המרכז הישראלי לאפוטרופסות
הקרן לטיפול בחסויים

פרשת מטות מסעי  -המקרה של שניים וחצי השבטים  -טרילוגיה בשלוש מערכות
ד"ר זאב פרידמן – מנכ" ל המרכז הישראלי לאפוטרופסות.
טרילוגיה (מיוונית :טרי  -שלוש ,לוגוס  -חיבור ,מאמר) היא סדרה של שלוש יצירות אמנות ,בדרך כלל  -סדרת
ספרים או סדרת סרטים .היצירות הן עצמאיות ועומדות בזכות עצמן ,אך הן קשורות זו לזו ,למרות שלעתים הן
מתרחשות בהפרשי זמן גדולים .בין הטרילוגיות המפורסמות בספרות ניתן למצוא את "הקומדיה האלוהית" של
דנטה אליגיירי" ,שר הטבעות" של ג .ר .ר .טולקין .בקולנוע ,ניתן למנות את הטרילוגיות של "מלחמת הכוכבים",
"הסנדק" ,ו "בחזרה לעתיד" בקולנוע הישראלי ניתן למנות את הטרילוגיה "גט "  -משפט הגירושין של ויויאן
אמסלם.
לאנטון פאבלוביץ' צ'כוב (  ) 1860-1904סופר ומחזאי רוסי ,מיוחסת האמרה " :אקדח שמופיע במערכה
הראשונה חייב לירות במערכה השלישית" ,למעשה ,הציטוט המדויק הוא" :אם במערכה הראשונה תלית אקדח
על הקיר ,עליך להשתמש בו במערכה הבאה ,אחרת אל תתלה אותו שם".
במרכזה של פרשתנו עומד המקרה של שניים וחצי השבטים  ,ראובן גד וחצי המנשה.
המקרה הוא טרילוגיה בשלוש מערכות .המערכה הראשונה מתרחשת בפרשתנו ,בדיאלוג ובמשא ומתן שמתנהל
בין משה לבין ראשי שבטים אלו .המערכה השנייה מתרחשת בספר יהושע פרק כב' ,לאחר כיבוש הארץ .המערכה
השלישית מתרחשת בספר דברי הימים א פרק ה' ,בהגליית שבטים אלו על ידי פול ותגלת פלנסר מלכי אשור.
הבה נעמיק בטרילוגיה בת שלוש המערכות של שניים וחצי השבטים.
המערכה הראשונה :
ּומ ְק נֶה ַרב ָהיָה לִ ְבנֵי ְראּובֵ ן וְ לִ ְבנֵי גָד עָ צּום ְמאֹד וַיִ ְראּו אֶ ת אֶ ֶרץ י ְַע ֵזר וְ ֶאת אֶ ֶרץ גִ לְ עָ ד וְ ִהנֵה ַה ָמקוֹם ְמקוֹם ִמ ְק נֶה.
" ִ
יאי הָּ עֵ ָּדה לֵא ֹמרֲ .ע ָּטרוֹת וְ ִׂדיבֹן וְ יַעְ זֵ ר וְ נִׂ ְמ ָּרה
ֹאמרּו ֶאל ֹמ ֶשה ְו ֶאל ֶאלְ עָּ זָּ ר הַ כֹהֵ ן וְ ֶאל נְ ִׂש ֵ
ּובנֵי ְראּובֵ ן וַ י ְ
וַ ָּיבֹאּו ְבנֵי ָּגד ְ
ֹאמרּו
ָארץ אֲ ֶשר ִׂהכָּ ה יְ הוָּ ה לִׂ פְ נֵי ע ֲַדת יִׂ ְש ָּר ֵאל ֶא ֶרץ ִׂמ ְקנֶה ִׂהוא וְ ַלעֲבָּ ֶדי ָ ִׂמ ְקנֶהַ .ו י ְ
ּובעֹן .הָּ ֶ
ּושבָּ ם ּונְ ב ֹו ְ
וְ חֶ ְשּבוֹן ְו ֶאלְ עָּ לֵה ְ
ירנּו ֶאת ַהיַ ְר ֵדן"( לב ,א -ו ).
