סיפורו של מקום עץ השקד

"ו

יְהִי ִמ ָּמחֳָרת ,וַּיָבֹא מֹׁשֶה אֶל אֹהֶל
הָעֵדּות ,וְהִּנ ֵה ּפַָרח ַמּטֵה ַאהֲֹרןְ ,לבֵית
ֵלו ִי; וַּיֹצֵא פֶַרח וַּיָצֵץ צִיץ ,וַּיִג ְמֹל
ׁשְֵקִדים" (במדבר י"ז ,כ"ג) .בחירת משרתי
ה' ,אהרון לבית לוי על–ידי עץ השקד אשר
הינו ראשון לפרוח מבין פירות הקיץ איננה
מקרית .ניתן להבחין בסיפור ברירת נבחרי
ה' לאחר פרשיית קרח ועדתו סמל מרכזי
בעל משמעות רחבה ביותר .עץ השקד
שהוזכר כאן מסמל עבורנו את הראשון
לפרוח ,שקדנות וזריזות אשר מהווה
למשרתי ה' אזכור כיצד יש לנהוג בעבודת

ה' .הכתוב מציין את שלושת
שלבי התפתחות העץ "ויצא
פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים"
 לבלוב ,הנצה והבשלת הפרי,זהו הנס האמיתי בבחירת
נבחרי ה' דבר אשר התרחש בזמן קצר כל
כך .חז"ל אומרים על השקד כי הוא הזריז
שבעצים ,ויש לכך שני טעמים .כידוע עץ
השקד הוא הראשון לפרוח מבין שאר עצי
הפרי הארצישראליים .בנוסף לכך פרק
הזמן שבין הפריחה להבשלת הפרי הינו
הקצר ביותר לעומת שאר העצים .השקד

מבט להתיישבות
מעלה חבר

ל

פני קצת יותר מ– ,26בז' בשבט
תשמ"ב ( ,)31.1.82עלתה
לקרקע היאחזות נח"ל בשם
נח"ל יקין .כשנה וחצי לאחר מכן ,בט"ו
באלול תשמ"ג ( ,)24.8.83יצאו 11
משפחות מקריית ארבע עלו לנקודה
ואזרחו את ההיאחזות .שמו של היישוב
החדש שהוקם מצפון להיאחזות הנח"ל,
היה "מעלה חבר" .החברים ,חלקם בוגרי
ישיבת ניר מצאו במקום מבנים מוכנים
למגורים ולבית כנסת ,אך עמד לפניהם
אתגר גדול .הדרך למעלה חבר באותם
ימים עברה דרך הכפר בני נעים ,דרך זו
הובילה מקרית ארבע למעלה חבר בלבד
ללא חיבור לאף אחד מיישובי האזור
האחרים .במקום לא היתה מכולת ולא
מקווה ו– 11המשפחות קבעו תורנות
נסיעה לשבתות על מנת שיישאר מניין
ביישוב לשבת .במשך שנותיו הראשונות,
היישוב כמעט ולא גדל .בשנת תש"ן
( )1990החלו להגיע משפחות חדשות,
מרביתן מישיבת "שבי חברון" שבחברון.
בשנת תשנ"ב ( )92הצטרפו משפחות
נוספות והיישוב גדל לכ– 20משפחות.
יחד עם גל הקליטה של תשנ"ב
הוקמה ביישוב "ישיבה קטנה"  -כחלק
ממוסדות ישיבת שבי חברון .בישיבה
לומדים באופן אינטנסיבי לימודי
קודש ,ובמקביל זוכים ללימודי העשרה
בתחומים נוספים .בישיבה לומדים
תלמידים מכל רחבי הארץ ,ובהם
כמובן ילדי המקום .בשנת תשנ"ט ()99
הוקם בניין הקבע של הישיבה .כקוריוז
מספרים במעלה חבר ,כי מי שגרם
לגידול חד במספר המשפחות שנקלטו
היה דווקא שמעון פרס "שלא באשמתו",
בראיון פומבי הוא טען שישנם יישובים
"מיותרים" שאותם יש לפנות .כדוגמא
הזכיר שני יישובים  -נצרים שבגוש
קטיף ומעלה חבר שבהר חברון .בתוך
שנה הוכפל(!) מספר המשפחות ביישוב
לכ– .40את ההתבטאות האומללה הזו
זוכרים ביישוב עד היום דווקא לטובה.
בשנת תשנ"ח ( )98הוקמה מדרשת
מעלה חבר .המדרשה מארגנת מסיבות
חומש וסידור ,ימי שדאות ,חגיגות בר
ובת מצווה ,ימי עיון וסמינרים בנושאי
ארץ ישראל ,תורה ומדע ועוד .במדרשה

ישנו מרכז אירוח לקבוצות תלמידים
ומשפחות ,והיא מקיימת פעילויות
במעלה חבר ובשאר חלקי הארץ.
ילדי היישוב לומדים במוסדות החינוך
בקרית ארבע ,אחה"צ מתקיימות
לילדים פעילויות מגווונות :חוגים,
מועדונית וספריה מטעם המועצה.
לימוד בחברותא עם תלמידי הישיבה
הקטנה ,תלמוד תורה וסניף בני עקיבא
נפרד .בשבתות מתקיים עונג שבת
לכל קבוצת נוער בבתי התושבים ,דבר
התורם לגיבוש בין המבוגרים והנוער
ומוסיף לתחושה המשפחתית ביישוב.
רב היישוב מהווה ציר מרכזי בהווית
היישוב ומעורב בנושאים ציבוריים
ובשאלות הנוגעות לתקופה .הרב מעורב
גם בשאלות הנוגעות בחינוך ובחכמת
חיים שמעבר להלכה .התושבים נהנים
מדי ערב משיעור בדף היומי ובהלכה,
ובשבת משיעורים לקבוצות גיל שונות.
כיום מונה היישוב  50משפחות .ביישוב
פעוטון ,בית כנסת ,מקווה ,גני ילדים
תורניים מעולים ,ספריה ,גן משחקים,
מועדון ,מרפאה מגרש כדורסל .בקיץ
הקרוב תיפתח בעז"ה שכונה חדשה
של בתי אמנה  - 7בתים יפיפיים חד–
משפחתיים למכירה בכ–₪480,000
(יש אפשרות לשכירות לשנה אחת).
הנוף הנשקף מהיישוב מרהיב,
ומשתרע לרוחב המדבר עד הרי מואב.
אנשי המקום נהנים מאוד גם מהנוף
הגיאוגרפי וגם מהנוף האנושי ,ביישוב
בו התושבים חיים על פי ערכי תורה
ומצוות ,חינוך ואהבת הארץ.
תמונת מצב תשס"ח (:)2008
יישוב קהילתי המונה כ– 50משפחות
(כ– 210ילדים).
מרחק מירושלים  39ק"מ ,מרחק
מבאר שבע  56ק"מ.
גובה  810מ' מעל פני הים.
תעסוקה במקום :מדרשה ליהדות ,ישיבה
קטנה ,חברה למחקרים ביוטכנולוגיים,
מפעל לייצור תשמישי קדושה# .
לפרטים :רכז קליטה ,דניאל רייזר
02-9960872 ,057-7504659
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שאל את רבי יהושע בן חנניא אמר לו:
מהיכן הקב"ה מציץ את האדם לעתיד
לבא? אמר לו :מלוז של שדרה .אמר לו:
מנין אתה יודע? אמר לו :איתיתיה לידי
ואנא מודע לך .טחנו ברחים ולא נטחן,
שרפו באש ולא נשרף ,נתנו במים ולא
נמחה ,נתנו על הסדן והתחיל מכה עליו
בפטיש  -נחלק הסדן ונבקע הפטיש ,ולא
חסר כלום" (בראשית רבה כ"ח ,ג')
יוצא אפוא כי יש לוז בדומם (בית
אל) ,בצומח (שקד) ,ובאדם (עצם הלוז).
שלושתם קשורים ליכולת לפרוח לחיות
למרות שנראה כמת .עץ השקד בשלכת
נראה יבש ומת ,אך גנוזים בו כוחות
חיים רבים אשר יהפכו אותו לעץ המהיר
ביותר .והוא העץ אשר יוכיח את בחירת
ה' בשבט לוי כמנהיגי העם כברכת משה
רבנו לשבט לוי "יֹורּו מִׁשְ ָּפטֶיָך ְליַעֲֹקב
ו ְתֹוָרתְָך ְלי ִׂשְ ָראֵל" (דברים ל"ג י').
בית–אל היא המקום המקודש הראשון
שבו יעקב חולם את החלום על המלאכים
העולים ויורדים בסולם ובו הובטחה לו
ארץ ישראל "הָאֶָרץ ֲאׁשֶר ַאּתָה ׁשֹכ ֵב ָעלֶיהָ לְָך
ֶאּתְנ ֶּנ ָה ּולְז ְַרעֶָך" .ומכח הבטחה זו אנו יורשים
ונוחלים את הארץ בימינו אנו .ועצם קטנה
יש באדם אשר מחכה בקבר שנים רבות
אך בבוא עיתה  -יצמח מהאדם המת איש
חדש במהרה בימינו אמן# .

