סיפורו של מקום עַד ּבֹאֲכָה י ִזְְרעֶאלָה
בתקופת אחאב ,כאשר בנה את ארמונו
במקום שמזוהה כיום כתל–יזרעאל,
הניצב מעל מעיין "עין–יזרעאל" .אחאב
בנה את ארמונו שם בשל היותו מקום
אסטרטגי ,החולש על צומת דרכים
חשוב .אז המקום הפך לעיר הבירה של
ישראל.
לאורך ההיסטוריה אנו למדים
שבעמק יזרעאל נפלו קורבנות רבים.
קרב שאול ופלישתים ,שבסופו נפלו
שאול ושלושת בניו ,ברק וסיסרא בהר
תבור ,קרב זרעין במלחמת השחרור,
ועוד.
בסוף המאה ה– ,19על אבק
חורבותיה של העיר יזרעאל ,הוקם
כפר ערבי בשם "זרעין" .בכפר התגוררו
ערבים מוסלמים אשר התפרנסו
מעבודות חקלאות בעמק והקימו
חנויות לצד הדרך שעוברת בין עפולה
לבית–שאן (כביש  .)71הכפר היה נחשב
לכפר גדול ,היו בו כ– 1200תושבים.
לקראת הכרזת המדינה השתלטה
כנופיית ערבים מצבא ההצלה הערבי,
בראשות פאוזי קאוקג'י ,על הכפר
זרעין .מטרתם הייתה להפגיז את הדרך
העוברת מעפולה לבית שאן ולדכא
את החקלאיים העובדים בקיבוצים
הסמוכים  .הכפר זרע הרס והרג בקרב

ב

הפטרה של פרשת השבוע
מסופר על פגישתו של אליהו
הנביא עם אחאב מלך ישראל
שבסופה אליהו עולה בסערה
השמיימה .אליהו רץ כדי לפגוש במלך
ׁשּנ ֵס
כפי שכתוב“ :וְי ַד ה' הָיְתָה אֶל ֵא ִלּי ָהּו וַי ְ ַ
ָמ ְתנ ָיו וַּי ָָרץ ִל ְפנ ֵי ַא ְחאָב עַד ּבֹ ֲאכָה יִז ְְרעֶאלָה“
(מלכים א' יח ,מו).
עמק יזרעאל מוזכר לראשונה בספר
יהושע ,מתקופת התנחלות השבטים
בארץ .שם הוא נכלל בתחום שבטו של
יששכר( ,יהושע יט יז–יח)ְ “ :ליִּׂשָשכָר יָצָא
ׁשּפְחֹותָם.
הַּגֹוָרל הְָרבִיעִי ִל ְבנ ֵי יִּׂשָשכָר ְל ִמ ְ
וַיְהִי ּגְבּולָם יִז ְְרעֶאלָה וְהַּכְסּוֹלת ו ְׁשּונ ֵם".
השם יזרעאל נגזר משתי מילים :זרע
ואל ,דהיינו המקום מבורך לגידולי שדה
וחקלאות ,זאת בשל מיקומו ,האדמה
הטובה והמשקעים הרבים שהאזור
מתברך בו .כבר בתקופת ממלכת
ישראל גדלה חשיבותו הכלכלית של
האזור ,זאת בנוסף להיותו צומת דרכים
מרכזית מצפון לדרום .מצפון לכיוון
נחלת שבט דן ,ובדרום עברה הדרך
המובילה לאזור השומרון (דרך האבות,
ציר  .)60ממערב לכיוון הים והרי
הכרמל.
שיא פריחתו של העמק הייתה

מבט להתיישבות

פורצים דרך למסלולי

במועצה האזורית מטה בנימין
עובדים בתקופה האחרונה על
פרויקט חדש :לפתוח ולפתח
מסלולי טיולים ברחבי בנימין
שלא היה ניתן לטייל בהם עד
היום ,זאת כתשובה לניסיונות
הפגיעה החוזרים ונשנים
במטיילים יהודיים ביהודה
ושומרון
ראש המועצה האזורית מטה
בנימין ,אבי רואה ,אמר ליש"ע שלנו
כי "טיולים רגליים ביו"ש מחזקים את
האחיזה והקשר לחבלי הארץ .הצבא
אומר שרצוי לתאם טיולים .אם אנחנו
לא רוצים להתנתק מהרצון להראות
ריבונות בחבלי הארץ הללו ,אחת
הדרכים היא להמשיך ולטייל במעיינות
ובמסלולי הליכה .אין ואקום .אם אנחנו
לא נהיה שם אחרים יהיו" .הוא הוסיף
כי נערים שחשקה נפשם במסלול
מסוים יכולים לפנות למועצה ,שתסייע
לפתוח אותו ולאפשר את ההגעה אליו.
כחלק ממגמה זו ,עובדים בימים אלו
במועצת בנימין ביחד עם בי"ס שדה
עפרה ונוער דולב ,על הפיילוט הראשון
של הכשרתו של ואדי מזו'ר דרומית
ליישוב דולב ,ועל הכשרתו של ואדי
דולב ,מצפון ליישוב.
לפני כשנה וחצי ,סמוך לחג הפסח,
ניצלו חייהם של כמה מנערי היישוב
בשעה שהותקפו על ידי ערבים בשעה
שרחצו בנחל מז'ור .האירוע שב"ה

הסתיים בנס ללא נפגעים עורר את הרצון
להפוך את פינות החמד ,הנחלים ומסלולי
הטיול שסביב היישוב דולב שבמערב
בנימין ,הממוקמת כרבע שעה מהעיר
מודיעין ,ל'כשרים' ורשמיים.
מי ש'הרימה את הכפפה' ויזמה את
התהליך כולו מתוך הכרת הערך והצורך
שבעניין ומרכזת אותו מול הגורמים
השונים היא רכזת הקהילה מיכל גלעדי.
זה המקום להודות לה על עבודתה
האינטנסיבית והמסורה לקידום הפרויקט
החשוב.

