סיפורו של מקום בכל שעריך

"ש

ׁשטְִריםִּ ,תּתֶן לְָך
ְפטִים ו ְ ֹ
ּבכָל ׁשְ עֶָריָך" (דברים ט"ז,
ְ
י"ח) מקום מושבם של
אנשי השלטון ,החוק והצדק איננו מקרי,
התורה מצַווה לתת להם מקום דווקא
ליד השער .רש"י מבאר את המילים
בכל שעריך " -בכל עיר ועיר" ,אולם כבר
עיקר שפתי חכמים מבאר במקום את
דברי רש"י" :כי לכל עיר היה שער ובשער
העיר ישבו השופטים" .השער איננו אך
ורק מבנה המשמש לכניסה ויציאה
מהעיר .בזמנים בהם הערים היו מוקפות
חומה מכל סביבותיהם ,בזמן המקרא,
השער היווה את מרכז החיים של העיר.
בחדרי השער ניהלו את המשפט ,המסחר
ומוסדות השלטון .הענישה התרחשה
בשער " -ו ְהֹוצֵא ָת אֶת הָאִיׁש הַהּוא אֹו אֶת
הָ ִאּׁשָה הַהִוא אֲׁשֶ ר עָׂשּו אֶת הַּדָבָר הָָרע הַּז ֶה,
אֶל ׁשְ עֶָריָךּ ...וסְַק ְלּתָם ָּב ֲא ָבנ ִים וָמֵתּו ...וְכָל

הָעָם י ִׁשְ מְעּו וְי ִָראּו" (דברים י"ז ה').
הנביא המוכיח את העם על מעלליהם
הרעים נמצא במקום החשוב ביותר בעיר
 בשער ,ומכאן הביטוי 'המוכיח בשער'.מדד המחירים העירוני נקבע בשער
ומכאן המונח הכלכלי 'שער חליפין' ,וכך
אומר אלישע הנביא בנבואתו "ּכָעֵת ָמחָר
ׁשעַר
ְסאָה סֹלֶת ּבְׁשֶ ֶקל וְסָא ַתי ִם ׂשְ עִֹרים ּבְׁשֶ ֶקל ְּב ַ
ׁשֹמְרֹון (מלכים ב' ז' א') .מעמד החליצה של
רות המואביה וחתונתה עם בועז נערך
בשער ,בנוכחות זקני העיר כמסופר
במגילת רות .ישנם סוגים שונים של
שערים .לדוגמא שער סורי :שער רחב
בעל כניסה ישירה ושני תאים בכל צד,
שבשני צידיו ניצבו מגדלים או שער
שישה תאים :שער גדול בן שישה
חדרים (ששימשו כחדרי משמר) ,שלושה
חדרים בכל צד .ועוד ועוד.
בהקשר זה חשוב לציין מאמר שכתב

מבט לספר
מחלקת ההר פרשת הל"ה
מעטות הן הפרשיות שחותם כה עז
ונורא טבוע בהן .פרשייה שראשיתה
עוז וגבורה ,תום ומסירות ,ואחריתה
טרגדיה נוראה ,שכול ואבדון.
אור לה' בשבט תש"ח ()15.1.1948
יצאו מהר–טוב שבמבואות ירושלים
שלושים ושמונה לוחמים במסע
רגלי כדי לתגבר את גוש עציון הנצור.
שלושה מהם שבו להר–טוב ,שלושים
וחמישה המשיכו בדרכם אך לא הגיעו
ליעד .גופותיהם נתגלו סמוך לכפר
ג'בע והם נטמנו בטקס צבאי בכפר
עציון .לראשונה ספג כוח המגן העברי
מהלומה כבדה .מחלקה שלמה,
עילית אנושית של היישוב היהודי
בארץ ישראל ,נפלה בקרב .מה עלה
בגורל הלוחמים  -איש מהם לא נותר
לספר את שעבר עליהם בשעותיהם
האחרונות .מיתוס גבורה נקשר לראשם
של הנופלים שהוצגו כמופת ל"טוהר
הנשק" .במותם היו לאגדה עליה חונכו
דורות של חניכי תנועות הנוער ולוחמי
צה"ל .הזיכרון שנצרב בתודעה האישית
והלאומית אינו מבוסס תמיד על מחקר
היסטורי .בפרשת הל"ה תואמים
ממצאי המחקר את המיתוס הלאומי
שהתפתח ומבססים אותו.
'גבעת הקרב' הייתה לאתר סיורים
מרכזי בישראל .רבבות מטפסים
אליה ומתייחדים עם זכר הל"ה .שביל
טיפוס הררי נכבש בנוף הגבעה ברגלי
המסיירים הרבים שפקדו אותה (מסלול
סיור בעקבות הל"ה מוצע בנספח
לספר) .לאחרונה יצא ספר חדש,
בהוצאת משרד הבטחון ובית ספר
שדה כפר עציון ,שבו מתפרסם המחקר
המקיף של יוחנן בן יעקב על פרשת
הל"ה .הספר ,המבוסס על עבודה
לתואר שני בלימודי יהדות (טורו קולג',
ירושלים תשס"ד  ,)2004 -מתאר