פורח סביב ט"ו בשבט ופירותיו מבשילים
לפני חג השבועות במשך זמן של שלושה
חודשים לערך .לעומתו פריחתו של הזית
היא באייר והמסיק נערך אחרי החגים
 חצי שנה אחר כך! הפריחה של התמרהיא לפני פסח ולכן התירו לאנשי יריחו
להרכיב דקלים בערב פסח למרות שהוא
נחשב כיום–טוב האסור במלאכה (מסכת
פסחים פרק ה') .הגדיד (הקטיף) של הפרי
במהלך חודש תשרי  -גם כאן פרק זמן
של חצי שנה בין הפריחה לפרי.
השקד נקרא בתורה לעיתים לוז "וַּיִּקַח
מּקַל ִלבְנ ֶה לַח ו ְלּוז( "...בראשית ל'
לֹו יַעֲֹקב ַ
ל"ז) ,בערבית נקרא השקד לאוז ובארמית
לוזא .השם לוז הוא גם שמה של בית
אל" .וַּי ְִקָרא אֶת ׁשֵ ם הַּמָקֹום הַהּוא ּבֵית–אֵל;
ו ְאּולָם לּוז ׁשֵ ם הָעִיר לִָראׁשֹנ ָה" (בראשית כ"ח
י"ט) .גם בספר שופטים כאשר בני יוסף
כובשים את נחלתם "וַּיָתִירּו בֵית יֹוסֵף
ְּבבֵית–אֵל; ו ְׁשֵ ם הָעִיר ְלפָנ ִים לּוז" (פרק א'
כ"ג) .בגוף האדם יש עצם מיוחדת מאד
 עצם הלוז .היא העצם אשר נמצאתבתחתית עמוד השדרה וחז"ל אומרים
במדרש כי היא העצם אשר נשארת
באדם לאחר מותו וממנה תתחיל תחיית
המתים .עצם הלוז חזקה מאד ואי אפשר
לשבור אותה" .אדריאנוס שחיק עצמות

(תודה לז'אבו ארליך)

חברתית
בית–מדרש תורני למנהיגות
ע"ש רס"ן בניה ריין ז"ל בשיתוף האגודה להתנדבות בעם ,מבראשית ,מדרשת איילת השחר

המסלולים :סטודנטים ,בני שירות לאומי
ובוגרי י"ב (מכינה גם לחצי שנה).
בשעות הבוקר :שיבוץ בתפקידי התנדבות
מאתגרים לאחריות חברתית בשכונות י-ם.
משעות אחה"צ :לימוד חווייתי מידי יום.
התוכנית כוללת :מגורים ,כלכלה ,סדנא
אות ופעילות חברתית.
הכרה אקדמית למתמידים

יום פתוח

יום שני
כ"ז סיון ( )30.6מהשעה 16:30
בית הכנסת
"זכרון קדושים רח' אורוגוואי 22
ק
רית-יובל  ,ירושלים (קווים)18 ,22 :

הרשמה מראש בלבד

לפרטים :הרב חיים ברוך ,ראש ביהמ"ד02-6416193 ,052-5416192 :
יהודה שפר :לבני ש"ל  -האגודה להתנדבות 050-9521012 ,050-3161108
הרב רונן סלעrmsela@gmail.com | 03-9365475 ,052-8990264 :
שיקה צהר050-7420845 :
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

להתעלות בלימוד תורה ועיצוב האישיות
תוך תרומה משמעותית לקהילה
בשנה"ל תשס"ט תפָתח תכנית ייחודית
לבני שירות–לאומי ומכינות בקרית–יובל  -ירושלים

לא רק האגדה לבדה
תואר באור הרעיון הבהיר של תורת ארץ ישראל,
כי אם גם ההלכה ,כי הפרטים נלמדים בארץ
ישראל מתוך הצטרפותם להארה הכללית:
הסברות ,ניתוח הפסוקים ,שרשי השיטות
ומובנן הכללי הנעוץ בעמקי החיים
הרוחניים והמעשיים
(הראי"ה קוק זצ"ל ,אורות התורה י"ג ,ד')

אחינו חקלאי גוש קטיף גורשו מביתם ומטה לחמם נגדע .כעת הם נאלצים
להתמודד עם גזרה חדשה  :מאבק משפטי בבית הדין הארצי לעבודה למניעת
תקדים מסוכן.
לאחר הגירוש פנו פועלים פלשתינים והחליטו לתבוע מחקלאי גוש קטיף פיצויי
פיטורין בטענה שהחקלאים "פיטרו" אותם מעבודתם.
אם ,חלילה ,יצליחו הפועלים הפלשתינים לקבל את דרישתם בבית הדין הארצי
לעבודה ,יהיה בכך תקדים משפטי שיגרור אחריו גל של תביעות דומות כנגד כל
חקלאי גוש קטיף שהעסיקו בעבר פועלים פלשתינים.