נחל דולב
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מבט אל עמק יזרעאל מהר תבור

אנשי הפלמ"ח ,יצאו הכוחות הערבים
במתקפת נגד וגרמו לאבדות ופציעות
קשות בקרב הלוחמים .לפנות בוקר,
נתן דן לנר פקודת נסיגה" :לסגת לכיוון
הירח ,לא להשאיר הרוגים ופצועים".
יגאל אלון ,שהיה הקָשַר ,החל להוציא
פצועים תחת מטר אש למרות שנפגע
בפיו ונשקו הושבת .המבצע נחל כישלון
כבד.
תוצאות הקרב היו קשות 11 :הרוגים
ועשרות פצועים .בין הלוחמים שנטלו
חלק בקרב הזה היו :רחבעם זאבי (גנדי)
ורפאל איתן .רק בסוף מלחמת השחרור
ננטש הכפר ,ורוב תושביו עזבו לעיר
ג'נין .הכנופיות הערביות ברחו ללבנון.
כיום יש אנדרטה במקום עם שמות
ההרוגים שנפלו בתל יזרעאל.
ההיסטוריה לכל אורכה מלמדת
אותנו על חשיבותו האסטרטגית של
עמק יזרעאל# .
סיורים לקהל הרחב עם ביס"ש עפרה
ערים מסתוריות בבקעת הירדן
כ"א תמוז24.7 ,
ממצאים קדומים  -ז'אבו ארליך
כ"ב תמוז25.7 ,
חוות חקלאיות בשומרון
כ"ב תמוז25.7 ,
צרו קשר02-9975516 :

החקלאים המתגוררים באזור .בעיצומה
של מלחמת השחרור ,החליטו ראשי
היישוב בארץ שיש להגיב על המעשים
של הכנופיות הערביות.
בשנת  ,1948כחודש לפני הקמת
מדינת–ישראל ,יצאו כוחות של הגדוד
הראשון של הפלמ"ח ,בסיוע של חטיבת
אלכסנדרוני וגדוד גולני ,מגזרות שונות,
לכבוש את הכפר זרעין .המג"ד דן
לנר ,שהיה מפקד המבצע ,פיצל את
הכוחות ,כך שההתקפה תתבצע בשלוש
חזיתות :מזרח ,צפון ודרום .הכוחות
יצאו למשימה בחסות החשיכה ,אך הם
נתגלו מהר והתפתח במקום קרב עקוב
מדם .אנשי הכפר השיבו באש חזקה
ויעילה שמנעה מהלוחמים להתקדם
לעבר המטרה  -כיבוש הכפר .להפתעת

ים חדשים בבנימין

בסוכות השנה התחילה העבודה על
הפרויקט שמטרתו הסופית היא כאמור
הוספת מסלולי הנחלים דולב (ואדי
דילב) ועין מז'ור למפת הטיולים של
חברי דולב בפרט וכלל המטיילים בארץ
בכלל ,וזאת על ידי סימון המסלולים
כרשמיים .הנחלים ,הממוקמים מצפון
ומדרום ליישוב אוצרים בתוכם פינות חמד
וטבע ייחודיות .בנחל דולב ישנה זרימה
שופעת רוב ימות השנה .עוד בנחל:
מפלים ,מעיינות ,צוקי קינון נשרים ועוד.
בנחל מז'ור  -שני עצי ענק :אלון רחב
ממדים ואטרקציה מיוחדת  -הקטלב
הגדול ביותר בארץ! גם בנחל זה בוסתנים
ושפע מעיינות ביניהם עין בובין ועין מז'ור
בהם ניתן לרחוץ ולהשתכשך .הטיול
המאורגן הראשון לנחלים התקיים בסוכות
בהשתתפות כאלף איש ,בעיקר תושבי

דולב .הטיול המאורגן השני התקיים
בפסח במסגרת ההפנינג לרגל חגיגות
 25שנה לדולב בו השתתפו מעל
 2500איש מכל רחבי הארץ .גם כיום,
בימי שישי ,מגיעות קבוצות מכל רחבי
הארץ לטייל בנחלי האזור בתיאום עם
כוחות הביטחון.
המשך הפעילות בנושא אשרור
המסלולים נעשה בכמה מישורים ובהם:
תכנון שביל מסודר משער דולב לכיוון
עין מז'ור ,בקשה לדרגים המתאימים
להכנסת נחל מז'ור ונחל דולב למפת
סימון השבילים הארצית ,הכנת שילוט
מתאים בנחל ,והכנת מפה מפורטת
עם הסבר ותדריך למטייל.
השבוע התחילו בני הנוער של
היישוב להכשיר את השביל המוביל
המשך בעמ' 8
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...הלא דבר ד' הוא הקורא אלי לאמר:
נחמו ,נחמו עמי ,ודבר ד' יקום לעולם.
על כן אתחזק ואתעודד ואומר:
שובי נפשי למנוחיכי ומלא תקות נחומים.
קומי נא וחשוב מפלאות תמים דעים,
אשר לעד כה הגיענו...
( מאמרי הראי"ה ,עמ' )184

בס״ד

"מידת העניות צריכה להימצא בעולם לפי המספר
המועיל רק לחבר את הבריות זה לזה בקישורי רחמים
ואהבה אבל לא במידה שימצאו מרי נפש אשר יקוו
)עין אי"ה ,שבת ,ו' ,מ"ו(
לתשועה ,ואין "..

נערה בת  15נולדה עם עיוורון יום .זוהי
מגבלת ראייה קשה של מיעוט בתנאי
אור יום מולדים .הנערה סובלת גם מבעיה
עצבית של 'ניסטמוס' -תזוזות בלתי רצוניות
של העיניים באופן קבוע.
הנערה נזקקת למלווה באופן קבוע .אין
ביכולתה ללכת לבד ולהתמצא בצורה חופשית
ברחוב .בזכות ייעוץ רפואי שקיבלה המשפחה
שמעה על ניתוח עיניים של מומחה עיניים
בפיטסבורג ,פנסילבניה ,ארה"ב.
עלות הוצאות הניתוח ,הטיסה והשהיה עבור
הנערה ואימה שתלווה אותה היא :כ 30,000-דולר.