לראשונה בהיקף מלא את פרשת הל"ה
ורִקעה .המחקר מושתת בעיקר על
מקורות ראשוניים בארכיון צה"ל ,על
מקורות ערביים ,ועל עדויות שמרביתם
טרם נחשפו .מוצגים בו חידושים
משמעותיים בפרשת הל"ה :בין השאר,
נחשפת העובדה שפרטי הפרשה  -כולל
דרך ההתגלות ומקום הקרב  -נודעו
לבכירי המפקדים ב"הגנה" סמוך לאחר
נפילת הל"ה ,נכתב בו על כך שבבחירת
המסלול התעלמו ממידע מודיעיני,
ושזיהוי החללים הושלם בטרם נקברו
ועובדות חדשות נוספות.
המחבר ,יוחנן בן יעקב ,הוא בן
קיבוץ כפר עציון וחבר בו כיום ,אשר
אביו ,יעקב ,נפל בתש"ח בקרב האחרון
על הגנת גוש עציון .בן יעקב ,מחנך
ואיש בית ספר שדה כפר עציון מייסּודו,
במסגרתו היה חבר בצוות תחקיר
פרשת הל"ה שהוביל יהושע כהן ז"ל,
בשנים תשכ"ח  -תש"ל (.)1970–1968
לימים כיהן בכמה תפקידים ציבוריים:
מזכ"ל בני עקיבא ,יו"ר מועצת תנועות
הנוער בישראל ,יועץ שר החינוך ועוסק
כיום בין השאר בהדרכת סיורים במזרח
אירופה .יוחנן עוסק שנים רבות בחקר
פרשת גוש עציון ,ובין היתר פִרסם את
הספר "גוש עציון ,חמישים שנות יצירה
ומאבק" ,לצד חוברות ומאמרים רבים
על פרשת גוש עציון.
את הספר ניתן לרכוש בבית ספר
שדה כפר עציון במחיר מיוחד.
להזמנות 02-9935133

או באתר
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שער בחפירות מגידו

אלישע מלאכי
ביותר ,את כרטיס הביקור ,את ליבה
הרוחני של העיר .במקום הכי חשוב
אנו נעמיד את הצדק כעיקר ,את היושר
ואת המשפט .אנו עם אשר בניגוד גמור
להמון של סדום שגוזרים על לוט פסק
דין עצמאי ומבצעים אותו בעצמם ,אנו
רוצים מערכת משפט אשר בנויה מאנשי
העילית של העם "יראי אלוהים אנשי
אמת שונאי בצע" .מדרג של בתי דין
של שלושה ,עשרים ואחד ושבעים ואחד
אשר גם המלך כפוף לה" .אין יוצאים
למלחמת הרשות אלא עפ"י בית דין של
שבעים ואחד ,אין מוסיפין על העיר ועל
העזרות אלא עפ"י בית דין של שבעים
ואחד( ...סנהדרין א' ה').
מערכת המשפט ,הצדק הבסיסי,
היושר החברתי הכולל חמלה על
החלשים  -הגר היתום והאלמנה הם
הם הלב של כל עיר בארץ ישראל" .ציון
במשפט תפדה ושביה בצדקה"# .
להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

הארכיאולוג הנודע יגאל ידין .ידין היה
הרמטכ"ל השני של מדינת ישראל
ושימש במלחמת השחרור כרמטכ"ל
בפועל עקב מחלתו של יעקב דורי.
לאחר שחרורו מהצבא בגיל ( 35ובמקום
לקפוץ לפוליטיקה )...הוא החליט לחזור
לתחביב האהוב עליו  -ארכיאולוגיה.
הוא האיש שיחפור את מצדה ,מגידו
וחצור .הוא האיש אשר יגלה מכתבים
במדבר יהודה החתומים ע"י "שמעון בן
כוסבא הנסי על ישראל"! הלוא הוא בר
כוכבא מפקד המרד ברומאים בין השנים
 135–132לספירה .פרופ' ידין ראה בתנ"ך
מסמך מחייב וחיפש תמיד להוכיח ע"י
הארכיאולוגיה את הסיפור המקראי .וכך
הוא כותב " -בספר מלכים א' פרק ט'
מוזכר שלמה המלך כבונה שלוש ערים
חדשות  -חצור מגידו וגזר .מראשית
החפירה (בחצור) שמנו לנו למטרה
למצוא את שערו של שלמה המלך
ומצאנו...כאשר הגענו למגידו אמרנו כבר
לפועלים בשמץ גאווה חפרו כאן ותמצאו
קיר ,חפרו שם ותמצאו את השער ...לא
העזתי לחפור בגזר .חששתי שאהרוס
במו ידי הנחה כ"כ יפה ...למזלי משלחת
אחרת חפרה שם ומצאה את אותו מודל
של שער  -לא היה גבול לאושרנו."...
השער משמש לכניסתם ויציאתם של
תושבי העיר ,אך בנוסף לכך הוא מראה
לאורח הבא מבחוץ  -את הדבר החשוב

בקרני שומרון

נותרו מס' קארוונים
חדשים אחרונים לשכירות
לפרטים:

אריק 052-6162403

בס"ד

אוזדובה שמואל בע"מ & הרטוב לוי בע"מ

בונים בפדואל
נותרו  9קוטג'ים יפהפיים
בשכונת יפה-נוף!
יישוב דתי-תורני ,כ– 20דקות
נסיעה מפתח תקווה 5 ,דקות
נסיעה מאזור התעשייה ברקן,
נוף מרהיב ,תכנון יפהפה וגמיש
מגרשים דו–משפחתיים בשטח
של  550 - 700מ"ר ,תכנון יפהפה
וגמיש  -בית צומח.

ל– 4הרוכשים הראשונים,
תנתן הנחת מבצע:

70,000
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לפר
טים והזמנות:
שולי88 :

052-67056

בהיות ישראל שוכן בטח בדד בארצו,
יותר היה מוצא חפץ אם היו מתרבים אצלו מורי
התורה עפ"י דרך הכהונה לבאר פרטי הלכות
בהשקפה של הרוח הכללי שבתורה ולמפרש טעמא
דקרא באופן ברור ומפורש
(הראי"ה קוק ,מתוך ההקדמה לעין אי"ה)

מגילת
היסורים

מ .ל .יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו היה חי בדוחק
גדול ומצבו הכלכלי היה בכי רע -חש לפני מספר
חודשים כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה,
הוא פנה לעשות את הליך הבדיקות -בדיקות
דם ,סי.טי .וכדו' ולאחר שאלה לא העלו דבר פנה
לעשות בדיקה באפו )ע"י ניתוח( -שגילה גידול
ממאיר באזור הלימפה.
תוצאות ה"אם .אר .איי" שעשו לו לאחר הגילוי -גילו
שהוא סובל מגידול אלים ביותר )כלשון הרופאים(
שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו
השתבש וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים
סכומים גדולים אשר אינם בהישג ידם ,ועל כן פנה
הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש
להירתם ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על
רגליו -ולחזק את ידי המשפחה.
ישנו עדיין מחסור בכסף -ובשל כך מתעכבים
הטיפולים להצלת חייו.