ארגון 'עזרי' בשיתוף וועד חקלאי גוש קטיף הקים קרן מיוחדת
למימון המאבק המשפטי בבית המשפט.
רבה הראשי של קריית ארבע-חברון הרה״ג דוב ליאור שליט“א:
“אני פונה בזאת לכל מי שיכול לעזור ולתרום באמצעות עמותת עזרי
שעוזרת ותומכת באחינו ואחיותינו ,מגורשי גוש קטיף ,ובעיקר לחקלאים
שבהם .עמותת עזרי מסייעת למגורשים להשתקם מחדש וכל התורמים
יתברכו מן השמיים“.
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

"ואת עפרה יכוננו"  -תשעת הבתים בעפרה.

על הפרשה קרח
הרב ארל'ה הראל  -ראש ישיבת שילה

ל

ביכורי הארץ

אחר מותם של קורח ובני עדתו,
כתוצאה ממחלוקתם עם משה רבנו
ע"ה ,אשר נבעה מתלונתם של בני
ישראל על בחירת מעמד הכהונה ,מסדירה
התורה את מערכת היחסים הטעונה הזאת.
פרשייה שלימה ,הנאמרת דווקא כאן,
מוקדשת לפירוט ההסכם ההדדי בין מעמד
הכהונה ועם ישראל  -אלה ישרתו את
העם בענייני הקודש ,והעם ,מצדו ,יגמול
להם במתנות הכהונה האמורות לכלכל את
הכוהנים והלווים נטולי הנחלה.
לא כל מתנות הכהונה מוזכרות כאן ,אך
בולטת ביניהן מתנת הביכורים ,וכלשון הכתוב:
"ּבִּכּוֵרי ּכָל ֲאׁשֶר ְּבאְַרצָם ֲאׁשֶר יָבִיאּו לַה' לְָך
יִהְי ֶהּ ,כָל טָהֹור ְּבבֵיתְָך יֹאכֲלֶּנּו" (במדבר פרק י"ח
י"ג) .ישנו כאן דגש משמעותי ביותר על הקשר
בין הביכורים לארץ .שלא כמו מתנות הכהונה
האחרות ,שחלקן ודאי אינן תלויות בארץ ,וגם
אלו שכן ,הדבר נאמר בהן בעקיפין (בניסוחים
שונים ,כגון " ַּדּבֵר אֶל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל ו ְ ָאמְַר ָּת ֲא ֵלהֶם
ׁשּמָה.
ְּב ֹב ֲאכ ֶם אֶל הָאֶָרץ ֲאׁשֶר אֲנ ִי ֵמבִיא ֶא ְתכ ֶם ָ
וְהָי ָה ַּב ֲאכ ָ ְלכ ֶם ִמ ֶּלחֶם הָאֶָרץ ּתִָרימּו תְרּומָה לַה'.
ֵראׁשִית עֲִרסֹ ֵתכ ֶם ַחּלָה ּתִָרימּו תְרּומָה ִּכתְרּומַת
ּגֶֹרן ּכֵן ּתִָרימּו אֹתָּה .מֵֵראׁשִית עֲִרסֹתֵיכ ֶם ִּתּתְנּו
לַה' ּתְרּומָה לְֹדֹרתֵיכ ֶם" [במדבר פרק ט"ו י"ח -
כ"א] ,הנאמר בתרומה ,ועוד) .כאן מצוי קישור
מהותי אל הארץ " -בכורי כל אשר בארצם".
הדבר בולט במיוחד בהשוואה לפסוק הקודם
(י"ב)ּ" :כֹל ֵחלֶב י ִ ְצהָר וְכ ָל ֵחלֶב ּתִירֹוׁש וְדָג ָן
ֵראׁשִיתָם ֲאׁשֶר יִּתְנּו לַה' לְָך נ ְ ַתּתִים" ,המדבר
בתרומה גדולה (רש"י כאן עפ"י חז"ל) ,ובו לא
ירושלים
כניסת שבת 19:14
צאת השבת 20:31

תל אביב חיפה
19:22
19:29
20:35
20:34

מוזכר כלל קישור לארץ.
ההסבר לכך ,טמון בהבנת ההבדל בין
הביכורים לכל שאר המתנות .בכל המתנות,
האדם קובע את הקדושה באופן בחירי .כרי
דגן מונח לפניו ,וכל החטים בכרי יכולות
להפוך לתרומה ,למעשר וכד' .עליו לבחור,
להרים ,ולהבדיל בין הקודש לחול .האדם,
בכוחו ,הוא היוצר את הקדושה במופרש,
והיא נקבעת באופן מקרי .לא כך הוא כאשר
מדובר בביכורים .כאן אני אינני הקובע מה
יוקדש .מה שביכר ,אותו פרי שהקב"ה נתן
בו הכח לצמוח ראשון ,הוא הקדוש .נכון
הוא ,שנדרשת הקדשה ,והפרי הראשון איננו
קדוש מעצמו (ולכן ,כיום ,כאשר לצערנו
איננו יכולים להביא ביכורים אל הכהן,
הצריך לאוכלם בטהרה ,איננו מפרישים כלל
ביכורים ,וממילא הקדושה לא חלה על הפרי
המבכר) ,אך אין באפשרותי לבחור פרי אחר,
ואותו לקדש בקדושת ביכורים .אמנם ,אני
יכול להוסיף על הפרי הראשון כמה שארצה,
ואפילו את כל פירותי יכול אני לעשות
ביכורים (וזו היא 'תוספת הביכורים') ,אך,
קודם כל ,הפרי שביכר הוא יסוד הביכורים.
מהלך זה בעבודת ה' ,הוא עניינה של ארץ
ישראל .ישנם הטועים לחשוב ,שקדושתה של
הארץ נובעת ממעשינו .ולא היא  -ה' יתברך
קידשה ,עוד מששת ימי בראשית .קדושתה
העצמית קבועה ועומדת ,היא מעין 'ביכורים'
של ה' בעולמו ,שהרי ממנה הושתת ונברא
העולם ,היא הראשית של היצירה ,וה' יתברך
המשך בעמ' 5