ָארץ ַהזֹאת ַל ֲעבָ ֶדיָך לַאֲ חֻ זָה ַאל ַת ֲע ִב ֵ
ִאם ָמ צָ אנּו חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך י ַֻתן ֶאת ָה ֶ
במערכה זו אנו עדים ללידתה של תופעת ההגירה או אם תרצו תופעת הירידה הראשונה בהיסטוריה או בשפת
ימינו – רילוקיישון .אנו עדים ליצירתה של תפוצה יהודית ישראלית מתוך בחירה ,הראשונה בעולם מחוץ
לגבולותיה של ארץ ישראל .אנו מכירים כיום קהילות של תפוצות יהודיות ברחבי העולם .הגדולה שבהן היא
הקהילה היהודית בארה"ב המונה כ  6מיליון יהודים ,קהילות בקנדה ,באירופה ,באוסטרליה ובמקומות אחרים
ב רחבי העולם .קהילות אלו הקימו תשתיות של ארגון חיי קהילה ,בדמותן של פדרציות וקונגרסים יהודיים,
המקיימים מערכות יחסי גומלין והשפעה עם השלטונות והממשלות בארצם .נודעת גם לאורך ההיסטוריה מערכת
הגומלין והתלות ההדדית של הקהילות היהודיות ומדינת ישראל זו בזו .במרוצת השנים התפתחו להן גם תת
קהילות של ישראלים יורדים בתפוצות יהודיות שונות ,שהגדולה שבהן היא בצפון אמריקה .מערכת היחסים בין
הגולה או התפוצה היהודית בחו"ל לבין מדינת ישראל ,ידעה עליות ומורדות .כך למשל ,הדיון האחרון בסוגיות
הכותל והגיור .האם דגם מנעד היחסים הוא של מעורבות  -תמיכה ותרומה בלבד ,או של התערבות -הבעת דעה
והשפעה אקטביסטית בסוגיות עקרוניות במדינת ישראל.
בני ראובן גד וחצי המנשה מחוללים לראשונה מתוך בחירה  ,הקמתה של תפוצה יהודית ישראלית מחוץ
לגבולותיה של ארץ ישראל .פרופ' נחמה ליבוביץ בפרשנותה לפרשתנו משרטטת את הפרופיל של התפוצה
היהודית  /הישראלית הראשונה הזאת ומעמיקה במאפייניה  " :שהיו עשירים וחיבבו את ממונם וישבו להם חוץ
מארץ ישראל .שאלת הבחירה בין קריירה לשליחות המופנית לאזרחי המדינה מיום הקמתה ועד לימינו ,אלה
הנקראים לשאת באחריותה ,נדונה בפרשתנו .מתנהל משא ומתן בין שניים וחצי השבטים לבין משה ,בין מי שעל
הלחם לבדו יחיה ,מי שלא לדבר ד' ולמוצא פיו ייחל ,בין מי שבא לארץ המקנה ודואג למקנה ובין מי שרואה עצמו
משרדי ההנהלה ,הגן הטכנולוגי ,בנין  1כניסה ג' מלחה ,ירושלים  96951טל 02-6490000 :פקס02-6795040 :

אפוטרופסות – שקט נפשי וביטחון אישי

התאגיד הציבורי הגדול והוותיק בארץ לשירותי אפוטרופסות ללא מטרות רווח ,שהוקם ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים,
הפועל בשקיפות ,בשותפות ובתודעת שירות.
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המרכז הישראלי לאפוטרופסות
הקרן לטיפול בחסויים
כמובא לארץ המובטחת ומוטל עליו יעוד ....הם נכשלים לא בכוח הפיתוי של זיכרונות העבר ,כי אם בכוח הפיתוי
של מציאות סובבת אשר בהווה".