עזרו לקרן 529

הרה"ג יעקב עדס
שליט"א קיבל על עצמו
בלי נדר להתפלל על
התורמים למקרה
חשוב זה.
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

"הפותח שער לדופקים בתשובה"  -אמירת סליחות במערת המכפלה.

על הפרשה שופטים
הרב יניב כהן  -רב אולפנית 'ישורון'

ש

עשה זאת בעצמך!

ׁשטְִריםִּ ,תּתֶן לְָך ְּבכָל
ְפטִים ו ְ ֹ
ׁשְ עֶָריָך (דברים ט"ז ,י"ח) .פרשתנו,
פרשת שופטים ,עומדת וגם ניצבה
בראשית ימי חודש אלול .ימים שהם עת
רצון (פרקי דרבי אליעזר ,משנ"ב תקפ"א) .המגיד
מקוז'ניץ מדגיש שפרשה זו תמיד נקראת
בחודש אלול "אשר הוכן העת לכל איש שישוב
לבוראו ונסלח לו מחטאתו" וסמיכות הפרשה
ל'זמן אלול' בא להדריך את הכלל להעמיד
"שופטים ושוטרים כי הם עיני העדה" ,וכן
את האדם הפרטי להעמיד את עצמו כשופט
על מעשיו .ורמז לדבריו ניתן למצוא בדברי
התורה עצמה" :תתן לך"  -לעצמך! התורה
מכוונת את האדם לא להיסמך על המסגרות
הקהילתיות-שבטיות בשיפוט ושיטור בלבד,
אלא ,יש כאן ,כביכול ,ציווי נוסף להעמיד
'מערכת משפט' פרטית בין האדם לעצמו.
אחת מהתוצאות של העמדת מערכת
משפטית כדרישת התורה היא ירושת הארץ:
" ְל ַמעַן ִּת ְחי ֶה וְי ַָרׁשְ ָּת אֶת הָאֶָרץ" (שם ,כ').
המשפט מקדם ומוביל את האומה אל נחלתה
"באשר הארץ מסוגלת להלין בה צדק ,ע"כ
דורש צדק ,זוכה אליה ביותר" (הנצי"ב).
כבאומה ו ַבכְּלל כך באדם הפרטי ,כשיש
משפט ,חשבון נפש ,בקרה עצמית ,האדם נכון
לגדולות .הרמח"ל תולה את כל התקדמותו
של האדם בנכונות לבדוק את עצמו ולשפוט
את דרכו ומעשיו .אכן ,יש מי שמכנה את
מידת הזהירות במסילת ישרים' ,תודעת
התקדמות' .כיוון ,שכדי לנוע ולהתקדם
חייבים להמתין ו'לשפוט' .ככל שאדם חדור

יותר בתודעת התקדמות כך 'מערכת המשפט'
הפרטית שלו עצמו מצוחצחת יותר .לא
בכִדי פרשת הרג ָלִים (סוף פרשת ראה) ופרשת
שופטים סמוכות זו לזו .לאחר שמאן דהו עלה
לרגל ופגש בכהנים ,הלויים ומורי ההוראה,
מהם הוא נטל עצה ובקש הדרכה והכוונה,
היה נראה שדי בזה ,במקום אחד שהוא
המגדלור של המשפט והצדק .וכאן התורה
תובעת לקחת אחריות אישית" ,תתן לך"  -גם
בינך לעצמך ,בשעריך ,בשבטיך ,אתה זקוק
למאזני הצדק על כפותיך.
מי שחי מתוך מגמה של התקדמות ושאיפה
להיות אדם שלם יכול לגלות רגישות למעשיו,
דיבוריו ומחשבותיו .מי שחי בבינוניות יבטל
את המשמעות האדירה שיש לכל תזוזה שלו
ביחס אליו כפרט ,ובוודאי כהשפעה כללית
על העולם ופוק חזי מאי עמא דבר .הרגישות
וההבנה לערך של מעשה ,של מחשבה ושל
דיבור נובעות בראש ובראשונה מחיים
תכליתיים ,שהכלל שבהם (התכלית) צובע
כל פרט ופרט .וכדי להגיע אל השלמות יש
להעמיד מערכת משפטֶ " ,מלְֶך ְּבמִׁשְ ּפָט י ַ ֲעמִיד
אֶָרץ" (משלי כ"ט ,ד')  -הרוצה למלוך ,לקחת
אחריות על חייו ,חייב לבדוק ולבקר את עצמו
דבר שיביא אותו אל השלמות (ע"פ רבנו בחיי
בפרשה .וכך ניתן גם להסביר את 'משפט
המלך' בפרשה) .באורות התשובה מחדד
הכהן הגדול מאחיו תובנה זו באומרו" :אחד
מהיסודות של התשובה הוא הכרת האחריות
של האדם על מעשיו .וזהו גם כן תוכן הוידוי,
שמודה האדם שאין שום עניין אחד ,שיש
המשך בעמ' 8

ירושלים
כניסת שבת 18:23
צאת השבת 19:33

תל אביב חיפה
18:29
18:38
19:35
19:35

חברון
18:36
19:34

שכם
18:28
19:34

באר–שבע
18:39
19:35

חדשות ישע
מחזקים את חיילי צה"ל בניעלין
בקמפוסים  -נגד האידיאולוגיות אנטי–ציוניות,
הן בקרב המרצים והן בקרב תנועות וארגוני
סטודנטים שונים ,וערבות הדדית  -להגברת
הערבות ההדדית בין המגזרים השונים בחברה
הישראלית בפרויקטים שונים כגון :התנדבות
עם עולים חדשים ,סיוע לחקלאים ולתושבי עוטף
עזה ,סיוע לניצולי שואה ,עזרה לחיילים ועוד.
ביום שישי ה– 12.9.08קוראים אנשי התנועה
לציבור להגיע ולעמוד יחד עם חיילי צה"ל בניעלין
ולומר תודה .נא להביא דגלי ישראל ,משרוקיות
וכן חבילות שי ,רעיונות נוספים יתקבלו בברכה.
נא להצטייד בכובעים ומים לשתייה.
הסעות :בשעה  9:15ירושלים  -בנייני האומה,
ת"א  -רכבת מרכז .ההסעות הינן בתשלום ()₪25
ומותנות במספר המשתתפים .אפשר להגיע עם
רכב פרטי .ניפגש כולנו בשעה  10:00בצמת
שילת ,סיום משוער .13:00
העצרת בתאום עם כוחות הביטחון.
יש להירשם מראש לעצרת ולהסעות ,באתר
"אם תרצו" www.imti.org.il
או בטל' # .054-6650138

