
 הפטרת פרשת צו

ההפטרה אותה קראנו השבת מותירה בפינו טעם מר. ירמיהו הנביא מתלונן על התנהגות בני ישראל כאשר 

ירמיהו מקבל את  הקרבת קרבנות הפכה להיות העיקר בחייהם ולא ההתנהגות המוסרית והערכית של העם.

אך יחד עם זאת אנו שומעים ממנו על שיבת העם לארצו בתום שבעים שנות הגלות.  ,התואר נביא החורבן

 עד ימינו אלה מאפשרת לי להזמין את הנביא לסיור ממש שיבת ציון שהחלה בימי עזרא ונחמיה ונמשכת

הפורחים והמפעלים ולהראות לו את שמות היישובים  ,בעקבות הפסוקים שכאמור הם קשים ברחבי הארץ

 נו מוצאים בפסוקים.אותם אנח

י ַעל" הפסוק י, ּוְשאִּ יכִּ ְזֵרְך ְוַהְשלִּ י נִּ זִּ ה-גָּ ינָּ ם קִּ יִּ מקור השוכן צפונית להרצליה.  שפייםמביא אותנו לקיבוץ " ְשפָּ

 , מא יח:ספר ישעיהופסוקי הנחמה שבהשם מגיע אלינו מ

נֹות; -ֶאְפַתח ַעל עֹות ַמְעיָּ רֹות, ּוְבתֹוְך ְבקָּ ים ְנהָּ יִּ ר ַלֲאַגםְשפָּ ְדבָּ ים מִּ שִּ יָּה -אָּ ם, ְוֶאֶרץ צִּ ַמיִּ

ם יִּ ֵאי מָּ   .ְלמֹוצָּ

לפני קום המדינה שימש חוף הים שליד כורכר. פירוש המילה שפיים הוא גבעות ואכן הקיבוץ יושב על רכס 

חברי הקיבוץ סייעו  ,כמקום להעלאת מעפילים שרצו להגיע לארץ ישראל בניגוד לרצון הבריטיםהקיבוץ 

ביקור בימי הקיץ החמים בקיבוץ יוביל אותנו לפארק מים גדול ועשיר  למעפילים להגיע לחוף מבטחים.

 במתקנים. 
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 בהמשך אנו קוראים: 

י שּו ְבֵני-כִּ ַרע ְבֵעיַני-עָּ ה הָּ  ְיהּודָּ

הרחק מנחלת שבט יהודה. אכן שמו של יהודה משולב ברחבי לעבר רמת הגולן  אותנו בסיורנופסוק זה מוביל 

 :רמת הגולןדרום שב בני יהודהיישוב בנבקר  הארץ ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי.

. 1887 ראשית ההתיישבות היהודית במקום בשנת

אדמות  אגודה בשם "בני יהודה" מצפת רכשוחברי 

במטרה להקים מושבה , לורנס אוליפנט בסיועו של

המתיישבים לא . בני יהודה חקלאית קטנה בשם

 -הצליחו להתמודד עם התנאים הקשים במקום 

תנאי מזג האוויר, הריחוק מיישובים יהודיים 

רים והתחבורה הקשה, וכן הקשיים בהסדרת אח

נעשה  1890שנת ב .ונטשו אותו -חינוך הילדים 

ניסיון נוסף של עשר משפחות לשוב למושבה, אך 

קבוצה נוספת, אף  .אף הן שבו לצפת תוך זמן קצר

ארבע . 1898 היא בת עשר משפחות, הגיעה בשנת

נותרו היתר מהמשפחות נטשו תוך זמן קצר, ו

( 1920) מאורעות תר"פהמשפחה האחרונה, משפחת ברנשטיין, נותרה לבדה במושבה. ב .1913ת שנ במקום עד

מלחמת  בעקבות ., עזבה גם משפחה זו את בני יהודהרצחו פורעים את אם המשפחה ואת אחד הבנים. עקב כך

 ז אזורי ליישובי הסביבה.הוקם מחדש בני יהודה, הפעם כישוב המהווה מרכ  1972שנתב ששת הימים

מתם של יהודים דתיים יוצאי ביוזנמצא בשמה של קבוצת הכדורגל בני יהודה תל אביב שהוקמה  חיבור נוסף

תימן. ההחלטה על הקמת הקבוצה התקבלה בשבת פרשת "ויגש אליו יהודה" כשיוצאי תימן מייחסים את 

 עצמם לשבט יהודה. 