שאלות היסוד בין התפוצות היהודיות ברחבי העולם ומדינת ישראל ,בשאלות של ערבות הדדית  ,אחריות ונשיאה
בנטל ,בהתערבות או רק במעורבות ,משתקפות בדיאלוג ובמשא ומתן שמתנהל בין משה לבין שניים וחצי
השבטים :
[תנִׂ יאּון] ֶאת לֵב ְּבנֵי
ַאחיכֶ ם ָיבֹאּו ל ִַמלְ חָ ָמה וְ אַ ֶתם ֵת ְשבּו פֹה .וְ ל ָָּּמה תנואון ְ
ֹאמר מֹ ֶשה לִׂ ְבנֵי ָּגד וְ לִׂ ְבנֵי ְראּובֵ ן ַה ֵ
" וַ י ֶ
ֹאמרּו גִ ְדרֹת צֹאן נִ ְבנֶה לְ ִמ ְק נֵנּו פֹה וְ עָ ִרים לְ ַטפֵ נּו .וַאֲ נ ְַחנּו
ָארץ אֲ ֶשר נ ַָּתן ל ֶָּהם יְ הוָּ ה ....וַ יִׂ גְ שּו ֵאלָּיו וַ י ְ
יִׂ ְש ָּר ֵאל ֵמ ֲעבֹר ֶאל ָּה ֶ
ָארץ .אֹא
ָש ב ַטפֵ נּו ְבעָ ֵרי ַה ִמ ְבצָ ר ִמ ְפ ֵני י ְֹשבֵ י ָה ֶ
נֵחָ לֵץ חֻ ִשים לִ ְפנֵי ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל עַ ד אֲ ֶשר ִאם הֲ ִבי ֹאנֻם אֶ ל ְמקו ָֹמם וְ י ַ
נָשּוב אֶ ל בָ ֵתינּו עַ ד ִה ְת נַחֵ ל ְבנֵי יִ ְש ָראֵ ל ִאיש ַנחֲ לָתוֹ  .כִׂ י ֹלא נִׂ נְ חַ ל ִׂא ָּתם ֵמעֵ בֶ ר ַלי ְַר ֵדן וָּ הָּ לְ ָאה כִׂ י בָּ ָאה נַחֲ ל ֵָּתנּו ֵאלֵינּו
ֹאמר אֲ לֵיהֶ ם מ ֶֹשה ִאם ַתעֲשּון ֶאת ַה ָדבָ ר ַה ֶזה ִאם ֵתחָ לְ צּו לִ ְפנֵי יְ הוָה ל ִַמלְ ָח ָמה .וְ עָ בַ ר לָכֶ ם כָ ל
ֵמעֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן ִׂמזְ ָּרחָּ ה .וַ י ֶ
חָ לּו ץ אֶ ת ַהיַ ְר ֵדן לִ ְפ נֵי יְ הוָה עַ ד הו ִֹרישוֹ ֶאת אֹיְ בָ יו ִמפָ נָיוְ ... .בנּו לָכֶ ם עָ ִרים לְ ַט ְפכֶ ם ּוגְ ֵדרֹת לְ ֹצנַאֲ כֶ ם וְ הַ יֹצֵ א ִׂמפִׂ יכֶ ם
לּוצים לִ ְפנֵי יְ הוָה אֶ ֶרץ
ּובנֵי ְראּובֵ ן לֵא ֹמר ֵאת אֲ ֶשר ִׂדּבֶ ר יְ הוָּ ה ֶא ל עֲבָּ ֶדי ָ כֵ ן ַנ ֲע ֶשה .נ ְַחנּו ַנ ֲעבֹר חֲ ִ
ַתעֲשּו ...וַ ַיעֲנּו ְבנֵי ָּגד ְ
כְ נָעַ ן וְ ִא ָתנּו אֲ חֻ זַת נַחֲ ל ֵָתנּו ֵמעֵ בֶ ר לַיַ ְר ֵדן"(לב' ,ו' -לג').
רש"י בפרשנותו מבחין בפערי תפיסת העולם בדיאלוג המתקיים בין משה לבין שניים וחצי השבטים  " :חסים
היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם ,שהקדימו מקניהם לטפם .אמר להם משה :לא כן ! עשו העיקר –עיקר
והטפל -טפל .בנו לכם תחילה ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם".