מדי שישי מגיע אספסוף קיצוני יהודי
ומתפרע לצד רעולי פנים פלשתינים כנגד
בניית גדר ההפרדה .תחת מכבסת המילים הם
מכנים את פעילותם "הפגנות" ,כדי לכסות על
האלימות והבריונות במקום ,שבמהלכם מיידים
המתפרעים אבנים ,בקבוקים וחפצים חדים לעבר
החיילים והשוטרים במקום מדי יום שישי .תופעה
זו מביישת את החברה בישראל ומכריחה את חיילי
צה"ל להתעמת עם מיעוט צעקני ,כמו כן תופעה זו
גוזלת זמן ומשאבים יקרים מצה"ל במלחמתו נגד
הטרור.
בתנועת 'אם תרצו' ,תנועה חוץ פרלמנטארית
הפועלת לחיזוק ערכי הציונות בישראל ,לא
מוכנים יותר לעמוד מנגד .חברי התנועה
מתכוונים להגיע בשבוע הבא לניעלין כדי לחזק
את חיילי צה"ל במקום ולהעניק להם גיבוי,
כשמרבית העם מוקיר את מלאכתם ומתנער
מהאלימות ,הבריונות והתמיכה בטרור של
המיעוט האנטי–ציוני ,בינינו ,בתוך מדינתנו.
תנועת 'אם תרצו' פועלת במגוון תחומים ובהם
חיזוק ערכי הציונות והיהדות ,הסברה ציונית

יום תענית ותפילה בח' באלול
יום יציאת צה"ל מגוש קטיף ושריפת בתי–הכנסת
ויישובים ,ותנועת קוממיות על יום שני ח' באלול
תשס"ח כיום תענית ותפילה .התענית תענית
יחידים ,קבלת התענית במנחה ביום ראשון.
התכנסות מרכזית תתקיים אי"ה בו ביום ,ח'
באלול בשעה  17:30בכותל המערבי לסליחות
ולקריאת 'ויחל משה' בתפילת המנחה.
לפרטים# .02-9974424 :

ביום ח' באלול תשס"ה יצאו כוחות ישראל
מחבל עזה ובו בערב חגגו צוררינו בשריפה
והריסה של מקדשי מעט  -בתי–הכנסת ביישובי
גוש קטיף .ביום זה אנו נקראים ,כל בית ישראל,
להשתתף בתפילה ,אמירת סליחות ותענית
רשות בכל אתר ואתר.
לפיכך הכריזו ועד רבני יש"ע ורבני ערים

דרושים/ות טלפנים/יות

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

לפרטים050-6698799 ,052-3872406 :
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יש"עמדה

יו"ר מועצת יש"ע שיגר בשבוע שעבר
מכתב דחוף למפקד פיקוד המרכז ,האלוף
גדי שמני ובו דרש ממנו לבטל לאלתר את
צווי ההגבלה .במסמך כותב דיין לאלוף
הפיקוד בין היתר כי "הדרך שננקטה היא
בלתי סבירה ,אינה מידתית ופוגעת פגיעה
קשה בזכויות האדם הבסיסיות ביותר ,על
כן ,מועצת יש"ע דורשת מן האלוף שמני
את ביטולם המיידי של צווים אלה".
מהלך זה של הוצאת צווי הגבלה עבור
ישראלים תושבי יהודה ושומרון יש בו
גם נראות של איפה ואיפה .בשבועות
האחרונים הולכים ומתגברים ניסיונות
ארגוני השמאל הקיצוני לעורר פרובוקציות
בקרב הערבים ,להצית מהומות ולגרור
לתוכן גם את ההתיישבות .מטרתם היא
יצירת אנדרלמוסיה שתביא גם להשחרת
פניהם של המתיישבים  -לאחר שלא יוכלו
להישאר אדישים למול הפרובוקציות
המסוכנות .בחברון למשל ניסו רק בשבוע
האחרון פעילי שמאל קיצוני ישראלים
להתסיס ערבים ולהשליך אבנים לעבר
היישוב היהודי ,כשהם ממתינים עם
מצלמות כדי 'לתפוס' ולהנציח את התגובה
של המתיישבים בכדי להפיצה בתקשורת
הישראלית והעולמית בצורה מגמתית
וחד–צדדית.
גם בנעלין מדי שבוע נפצעים קצינים
וחיילים של צה"ל בהתפרעויות אלימות
ומסוכנות שכוללות ידויי אבנים ובלוקים,
בקבוקי תבערה וחפצים חדים .את
התפרעויות הללו מנהיגים ,שוב ,ישראלים
מהשמאל הקיצוני ,שמנסים כל העת
להתסיס את הערבים ולייצר פרובוקציות
 על מנת לגרור את חיילי צה"ל לתגובהואז להציג ולהעמיד פנים של 'קוזק נגזל'
ולסחוף אחריהם גם את כלי התקשורת
בישראל ובעולם שמשתפים עמם פעולה.
כך הם הצליחו להביא את צה"ל להשעות
סגן–אלוף בצה"ל ,מפקד גדוד החיילים
שעמדו בגבורה נגד הפורעים ,וכך הם
מנסים פעם אחר פעם להשחיר את פניהם
של חיילים וקצינים  -זאת מעבר לפציעות
שנגרמות לאנשי כוחות הביטחון.
עד כה לא ראינו את אלוף הפיקוד
חותם על צווים מינהלים להרחקת פעילי
השמאל הקיצוני  -לא בנעלין ,ולא בחברון
ובדרום הר–חברון .בידי מערכת הביטחון
קיים מידע מוצק ,הכולל שמות ועדויות
בדבר פעילותם של אותם יוזמי ומבצעי
ההתפרעויות .קצינים בכירים בצבא
ובמשטרה אף סבורים כי זהו צעד הגיוני
והכרחי למיגור הפרובוקציות .משום מה,
כשמדובר במתיישבים היד החותמת קלה
על צווי ההגבלה ,אך כשמדובר בערבים
ובפעילי שמאל קיצוני יש מי שחושש,
ובמערכת הביטחון נמנעים מלחתום על
צווים שכאלו# .

