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 הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל 

אנו נמצאים בשנה השנית בראש  ושוב אנו בפרשת במדבר.  

שנה עברה מאז מעמד הר סיני. המשכן הוקם . חודש אייר

בתוכו מידי יום. אך שכינה  ההשראת  עם ישראל רואה את  ו

לארץ  זה לא מספיק. מטרת יציאת מצרים היא המסע

, כניסה לארץ והקמת מדינה ריבונית עצמאית ישראל

זה צריך לקרות קמת המקדש בתוכה. ה ירושלים והשבירת

, המפקד , הכנת הגאולה. ולכן דבר ה'חודש    –בחודש אייר  

בני ישראל   , הדגלים והמחנות מתרחש בחודש זה.הצבא

ָ֖ם  -  הוא צבא העם ְבֹאת  ְפְק֥דּו ֹאת ָ֛ם ְלצִּ גם היציאה למסע .      ּתִּ

, לחודש השניבעשרים    – חל בכ' באייר  תכוון ארץ ישראל  ל

 –בחודש אייר שבים לציון  בר.כפי שראינו בשבוע שע

 הביתה אל ארץ האבות. חוזרים 

ת ָאבֹות דַּ ֶאֶרץ ֶחמְּ וֹות,/    פֹּה בְּ קְּ תִּ ָנה ָכל הַּ מְּ שֵּׁ גַּ תְּ ֶיה ּופֹּה /    תִּ חְּ פֹּה נִּ

צֹּר רֹור,/  ,נִּ יֵּׁי דְּ ר חַּ יֵּׁי זֹּהַּ יָנה ׁשֹוָרה,/  חַּ כִּ שְּ א הַּ הֵּׁ פֹּה /   פֹּה תְּ

תֹוָרה. ת הַּ פַּ ח גַּם שְּ רַּ פְּ  תִּ

שבת זו מיוחדת עבורי גם במימד האישי שכן לפני שלוש  

. יצאתי 1במדבר תשע"ז הוצאתי את דף מס'  שנים, בפרשת  

"ה אנו ב ,לאן יגיע. והנהולמסע שלא ידעתי לאן יוביל 

כבר אמרו חכמים מאומות העולם   .  משלימים שנה שלישית

נו גם א .גם מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן"": 

דפים   156ים  לש ע שעבר זכינו להובהתחלנו בצעד קטן, ובש

 .מידי שבועשיצאו 

ידי הגר"א )הגאון תלמעלו לארץ  19 –ה  בתחילת המאה

ו  ל, ש' הלל משקלובביניהם היה ר רבי אליהו מוילנה(.

מיוחסת כתיבת הספר "קול התור". מבלי להיכנס לפולמוס 

ק כי ספר זה מייצג ותב הספר, אין ספ המחקרי על זהות כ

את תורת הגאולה של הגר"א. אותה תפיסה שבעטיה עלו 

התיישב בארץ, התלמידים לארץ ישראל, מתוך מגמה ל

נה, בספר "קול  הרצו. ולטעת ולקיים חיי עם נורמלי בא

כי בתהליך הגאולה יהיו שני שלבים. שלב  התור" מובא 

בן יוסף, שלב של גאולה גשמית, פיזית. שיח מ – ראשון 

, שיעמיד את ובעקבותיו יגיע שלב נוסף של משיח בן דוד

, הגאולה הרוחשלב  – הקומה הנוספת בתהליך הגאולה 

הבאנו כבר בעבר כי המילה 'קוממיות' . )תהרוחני

משמעותה קומה על גבי קומה(. ובתחילת הספר מובאים 

 ים לענין משיח בן יוסף. בחינות וטעמים שונ 156

?  , מה יש בו במספר זה156מדוע    –כמובן שנשאלת השאלה  

מה הקשר אם כך    אך   .156  =טריה  בגימ  ' יוסף', המילה  ובכן

 שיח בן יוסף ?   מלגאולתן של ישראל ? מה הקשר ל

ויוסף הורד  חז"ל במדרש פתחו לנו צוהר להבנת הענין . 

ראוין היו ישראל לירד למצרים בשלשלאות ובקולרין,   -מצרימה. 

קדם יוסף, כל מה שאירע ליוסף אירע  כשם שירדו לבבל, אילולי ש

, במדרש תנחומא. (פרשת וישב סימן יח תנחומא )  לציון,

ילקוט שמעוני ובמקבילות, מביאים , באגדת בראשית

של דברים וביטויים שבהם יוסף =   חכמים רשימה ארוכה 

ן לראות מעניציון. ל קרה גם כל מה שקרה ליוסף, ציון. 

ובכך קשר פנימי נוסף   .156  =בגימטריה    'ציון 'שגם המילה  

משיח בן יוסף הוא יון. צבין המהות של יוסף והמהות של 

 המוביל לציון.  