התוצאה של הסכסוך שפרץ בין שנים וחצי השבטים לבין משה כמייצג את שאר השבטים ,במערכה הראשונה
בפרשתנו ,הוא מודל קלאסי של גישור ,שהביא להסכם ברור שהגדיר את המחויבות של שנים וחצי השבטים
לאחיהם ,לשאת בנטל נשיאת האלונקה במלחמה הצפויה עם הכניסה לארץ ישראל וכיבושה ,אך גם הגדיר את
המחויבות של משה כלפיהם ,לאשר להם בתום המלחמה להקים את קהילתם מחוץ לגבולות הארץ בעבר הירדן
המזרחי.
האם בכך הסתיימה המחויבות של משה כלפי התפוצה הקמה לה בחו"ל ?
מסתבר שלא ,דומה ש הסוגיות של שמירת הזהות היהודית ,החינוך היהודי והמלחמה בהתבוללות ובנישואי
התערובת המעסיקות את סדר היום של התפוצות היהודיות והישראליות בעולם ,כבר העסיקו את משה במקרה
של שנים וחצי השבטים .משה הגדיל לעשות מעבר למחויבותו בהסכם .עדות לכך בדברי הנצי"ב מוולוז'ין (נפתלי
צבי יהודה ברלין )1816-1893בפרשנותו בספרו "העמק דבר" ,דברים  ,ג' ,טז' " :דבשביל שראה משה רבינו
שבעבר הירדן כוח התורה מעט...על כן השתדל להשתיל בקרבם גדולי תורה שיאירו מחשכי הארץ...והשתדל
משה שיתרצו המה לשבת בעבר הירדן ומשום זה הרבה להם נחלה עד שיתרצו" .הנה לנו לראשונה ,הקמתו של
מוסד השליחות של חינוך יהודי מטעם "ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית" של פרשתנו ,או אם תרצו,
שליחי חב"ד בעולם .משה רבנו היטיב להבין את חשיבות השמירה של הזהות היהודית והאידישקייט בגולה
והדרך להניע שליחים ובעלי תפקידים לרילוקיישן ) ) relocationבחו"ל ,היא בין השאר בהעמדת תמריצים
ופיתויים חומריים לשליחים אלו.
המערכה השנייה בטרילוגיה של מקרה שנים וחצי השבטים ,מתרחשת בספר יהושע לאחר כיבוש הארץ:
משה
ֵיהם :אַ ֶתם ְש ַמ ְר ֶתם ֵאת כָ ל -אֲ ֶשר ִצּוָה אֶ ְתכֶ ם ֶ
ַיאמר אֲ ל ֶ
ַשה ,ו ֶ
" ָאז יִ ְק ָרא יְ הושֻ עַ לָראּובֵ נִ י וְ ַלג ִָדי וְ לַחֲ ִצי ַמ ֵטה ְמנ ֶ
ּוש ַמ ְר ֶתם
יתי אֶ ְתכֶ ם .לא ֲ -ע ַז ְב ֶתם אֶ ת -אֲ חֵ יכֶ ם זֶ ה י ִָמים ַר ִבים ,עַ ד ַהיום ַה ֶזהְ .