 בירושלים בעקבות הפסוק:את סיורנו עם הנביא ירמיהו נמשיך 

מֹות ַהתֶֹּפת, ֲאֶשר ְבֵגיא ֶבן נּו בָּ ְשרֹּף ֶאת-ּובָּ נֹּם, לִּ ֵאש-ְבֵניֶהם ְוֶאת-הִּ ֵתיֶהם, בָּ י, --ְבנֹּ יתִּ ּוִּ ֹּא צִּ ֲאֶשר ל

ה ַעל ְלתָּ ֹּא עָּ י.-ְול בִּ   לִּ

מחזה וסמוך לביתם הוא נחשף ל ,את משפחת הנום זכה אולי לבקר, ירמיהו שוטט בחוצות ירושלים ,כידוע

ומוצאים בו פריחה  ,גיא ההריגה ,המזעזע של שריפת בנים ובנות באש. והנה אנחנו מבקרים בגיא בן הנום

 ממש בימים אלה נכנסת רשות העתיקות לגיא ועוסקת בניקוי ושחזור.  והתחדשות.

שחזונו  - ציון כעבור שבעים שנה שבצד נבואות החורבן בישר לנו על שיבת -ירמיהו אני יכול לספר לנביא 

ואם נשקיף אל עבר חומות העיר העתיקה נוכל לראות בעיני רוחנו את הרכבל המתוכנן להיות  ,מתגשם בימינו

לעלות על קרון מהודר שיוביל אותו הקרובות ויאפשר לכל מי שיגיע לאתר תחנת הרכבת הישנה  םמוקם בשני

יר העתיקה. בנקודה מסויימת יעצור הרכבל ומשם נוכל לרדת מעל גיא הן הינום וימשיך לאורך חומת הע

 
 1912 בשנת מתיישבי המושבה בני יהודה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%A1_%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)
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למורד הגיא ולבקר בחווה החקלאית הפועלת היום ומאפשרת לתלמידים ומשפחות ליהנות מקטיף צמחי 

 יה חקלאית באווירה של ימים עברו, הכל כמובן בהתחשב בשנת השמיטה.יתבלין ומרפא, לחוות עש

 ירמיהו במילים הקשות:בהמשך נוכל לבקר במקום שמתואר בפי 

ֵנה ֵכן הִּ ים, ְנֻאם-לָּ אִּ ים בָּ מִּ ֹּא-יָּ ה, ְול ֵמר עֹוד ַהתֶֹּפת ְוֵגיא ֶבן-ְיהוָּ ם-ֵיאָּ י אִּ נֹּם, כִּ ְברּו -הִּ ה; ְוקָּ ֵגיא ַהֲהֵרגָּ

קֹום  .ְבתֶֹּפת, ֵמֵאין מָּ

 רשות העתיקות עוסקת כיום בניקוי ושחזור בית העצמות. 

 בניגוד למה שאומר הנביא:. יפתיע את כולנוומכאן נמשיך בעקבות הפסוקים למקום ש

ה: ן ְוקֹול ַכלָּ תָּ ה, קֹול חָּ ְמחָּ שֹון ְוקֹול שִּ ִּם, קֹול שָּ ַל ה, ּוֵמֻחצֹות ְירּושָּ ֵרי ְיהּודָּ י ֵמעָּ ְשַבתִּ ה,  ְוהִּ ְרבָּ י ְלחָּ כִּ

ֶרץ אָּ ְהֶיה הָּ  .תִּ

 חתונות כיום במקום זה מתקיימותהצופה לעבר גיא בן הנום.  שנקרא "בית בגיא" נוכל לבקר במיתחם יפה

 .ומופעים שונים

 

 

 

 

 

 

 אל תשכחו את אשר נבאתי בהמשך הספר: :נביא ירמיהואו אז יאמר לנו ה

קֹום ַמע ַבמָּ שָּ ה, עֹוד יִּ ַמר ְיהוָּ ה-כֹּה אָּ ם ּוֵמֵאין ְבֵהמָּ דָּ ֵרב הּוא ֵמֵאין אָּ ים, חָּ --ַהֶזה, ֲאֶשר ַאֶתם אְֹּמרִּ

ה, ּובְ  ֵרי ְיהּודָּ הְבעָּ ם ּוֵמֵאין יֹוֵשב, ּוֵמֵאין ְבֵהמָּ דָּ ִּם, ַהְנַשמֹות ֵמֵאין אָּ ַל שֹון ְוקֹול   .ֻחצֹות ְירּושָּ קֹול שָּ

ים הֹודּו ֶאת ה, קֹול אְֹּמרִּ ן ְוקֹול ַכלָּ תָּ ה, קֹול חָּ ְמחָּ י-שִּ אֹות כִּ ה ְצבָּ י-ְיהוָּ ה כִּ ם ַחְסּדֹו, -טֹוב ְיהוָּ ְלעֹולָּ

ה: ה ֵבית ְיהוָּ ים תֹודָּ אִּ י ְמבִּ יב ֶאת-כִּ שִּ ה-ְשבּות-אָּ ַמר ְיהוָּ ה, אָּ אשֹּנָּ רִּ ֶרץ ְכבָּ אָּ  .הָּ

 

 

 
קובי הראתי(בית בגיא )  