ימי הגבלה
מפקד פיקוד המרכז חתם לאחרונה
על צווי הגבלה נגד  3ישראלים
מבנימין ושומרון ,אשר אוסרים
עליהם לשהות ביהודה ושומרון
 כולל בבתיהם .במועצת יש"עפנו לאלוף הפיקוד ודרשו לבטל
את הצווים לאלתר .עלינו להתנגד
באופן עקרוני לצווים דרקונים
אלה אשר פוגעים פגיעה חמורה
בזכויות אזרח בדרך בלתי סבירה,
בייחוד כאשר מערכת הביטחון
נוהגת איפה ואיפה ,ולא חותמת
על צווים מגבילים נגד פעילי שמאל
קיצוני שמגיעים לאיזור על מנת
ליצור פרובוקציות ולהתסיס את
האווירה במטרה להשחיר את פני
המתיישבים וצה"ל.
לפני ימים אחדים נתבשרנו על כך שאלוף
פיקוד המרכז חתם על צווי הגבלה לשלושה
מתושבי בנימין ושומרון .הצווים אוסרים
עליהם לשהות ביהודה ושומרון  -כולל
בבתיהם ובעצם מוציאה אותם לגלות כפויה.
אין ספק כי עלינו להתנגד באופן עקרוני
לצווים דרקונים כאלו .בהליך זה שבו
נחתם צו נגד אדם כזה או אחר הרי הוא
מוגלה מביתו ללא כמעט אפשרות של
ערעור .גם אם יש בידי מערכת הביטחון
הוכחות כנגדו הרי הן מוגדרות חסויות,
וכיוון שאינן מוצגות לנאשם ממילא
יכולתו להתמודד כנגדן הנה מועטה.
מדינת ישראל היא מדינת חוק ,וככזו
אם יש חשד כנגד אדם או קבוצת אנשים
שעומדים לבצע עבירות על החוק ,זכותן
ואף חובתן של רשויות אכיפת החוק לטפל
בנושא .אם יש להן גם ראיות ,מוטל עליהן
להגיש כתבי אישום .תפקיד אכיפת החוק
והסדר אינו תמיד פשוט .אך מבחנה של
מדינה מתוקנת הוא ביכולתה לבצע תפקיד
זה מבלי להידרדר לפגיעה חמורה בזכויות
האזרח ,ולא כך קרה במקרה הנוכחי.
במועצת יש"ע לא נשארנו אדישים למול
הצווים הללו ,ופנינו בנושא לראשי מערכת
הביטחון כדי לנסות ולהסיר את רוע הגזרה.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הנצי"ב מוולוז'ין דמעות ב"מתי תמלוך בציון" חלק ב'

ב

של הישיבה ,שהביאה להתערבות שר ההשכלה
הרוסי .בישיבת וולוז'ין פעלו שתי אגודות
ציוניות .הראשונה נוסדה בשנת תרמ"ה ()1881
על ידי בחורי הישיבה ,בשם 'נס ציונה' ולאחר
מספר שנים אגודת 'נצח ישראל' .במאמרו 'שאר
מעוותת הגלות
ישראל' מסביר הנצי"ב עד כמה ֲ