עֶ בֶ ד ה' ,ו ִַת ְש ְמעּו ְבקולִ י לְ כל אֲ ֶש ר ִ -צּוִ ִ
להיכֶ ם לַאֲ חֵ יכֶ ם כַ אֲ ֶשר ִדבֶ ר ל ֶָהם .וְ עַ ָתה ְפ נּו ּולְ כּו ָלכֶ ם לְ ָאהֳ לֵיכֶ ם,
להיכֶ ם .וְ עַ ָתה ֵהנִ יחַ ה' אֱ ֵ
אֶ ת ִ -מ ְש ֶמ ֶרת ִמ ְצוַת ה' אֱ ֵ
תורה אֲ ֶשר
משה עֶ בֶ ד ה' ְבעֵ בֶ ר ַהיַ ְר ֵדןַ .רק ִש ְמרּו ְמאד ַלעֲשות אֶ ת ַ -ה ִמ ְצוָה וְ אֶ ת ַ -ה ָ
אֶ ל -אֶ ֶרץ אֲ חֻ ז ְַתכֶ ם ,אֲ ֶשר נ ַָתן לָכֶ ם ֶ
ות יו ּולְ ָד ְב ָקה -בוּ ,ולְ עָ ְבדו ְבכָ ל -
להיכֶ ם וְ ָללֶכֶ ת ְבכָ לְ -ד ָרכָ יו ,וְ לִ ְשמר ִמ ְצ ָ
משה עֶ בֶ ד -ה' ,לְ ַאהֲ בָ ה ֶאת-ה' אֱ ֵ
ִצּוָה אֶ ְתכֶ ם ֶ
ּובנֵי ָּ -גד וַ חֲ ִׂצי ֵשבֶ ט הַ ְמנ ֶַשה ֵמ ֵאת ְּבנֵי יִׂ ְש ָּר ֵאל ִׂמ ִׂשלה אֲ ֶש ר ְּ -ב ֶא ֶרץ כְ נָּעַ ן,
ּובכָ ל -נ ְַפ ְשכֶ ם" .וַ יָּשֻׁ בּו וַ ֵילְ כּו ְּבנֵי ְ -ראּובֵ ן ְ
לְ בַ ְבכֶ ם ְ
משה .וַ יָּבאּו ֶאל -גְ לִׂ ילות הַ י ְַר ֵדן אֲ ֶשר ְּב ֶא ֶרץ
ָּללֶכֶ ת ֶאל ֶ -א ֶרץ הַ גִׂ לְ עָּ ד ֶאל ֶ -א ֶרץ אֲ חֻׁ זָּ ָּתם ,אֲ ֶשר נאחֲ זּו -בָּ ּה עַ ל -פִׂ י ה' ְּב ַי ד ֶ -
ַשה ָשםִ ,מזְ בֵ ַח עַ ל ַ -היַ ְר ֵדןִ ,מזְ בֵ חַ גָדול לְ ַמ ְראֶ ה ...וַ יִׂ ְש ְמעּו ְּבנֵי יִׂ ְש ָּר ֵאל,
ּובנֵי -גָד וַחֲ ִצי ֵשבֶ ט ַה ְמנ ֶ
כְ נָּעַ ן ,וַיִ ְבנּו ְבנֵי ְ -ראּובֵ ן ְ
וַ יִׂ ָּקהֲ לּו כָּ ל -ע ֲַדת ְּבנֵי -יִׂ ְש ָּר ֵאל ִׂשלהַ ,לעֲלות ֲעלֵיהֶ ם לַצָּ בָּ א...
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המרכז הישראלי לאפוטרופסות
הקרן לטיפול בחסויים
וַ יִׂ ְשלְ חּו ְבנֵי -יִׂ ְש ָּר ֵאל ֶא ל ְּ -בנֵי ְ -ראּובֵ ן וְ ֶא ל ְּ -בנֵי ָּ -גד וְ ֶאל -חֲ ִׂצי ֵשבֶ ט ְ -מנ ֶַשהֶ ,א ל ֶ -א ֶרץ הַ גִׂ לְ עָּ ד ֶאת -פִׂ ינְ חָּ ס ּבֶ ן ֶ -אלְ עָּ זָּ ר הַ כהֵ ן,
וַ ע ֲָּש ָּרה נְ ִׂש ִׂאים עִׂ מו ,נ ִָּׂשיא ֶאחָּ ד נ ִָּׂשיא ֶאחָּ ד לְ בֵ ית ָאב לְ כל ַמּטות יִׂ ְש ָּר ֵאל ...וַ ָּיבאּו ֶא ל ְּ -בנֵי ְ -ראּובֵ ן ,וְ ֶא ל ְּ -בנֵי ָּ -גד וְ ֶא ל -חֲ ִׂצי
אלהי
ֵ
ָאמרּו כל ע ֲַדת ה'ָ :מה ַ -ה ַמעַ ל ַה ֶזה אֲ ֶשר ְמעַ לְ ֶתם בֵ
ֵשבֶ ט ְ -מנ ֶַשהֶ ,אל ֶ -א ֶרץ הַ גִׂ לְ עָּ ד ,וַ יְ ַד ְּברּו ִׂא ָּתם לֵאמר :כה ְ
יִ ְש ָראֵ ל ,לָשּוב ַהיום ֵמַאחֲ ֵרי ה' ....וְ אַ ְך ִאםְ -ט ֵמָאה אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַ ְתכֶ םִ ,ע ְברּו לָכֶ ם אֶ ל -אֶ ֶרץ אֲ חֻ זַת ה' ,אֲ ֶשר ָשכַ ן ָ -שם
להינּו...