תרמו לקרן מס‘ 523

יש מי ששואל :למה יש עוני בעולם?
ויש מי שרואה בעוני הזדמנות
לצדקה ועשיית חסד.
הצטרפו עוד היום למי שעושה
ועוזר.
עזרי מפעילה בעזרתכם ובזכותכם
את קרן הצדקה המרכזית של
הציבור הדתי לאומי.
ר' נהרג בתאונת דרכים קשה
בט' באב ,כשהיה בדרכו
לכותל לאמירת קינות .ר',
בן  39במותו ,השאיר אחריו
אלמנה וארבעה יתומים
שקורסים תחת עול הפרנסה
והקיום היום יומי .לתרומה
למשפחתו של ר',

תרמו לקרן .511
לאחר שנות סבל רבות ,נישאה ט',
בת למשפחה שכולה .בעת שכרעה
ללדת שלישיה קרסו כל מערכות גופה
ושלושת העוברים נפטרו .ט' ניזוקה
קשה מהלידה וכיום היא מאושפזת
בבית לווינשטיין ומרותקת לכיסא
גלגלים .ארגון עזרי רכש עבורה
מכשיר רפואי שהייתה זקוקה לו אולם
עלות התרופה המוחדרת למכשיר
מגיע ל 1000$-לחודש.

הרב ב.ש חלה בפתאומיות והיה
צריך לעבור ניתוח ראש דחוף
שעולה הון רב .הרב ב.ש בעל
משפחה ברוכת ילדים ואין
באפשרותו לממן אפילו חלק
קטן מההוצאות הנכבדות של
הניתוח .לתרומה להוצאות
הניתוח של הרב ב.ש.

תרומה לט' יש להפנות לקרן
.510

תרמו לקרן .520
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
בני דור ההמשך בונים ביישוב כרמל שבדרום הר חברון" .אל תקרי בנייך אלב בוניך"

על הפרשה פנחס
הרב יצחק הלוי רב המועצה המקומית וראש הכולל קרני שומרון

על חטא שחטאנו במיעוט 'פירגון'
היום ,יום השישי עש"ק פר' "פנחס" ,ט"ו
בתמוז ,הינו יום ההילולא של ה"אור–החיים"
הקדוש (נפטר בגיל מ"ז בשנת תק"ג) .נביא
פירוש של אוה"ח על פסוק בפרשה ,אשר
ממנו ניתן אולי ללמוד לקח לדורות.
הכתוב אומרּ" :ו ְבנ ֵי ֱאלִיאָב ,נ ְמּואֵל וְדָתָן
ו ַ ֲאבִיָרם :הּוא–דָתָן ו ַ ֲאבִיָרם ְקִריאֵי הָ ֵעדָה ,אֲׁשֶ ר
הִּצּו עַל–מֹשֶ ה וְעַל– ַאהֲֹרן ַּבעֲַדת–ֹקַרחְּ ,בהַ ּצֹתָם,
עַל-ה'( ".במדבר כ"ו,ט')  -את מי זה מעניין
עכשיו?  -שואל אוה"ח הק' .ושנית ,מי איננו
יודע ,מי היו דתן ואבירם?! וכי חיישינן לשני
יוסף בן שמעון בעיר אחת?! ושאלה שלישית:
מה דהווה הווה! מה שהיה היה! ומה לנו
לנבור בהיסטוריה ,בחיטוטי קברים ,והלא
דתן ואבירם טמונים כבר עמוק עמוק באדמה,
ומה העניין "להוציאם" עתה מן הקבר?
תשובתו של אוה"ח היא כי התורה מבקשת
ללמד שמשני אלו "התחיל כל הסיפור".
הם היו שורש פורה ראש ולענה בליבוי אש
המחלוקת .הם היו זרע הפורענות ,שורש כל
הצרות .הם שגררו את קרח ואת אנשיו לאותה
מערבולת .ואלמלא הם ,לא היו קרח ומקטירי
הקטורת נגררים ומדרדרים למקום שהגיעו.
והא ראיה שכן הוא שהלא נאמר בניסיון
התיווך הטרומי של משה" :וַי ִּׁשְ לַח מֹשֶ ה,
אלִיאָב" (במדבר ט"ז,
לְִקֹרא ְלדָתָן ו ְ ַל ֲאבִיָרם ְּבנ ֵי ֱ
י"ב) משה הבחין מיד ,איזה גורם שלילי יש
לנטרל.
ואוה"ח מסכם" :ויש בזה לימוד זכות על
קרח ועל הר"ן איש" ( 250איש מעדתו של
ירושלים
כניסת שבת 19:10
צאת השבת 20:25

תל אביב חיפה
19:18
19:25
20:29
20:22

קרח) .וכן בהמשך מציין אוה"ח..." :כי כאן
בא אלוקים לקבוע העוון בדתן ואבירם ולהקל
מעל קרח".
איזו גדלות של אוה"ח הק'! לימוד זכות על
קבוצה ,שקשה למצוא לה נקודת זכות .איך
הוא מהפך בזכותם של רשעים ובוחן אותם
בעין טובה.
הניסיון וההצלחה למצוא באחר נקודות
אור חיוביות הינה משימה שאיננה פשוטה
כלל וכלל .הגמרא במס' נדרים (ס"ו ע"ב)
מספרת על בעל רשע שנידה את אשתו,
עד שתראה דבר חיובי שבה לרבי ישמעאל
ברבי יוסי ,עד שהלה ימצא בה נקודת זכות
אחת .ומסופר שרבי ישמעאל "נלאה למצוא
הפתח" .והוא התעניין :איך הראש?  -ראש
של אבטיח! העיניים?  -מלוכסנות! האזניים?
ארוכות! הצוואר? אין צוואר! הראש מחובר
לכתף! האף? מגדל אייפל! הרגליים? מגדלי
התאומים! הבטן? גבעת שאול! בקיצור  -אין
בה מתום! טוב ,רבי ישמעאל מבקש לדעת את
השם .אולי ,לעשות לה "מי שברך" .לכלוכית
שמה! כששמע רבי ישמעאל את השם ,הגיב
ואמר :יפה קוראים אותה לכלוכית ,שהיא
מלוכלכת במומים .והתיר לבעלה את הנדר.
ראו ,אילו מאמצים השקיע רבי ישמעאל
למצוא אצל אותה אישה מסכנה נקודת אור
אחת.
זהו מבט של עין טובה .רובנו מכים "על
חטא שחטאנו לפניך בצרות עין!" אך זוהי
המשך בעמ' 8