גיל חמישים התחתן הנצי"ב בשנית .לאחר
שהזקין ביקש למנות במקומו את בנו,
הרב חיים ברלין ,שהספיק להיות הרב של
מוסקבה ,אך חלק מהתלמידים התנגדו ,כי רצו
את הרב חיים סולובייצ'יק .תסיסה זו גרמה בסופו
של דבר להלשנה לשלטונות על "תפקודה הלקוי"
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את ערכו של עם ישראל וכיצד
הדבר משפיע על יחסם של
העמים לישראל" :טבע העניין
נותן ,שבהשחית ישראל את
צורתו היא היהדות ,נעשה שפל
ונבזה בעיני העמים ,כי זה כלל
בטבע ,שכל בעל צורה ,כשנשחתה צורתו ,אזי
נעשה פחות הרבה יותר גם מאשר איננו בעל
צורה ,כמו בדומם ,צומח ,חי ,מדבר ,שהצומח
בשעה שפסק כוח הצמיחה הרי זה נובל וגרוע
מדומם; וכן החי אחרי שמת ופסקה חיותו הרי
זה מבאיש וגרוע הרבה יותר מהצומח הנובל;
האדם כשמאבד דעתו הרי הוא גרוע מחיה
ובהמה ,וכן אדם המזיק גרוע מכל חיה רעה,
כמו שכתבתי ב"העמק דבר" (בראשית ו' מקרא
ה') והכי נמי ישראל ,כשמאבד צורתו ,היא
היהדות ,נעשה גרוע מאד והרי הוא דומה אז
כקוף וחושבים אותו לבריה שאין עליה הצורה
האנושית כלל ...ואחרי שכן הוא שבאובדן
הצורה הישראלית תאבד גם כן הצורה האנושית
בעיני העמים ,על כן לא יפלא אפוא בעינינו אם
שפלים ונבזים אנחנו בעיניהם כאימן העברנו
מעלינו הצורה האנושית כולה .והושע הנביא
(ח' ,ח') אמר :נבלע ישראל עתה היה בגוים ככלי
אין חפץ בו .פירוש :כאשר נבלעה היהדות,
ונשארה בסתר לבבם בלבד ובגלוי יבושו בצור
מחצבתם ,עתה שהגיעו למדרגה כזאת ,ככלי אין
חפץ בו ,שאינו עומד אלא להיות נשבר ח"ו"
ישיבת וולוז'ין נסגרה בסופו של דבר בשל
לחץ בלתי פוסק שהפעילו השלטונות הרוסיים
על הנצי"ב .הטענה הרווחת היא שהנצי"ב החליט
לסגור את הישיבה ,כדי שלא ילמדו בה רוסית.
אך למעשה הוא הסכים ללימוד השפה הרוסית
מחוץ לכותלי הישיבה ,כפי שהוא כותב" :אם
יצטרכו עפ"י המלכות ללמוד למודי חול גם
כן ,יהא בהשגחה מהרב וראשי ישראל ,שיהא
המורה ירא אלוקים" (שו"ת משיב דבר) ,אולם דבר
זה לא סיפק את שר החינוך הרוסי ,שדרש בשנת
תרנ"א ( ,)1891שעות לימוד רבות ללימודי חול,
משעה  9ועד שעה  ,3שלא יהיו לימודים בערב,
שלא ילמדו יותר מעשר שעות ביום ושכל הצוות
של הישיבה יהיו בעלי דיפלומות .לדרישות אלו
לא יכול היה הנצי"ב להסכים והישיבה נסגרה.
בחייו התפרסמו ספריו 'העמק שאלה' ופירושו
לתורה 'העמק דבר' .בנוסף ,כתב שו"ת משיב דבר,
פירוש לשיר השירים וספר חידושים על הש"ס
בשם 'מרומי שדה' ,ביטוי שמיוחס בתנ"ך לנפתלי.
בפירושו המפורסם 'העמק דבר' מתייחס הנצי"ב
לסוגיות רבות בנושא צבא ומלחמה כפי שמבואר
ונאסף היטב בספרו של הרב יהושע הגר-לאו
'החיל והחוסן' .בין הסוגיות ניתן למנות פירושים
העוסקים בנושאי דביקות במטרה ,משמעת,
טקטיקה והטעיית האויב ,האווירה לאחר
הניצחון ,כוח ההרתעה ,יסודות הריגול ועוד.
בפירושו על הפסוק " ונתנם ה' אלוקיך לפניך
והיכתם החרם תחרימם לא תכרות להם ברית ולא
תחנם" (דברים ,ז' ב') מבאר הנצי"ב " :איננו קנאי
על אותם עובדי כוכבים משבעה עממין שנלחמו
עמם ,שהרי עליהם נצטוו להחרים ולא לחיות כל
נשמה ,אלא אפילו הנשארים מהם ואינם רוצים
להילחם ,מוזהרים היו ישראל שלא לכרות להם
ברית ,שבאמת מוכנים היו שלא להישאר פרסה,
אלא בשביל שלא תרבה חית השדה כמבואר
הטעם בפרשת משפטים (שמות כ"ט ,כ"ט  -ל')...
ועל דבר זה נענשו השבטים בימי השופטים
כמבואר בספר שופטים (ב' ,ב')' :ואתם לא תכרתו
ברית ליושבי הארץ הזאת ולא שמעתם בקולי'".
על אהבתו הגדולה לארץ ישראל היה מסופר

כי "בשעה שהיה מגיע בכל שבת
קודש ב'קדושה' ל"מתי תמלוך
בציון" היה מתמוגג בדמעות
שליש ,וקול בכייתו היה הולך
מסוף הישיבה ועד סופה ,ויחדור
כליות ולב ,ויעורר האהבה
לציון אלף מונים יותר ממדברים ומטיפים של
המטיפים החדשים לציון היותר גדולים" .הנצי"ב
מולוז'ין היה מעורב בפרטים רבים בתוך העשייה
הציונית של תנועת חיבת ציון והיה שותף גם
בחלוקת הכספים ובהעמדת גבאים אשר על
שליחתם הקפיד מאוד שיהיו ישירים והולכים
בדרך ה' .הוא העיד כי למרות העומס בניהול
הישיבה נטל על עצמו תפקיד זה בגלל חשיבות
העניין .באיגרת לאנשי לוצין לעידוד פעולותיהם
למען יישוב ארץ ישראל מיום י"ד תשרי תרמ"ח
כותב הנצי"ב" :מכתבם מן ד' חודש זה הגיעני
תמול בש"ק ונתווסף לי עונג הנפש לראות כי
בעלי הקהילה הק' משתדלים במצווה החביבה
על הקב"ה אלקי הארץ להושיבה ,לולא עונותינו
גרמו תגבורת מדת הדין להיות הארץ שוממה
נגד רצונו ית' (כאשר הראיתי לדעת בביאורי
עה"ת דברים ,ט' ,ממקרא ד' והלאה ול"ב כ"ג)
ועכשיו שרואים אנו כי החל ה' להראות השגחתו
ית' להושיבה ,אם כן עלינו לרוץ אחרי רצונו
ית' ,והננו מצווים על זה כמו שנצטווה יצחק
אבינו במאמר ה' אליו ,שכן בארץ ,ופירשו חז"ל
במדרש רבה עשה שכונה בארץ ,הוי נוסע ,הוי
זורע ,הוי נציב ,אע"ג שהיה בארץ בידי הכנענים
והפלשתים ,כן אנו מצווים גם לעת כזאת".
הנצי"ב מתייחס במקביל הן לציונות החילונית
והן לגדולי ישראל שהתנגדו לה..." :אכן ידעתי כי
רבו המפריעים העניין ,וגם יש בהם גדולי ישראל,
ויש טעמים להם ,שאין ראוי להשמיע ,אמנם יש
טעם נכון באשר רואים שהעניין בכלל מתהלך
ומתנהג ע"י אנשים שאין מהם תקווה שיוציאו
מידם מתוקן כל צרכו ,ואני ידעתי מזה ,וגם הנני
חושש לדבר ,בכל זאת חשבתי כי טוב לעשות
מצוה שלא כהוגן ,משלא לעשות כלל ,וכדאיתא
במנחות דמ"ח אומרים עמוד וחטא בשביל
שתזכה באותו עניין .על כן ,כאשר הפצירו בי
בעלי האספה בדרוזגעניק לקבל עלי שם גבאי יחד
עם הגאב"ד מביאליסטאק והגאב"ד דק' בויסק,
האף כי ידעתי שאיני הגון למשא זה כי הנני
עמוס בעבודת הישיבה הק' חיי רוחי בכ"ז נעניתי
לדברו ,בחשבי אולי ימצא ידי לתקן בעניין ,ובעת
נתחברתי לישב יחד את שני הגבאים הגאונים
הנ"ל ,אמרתי בפה מלא כי אם לא יעלה בידינו
להנהיג הליכות העניין על דעתנו ,אין לי להושיט
אצבע בזה והנה עוד לא הגיעה שעת הכושר לזה,
זהו תמצית העניין המקודש הלז."...
לנצי"ב היו חמישה ילדים .שלושה ילדים
מאשתו הראשונה (הרב חיים ושתי בנות) ושני
בנים מאשתו השנייה (מאיר ויעקב) .הנצי"ב
נקבר ליד בעל נכדתו הרב חיים סולובייצ'יק,
בבית הקברות היהודי בעיר וורשה .בנו הרב
חיים ברלין שעלה לאחר סגירת הישיבה לארץ
היה מקורב לחוגי החרדים ,ואילו בנו הרב מאיר
בר–אילן ,היה מדמויותיה הבולטות של הציונות
הדתית וממנהיגיה .עם סגירת הישיבה בשבט
תרנ"ב גורשו גם ראשיה מהאזור .הנצי"ב היה
חולה בשל התמוטטות מפעל חייו עליו שקד
 38שנים .הדאגה הרבה בשל החובות הכבדים
של הישיבה ( 9,000רובלים) לא הטיבה איתו.
בריאותו הידרדרה ומנעה ממנו לממש את רצונו
לעלות לארץ ישראל .כעבור כשנה וחצי ,בכ"ח
אב תרנ"ג ,הלך לעולמו .על שמו נקרא קיבוץ עין
הנצי"ב# .
5