נתכֶ ם לָכֶ ם ִמזְ בֵ חַ ִמבַ לְ ֲע ֵדי ִמזְ בַ ח ה' אֱ ֵ
את נּו אֶ ל ִ -ת ְמרדּוִ ,ב ְב ְ
ִמ ְשכַ ן ה' וְ ֵהָאחֲ זּו ְבתוכֵ נּוּ .ובַ ה' ַאלִ -ת ְמרדּו ,וְ ָ
ידעַ  ,וְ יִׂ ְש ָּר ֵאל הּוא י ֵָּדעִׂ ,אם ְּ -ב ֶמ ֶרד
להים ה' הּוא ֵ
להים ה'ֵ ,אל אֱ ִׂ
ּובנֵי ָּ -גד וַ חֲ ִׂצי ֵשבֶ ט ַה ְמנ ֶַשהֵ :אל אֱ ִׂ
וַ ַיעֲנּו ְּבנֵי ְ -ראּובֵ ן ְ
ּומנְ חָּ ה ,וְ ִׂאם -
תושיעֵ נּו הַ יום הַ זֶ ה ,לִׂ ְבנות לָּנּו ִׂמזְ ּבֵ חַ לָּשּוב ֵמַאחֲ ֵרי ה' וְ ִׂאם -לְ הַ עֲלות עָּ לָּיו עולָּה ִׂ
וְ ִׂאם ְּ -ב ַמעַ ל ּבַ ה'ַ ,אל ִׂ -
יאמרּו ְבנֵיכֶ ם לְ בָ נֵינּו
ַלעֲשות עָּ לָּיו זִׂ ְבחֵ י ְשל ִָּׂמים  -ה' הּוא יְ בַ ֵקש .וְ ִאם-לא ִמ ְדָאגָה ִמ ָדבָ ר עָ ִשינּו אֶ ת -זאת לֵאמרָ :מחָ ר ְ
ּובנֵי ָ -גדֶ ,את ַ -היַ ְר ֵדן ,אֵ ין -לָכֶ ם חֵ לֶק
לה י יִ ְש ָראֵ לּ .וגְ בּול נ ַָתן -ה' בֵ נֵינּו ּובֵ נֵיכֶ םְ ,בנֵי ְ -ראּובֵ ן ְ
לֵאמר ַ ,מה -לָכֶ ם וְ לַה' אֱ ֵ
ּנאמר ַנע ֲֶשה ּ-נָּא לָּנּו לִׂ ְבנות ֶאת -הַ ִׂמ ְזּבֵ חַ  ,לא לְ עולָּה וְ לא לְ זָּ בַ ח,
בַ ה' .וְ ִה ְש ִביתּו ְבנֵיכֶ ם אֶ ת -בָ נֵינּו לְ ִבלְ ִתי יְ רא ֶאת-ה' .וַ ֶ
ּוב ְשל ֵָּמינּו .וְלא-
ּובזְ בָּ חֵ ינּו ִׂ
עלותינּו ִׂ
ֵ
ֲבדת ה' לְ פָּ נָּיו ְּב
דורותינּו ַאחֲ ֵרינּוַ ,לעֲבד ֶאת -ע ַ
ֵ
כִׂ י עֵ ד הּוא ּבֵ ינֵינּו ּובֵ ינֵיכֶ םּ ,ובֵ ין
יאמרּו ְבנֵיכֶ ם ָמחָ ר לְ בָ נֵינּו ,אֵ ין -לָכֶ ם חֵ לֶק בַ ה' " (יהושע ,כב' ,א'  -לא').