שורה שנאמרה מסע בני ישראל במדבר הולך בעקבות הב

קושר את הבשורה לירושלים גם    יא  בנ. ה, 'והבאתי'למשה

ר ֶאּת ֵּֽן:ולציון .  ם ְמַבש ּ ׁ֥ ּ֖ ַלִ ָׁ ם ְוִלירּוש  ָּ֑ ה ִהּנָׁ ֵּ֣ ֹון ִהּנ  ֹון ְלִצּיּ֖ ׁ֥  ִראש 

מענין לראות קשר פנימי נוסף. בפרשה הקודמת קראנו על 

אוגדים יחד ונוטלים בחג  אותם  –מינים הות ארבעת צמ

הסוכות. חז"ל במדרש ניסו לשייך ולזהות מאפיינים של כל  

כפות תמרים זה יצחק  . . .    פרי עץ הדר זה אברהם .  יניםמאחד מה

 ויקרא רבה)   וערבי נחל זה יוסף   . . .    עבות זה יעקבוענף עץ  . . .  

:  שו לפסוק. האלשיך הקדוש בפירו(פרשת אמור פרשה ל 

יבא משיח בן יוסף הלא הוא  ,ועל ערבי נחל המתייחס ליוסף

ר    הבא עם המבשר,   ם ְמַבש ּ ׁ֥ ּ֖ ַלִ ָׁ ם ְוִלירּוש  ָּ֑ ה ִהּנָׁ ֵּ֣ ֹון ִהּנ  ֹון ְלִצּיּ֖ ׁ֥ ִראש 
 .  (אלשיך ויקרא פרק כג  )   ֶאּת ֵּֽן:

היא  , , ומשיח בן יוסף, העומדת אל מול יוסףהערבה

ערבה, אנו יום    –. לא לחינם בתפילת הושענא רבה  בשרהמ

 מר". בשר , מבשר ואוקול מחוזרים ואומרים "

הערבה היא גם על פי חז"ל הביטוי לאותו יהודי שאין בו  

לקיים מצוות טעם ואין בו ריח, אבל בלעדיו אי אפשר 

ארבעת המינים. רק כאשר אוגדים את כולם יחד אפשר  

הראשון    –בטים  התחבר לקב"ה. משבט יהודה המיוחס בשל

למסע המחנות. כך  האחרון  –ועד שבט דן  ,סע המחנותמל

בן אורי בן חור למטה בצלאל    –גם בהקמת המשכן ישותפו  

סע הגדול לארץ למאהליאב בן אחיסמך למטה דן.  יהודה , ו

, מתוך לצאת רק כאשר הבשורה היא ערבהישראל אפשר 

 .  כולם ענווה ושותפות של  

משיח בן יוסף המבשר על קיבוץ הגלויות ועל השלב  

שלב זה מתחיל בבשורה על ציון הראשון בגאולת ישראל. 

שעושה את כולם חברים.  . עיר מיוחדת במינה  על ירושליםו

תפות זו אפשר יהיה לצאת למסע ורק מתוך חברות וש

שי, גם במימד האיהגאולה של עם בארצו. מסע  –הגדול 
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דפים שהוצאתי עד עתה, מי ייתן ויהיו הצעד הקטן  156

 אל ציון וירושלים. מסע הגדולב

 .   ץ ציון וירושליםלהיות עם חופשי בארצנו , אר

================================= 

את  ," ? כך ראו החלוציםלכותיהממכירים מקום בשם "

 ימתם הלאומית, להקים בארץ ישראל את מלכות ה'.  מש

. דר'  שטח אדמה רחב צפונית לעכו  רכש נ  1934ביולי    27  -ב

ויוסף לוי )קבוצת סוסקין( ודר' לודוויג זליג אויגן סוסקין 

בשטח של    )קבוצת פינר( קנו שלושה מגרשיםשור  מר  ו  פינר

קבוצת סוסקין קנתה את חלקה כתוספת  דונם.  1000 –כ 

 ם של נהריה.יילבנות את המשקים הפרטרכשו שכבר  הלמ

שיחד עם חברה   לקק"לאדמות  המכר דר' פינר את    1937  -ב

. את השטח לבואם של היהודים מגרמניה  הכינה  בשם רסקו

מתוך המחלקה הגרמנית של הסוכנות   1934  -רסקו נוסדה ב

היה לתמוך בהתיישבותם של יהודים גרמנים ותפקידה 

 עליית השלטון הנאצי.  אחרלבאזורים חקלאים ועירוניים 

לתור את הארץ  ן רקסינג הגיעו סיירים מהכפר 1937 ובסת

העדיפו את "אדמות פינר" . הם ישבותולחפש מקום להת

וכך כתבו לחבריהם על פני הצעה אחרת באזור תל אביב. 

בקרבת השטח בו בחרו היה הישוב נהריה, שנוסד : "בגרמניה

ידי בני ארצם, ישוב יהודי יחיד. -זמן לא רק קודם לכן על

מעבר לזאת לא היה אף בית יהודי ואף ישוב יהודי באזור. 

