
  
  

צריך הושע ליריחו. למה  אנשים, איש מכל שבט (במקום, למשל, שני אנשים כפי ששלח י  12מנגד, את השליחות הצבאית מטיל משה על  
איש מכל שבט בשביל משימות ריגול?). בסיום השליחות הצבאית שבדברים, חוזרים המרגלים עם פרי הארץ ומודיעים שהיא טובה (למה  

מישור התיורי שלשם ב פרשת שלח, שם עונים המרגלים במישור הצבאי ולא  לבאופן הפוך    , מדובר בשליחות צבאית?)  הם עשו זאת אם  
  נשלחו.  כך

תשובה אפשרית אחרת לסתירות בין שתי הפרשות היא לומר שמדובר בשתי שליחויות נפרדות שאוחדו לשליחות אחת בידי משה: ה'  
ציווה לשלוח משלחת תיורית לארץ עם נציג מכל שבט. באופן נפרד, העם מבקש להוציא משלחת צבאית, שתחפור את הארץ. משה  

                                                                                                          יל עליה גם משימות ריגול.החליט לנצל את המשלחת של ה' ומט

 שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                       

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
      

  "ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ" 
  

החסרות   נתונים,  של  (תוספות  התאמות  אי  מציגה  משה,  בדברי  שוב  החוזרת  המרגלים,  פרשת 
  וסתירות) עם התיאור בפרשת שלח:

  
את   בוחר  לך אנשים"),  ("שלח  השליחות  מציע את  ה'  בהם")  בפרשת שלח,  נשיא  ("כל  האנשים 

ומפרט את שמותם ("ואלה שמותם..") ולמטרה לא ברורה (לתור את הארץ, לראות את האנשים, 
את הערים, את פירותיה, את החקלאות בה). בפרשת דברים לעומת זאת, העם מציע את השליחות 

איש אנשים  עשר  שנים  מכם  ("ואקח  האנשים  את  בוחר  משה  לפנינו"),  אנשים  אחד   ("נשלחה 
מטרה צבאית ("ויחפרו לנו את הארץ   –לשבט"), לא מפורטים שמותיהם או תפקידם ולמטרה ברורה  

  מה פשר ההבדלים הנ"ל?   וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן").
  

  כמה תשובות בפרשנים לכך:
ם". ראב"ע מפרש שמדובר באותו סיפור בתיאורים שונים: העם יזם שליחות, ה' ענה "שלח לך אנשי

כציווי אלא   לא  ה'  דברי  מפרשים את  סיפור אחד אך  התיאורים  בשני  הם  גם  רואים  ורמב"ן  רש"י 
  כרשות לבקשת העם. 

למטרה  לתור  יצאו  המגרלים  כי  מוזכר  שלח  בפרשת  שונה:  מצטייר  הסיפור  אופי  זאת,  ולמרות 
המתוארת בתחילת פרשת המרגלים: "ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל". המרגלים 
  מתבקשים לשרטט את הארץ כדי שיצירו אותה לבני ישראל כדבר ממשי וכך יעלו אליה מתוך בחירה.  

ת המרגלים התרים מאסו בארץ, הסיטו את הדיון למישור הצבאי וסיימו בכך שהיא ארץ במקום זא
אוכלת יושביה. בפרשת דברים לעומת זאת השליחות המתוארת היא שליחות צבאית, הכנה לכיבוש 

  הארץ. 



  

חמישי  קהילתי,  שישי,  - טיול 
ביום חמישי ד' |    לחוף פלמחים 

בשעה  12/8אלול,    ,16:00 
ונצא  פלמחים  בחוף  ניפגש 

רגלי מתאים   (לא  לטיול 
נישן באוהלים בלילה    .לעגלות)

לחוף הצמוד  בבוקר ו  במתחם 
בים מוזמנים!.  נבלה  נא   כולם 

להירשם מראש על מנת שנוכל 
בקבוצת להיערך פרטים   .
 הווצאפ.

 

קהילתית  שלישית  |   סעודה 
ואתחנן,  פרשת  הבאה,  בשבת 

סעודה   18:30בשעה   נקיים 
שלישית קהילתית ברחבת בית 

מוזמנים!  הכנסת.     פרטיכולם 
 הרשמה בקבוצת הווצאפ.

  

  

  

  תקציר הלכות ט' באב שחל במוצאי שבת: 
  

  ) אוכלים ושותים כרגיל. 19:48במהלך השבת עד כניסת הצום ([] 
  הסנדל). [] החל משעת כניסת הצום חלים איסורי הצום: אכילה, שתיה, רחיצה וסיכה (למעט נעילת  

  ) יאמר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", ויחליף בגדים ונעלים. 20:27[] כשמגיע זמן צאת שבת (
  [] כיוון שנכנס הצום ואי אפשר להבדיל על כוס, נדחית ההבדלה על הכוס לצאת הצום. 

  בביה"כ הקהילתי). 20:45חלפת בגדים ונעלים יתפלל ערבית של מוצאי שבת ([] לאחר ה
  כבכל מוצאי שבת. [] בתפילת ערבית יאמר "אתה חוננתנו"

  [] אחרי ערבית, לפני קריאת מגילת איכה, ידליק נר בביה"כ ויברך "בורא מאורי האש". 
  ים ונר.[] עם צאת הצום, לפני שאוכלים ושותים, מבדילים על הכוס ללא בשמ

  
 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

קהילתי   ביומן  התחדשנו 
תוכלו |    מקוון! מעכשיו 

להתעדכן בארועי בית הכנסת 
האישי  גוגל  ביומן  הקהילתי 

על   שלכם ללחוץ  מוזמנים   |
בקבוצת  שפורסם  הקישור 
יתעדכן  והיומן שלכם  הווצאפ 

  באירועי ביה"כ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

טוב   זריק למזל  משפחת 
  ! להולדת הבת

  
טוב כל  ל  מזל 

שחוגג   מי 
ולא  השבוע 
  עדכן את  פרטיו 

  בשאלון הקהילתי! 
  

רוזנבלום, לתודה   משפחות 
וגרד שושן  על גביר,  נר 

  ות הנדיב התרומות
  לביה"כ!  

בית   ברחבת  נשים  מסיבת 
ביום שלישי,  |    הכנסת הקהילתי 

אב   בשעה  20/7י"א   ,20:30 ,
לנשים,  ריקודים  מסיבת  נקיים 
הקהילתי  הכנסת  בית  ברחבת 

זיתים. שתילי  כולן   ברחוב 
משהו  ולהביא  להגיע  מוזמנות 

  ניפגש! טעים

אנחנו  20/7-ב
נפרדים ממשפחת 
ריינקוב שעוזבים 
לחריש. תודה רבה 
על כל העשייה, 
בהצלחה במקום 
החדש ויישוב טוב 

 מכל הקהילה!



  

  

  

  

  אב לכיסוי ראש.  מחיג' –ים צאה לנשר בן שמן והרמפגש משפחות ביעמאירועי השבוע: 
  תודה לכל המשתתפים! 

  