חברון
19:27
20:31

שכם
19:19
20:32

באר–שבע
19:29
20:31

חדשות ישע
המאבק להגנה על בתי עפרה
· היישוב עפרה טען בתגובה שהגיש ,כי
ארגוני השמאל ,חיפשו באופן מלאכותי מי
שיטען שהוא בעל הזכויות במקרקעין .אותם
ארגונים ,נכתב בעתירה" ,הינם בעלי אוריינטציה
פוליטית מובהקת ,אשר דאגתם לזכויות האדם
כביכול בשטחים הינה סלקטיבית לחלוטין,
כשהם פועלים למען אינטרסים פלסטיניים
דווקא".
· בנוגע לטענת תום הלב הוסיף והוכיח
היישוב עפרה כי העותרים ידעו בכל העת על
הבנייה ועבודות העפר שנעשו בשטח שהם
טוענים לבעלות עליו .בתצלומי אוויר וראיות
נוספות שהגישו לבית המשפט ,מוטבעים
תאריכים לפני כמעט שנה! היישוב עפרה טען
כי "העותרים בחרו להמתין בכוונת מכוון עד
לסוף בניית הבתים ,וזאת ,על מנת לגרום ליישוב
עפרה ,לקבלן הבונה את הבתים ולרוכשי יחידות
הדיור נזק כספי בלתי הפיך ,ולהביא למצב
שלאחר שבניית הבתים הסתיימה ,וההשקעה
הכספית הוצאה במלואה ,לא ניתן יהיה לאכלס
את הבתים" .היישוב גם הראה מקרים דומים
בעבר בהם חיכו ארגוני השמאל עד לשלבים
האחרונים של הבנייה והאכלוס על מנת לנצל
את בית המשפט העליון כך שהנזק יהיה הגדול
ביותר.
· חרף העובדה שהישוב עפרה הוקם בהסכמת
ממשלת ישראל בשנת  ,1975תוכנית המתאר
שלו מעולם לא קיבלה תוקף ,ומעוכבת זה שנים
רבות מטעמים פוליטיים גרידא .למרות עובדה
זו ,הבנייה ביישוב מתבצעת בהתאם לתוכנית
המתאר שהוגשה לרשויות התכנון ונמצאת
בהליכי אישור ,כך שכאשר זה יאושר ,הבנייה
תתאים לתוכנית המתאר.
· כל רשויות הממשלה ידעו על הסיכום לגבי
הבעלות על הקרקע ,כיוון שכלל התשתיות

לפני שלושה שבועות עתרו ארגוני השמאל
הקיצוני "יש דין" ו"בצלם" לבג"ץ ,יחד עם
חמישה פלסטינים ,תושבי הכפר עין–יברוד,
בדרישה לעצור את בנייתם של תשעה בתים
המוקמים לטענתם על אדמותיהם .העותרים
טוענים גם לבעלות על קרקעות בעפרה עליהם
נבנו בתים בין השנים .2005 - 1992
בעתירה שהוגשה נגד שר הביטחון ,אלוף
פיקוד המרכז ,היישוב עפרה ,ומועצה אזורית
בנימין מבקשים העותרים להורות לרשויות
לממש צווי הריסה שהוצאו לבתים בעבר עד
מתן פסיקה בעניין.
במקביל להגשת תגובת המדינה הגישו
היישוב עפרה והמועצה אזורית מטה בנימין,
תגובה מטעמן שכפרה בתום ליבם של העותרים
ובעצם הטיעונים שלהם לבעלות על הקרקע.
עיקר הטיעונים של עפרה והמועצה האזורית
בנימין הן:
· בשנת  1989נרכשו שטחי אדמה מאת בעלי
המקרקעין הפלסטינים ,ובתיווך המוכתארים
של הכפר עין יברוד ,ובכלל זה האדמות עליהן
נבנו הבתים בגללם הוגשה העתירה .בשל
העובדה שהמוכרים חששו לחייהם ,הוסכם כי
הזכויות במקרקעין לא יירשמו בלשכת רישום
המקרקעין על שם היישוב 'עפרה' ,שרכש את
האדמות .בנוסף הוסכם כי היישוב עפרה יוכל
לעשות באדמות כרצונו כבעלים לכל דבר
ועניין.
· בין השנים  2005 - 1992בנה היישוב עפרה
בתים באותן החלקות .הבתים נבנו ואוכלסו בין
אותן השנים ,כשלא הוגשה בעניין זה ולו תלונה
אחת מצדם של תושבים פלסטינים כלשהם
מהכפר הסמוך עין יברוד .זאת כאמור ,משום
שאיש לא חלק על כך שהמקרקעין נרכשו על
ידי היישוב.

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים
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· הישוב טען כי לא קיבל מעולם כל צו
להפסקת עבודה או צו התרעה לביצוע על ידי
המנהל האזרחי .כמו כן טען היישוב כי נכון
ליום הגשת התגובה ,הבתים כולם מאוכלסים
במשפחות ומחוברים למים ,חשמל וביוב .כלומר
כל נושא צו הפסקת העבודות הוא מיותר.
מאז הוגש הבג"צ הוקמו צוותי עבודה
משותפים למועצת יש"ע ,אמנה ,המועצה
האזורית והיישוב עפרה לטיפול בסוגיה
על מכלול רבדיה המשפטיים ,הציבוריים
והתקשורתיים# .

ביישוב נבנו במימון משרדי הממשלה השונים,
ובידיעתם המלאה על המצב הסטטוטורי
התכנוני .כמו כן ,מבני הציבור ביישוב מומנו
באמצעות כלל משרדי הממשלה.
· חלק מהקרקע שבגללה הוגשה העתירה,
הוקפה עם השנים בבתים נוספים מה שמוכיח
שתי נקודות עיקריות :תושבי עפרה שרכשו
את הבתים מהקבלן ,לא יכלו להעלות על דעתם
כי יש בעיה עם הזכויות על הקרקע .כמו כן
לא יכולים הפלסטינים הטוענים לבעלות על
הקרקע לטעון כי לא ידעו על הבנייה.

�

מזל טוב

לישי ואפרת הולנדר לרגל נישואיכם
בית מועצת יש"ע וצוות שילה  /ברכץ
3

יש"עמדה

המעברים וציר פילדלפי שישראל
נטשה ,טביעות האצבע האיראניות
וחיילי משמרות המהפכה מטהראן
שמאמנים אלפי צעירים .זו לא
רגיעה .זה בלוף .חמאס מקים צבא
טרור רצחני שמטרתו הסופית היא
השמדתה של מדינת ישראל .זו
האמת .בעוד בישראל מנצלים אנשי
עוטף עזה את הרגיעה להתאווררות,
לחזור לעבודה החקלאית ,לשוב
לבתים שניזוקו מרקטות הקסאם כדי
לאמוד את הנזקים ,בצד השני מנצלים
את הרגיעה בשביל מטרה אחת בלבד
 להתכונן לסיבוב הבא.כאשר צה"ל מקבל הנחיות
להפסיק את הטרור ,הוא מצליח
להביא לפגיעה משמעותית ביכולת
הצבאית של אויבינו .כאשר חיילינו
הלוחמים פועלים מבלי שיד אחת
קשורה להם מאחורי הגב ,הם מביאים

הבלוף
'תהדיה'' ,הודנה' או רגיעה.
תקראו לזה איך שתקראו .זה לא
ישנה את העובדה שממשלת
ישראל רוקדת לפי חלילו של
החמאס ,ארגון טרור רצחני
השייך לציר הרשע ולג'יהאד
העולמי .כאשר החמאס מבקש
רגיעה ,על קברניטי המדינה
להורות לצה"ל להגביר את
הלחץ כדי להשיג הכרעה צבאית
נגד ראשי הטרור .במקום זאת
הם נעתרים לדרישות חמאס
שמבקש את הרגיעה רק בשביל
מטרה אחת :התעצמות צבאית
והברחת כמויות אדירות של נשק
 -להתכונן לסיבוב הבא.