ְ
יהושע ממשיך דרכו של משה מתגלה בגדולת מנהיגותו .הוא מקיים את ההסכם שבין משה לשניים וחצי
השבטים ואיננו נסחף לרגשות ולשמועות לכאורה ,אלא יודע שדברים שרואים מכאן לא רואים משם .יהושע
שולח ועדה ממלכתית המייצגת את כל השבטים לבדוק בשטח את העובדות לאמיתן .האם אכן שניים וחצי
השבטים איבדו את זהותם היהודית או לא .האם הם מקריבים על מזבח של עבודה זרה כחוקות הגוי ים ,או על
מזבח המקדש את שמו של הקב"ה .אכן מתנהלת הבדיקה ותוצאותיה החיוביות בדברי פנחס ראש המשלחת
של וועדת הבדיקהַ " :היום י ַָד ְענּו כִ י ְ -בתוכֵ נּו ה' ,אֲ ֶשר לא ְ -מעַ לְ ֶתם בַ ה' ַה ַמעַ ל ַה זֶ הָ ,אז ִהצַ לְ ֶתם ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָראֵ ל
ִמיַ ד ה'" ( יהושע,כב' ,לא') .
הנה מסתיימת הדרמה של המערכה השנייה  ,באפי אנד .כולם מרוצים.
עתה אנו מגיעים למערכה השלישית בטרילוגיה של שנים וחצי השבטים .מערכה זאת מתרחשת לה בגלות
אֹה י יִ ְש ָראֵ ל ֶאת -רּוחַ פּול ֶמ ֶל ְך-אַ שּור,
שומרון ,בתקופה מאוחרת כפי שמתוארת בספר דברי הימים  " :וַיָ עַ ר אֱ ֵ
ַשה; וַיְ ִביאֵ ם ל ְַחלַח וְ חָ בוֹר וְ ָה ָראּ ,ונְ ַהר
וְ אֶ ת  -רּוחַ ִתלְ גַת ִפלְ נ ֶֶסר ֶמלְֶך אַ שּור ,וַיַ גְ לֵם לָראּובֵ נִ י וְ ַלג ִָדי ,וְ לַחֲ ִצי ֵשבֶ ט ְמנ ֶ
גוֹזָן ,עַ דַ ,ה יוֹם ַהזֶה( .דברי הימים א פרק ה ,כו).
האם אקדח המופיע במערכה הראשונה ,יורה במערכה השלישית ?
המערכה השלישית מסתיימת בטרגדיה של גלות באובדן חיי תפוצה וקהילה ובאובדן חבל ארץ .שניים וחצי
השבטים הם הראשונים בגלות שומרון ,שהמעצמה האשורית כופה עליהם הגליה ופיזור לכל קצוות העולם.
קהילתם ותפוצתם מתפרקים לרסיסים קטנים לכל עבר .התפוצה הגדולה השמנה והשבעה של שנים וחצי
השבטים ,מגורשת וגולה ומתפרקת לכל עבר  -לרסיסי תפוצות.
הנה לנו מקרה לימוד של היהודי הנודד ,בדמותה של טרילוגיה בת שלוש מערכות.
אכן צדק א נטון צ'כוב" - ,אקדח שמופיע במערכה הראשונה חייב לירות במערכה השלישית".
חזק חזק ונתחזק.

משרדי ההנהלה ,הגן הטכנולוגי ,בנין  1כניסה ג' מלחה ,ירושלים  96951טל 02-6490000 :פקס02-6795040 :

אפוטרופסות – שקט נפשי וביטחון אישי

התאגיד הציבורי הגדול והוותיק בארץ לשירותי אפוטרופסות ללא מטרות רווח ,שהוקם ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים,
הפועל בשקיפות ,בשותפות ובתודעת שירות.

www.apotropus.org