חברון
19:23
20:25

שכם
19:15
20:26

באר–שבע
19:24
20:25

חדשות ישע
הכנסת אישרה

מרכז הנצחה לגוש קטיף
מליאת הכנסת אישרה בשבוע שעבר פה
אחד בקריאה ראשונה ,את הצעת החוק להנצחת
ותיעוד ההתיישבות בגוש קטיף .במקביל
שוקדים בימים אלו במועצת יש"ע יחד עם ועד
מתיישבי גוש קטיף וגופים נוספים ,על אירועי
הזיכרון במלאת שלוש שנים לחורבן חבל קטיף,
סמוך לתשעה באב.
את החוק להקמת מרכז הנצחה לגוש יזם יו"ר
סיעת האיחוד הלאומי–מפד"ל ח"כ אורי אריאל,
ואליו הצטרפו עוד  27ח"כים ,מסיעות קדימה,
הגמלאים ,ש"ס ,יהדות התורה ,הליכוד ,ישראל
ביתנו והאיחוד הלאומי–מפד"ל .הממשלה
התנגדה בתחילה ,אך בעקבות ערעור שהגיש
השר יצחק כהן מש"ס  -היא החליטה לתמוך
בחוק.
לפי החוק החדש יוקם מרכז הנצחה שיפעל
במתכונת דומה למרכז להנצחת מורשת יצחק
רבין ,והוא יכלול אתר הנצחה ,מכון מחקר
וארכיון .המרכז ישמש מוזיאון להנצחת 23
היישובים שהיו בגוש ,ונחרבו במהלך תוכנית
ההתנתקות .המרכז יפעיל תוכניות חינוכיות,
ימי עיון ,סמינריונים ,מערכי שיעור ,תערוכות
ופעילויות למוסדות החינוך ולחיילי צה"ל ,ובהם

יומחשו חיי התושבים ,החקלאות המשגשגת
שפעלה בגוש במשך כ– 35שנה ,וההתמודדות
של תושביו עם איומי הטרור .המרכז יפעיל אתר
אינטרנט שיקיף את כל פעילותו ,וכן ספריית
מחקר ועיון ,ויזמין חוקרים לבצע עבודות גמר,
מאסטר ודוקטורטים בנושאים אלו.
בהצעת החוק מוגדר ,כי כל חומר שקשור
להתיישבות בגוש קטיף וחורבנו ,יועבר אליו
מגנזך המדינה .הקמת המרכז והפעלתו תמומן
מתקציב המדינה ,והיא גם תעמיד לצורך הקמת
המרכז חלקת קרקע מתאימה .לפני כשבועיים
נחנך מרכז תיעוד צנוע ,במחנה המעבר לעקורי
גוש קטיף בניצן במעמד ראשי ועד מתיישבי
גוש קטיף ,יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,ומשפחות
המגורשים .בנוסף הושק בול חדש ,המנציח את
יישובי הגוש .בימים אלו מתקיימים במועצת
יש"ע ובוועד מתיישבי גוש קטיף סבב פגישות,
תיאומים ,וגיבוש תוכניות לקראת אירועי
הזיכרון במלאת שלוש שנים לחורבן גוש קטיף.
על פי התכנון ,האירוע המרכזי יתקיים סמוך
למחסום כיסופים ,מתוך אמירת" :כיסופים
לקטיף"  -לא שוכחים את הגוש שחרב ,וחולמים
לשוב אליו ולבנותו מחדש# .

דרושים/ות טלפנים/יות

רצינים/יות ואדיאלסטים/יות
לגיוס תרומות למען ההתיישבות ביהודה ושומרון
שכר בסיס  +בונסים
העבודה בירושלים במשמרות

לפרטים050-6698799 ,052-3872406 :
בס"ד

"כל דבר שנתנו ישראל את נפשם עליו
כגון שבת ומילה ותלמוד תורה וטבילה -
הרי אלו נתקיימו בידם"

מגרון  -ממשיכים בתנופה!

בעקבות התמיכה העצומה בישוב מגרון ביום העצמאות,
אנו פונים אליכם בבקשה אישית:

בואו להיות שותפים
בהמשך בניין ההתישבות

ובעזרתכם נסיים את הבניה ונחנוך את המקווה בקיץ הזה!

מבצע

היה אחד מ 1000-האנשים שיתנו תרומה חד פעמית
ובתרומתך תהיה שותף אמיתי
על סך
למסירות נפש על טהרת ישראל ובניין הארץ

לתרומות נא לפנות לטלפון052-8553320 :
או למיילmigron1m1000@gmail.com :
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סטודיו ולדמן

לסיום בניין
מקווה טהרה במגרון

דרום הר חברון

שכונה חדשה ביישוב כרמל
על פי שיטות ומסורות מהתנ"ך.
ראש המועצה האזורית הר חברון צביקי בר
חי אמר כי" :אי אפשר לחנוק את ההתיישבות,
אפשר רק להקשות עליה והשכונה בכרמל היא
הוכחה נוספת לכך 15% .מהמשפחות בכרמל הם
בני דור ההמשך שבחרו לגור ביישוב ,והמגמה
הזאת תלך ותגבר עם השנים".
בר חי הוסיף ואמר כי הקהילות ביישובי דרום
הר חברון גדלות ומשגשגות למרות הגזירות,
וביישובי המועצה מתבצעת בנייה של מוסדות
ציבור ומגורים המעידה על ההתפתחות למרות
הקשיים שמערימה הממשלה# .

למרות הקפאת הבנייה ביש"ע ,התקיים
בחודש האחרון טקס חנוכת השכונה החדשה
ביישוב כרמל שבדרום הר חברון .השכונה
נמצאת בשלבי אכלוס מתקדמים ,והקמתה
החלה עוד בימי ממשלת שרון.
כיום ,מונה היישוב כ– 80משפחות
המתפרנסות מענפי החקלאות ,חינוך
ושאר מקצועות חופשיים .במקום קיימים
מוסדות חינוך לגיל הרך והישיבה הגבוהה
'רעותא' .ביישוב פועל גם מפעל ייחודי,
'עשבי קדם' ,המייצר תרופות ותכשירים
רפואיים טבעיים מצמחים הגדלים באזור,

יריד יש"ע בירושלים
יריד יש"ע שבו יימכרו מוצרים שונים מתוצרת יישובי יהודה ושומרון יתקיים ביום ג',
י"ט בתמוז ( )22.7בירושלים .ביריד יהיה ניתן לרכוש מוצרי בריאות מהטבע ,מזון אורגני,
מתנות ,כלי בית מזכוכית ומקרמיקה ,כלי יודאיקה ועוד.
האירוע יתקיים במרכז הישראלי רח' קרן היסוד  22בירושלים בין השעות  10:00ל–15:00
אחר הצהריים .לפרטים 054-4864109 :דינה# .