עמם הישגים של פגיעה בראשי
ארגוני הטרור וביכולותיהם ,בחוליות
מחבלים בדרכם לשיגור רקטות
קסאם וטילי גראד ,ובתשתיות
הארגונים.
דווקא במציאות שבה ראשי חמאס
פונים לישראל ומבקשים רגיעה ,על
ישראל להגביר את הלחץ ,להגביר את
הסיכולים ולתת לצה"ל לנצח ולרוצץ
את ראש הנחש .אם מנהיגי האויב
חפצים ברגיעה זו עת חולשתם ,ופסק
הזמן שהם מבקשים מהירי נועד
מבחינתם כדי למלא את המצברים,
לקראת הסיבוב הבא ,שסיכויים רבים
שיהיה קשה יותר.
אבל כדי להחליט על צעדים
מעין אלו דרושה מנהיגות רצינית
אמיצה שקולה ואחראית ,בעלת
כתפיים רחבות ,חשיבה לטווח
רחוק יותר ,ועיניים היודעות
לראות ראיה רחבה של המציאות.
מנהיגות היודעת שלא יהיה פיתרון
בדרום בדמותם של הסכמי רגיעה
למיניהם ,ושל 'הודנות' ו'תהדיות'
מפוקפקות .מנהיגות הקשובה
לרחשי קציני הצבא הבכירים
האומרים שוב ושוב כי מבצע 'שלום
הדרום' הוא כורח המציאות ושככל
שיתעכב מבצע צבאי ברצועת עזה
למיגור קיני המחבלים ,כך האויב
יתחזק ויתכונן טוב יותר ,דבר
שעלול לגרום למספר רב יותר של
אבידות בצד הישראלי.
במקום זאת ,ממשלת ישראל
והעומד בראשה נוהים אחרי מקסמי
שווא והבטחות של מרצחים השוות
כקליפת השום ,בשביל לקבל אולי
כמה שעות של שקט ,שיסירו מעל
גבם את הלחץ ואת הזעקה של תושבי
שדרות ועוטף עזה .אחרי הכל ,יש
בחירות בפתח# ...

השיח הציבורי בימים האחרונים
מלא ברמייה עצמית ובהונאה.
הדיבורים על רגיעה כביכול באזור
עוטף עזה ועל הישגיה של ישראל
במשא ומתן מול חמאס הם דברים
ריקים מתוכן ,אשר מנסים לצייר
מציאות כושלת בצבעים ורודים,
ולעטוף החלטות נבובות וריקות
מתוכן בעטיפה יפה כדי לנסות ולשווק
אותן לציבור כ"החלטות אמיצות" של
"מנהיגות נחושה".
אבל האמת צריכה להיאמר.
ממשלת ישראל רוקדת לפי חלילו
של החמאס ,ארגון טרור רצחני
השייך לציר הרשע ולג'יהאד
העולמי .כאשר החמאס מבקש
רגיעה ,קברניטי המדינה עטים על
ההצעה כמוצאי שלל רב  -הנה יהיה
אפשר להשיג שקט עבור שדרות
ועוטף עזה ,ונעתרים לדרישות
חמאס ,לפי לוח הזמנים שהוא
מקציב .אבל אותם מחליטנים
מתעלמים ממה שקורה מתחת
לפני השטח .ההתעצמות הצבאית
של חמאס ,הברחות הנשק בכמויות
בלתי נתפסות דרך המנהרות,
4

בשם אמרם
יצחק טבנקין" :זכותם של
היהודים לעלות ולהתיישב
בכל חלקי הארץ השלמה"
יצחק טבנקין ,מנהיג בתנועת העבודה,
פעיל בתנועה הקיבוצית .היה לאחד
מהוגי הדעות ומהקולות העיקריים של
התנועה הקיבוצית .טבנקין נפטר לפני
 37שנה בי"ג בסיוון תשל"א.
"...אנו בטוחים שהארץ תהיה שלמה
 ושלמותה תושג אם בדרכי שלום ואםבמלחמה .אם יכפו עלינו מלחמה נחזיר
את שלמות הארץ .אולם אנו בטוחים
שהחלוקה היא דבר חולף .זכותם של
היהודים לעלות ולהתיישב בכל חלקי
הארץ השלמה .בכל מקום שהוא ריק

ביכורי הארץ

וניתן להתיישבות… הקיבוץ המאוחד
רואה את ההתיישבות כנשמת אפו,
כמטרתו ,ואת שלמות הארץ הוא
רואה כהכרחית מבחינה התיישבותית,
כלכלית וביטחונית .זהו צורך הנובע
מהקשר שישנו בין ההר והעמק; בין
המים שבצפון לבין האזורים היבשים
שבדרום .זהו צורך הנובע מהקשר
הטבעי שבין שני עברי הירדן# ".
(מתוך הרצאה ,תשי"ג )1953 -
שנות דור של ישיבה במקום מסוים ,נמתח חן
מקום על יושביו .אנו באנו ארצה ממרחקים,
שלוש פעמים ,ובכל פעם באנו כגולים
השבים לביתם ,לא כבני המקום הדרים בו
מאז ומעולם .לא בחרנו לגור כאן ולחיות
כאן ,נבחרנו לכך ע"י ההשגחה האלוקית.
וממילא ,שהותנו ואחיזתנו בארץ הזאת,
צריכות לבוא ממקום של חובה ולא של
בחירה .לא עומדת לפנינו כלל האפשרות
להחליט אם רוצים אנו בה או לא .לכך
נשלחנו ולכך יועדנו ע"י בורא עולם ,ויהי
רצון שנזכה להגשים ייעוד זה ,במובנו המלא,
במהרה בימינו ,אמן! #

המשך מעמ' השער

בחר בה לנחלה ,נחלה לישראל עמו .הוא
בראה ,הוא נתנה לנו ,והוא המקדש אותה,
ולא אנו .נכון ,שהחלּות ההלכתית של חלק מן
המצוות התלויות בארץ נקבעת לפי גבולות
ישיבתנו ,בעבר ובהווה ,אך הקדושה העצמית
של הארץ ,שגם לה ישנם ביטויים הלכתיים,
אינה בטילה ,וממקור הקודש היא באה.
מצוות הביכורים מחנכת אותנו לזכור זאת
 לא ארץ ככל הארצות ארצנו ,וקישורנואליה איננו כקישור של כל אומות העולם אל
ארצם ,הנוצר על יד בני האדם ,אשר לאחר
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
זמירה בצמחים
חד–שנתיים בשביעית
מן האחרונים שמחלקים בין מלאכת
הזמירה באילנות הנקראת "כיסוח" בלשון
התרגום ,אשר היא אסורה מן התורה
בשביעית ,בהיותה אב מלאכת הזמירה.
לבין מלאכת הכיסוח בזרעים שנמנתה
בדברי חז"ל יחד עם שאר מלאכות
שבשדה ושבכרם האסורות רק מדרבנן,
בהיותה רק תולדת זמירה (העמק שאלה,