אחת . ." מסביב היו רק ערבים, אנשים זרים מעולם אחר

היתה רקסינגן מהבעיות שהטרידו את החברים הדתיים 

אלו לא היו חלק מארץ ישראל בתקופת התלמוד. אדמות  ש

באו לקבורה בארץ הם חששו מנחיתות מול מי שהו

 המובטחת האמיתית ביום ביאת המשיח.

הגיעה חדשה זו  התיישבות  התנגדות עזה ולא צפויה כלפי  

, על ידי יהודים 1934-ב  דווקא מכיוונה של נהריה, שהוקמה

 .  חששו מתחרות כלכלית ש ,גרמנים

יצאה לדרכה מרקסינגן הקבוצה הראשונה. עם  6.2.38 -ב

  "מלכותיה הגיעה לישוב הניפה דגל ועליו התנוסס השם "

. אך הנציגים היהודים בארץ שבחרו ליישובםהשם  –

. דר'  הגייתו בעברית מסורבלת, בטענה ש התנגדו לשם זה

, שהגה את השם הראשון, הציע שם אחר: "הדר שויאר

הים", גם הוא נדחה, ובסופו של דבר הסכימו כולם לשם  

   ". שבי ציון "  –ידי אנשי קק"ל  -שהוצע על

 לחיפה. הגיעו ראשוני החברים מרקסינגן 31.03.1938 -ב

העבירו את זמן ההמתנה    שם המתינו ליום עלייתם לקרקע.

לבקר   יצאובמקביל, . באימונים צבאיים בארגון "ההגנה"

נסעה הקבוצה  12.4.1938בצהרי  ישובם.בשטח שיועד ל

 למשק עין שרה, דרומית לנהריה. 

החל בתפילה בעין שרה.   רקע,קיום העליה לבאפריל,  13

אחריה יצאו הגברים עם משאיות ציוד הבנייה מנהריה 

-ת אחרשעות ספורו. להקמת ישובם בסגנון "חומה ומגדל"

כך, כאשר הגיעו הנשים עם כריכים ותה עבור העובדים, 

עמדו כבר הצריפים הראשונים על תילם וגם חלק מגדר 

גם נציגי שלטון המנדט הבריטי  ההגנה כבר היתה מוכנה.

נכחו במקום. קצין משטרה בריטי השביע שישה חברים 

דר' שויאר  צעירים כעוזרי משטרה, חימשם ברובים 

התבקש לתרגם את הפקודות לעברית, שהבריטים הניחו כי 

בחיוך סיפר על כך דר' שויאר:   הגרמנים שולטים בה היטב.

 וכולם הבינו אותי." –שוואבית "תרגמתי ל

, על פי מתכונת מדויקת ב בית כנסתנבנה ביישו  1940בשנת  

של בית הכנסת בכפר המקורי בגרמניה, והתושבים 

כמנהג יהודי גרמניה.  ,עד היוםהוותיקים מתפללים בו 

 שוחזר. ש סמוך לבית הכנסת נמצא הצריף הראשון

 מלון נטושנמצאים שרידי  של הישוב,  בסמוך לחוף הרחצה  

"דולפין". המלון היה אחד הידועים בצפון ובשטחו נמצא  -

קטן, שאליו הגיעו כמה מנשיאי ישראל להתארח, בית 

 . 70-ועד ה 50-משנות ה

בקצה היישוב בית קברות, ובו טמונים שבעה )מתוך 

. גופותיהם עה( לוחמי האצ"ל שנפלו בפריצת כלא עכותש

לא היה מוכן לקבור  בארץ יישוב נותרו בשטח מאחר שאף 

חברי שבי ציון, ייקים ישרים והגונים, . את ה"פורשים"

לא יתכן שיהודי שנפל על קידוש ה' במלחמה הודיעו כי 

נגד אויבי ישראל לא יובא לקבורה. ולכן, על אף היותם 

שזוהה עם ההגנה ביקשו לקבור את חללי פריצת כלא  ישוב  

 עכו בבית הקברות שלהם.  

- לחללי אסון השייטת שאירע ברטה אנדבסמוך לישוב 

עשר סלעי כורכר )כמספר  -כוללת שניםהאנדרטה  .1997

החללים( באורך של שלושה מטרים כל אחד, המוצבים 

כאילו התמוטטו, נחים זה על גבי זה ויוצרים צללית של  

ושמות  ל השייטתסמסלע שעליו  ,מימין לאנדרטהאונייה. 

ספינת טילים של  הושקעה שבי ציון, בים, מול . הנופלים

 כדי לשמש כאנדרטה נוספת לחללים.טובעה שחיל הים, 

האבות כדי להקים את  ץהחוזרים לאר – שבי ציון 

לכל חלקי   חיבורב, ו'מלכותיה', עושים זאת באהבת הארץ

העם. המסע לארץ האבות חייב להיות בשורה גדולה, של  

 ות את כולם חברים". לעש"
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