ברכונים
וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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02-9973875

יש"עמדה

לאחוז בכיסאו .לכולם ברור כי זה
מנהיג חסר שיניים ,שאת מירב מרצו
וכוחו משקיע בהישרדותו הפוליטית
ולא בהנהגת מדינת ישראל.
אבל נראה שכשלון המנהיגות
לא מתחיל בחקירות המשטרה,
לעיתים הוא מסתיים שם ,הוא
מתחיל במקום אחר לגמרי ,באובדן
ערכים ובלבול .קו ישיר ורציף
עובר בין מי שמנסה לקעקע את
ערכי עם ישראל ,מנסה לטשטש
את הזהות היהודית ,ואת הזיקה
שלנו לארץ ישראל לבין מי שאח"כ
גם לא מבדיל בין הקופה הציבורית
לבין חשבון הבנק הפרטי שלו.

בין ערכים לשלטון
מי שמזלזל בערכים כמו "ערבות
הדדית" או "עם ישראל" ומעדיף
על פניהם את האינדיבידואל ,את
טובתו האישית שקודמת לכל ,גם
כאשר יהיה בשלטון תמיד יעדיף
את הראייה הצרה ,האינטרסנטית,
על פני ראייה למרחוק ,על פני
השקפה רחבה על המציאות ,על
פני מתן משקל לטובתו של העם
אותו הוא מנהיג.
לצערנו בשנים האחרונות "זכינו"
למנהיגים שכדי להציל את עצמם
מפרשיות פליליות ומהליכה לכלא,
נקטו בצעדים דרסטיים כדי להסיט
מהם את הזרקורים כדוגמת גירוש
מתיישבי גוש קטיף והחרבת
יישוביהם .היה זה חבר הכנסת צבי
הנדל שטבע את המשפט" :כגודל
החקירה – גודל העקירה".
אנו ראויים למנהיגות טובה
יותר .מנהיגות אחרת .כשעם
ישראל יחזור לעצמו ,ימצא שוב
את הנקודה הפנימית המיוחדת
שלו ,יתחבר לערכיו ,יעמוד על
עקרונותיו ,על דרכו ,ולא ירצה
להיות ככל העמים ,או אז אנשים
מהסוג שמאייש כיום את המשרות
הבכירות בהנהגת המדינה ,לא
יוכלו להיבחר וממילא לא להוביל
ולהנהיג .העם לא ייתן לזה לקרות.
עד שזה יקרה יואיל אולמרט לפנות
את כיסאו וללכת הביתה# .

בשבועות האחרונים מלאים
העיתונים בפרטים על חקירות של
אישי ציבור ,ובראשם ראש הממשלה
אהוד אולמרט ,וחלק משרי הממשלה.
בזה אחר זה פוסע מצעד הנחקרים
לעבר משרדי יאח"ה ,ושוב התמונות
המוכרות ,הצלמים שממתינים
לנחקרים ביציאתם מהחקירה או
לחוקרים המגיעים למעון ראש
הממשלה ,ואחריהן ההתנצחויות
בין הפרקליטות לבין עורכי הדין
ויועצי התקשורת .לכאורה זה נראה
תמוה .האם באמת כל איש ציבור
הוא מושחת? האם לא יכולים להיות
מנהיגים שלא דבק בהם רבב? האם
כל מי שמגיע לעמדת מפתח בשלטון
מכפיף עצמו למשוואה ולחיבור
הבעייתי בין הון לשלטון?
אם נצטרך להחליט על סמך
המנהיגות הנוכחית המובילה את
מדינת ישראל ,נראה שהמצב לא
מעודד .שרי ממשלה ,חברי כנסת,
ראש ממשלה ,עוזריו ,ובכירים
נוספים ,עסוקים בחקירות ,ושמם
נקשר בחשדות כבדים ופליליים.
וכאשר המנהיגות נמצאת בתחתית
המדרגה ,ונחקרת כאחרון הפושעים,
יש בכך פגיעה קשה בציבוריות
הישראלית ,בחוסנה של מדינת
ישראל כלפי אומות העולם המזהים
כי ראש ממשלה הנמצא בחקירה,
איבד את אמון הציבור וממשיך
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
זמירה בצמחים חד–שנתיים בשביעית

נ

אמר 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 פעולה זו
מוגדרת לאותם פוסקים 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 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 ,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 אם מטרת
הכיסוח היא למנוע נזק ,וזאת עפ"י
הכלל הידוע בהלכות 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 אפילו בכדי
לשמור על הצורה הנאה של הצמחים
וכדו' .פעולות אלו מותרות ,ובלבד
שיהא ניכר שאין הגיזום נעשה לצורך
הצמחת האילנות או השיחים (קטיף
שביעית פרק נה סעי' ה-ו)# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מנחם מנדל שניאורסון חלק ב'
"הארץ שהרחבנו את גבולותיה היא ארץ הקודש"