נאמר במשנה (שביעית פ"ב מ"י) "ממרסין
באורז בשביעית .רבי שמעון אומר אבל אין
מכסחין" .כיסוח פירושו "כריתת הזמורות
הבולטות ,תרגום תזמור  -תכסח…אלא
כיסוחו אסור בשביעית כשאר הצמחים
שאסור לכסחן"  -כפי פירוש הרמב"ם (שם)
וכן כתב גם הר"ש (שם ד"ה אבל לא מכסחין)
"שאין חותכין עלה של אורז ,מלשון לא
תזמור  -תרגום לא תכסח" .וכך גם נפסק
להלכה (רמב"ם הל' שמיטו"י פ"א הט"ו).
לפי הסבר זה יוצא ,שמלאכת כיסוח
האורז בשביעית נחשבת לאיסור תורה
שהרי היא מוגדרת כמלאכת הזמירה
האסורה מן התורה בשביעית (עפ"י אור
שמח על הרמב"ם שם) .ההשלכה המעשית
הנובעת מכך היא ,שפעולת כיסוח האורז
אסורה גם אם מטרתה למנוע נזק ,עפ"י
הכלל הידוע של שבמלאכות האסורות מן
התורה בשביעית  -לא מקילים אף אם
מטרת המלאכה היא מניעת נזק ,וכלשון
הגראי"ה קוק זצ"ל "אבל לכסח (אורז)
אסור …אפילו ימותו הזרעים ע"י מניעת
הכיסוח ולא יצמחו .משום שהכיסוח
הוא הזימור האמור בתורה ,ואי אפשר
להתיר אותו במקום הפסד" .אולם יש

בהר קי"ב ס"ק א ,וכן פירש באופן דומה החזו"א
שביעית סי' י"ז ס"ק י"ט ד"ה והנה).

כמובן שלפי הבנה זו ,מותר יהיה לכסח
אורז או שאר זרעים באם מטרת הכיסוח
היא למנוע נזק ,וזאת עפ"י הכלל הידוע
בהל' שביעית ,שבמלאכות האסורות
מדרבנן ,סייגו חכמים מראש את
האיסור ,רק למלאכות שנועדו להשבחת
הצמח .אך כאשר מטרת המלאכה היא
למנוע נזק ,הם לא אסרו כלל לבצע את
המלאכה.
אמנם ישנן פעולות חיתוך של ענפים
בשיחים ובאילנות ,אשר מטרתן היא
חיצונית ואינה לצורך הצמח ,כגון חיתוך
ענפים לצורך מעבר ,לצורך סיכוך ,או
ענפים המסתירים את קרני השמש
מהחלון ,ועל כך בלנ"ד בפעם הבאה# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
ה'נחלת דן' "אין עושים אפילו פסיעה בארץ ישראל ללא תורה"

ה

כל אותן השנים לא נהג רבינו שום סלסול בעצמו.
למרות היותו בן יחיד לאביו הגדול ,ומטבע הדברים
כל ענייני בית מודז'יץ עברו על ידו והתנהלו דרכו,
היה יושב בתוך עמו מגלגל בשיחה עם כל אדם
ונוהג בהצנע לכת .גם את כח תורתו הסתיר מאד
ורק זעיר פה זעיר שם ראו אותו משוחח בלימוד
וחדי עין 'תפסו' אותו ב'טעות' שהוא נוטל ספר
כביכול לעיון בעלמא כשבעצם הוא עובר על כולו.
עם פטירת אביו ה'אמרי אש' ,בד' באייר
תשד"מ ( )1984החל רבי ישראל דן לכהן כאדמו"ר
ממודז'יץ ,במשך  22שנים עד יום פטירתו .העברת
השרביט מאב לבנו החלה בעצם בערוב ימיו של
ה'אמרי אש' זי"ע ביו"ט ראשון של פסח תשד"מ.
לאחר קריאת התורה קרא לבנו יחידו וציוה עליו
ללבוש הקיטל ולגשת לעמוד לתפילת טל  -דבר
המסור מדור דור ל'רבי'  -והעומדים בעזרה רואים
בחוש כי סומך אותו אביו אז לשבת על כסאו
ולמלאות מקומו .רבי ישראל דן סיפר לימים
שבאותו הפרק פנה אביו אליו באחד הימים כשהוא
אחוז שרעפים ואמר לו" :אל תניח את העמוד".
צוואה קצרה זו מפיו של ה'אמרי אש' זי"ע -
טומנת בחובה את סוד ההנהגה המודזיצאית כולה,
הרבי הוא העובר לפני התיבה ,העומד לפני העדה
ומשרת בעבודת ה'  -שירה וזמרה לא–ל חי ,הרבי
בנגינתו מפרש את מילות התפילה כלפי שמיא
ומחדיר את אותיות התפילה בליבות השומעים
 את עמוד התפילה אינו מניח ,כי מודז'יץ כולהעבודת הלב אשר פורץ על גדותיו על ידי סודות
הניגון .כמסורת בית מודז'יץ ,הידועה בניגוניה,
גם האדמו"ר ישראל דן הלחין אלפי ניגונים ,אשר
בחלקם יצאו אל מחוץ לגבולות חסידות מודז'יץ,
ומושרים בקרב קהילות רבות בישראל .החסידים
מספרים כי מיד לאחר הכתרתו לאדמו"ר פשט
האדמו"ר צורה ולבש צורה .כבר בשבת הראשונה
בכניסתו לביהמ"ד הרגישו הכול יראה כשהרבי
נוהג נשיאותו ברמה ובתקיפות ביחס לכלל מחד,
ובד בבד כלפי הפרט היה אב רחום אשר לבו יוצא
לכל אחד ואחד .בדרכו כאיש אמת אשר לא חת
מפני שום דבר ,לא זז מהנהגותיו מפני 'מה יאמרו'
או 'איך יקבלו' ,ודבק בעקביות בדרכיו ובסדריו,
אין הבדל אצלו בין אם רבים נמצאים או איש
אחד ,הוא ינהל אותו שולחן וינהג באותם הנהגות.
פעם אחת כשרבים מחסידיו נסעו באופן מאורגן