˛

בס“ד

הזד
פעם במ≠נו∑ת של
שנים

מצווה
גוררת
מצווה

˛

מצוות שמיטת כספים
כבר קיימתםø
מתי לאחרונה קיבלתם הזדמנות של פעם בשבע שניםø
האם כבר קיימתם מצוות שמיטת כספיםø
האם ויתרתם ללווים על חובותיהם לקיום מצוות שמיטהø
מתי השתתפתם במאמץ לאומי לערבות ההדדיתø
תנו הלוואה לוועד נדיבי ארץ ≠ וזכו במצווה גוררת מצווה°

נדיבי ארץ ≠ הקרן הישראלית
לשמיטת כספים למהדרין ולערבות הדדית
בהלוואה אחת°
”וכי ימוך אחיךÆÆÆוהחזקת בוÆÆÆוחי עמך“ ©ויקרא כ“ה®
לוקחים יוזמה ומגלים יחד שותפות חברתית אמיתית

הלוואה תנו הלוואה לוועד נדיבי ארץ¨ בתוקף עד סוף שנת השמיטה
שמיטה בתום השנה תישמט הלוואתכם ובתחילת שנת תשס“ט תועבר
לתמיכה במשפחות
תמיכה הכספים יועברו לשיקום¨ לתמיכה ולכיסוי הלוואות של משפחות
בעלות חוב¨ עפ¢י קריטריונים של ועדה ציבורית
חברי ועד נדיבי ארץ ≠ הועדה הציבורית∫
הרב יגאל קמינצקי¨ דר‘ שלמה נס¨ פרופ‘ בן≠ציון זילברפרב¨ פרופ‘ אליאב שוחטמן¨
אוריאל לדרברג ≠ יו“ר פעמונים
המלווה לקרן נדיבי ארץ זוכה גם לקיום מצוות שמיטת כספים דרבנן וגם לקיום מצוות צדקה דאורייתאÆ
צדקה הבאה מכספי שמיטת כספים¨ בלא נגישה של אדם בחברו¨ מעולה היא¨ והקב“ה מבטיחנו∫
”בצדקה תכונני“ Æובכך בע“ה נזכה ליישוב ישראל על אדמת הקודש מתוך אהבת חינם איש את רעהו¨
עד יחדל אביון מקרב הארץÆ
הרב אליעזר ולדמן שליט“א
הרב יעקב אריאל שליט¢א
הרב אביגדור הלוי נבנצאל שליט¢א
הרב יעקב יוסף שליט¢א
הרב שמואל אליהו שליט¢א
הרב יהושע נויבירט שליט¢א
הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט¢א הרב דוב ליאור שליט¢א
הרב יהודה הלוי עמיחי שליט¢א
הרב חיים דרוקמן שליט“א
הרב אהרון ליכטנשטיין שליט¢א הרב אברהם צוקרמן שליט¢א
הרב מאיר מזוז שליט¢א
הרב צפניה דרורי שליט“א
הרב נחום רבינוביץ שליט¢א
הרב חיים שטיינר שליט¢א

את ההלוואה יש לתת עד יום שישי כ“ו באלול תשס“ח ©∂≤ בספטמבר®
למתן הלוואה ולפרטים נוספים∫

≤±≠∏∞∞≠≥µ≠±∞≠±
עבור ועד נדיבי ארץ ≠ פעמונים

נדיבי ארץ

תÆד ±≤∞ Æגבעת שמואל ∞∞www.paamonim.com µ¥±
לפי פסיקת הרבנים ניתן להלוות לוועד נדיבי ארץ
מכספי מעשר כספים מוכר לצרכי מס לפי סעיף ∂¥