ה

לאורחות המסורת ולרוחו של ישראל–סבא ,עמד
הרבי בקשר רצוף עם ממשלת ישראל ומנהיגיה
הצבאיים ודן עמם גם בנושאים שהעסיקו אותו
וגם בהשלכותיהם של נושאים אלה על המצב
הביטחוני.
בשנת תשמ"ו ,פתח הרבי במנהג חדש -
'קבלת קהל' קבועה .מדי יום ראשון ,הרבי היה
עומד בחדר קטן סמוך למשרדו ,ותור ארוך
של גברים ,נשים וילדים היה משתרך במסדרון
ומחוצה לו ועובר לפניו כדי לקבל את ברכתו.
רבים מהעוברים לפני הרבי ניצלו הזדמנות זו
כדי להתייעץ עם הרבי בשאלות שונות ובתום
הפגישה שמשכה נקבע ע"י הרבי לפי הצורך,
העניק הרבי לכל אחד מהעוברים לפניו שטר
של דולר אחד ,כשהרבי ממנה את מקבל הדולר
להיות שליח–מצווה שייתן את הדולר לצדקה.
כששאלו הבריות מדוע דווקא דולר ,הסביר
הרבי את הנוהג החדש ,בדברים שחותנו רבי
יוסף–יצחק שניאורסון נהג לומר לעתים תכופות:
"כאשר שני יהודים נפגשים ,עליהם לראות
שתצא מכך תועלת ליהודי שלישי" ...הרבי רצה
להפוך את פגישתו עם כל אחד ואחד לאירוע
נעלה מ'סתם פגישה'; הוא ביקש שכל אחד ואחד
יהיה מעורב בקיום מצווה ועשיית מעשה טוב
 ובפרט כשהיה מדובר במצווה שאדם שלישינהנה ממנה.
באחד מימי ראשון אלה ,אישה מבוגרת לא
יכלה להתאפק ושאלה" :רבי ,כיצד אתה עושה
זאת? כיצד אינך מתעייף?" והרבי חייך והשיב:
"כל יהודי הוא יהלום  -ואיך אפשר להתעייף
מספירת יהלומים?"
בדרשה במוצאי שבת 'לך לך' ביאר הרבי
לחסידיו כיצד יש ליישב את הארץ:
"כדי להביא דבר זה ("לזרעך נתתי את הארץ
הזאת") לידי גילוי ,נדרש שיהיה "קום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה"  -ליישב כל שטחי ארץ
ישראל ,ובייחוד אותם שטחים שישנם מערערים
עליהם .ועל התיישבות זו להיות באותו אופן כמו
שהיה אצל אברהם אבינו (שמעשה אבות סימן
לבנים) ,שבבואו ובהתהלכו בארץ ישראל הנה
"ויבן שם מזבח לה' וגו'"  -דהיינו ,להקים בכל
אותם המקומות מקום תורה ומקום תפילה ,וכן
מקווה טהרה ...ופשיטא שלא להזמין ח"ו לחץ
מצד אומות העולם ,על ידי ההנהגה המוזרה
של התיישבות בנקודות ספורות מסוימות.
על ידי הנהגה כזו מראים שמתחשבים בטענת
המערערים ,ואין שום סברא בשכל ובמציאות
לחלק בין נקודות ספורות אלו לכל השאר  -שכן
אותו "רגשו גוים" ו"יהגו" (מחאות מאומות
העולם) קיים כשמתיישבים בנקודות ספורות או
כשמיישבים את כל אורך הגבול וכל השטחים...
רק שלא יכריזו על כך בקול רם ,שתהיה
ההתיישבות בשטחים בלי רעש והמולה ...ועל
אחת כמה וכמה לא ההתפארות ש"כוחי ועוצם
ידי עשה לי את החיל הזה" .אדרבה ,ההתפארות
ש"כוחי ועוצם ידי" עלולה חס ושלום לקלקל,
נוסף על כך שאין זה אמת.
יש לדעת שעושים זאת בשליחותו ובכוחו של
הקב"ה ,שעל ידי כך מתווסף יותר תוקף במעשה
ההתיישבות ,ולגבי כוחו של הקב"ה אין מקום
למניעות כלל ח"ו .בשעה שילכו בדרך זו ,הנה
לא רק שסוף סוף הם לא יערערו ,אלא אדרבה,
זה יביא את "הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל
האומים ,כי גבר עלינו חסדו וגו'".
ביום שני בצהריים ,כ"ז באדר א' תשנ"ב

רבי מליובאוויטש חידש ,מיסד ורומם את
מוסד ה'שליחות' והפך אותו למעצמה של
גילוי היהדות בכל יהודי בכל מקום בעולם.
עשרה ימים בלבד לאחר פטירת חותנו  -מינה הרבי
את הרב מיכאל ליפסקר לתפקיד 'שליח' לקהילת
יהודי מרוקו ופתח בעצם במפעל שלא היה דוגמתו
בקורות העם היהודי.
מאז עד היום ,יצאו ל'שליחויות' דומות
אלפי אברכים חב"דיים ,בדרך–כלל לאחר סיום
לימודיהם ונישואיהם .זוגות אלה ויתרו ומוותרים
על טובות–הנאה בכרכים הגדולים ובעיקר
על סמיכותם למוקדי לימוד וחיים יהודיים -
ויוצאים לעשות את שליחותם במקומות נידחים
פשוטו–כמשמעו  -גם פיזית וגם רוחנית.
מוסד השליחות הנו ללא ספק אחת התרומות
המהפכניות ביותר של הרבי בעיצוב תכניה
הפנימיים של היהדות בימינו .לא תהיה זו
גוזמה לקבוע ,כי מוסד השליחות שינה לחלוטין
את פניה של היהדות בחצייה השני של המאה
העשרים .הרעיון הטמון ב'שליחות' הוא עמוק,
אך בה–בעת פשוט :הרבי היה מעוניין להגיע לכל
יהודי בכל פינה ברחבי העולם ,לחזקו ביהדותו
ולהעצים את אמונתו ,כדי שיגביר את מחויבותו
ליהדות ויזרז בכך את ביאת הגאולה לעולם.
טכנית ,הייתה זו משימה בלתי אפשרית לאדם
אחד ,לכן 'גידל' הרבי 'צבא' של צעירים וצעירות
ואמר להם :אני מייפה את כוחכם לייצג אותי.
כאשר תצאו למקום שליחותכם  -באשקלון,
בניו–ג'רסי ,באלסקה או בעיירה נידחת בסיביר
 אתם תפעלו בשמי .כשתמסרו שיעור ,תכשירומטבח או תנהלו סדר ציבורי  -תעשו זאת בתור
נציגיי ,בשמי ובדרכי.
שלוחיו של הרבי ,לא קיבלו רשימת פקודות
שניטל עליהם לבצע .הרבי ציפה מכל שליח
להיות יצירתי  -להגות בעצמו תכניות פעולה,
להתאים אותן לצורכי הקהילות המקומיות
וליישמן בפועל.
באביב תשכ"ז ,נערך במדינות–ערב השכנות
לארץ–הקודש גיוס כללי וממשלותיהן דיברו
בגלוי על פלישה לארץ–ישראל וחיסול תושביה
 "השלכתם לים" .הרבי עודד את חסידיו " -לאינום ולא יישן שומר ישראל" ,חזר ואמר כשהוא
מצטט את דבריו הנצחיים של דוד המלך בספר
תהלים  -ה' שומר על עמו בכל מקום בו נמצאים
בניו  -ובמיוחד בארץ–הקודש .לימים שאלו רבים
מה עמד בבסיס ביטחונו של הרבי בניצחון צה"ל
אפילו בימי ה'המתנה' המתישים ,כאשר הציבור
כולו היה נתון בחרדה קיומית גבוהה.
התשובה לכך מצויה בהבטחה האלוקית בספר
במדבר( ,י"א י"ב) שהרבי הירבה לצטטה :ארץ–
הקודש היא "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך
בה ,מראשית השנה ועד אחרית שנה" .הרבי
ראה בהכרזה האלוקית הזו ,ערובה אולטימטיבית
לביטחונה של ישראל.
דאגתו של הרבי לא הייתה נתונה ,אפוא,
לביטחונו הפיזי של עם ישראל  -אלא למצבו
הרוחני .בעוד הכול חוגגים את הניצחון ומנפנפים
בדגליו ,הרבי עשה כל מאמץ לחזק את רוחו של
עם ישראל ולעשותו ראוי לניצחון הגדול" .הארץ
שהרחבנו את גבולותיה נקראת 'ארץ הקודש'",
הזכיר הרבי (בתרגום חופשי)" ,ואם זכינו וה'
סמך עלינו והעניק לנו ארץ זו ,ודאי שמוטלת
עלינו חובה לפתח את אופייה היהודי ולשמור
על קדושתה".
במסגרת מאמציו לכוון את עם ישראל
6