אדמו"ר ממודז'יץ רבי ישראל דן טאוב,
ה'נחלת דן' ,נולד בי"ט בטבת תרפ"ח
( )1928בוורשה ,והוא בנו של הרב שמואל
אליהו טאוב ,שהיה לימים האדמו"ר השלישי של
מודז'יץ ,ונכדו של הרב שאול ידידיה אלעזר טאוב,
שכיהן כאדמו"ר ממודז'יץ בעת לידתו .רבי ישראל
דן נקרא על שם רבי ישראל טאוב ,האדמו"ר
הראשון ממודז'יץ ,ועל שם סבו האדמו"ר רבי
דן מקונסטנטין .האדמו"ר היה דור חמישי לרבי
עקיבא איגר .בשנת תרצ"ו ( ,)1936בגיל  ,8עלה
לישראל ,וגר בתל אביב ,שם החל אביו לטפח את
קהילת מודז'יץ בישראל ,ובנו החל ללמוד בישיבת
"היכל התלמוד" בתל אביב .בשנת תרצ"ט נסע עם
אמו לוורשה לבקר את בני משפחתו שנשארו שם,
אך אז פרצה מלחמת העולם השנייה .רבי ישראל
דן ואמו הצליחו לברוח באוניה האחרונה שנסעה
לאיטליה ,אלא שעקב ההפגזות לא יכלה האוניה
להתקרב לאיטליה .בסוף ,הצליחו הנוסעים
להינצל בנס ולעלות לארץ.
בבחרותו נמנה על תלמידי ישיבת ליובאוויטש
בתל–אביב שהתנהלה ע"י המשפיע החסיד
המפורסם רבי חיים שאול ברוק ע"ה ,שחיבב את רבי
ישראל דן והאציל עליו מרוחו .בין המורה לתלמידו
שרתה חיבה מיוחדת ,כשביקר פעם במיוחד
בעריכת השולחן של אביו של רבי ישראל דן,
ה'אמרי אש' זצ"ל לאות הוקרה כלפי התלמיד–הבן.
בשנת תש"י בנה ה'נחלת דן' את ביתו עם הרבנית
תליט"א בת הגה"צ רבי שמואל אהרן שצ'דרוביצקי
זצ"ל האדמו"ר מביאליסטוק ,ומראשי אגודת
ישראל ומשך כחצי יובל כיהן כספרא דדיינא (מעין
מזכיר) בביה"ד בתל–אביב .אף שלא ביקש משרה
זו אלא כדי לעשות לפרנסתו ,עד מהרה יצא טיבו
כמי שנהירין לו שבילי הפוסקים ,ועולם הדיינות
כולו עמד נפעם נוכח הגדרותיו ועצותיו הגאוניות.
שמו הלך לפניו בבית הדין עד שכפי שהתבטא אחד
מגדולי הדיינים בת"א על רבינו" :הוא היה 'הרבי'
של כל הדיינים" .מסופר עליו שכל אחד מדייני
ביה"ד בת"א בקש לשבת בהרכב בו רבינו ישמש
כספרא דדיינא ,וכפי שאמר פעם הגר"א רביץ זצ"ל
ששימש כאב"ד בת"א ,לשואל שבקש לדעת באיזה
הרכב ישב ,ענה" :בהרכב שרבי ישראל דן כיהן
כספרא דדיינא" .השואל שרצה בכל אופן לדעת מי
עוד כיהן בהרכב נענה "זה כבר לא נפקא מינה."...
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ולכך אין עושים אפילו פסיעה בארץ ישראל ללא
תורה" .ועוד כתב בפירושו להגדה של פסח על
כוס חמישית של אליהו" :העניין שמעמידין כוס
חמישי של אליהו ואין שותים אותו והוא נקרא
כוסו של אליהו הוא כי יש ספק אם לשתות כוס
חמישי ולכך מעמידין כוס אבל אין שותין אותו.
ונקרא כוס של אליהו כי הוא כנגד והבאתי ותשבי
יתרץ קושיות ובעיות וכשיבוא אליהו יהיה אכן
העניין של והבאתי בשלימות וממילא לא יהיה
קושיה וספק איך לנהוג בכוס חמישי .והיינו
דכוס חמישי כנגד והבאתי ,וא"י נקנית בייסורים
וממילא זה לא מגיע פשוט ולכן גם הכוס החמישי
לא מגיע פשוט ויש ספק .ועל עניין יתרץ קושיות
ובעיות ,על איזה קושיות המכוון ,קושיה ברמב"ם
יש לומדים שיכולים ליישב ,אלא הכוונה קושיה
'למה יאמרו הגויים' קושיות כאלו כשמשיח יבוא
יהיו מתורצות בדרך ממילא".
בשנת תשמ"ט נתמנה כחבר מועצת גדולי
התורה ,וכיהן בה עד פטירתו .בשנת תשנ"ה ()1995
ראה כי האווירה בתל אביב אינה ראויה לחנך
בה את הדור הצעיר של חסידי מודז'יץ ,והחליט
להעתיק את מרכז החסידות לבני ברק .בל"ג
בעומר תשנ"ה חנך את בית מדרשו ברחוב חבקוק
בעיר ,אך במקביל ,פעל כל העת ,כי בית המדרש
הישן ,ברחוב דיזנגוף בתל אביב ,ימשיך לפעול.
בי"ד באלול תשס"ה לקה באירוע מוחי תוך
כדי ניתוח ,אשר ממנו לא החלים עד פטירתו,
בערב שבת ,כ' בסיון תשס"ו בגיל  .78הרב ישראל
דן טאוב ,ה'נחלת דן' נטמן בו ביום בהר הזיתים
בירושלים בסמוך לקברות אבותיו ,אדמו"רי
מודז'יץ .כיורשו באדמו"רות הוכתר בנו הבכור,
הרב חיים שאול טאוב שליט"א .בנו השני ,הרב
פנחס משה טאוב שליט"א הוכתר כאדמו"ר
מקוזמיר# .

לשבת ,נכנסו אצלו לבקשו שכיוון שבשבת זו לא
יהיו כאן כמעט אף אחד מאנ"ש יחרוג מסדרו ולא
ינהל שולחן כדי שלא יהא חוכא ואיטלולא ח"ו.
אמר להם :הן פלוני ופלוני ממתפללי בית המדרש
יבואו ,הנה כדאי הם גם שני יהודים בלבד לנהוג
השולחן בעבורם.
כאבותיו הקדושים הרבה לדבר על קדושתה של
ארץ ישראל ומעלתה המיוחדת .כך כתב בפירושו
על הפסוק "כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ
כנען לא תעשו"" :ופירש רש"י מגיד שמעשיהם
של מצריים וכנעניים מקולקלים מכל האומות
ואותן מקומות שישבו בו ישראל מקולקל מן
הכל ,עכ"ל .דהרי השפעת וקדושת ארץ ישראל
צריכה להשפיע לטיבותא ומדוע דווקא שם הגיעו
עד בירא עמיקתא ,ונראה לבאר דדוקא מחמת
קדושתה ומהותה של ארץ ישראל כוחות הטומאה
מתגברים והולכים ,וכמאמר הגמרא בקידושין
(פ"ב) 'גירא בעינא שטינא' .שכל מקום שמתרבה
כוח הקדושה מתרבים כנגדו כוחות הטומאה,
והעצה להנצל מזרועותיהם הוא ע"י התורה
שמגני ומצלי .ובזה יתבאר מאמר אאמו"ר האמרי
אש זצוק"ל מדוע לא קיבלו ישראל את התורה
בא"י הרי אין תורה כתורת א"י אלא דהקב"ה
לא רצה שיעשו פסיעה בא"י בלא תורה ,עכ"ד.
וכוונת קודשו דעל אף משה רבנו עליו השלום
עומד ודורש ,ארץ זבת חלב ודבש ושאר שבחין
דארעא ,אפילו הוא אינו מכניסם לארץ ללא
תורה כי דוקא מחמת קדושת המקום מתגברת
הטומאה וצריכים כוח התורה כדי לעמוד כנגדה
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ילדים שלנו
ישוב
בבקעת
הירדן ()5,4

אותו
תובע
ה"תובע"

בעל מקצוע
ב"חברה
קדישא"

הקריבו,
הביאו
אל...

