשה דיין ולמפקדי צה”ל.
לאחר המלחמה הוביל אשכול את הממשלה 
המלחמה  תוצאות  שעל  כך  על  להחליט 
ערב  מדינות  עם  ישיר  ומתן  למשא  להוביל 
במטרה להשגת הסכם שלום כולל. בדצמבר 
1967 תמך אשכול בהחלטה 242 של מועצת 
הביטחון, שקראה לנסיגת ישראל מהשטחים 
שכבשה במלחמה, בתמורה להכרה בזכותה 
ובטוחים.  מוכרים  בגבולות  בשלום  לחיות 
ועידת חרטום, שנערכה  באותה עת, לאחר 
באוגוסט 1967, ובה התנגדו מנהיגי מדינות 
ערב למשא ומתן ולשלום עם ישראל, תמך 
אשכול בהקמת היאחזויות צבאיות בבקעת 
במשך  נוספים.  מקומות  ובמספר  הירדן 
עם  חשאיות  שיחות  בקיום  תמך  זו  תקופה 

חוסיין מלך ירדן ועם מנהיגים פלסטינים.

פטירתו
סבל  המלחמה,  לאחר  האחרונות,  בשנותיו 
ממחלת לב וממחלת הסרטן. בימי חייו סוכם 
תהיה  יורשתו  כי  )השני(  המערך  ראשי  בין 
לקה   1969 בפברואר  ב-3  מאיר.  גולדה 
אשכול בהתקף לב, לאחר שנמסר כי החלים 
ממנו ושב לעבודה, לקה שוב בהתקף, ונפטר 
יגאל   .8:20 בשעה   1969 בפברואר  ב-26 
אלון מילא את מקומו במשך 19 יום כראש 
התמנתה  מאיר  אשר  עד  בפועל,  ממשלה 

לתפקיד ב-17 במרץ.

הנצחתו ומורשתו
טרם  כשתדמיתו  לעולמו  הלך  אשכול 
בו  שדבקה  הציבורית  מהתפיסה  שוקמה 
בו אדם  וראתה  הימים  ערב מלחמת ששת 
הססן. בשנות האלפיים לעומת זאת, מוארת 
נחשב  והוא  חיובי  באור  אשכול  של  דמותו 
שהיו  המוצלחים  הממשלה  מראשי  לאחד 
לאורך  המכרעת  תרומתו  הוכרה  לישראל. 
שנים ארוכות להכנת הצבא ולציודו לקראת 
גם  כמו  הימים,  ששת  במלחמת  הניצחון 
תפקידו הממלכתי באיחוי השסעים בחברה 

הישראלית. 

שמו  על  נקראו  אשכול  של  פטירתו  לאחר 
רחובות בערים, וכן אתרים נוספים – תחנת 
אשכול  חבל  שבאשדוד,  אשכול  הכוח 
והמועצה האזורית אשכול בנגב ועוד. יוזמתו 
לסופרים  הממשלה  ראש  פרס  לחלוקת 
מותו  לאחר  קצר  זמן  התממשה  עבריים 
יד  נוסדה  ב-1970  שמו.  על  נקרא  והפרס 
לזכר  ההנצחה  כגוף  הפועלת  אשכול  לוי 
חינוכית,  עשייה  ומקיימת  ופועלו  אישיותו 
תיעודית ומחקרית, לצד הקמתו של בית לוי 
על  וכן  דואר  בול  על  הופיע  דיוקנו  אשכול. 

שטר כסף.

רגע היסטורי
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ז’ בחשוון ה’תרנ”ו 
)25 באוקטובר 1895( 
ח’ באדר ה’תשכ”ט 
)26 בפברואר 1969(

לוי אשכול ז”ל