( ,)1992בעודו מתפלל על ציון קברו של חותנו
הרבי הקודם ,נפגע הרבי משבץ מוחי ששיתק
את פלג גופו הימני ואף גרוע מכן  -שבץ שנטל
מהרבי את יכולת הדיבור .שנתיים ושלושה
חדשים לאחר אותו יום שני מר ונמהר ,בשעות
הבוקר המוקדמות של יום ראשון ג' בתמוז תשנ"ד
( ,)1994לפני  14שנים ,הסתלק הרבי לבית–עולמו,
כשהוא מותיר אחריו דור יתום וציבור של רבבות
בלא אב ובלא מנהיג# .

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:

לאה
גולדברג
מבחר שירים

חדש!

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ב-
ש"ח בלבד.
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מבט להתיישבות
המשך מעמ' 11

משכונת הדגל לכיוון עין מז'ור .המסלולים
יוכשרו להליכה וכן יוצבו בו שלטים וסימוני
דרך .סימוני הדרך ונקודות הציון במסלול
יוכלו להביא ל– 'שפה משותפת' בין הצבא
לאזרחים וכן למניעת טעויות בניווט.
לאחר הכשרת המסלול יופצו בציבור
הוראות בטיחות מפורטות לכל מסלול,
למי יש לפנות לפני התחלת המסלול
ולדווח.
במקביל התקיימה בשבוע שעבר
ישיבה מכרעת באוגדה בהשתתפות
רועי סימון ,מנהל בי"ס שדה עפרה,
קצין הגמ"ר של בנימין ,קצין הגמ"ר
האוגדתי ומפקדת תיאום טיולים .מטרת
הפגישה היתה לאשר סופית את הכנסת
שני הנחלים למסלולי טיול המאושרים
ע"י משרד החינוך .הפגישה הסתיימה
באישור עקרוני ,והנחלים נכנסו ל"פקודת
העבודה" במשרד החינוך .משמעות

הקטלב הגדול ביותר בארץ

ההחלטה היא ,שכל הטיולים שבאחריות
מוסדות החינוך יוכלו לקבל אישור לטייל
במערב בנימין.
בעתיד מתכוונים במועצה האזורית
בנימין ובבית ספר שדה עפרה בשיתוף עם
הצבא להכשיר ולסמן מסלולים נוספים:
במרכז בנימין  -עין הוד ומעיין הגבורה
בסמוך שילה .כמו כן מתכננים הכשרת
המסלול שיירד עד נחל רשש בבקעה
ויאפשר מסלול של יום וחצי למיטיבי לכת
עם אפשרות ללינה בגיתית# .

על חטא שחטאנו במיעוט 'פירגון'
המשך מעמ' השער

מילתא דפשיטא .ואולם אין הכל מודעים
למצב ,שלפעמים ,קשה למישהו לעכל את
העובדה ,שהוא איננו הפטרון הבלעדי לקיום
מצווה מסוימת .למשל ,אדם שהינו אמון
על מצוות צדקה ,אך עינו צרה בכך שיש לו
שותפים למצווה.
החזון איש בספר "אמונה ובטחון" א' ,י"ג
ממחיש זאת בסיפור על משפחה ,שהיתה
אמורה לארח אורח לשבת .וכמובן ,בבית
התכונה רבה .והנה ,בליל שבת קודש ,בשוב
אבי המשפחה מבית הכנסת בגפו ,הסביר
לתמיהת בני ביתו ,כי ,בטעות ,שיבץ הגבאי
את האורח אצל משפחה אחרת .וכמובן,
האכזבה בבית היתה רבה .ויאמר להם החסיד:
אין האורח כאחד מהנכסים לעשות בו סחורה,
דאגתי היא רק שיהיו לו לאורח ,כל צרכו
וסעודת שבת .אבל אחת היא לי אם קיבל זאת
ממני ,או מזולתי!
וממשיך החזו"א שם וכותב" :לא כן מנת
חלקם של דלת עם .אם הוא אוהב לעשות
טוב ,לא ימנע ממנו צרות עין .ואין דעתו נוחה