חנות
צילום

מקור מים
קדום ליד
חומת י-ם

עמק
בצפון
ישראל

"רישום"
ושימור של
גלי קול

ישוב בין
מעלות
לכרמיאל

מס' הקמים
נגד משה

(כ"ח)

אתר ציונו
של רבי
שמעון
בר-יוחאי

אות בא"ב
עיר קטנה

(קורח ט"ז ב')

אנדרל-
מוסיה

ארס ,רוש

חסר
לחות

סוג של
עוף דורס

מגלגל
המזלות

(לך-לך)

זאב פראנק

את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום ב'
הקרוב ,באמצעות
דוא"ל:

ימסרו,
יעבירו

נותרה
צומח מן
הגבעול או
הענף

מספד,
קינה

נאד,
שק עור
לנוזלים

נשיאה הוא
אחמידי-
ניג'ד

ישוב יהודי
בשומרון

צמד,
שניים

m@myesha.org.il

יוטמנו,
יוחבאו

שקרן,
כזבן

()4,3

מארבע
מיתות
בית דין

מס' 18

ערך ושיבץ:

...חרבונא
זכור לטוב

כביש
הכניסה
לי-ם

ישוביצי

שותה
לשוכרה,
זולל ו...
אמונה
אות בא"ב
שקרן,
כזבן

או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ
יתפרסם מיום ג'
הקרוב באתר

www.myesha.org.il

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 55

ּד ְַרּכ ָם "...אֹוִריאֵל הֵב ִין מַה הֵם עֹוׂשִים ׁשָם.
"לָכ ֵן אֲנַחְנּו ּפֹה? הֵם מְִקימִים י ִׁשּוב ל ְזִכ ְָרם?"
ׁשאַל אֹוִריאֵל ּבְהִ ְתלַהֲבּותּ" .כ ֵןָ ",אמַר ׁשּוב.
ָ
מצִידֹו ׁשֶל אֹוִריאֵלּ" .בכֹל
מהַהַתְָקפָה ִ
מּופְתָע ֵ
ׁש ָאמְַרּתִי ,חַב ְֵריהֶם ָרצּו לְהַ ְמׁשִיְך
מְִקֶרהּ ,כ ְמֹו ֶ
מהַּיְׁשִיב ָה
אֶת ּד ְַרּכ ָם וְלָכ ֵן הִצְטְָרפּו חַב ְֵריהֶם ֵ
מהַּצָב ָא וְהִֵקימּו ּב ְיַחַד עִם ּגְַרעִין ׁשֶל הַּנַחַ"ל
ּו ֵ
י ִׁשּוב חָד ָׁש ּבַאֶָרץ ".אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב הָל ְכּו
ּב ְִד ָממָה" .עֹוד ּכַּמָה ּד ַקֹות יַג ִיעּו לְּפֹה ִראׁשֹונ ֵי
ׁשאַל
מּכ ִיר אֶת הַּי ִׁשּוב?" ָ
ׁשב ִים .אַּתָה ַ
ּמתְי ַ ְ
הַ ִ
שֹּוב אֶת אֹוִריאֵל .אֹוִריאֵל חָשַֹב ּכַּמָה ְרגָעִים
וְאָז הֵב ִין" .חנן ,גרשון ויעקב ז ֶה ָראשֵֹי ּתֵיבֹות
ׁשֶל הַּמִיל ָה חג"י! אֲנַחְנּו נ ִ ְמצָאִים עַל אְַדמֹות
ּב ִית חַג ַי .הַּב ַי ִת ׁשֶל דֹודֹו ׁשֶל אֶפְַרי ִם יִּב ָנ ֶה
ּכ ָאן!" ׁשּוב חִּיְֵך לְמְַראֶה הַּסִיּפּוק ׁשֶּנ ִיּב ָט
מעֵינ ָיו ׁשֶל אֹוִריאֵל עַל הַּיְָדעָנּות" .ז ֶה ֹלא
ֵ
הַּדָב ָר הַּיָחִיד ׁשֶּנִב ְנ ָה ּכ ָאןּ .בֹא ּתְִראֶה"...

מאירועי הפרקים הקודמים :המסע של
שוב ואוריאל ממשיך ...לאחר שהיו בחברון
יוצאים שוב ואוריאל לאדמות שוממות
שקשורות בצורה כל שהיא לעיר האבות...
ׁשאַל ׁשּוב אֶת אֹוִריאֵל.
"לְאָן הִגַעְנּו?" ָ
מּכֹל עֵב ֶר נִּיּב ָט אֲל ֵיהֶם נֹוף עֹוצֵר נְׁשִימָה ׁשֶּי ָד
ִ
ָאד ָם ֹלא נָגְעָה ּבֹו מֵעֹול ָם .הָיּו אֵל ֶה ּגְב ָעֹות
מּכֹל עֵב ֶר ,נֹוף ָקסּום טָבּול ּב ְי ָרֹוק
ׁשֹומְמֹות ִ
ּבְכֹל ּפִינ ָה" .הִגַעְנּו לְהֵ ְמׁשֵכֹו ׁשֶל הַּסִיּפּור".
ָאמַר ׁשּוב .אֹוִריאֵל ֹלא הֵב ִין מַה י ָכֹול לִהְיֹות
הַּקֶׁשֶר ּב ֵין הַּמָקֹום ּבֹו הֵם נ ִ ְמצָאִים לָעִיר
ׁשּקָָרה
חֶב ְרֹון הַעֲתִיָקה וְלַּפִיגּועַ הַּנֹוָראִי ֶ
ּׁשב ִיל.
מעֲל ֶה הַ ְ
ׁשָם .הֵם הִ ְמׁשִיכּו לְהִתְַקּד ֵם ּב ְ ַ
קֹוצִים אַחֲזּו ּב ְְָרג ָליו ׁשֶל אֹוִריאֵל ׁשּוב ו ָׁשּוב.
"ּבַּפִיגּועַ הַּנֹוָראִי ּבְחֶב ְרֹון נַהְֱרגּו ׁשְלֹוׁשָה
ּתלְמִיִדים ׁשֶל יְׁשִיב ַת נ ִיר ּב ְִקְרי ַת אְַרּב ַע",
ַ
ׁשּוב ָאמַר ּתֹוְך ּכ ְֵדי הֲל ִיכ ָהׁ" .שְמֹותֵיהֶם הָיּו
חנן ,גרשון ויעקב .חַב ְֵריהֶם ָרצּו לְהַ ְמׁשִיְך אֶת

המשך בשבוע הבא...

המוציא לאור:

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8260

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