לראות אחרים במלאכתו" .החזו"א מציין שם
כי הרבה יותר קל להיות "ועשה טוב!" שכן
הוא הופך את האחר לתלותי בו .מה שאין כן
"סור מרע" שזוהי משימה קשה יותר .ולאור
האמור ,מסיק החזו"א" :אי אפשר לרחוש
כבוד שבח ותהילה לעוסק בצרכי ציבור
הלזה ...שאהובה לו היצירה הנעשית על ידו,
ועל הרוב נעימה לו ההערצה הקוננת בלב כל
מכיריו .ואמנם ,הבריות נהנים ממנו .ואמנם,
הוא מהולל ומשובח "...זה מה שמוגדר :על
חטא שחטאנו לפניך במיעוט 'פירגון'! כואב
לי! אתה כבר אינך תלוי בי!
ישנו רצון עז ליצור מצב של תלות האחרים
בו .יצוין מטוס הלביא  .לארה"ב היה אינטרס
מיוחד ,שמדינת ישראל לא תיכנס ל"ליין"
הזה ,על מנת שלא להפקיע את התלות הבלתי
מתפשרת שלנו ב"דוד סם" .זהו במאקרו .אך
ישנן דוגמאות אין ספור גם במיקרו .כל אחד
ואחד מאתנו מתבקש לשאוב מהשראת ה"אור
החיים" הקדוש ולהתבונן בעולם ובברואיו
בעין טובה ,אוהבת ותומכת# .
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ילדים שלנו

זהה את המקום

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר  - www.myesha.org.ilהילדים הזוכים בפתרון החידה
משבוע שעבר  :הדרה ניצן מבת–ים  הודיה כהן שמואלי מראשל"צ  אביעד קורתי מבית–שמש.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 57

ׁשל ְי ַד ּב ִנ ְיָן ּג ָדֹול ׁשּוב ָאמַר" :טֹוב ,הִגַעְנּו!
ֶ
ּב ָרּוְך הַּב ָא לְמָלֹון ּפָאְרק חֶב ְרֹון! הַּיֹום עֶֶרב
מחַ! "..אֹוִריאֵל ֹלא
ׂש ֵ
ּפֶסַח אַז חַג ּכָׁשֵר ו ְ ָ
הֵב ִין ּדָב ָר" .מַה? מַה הַּקֶׁשֶר ּב ֵין עֶֶרב ּפֶסַח
ל ַי ִׁשּוב ל ְי ַד חֶב ְרֹון?" ׁשּוב ֹלא ָאמַר ּדָב ָר
ַרק סִּמֵן ל ְאֹוִריאֵל לְהִּכ ָנ ֵסּ .ב ְתֹוְך הַּמָלֹון
הָיְתָה נִּכֶרת ּתְכּונ ָה ַרּב ָה .אֲנָׁשִים הִתְרֹוצְצּו
ׁשב ִים
ּמתְי ַ ְ
ּב ְַקַדחְתָנּותׁ .שּוב הִ ְסּב ִיר" :הַ ִ
הֵחֵלּו אֶת הַהֲָקמָה ּב ְצּוָרה מְקֹוִרית .הֵם
מסְו ֶה ׁשֶל
ׂשכ ְרּו אֶת הַּמָלֹון לְעֶֶרב ּפֶסַח ּב ְ ַ
ָ
ׂשמַח
ׁשּבַעַל הַּמָלֹון ָ
מׁשְו ַויץּ ,כ ַמּוב ָן ֶ
ּתַי ָיִרים ִ
מ ְתעַתְִדים לְהַאֲִריְך אֶת
ׁשהֵם ִ
לִׁשְמֹועַ ֶ
ּמ ְטּב ָח,
ׁשְהּותָם בַּמָלֹון ...הֵם הִכ ְׁשירּו אֶת הַ ִ
ָקב ְעּו מְזּוזֹות וְחָג ְגּו אֶת ל ֵיל הַּסֵֶדר ּבְעִיר
הַאָבֹותׁ ,שֶַרק ׁשָנ ִים סְפּורֹות קֹוֶדם לָכ ֵן
ׁש ְמעָה
יְָדעָה מְאֹוָרעֹות ּדָמִים נֹוָראִי ִים ,ו ְ ָ
ּבְל ַיְל ָה ז ֶה ׁשִיר חַד ָׁש-יָׁשָן "וְׁשָבּו ב ָנ ִים
לִג ְבּול ָם"...
המשך בשבוע הבא...

מאירועי הפרקים הקודמים :שוב
ואוריאל ממשיכים את המסע בעקבות
התיישבות מיסתורית ליד חברון .הפעם
הם מגיעים לעריכת ליל סדר ע"י
מתיישבים שמתחזים לתיירים משוויץ...
מעֲל ֶה הְַרחֹוב
ׁשּוב ו ְאֹוִריאֵל הָל ְכּו ּב ְ ַ
ׁשאַל
הֶעָתִיק" .לְאָן אֲנָחְנּו הֹולְכ ִים?" ָ
אֹוִריאֵל" .לְאַחַר הַּפְג ִיׁשָה הִַראׁשֹונ ָה ׁשֶל
ׁשב ִים - ",אָמַר ׁשּוב " -הֵם הֵחֵלּו
ּמתְי ַי ְ
הַ ִ
ּב ְנִסְיֹונֹות חֹוזְִרים ו ְנִׁשְנ ִים לְהִּפָּג ֵׁש עִם
ׁשל ָה ּכ ֵֶדי ל ְַקּד ֵם אֶת הַָקמָת
ּגּופִים ּבַּמֶ ְמ ָ
הַהִתְיַׁשְבּות הַעִירֹונ ִית ל ְי ַד חֶב ְרֹון" .אֹוִריאֵל
ּתּכ ֵל ְסב ִיבּו ,עַכְׁשָיו הּוא הֵב ִין לָמָה הַּכֹל
הִ ְס ַ
הָי ָה ּכֹל ּכ ְָך מּוּכ ָר לּו! הּוא נ ִ ְמצָא ּבְחֶב ְרֹון!
ׁשּוב הִ ְמׁשִיְך" .אְַך עָב ְרּו חֹודָׁשִים וְהֵם ֹלא
מּמָׁשׁ "...שּוב
זָכּו ל ְׁשּום הִתְַקּד ְמּות ׁשֶל ַ
ׁשל ָב ז ֶה הֵם הֶחְל ִיטּו ל ַַקחַת אֶת
חִּי ֵךּ" .ב ִ ְ
הַעִנ ְי ָנ ִים צַעַד ָקִדימָה ,"...הֵם הִ ְמׁשִיכּו
מ ְסּפַר ּד ַקֹות עַד
ׁשתִיָקה עֹוד ִ
לְהִתְַקּד ֵם ּב ִ ְ

המוציא לאור:

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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שלח את אחי!

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8281

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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