הקרן הישראלית לשמיטת כספים

©

© §¨ §

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

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

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8335

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
תקנת פרוזבול
על אף שהשביעית משמיטה את כל
ההלוואות שמועד פירעונן הגיע לפני
סוף השמיטה ,יוצאים מן הכלל הן אותן
הלוואות שהמלווים מסרו את שטרות
החוב שלהם לגבייה על ידי בית הדין.
במקרים אלו בית הדין או מיופה כוחם
יכולים לגבות חובות אלו גם לאחר
השביעית (עפ”י שביעית פ”י מ”ב ,גיטין לז ע”א,
שו”ע חו”מ סי’ סז סעי’ יא) .הלכה זו נדרשת
מהפסוק (דברים ט”ו ,ג’)" :וַאֲׁשֶר יִהְי ֶה ל ְָך
ׁשמֵט יֶָדָך" ,אשר מלמדנו שדין
ּת ְ
אֶת ָאחִיָךַ ,
שמיטת כספים הוא כשאדם תובע את
חבירו ,אך לא כשבית דין תובעים את
החבר .לפיכך כאשר אדם מוסר להם
את שטרי חובותיו ,הוא כבר ”העמיד את
בית הדין במקומו באותו החוב ונסתלק
מלתבוע ומסר הדבר להם ,והחוב הוא
כבר בין הלווים לבית הדין” (עפ”י רמב”ם
פיהמ”ש שם ד”ה מוסר) .כלומר ,חוב שנמסר
לידי בית–דין נחשב כבר כגיבוי ולא חלה
עליו מצוות שמיטת כספים.
על רקע הלכה זו התקין הלל שאדם
יכול לכתוב פרוזבול לקראת סוף
השמיטה ,ובו הוא מצהיר שהוא מוסר
את חובותיו לגבייה על ידי בית הדין
ולאחר השמיטה הוא יכול לגבות את

חובותיו מכח בית הדין .אכן ,לדעת חלק
מהמפרשים כתיבת הפרוזבול אינה דומה
לגמרי למסירת חובות לבי”ד ,והיא תקנה
מחודשת מבחינה הלכתית בכך שהיא
מאפשרת להסתפק במתן יפוי כוח לבית
דין לטפל בחובות (פרוזבול) ,בלא למסור
בפועל את שטרי החוב ,ובלא הצורך
לפרט את החובות .מסיבה זו סוברים חלק
מהראשונים שתקנת פרוזבול תקפה רק
כשמצוות שמיטת כספים נוהגת מדרבנן
כבימינו.
אמנם ,לדעת חלק מהראשונים פרוזבול
נחשב ממש כמסירת החובות לבי”ד,
כשלפי זה ,החידוש בתקנתו של הלל
הוא רק בכך ,שהוא הציע אותו כפיתרון
מעשי ,כדי שהציבור לא יימנע מלהלוות
כסף לאנשים בסמוך לשנת השמיטה
ובכך לעבור על איסור תורה ”הישמר לך
פן יהיה על לבבך.”....
אכן קיימת אף שיטה שלישית
הסוברת שגם ההלכה שמסירת שטרי
החוב עצמם לבית דין אינה משמיטה
את החובות  -הינה תקנת חז”ל ,ואף היא
אינה אפשרית אלא כשמצוות שמיטת
כספים נוהגת מדרבנן (עי’ שבת הארץ פ”ט
הט”ו אות א והט”ז אות א'  -ג')# .

הסימפוניה
נמשכתÆÆÆÆ
בבניה בשומרוןן
לאור ההצלחה¨ בתי אמנה ממשיכה ב
איכות חיים°
אייכות
לסימפוניה של אי
ה
חיים°
ומזמינה אתכם

היישוב∫ דתי קהילתי הקהילה∫ ∞≤≤ משפחות
הבית∫ חד משפחתי¨  ±∞πמ¢ר בנוי ´ ≤∞ ±מ¢ר מעטפת

הבניה ∏∞∞∑Ø
צמודיםם למדד תשומות הבנ ה
המחיריםם צמוד
מוד
™ המח ר

יקיר

רבבה
היישוב∫ דתי תורני הקהילה∫  ±∂µמשפחות
הבית∫ חד משפחתי¨  ±∞πמ¢ר בנוי ´ ≥∂ מ¢ר מעטפת

המחיר∫ ∞∞∞¨∏≤∏₪

המחיר∫ ∞∞∞¨₪∑∑±

נמכר
פדואל

קרית
נטפים

היישוב∫ דתי תורני הקהילה∫  ±∑µמשפחות
הבית∫ חד משפחתי¨  ±∞πמ¢ר בנוי ´ ≤∞ ±מ¢ר מעטפת

היישוב∫ דתי קהילתי הקהילה∫ ∞∞ ±משפחות
הבית∫ חד משפחתי¨  ±±±מ¢ר בנוי ´ ≥∑ מ¢ר מעטפת

המחיר∫ ∞∞∞¨∏₪∑¥

המחיר∫ ∞∞∞¨≤₪∏±

איזק נדל¢ן¨ שיווק¨ נכסים
רח ßחובבי ציון ∂≥¨ פ“ת¨ טל‘∫ ∞µ∞≠µ≥≤∂π≤π ¨∞≥≠π≥∞≥¥π¥

ש°
חד משרד
תח
נפ מכירות
בפתח תקווה

מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות
ה

מרכז מידע אמנה∫ ∞wwwÆamanaÆcoÆil ±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
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בתי
אמנה

אמנה שלנו

אחריות
לכל בית

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

מענה
טלפוני
מהיר ויעיל
במשך כל
שעות היום

שרות
זמין
של אנשי
מקצוע

שרות ז
וה

עשה זאת בעצמך!
להאשימו על החטא ותוצאותיו ,כי אם אותו
בעצמו" (בדילוג ט"ז ,א').
הכל מתחיל מהאדם עצמו ,ושמא זו ההבנה
שיכולה להסדיר את מערכת המשפט והצדק
הפרטית ,שתוביל לתיקון והתקדמות .כדוגמא
לכך מציין הרש"ר הירש בפרשה הקודמת את
ההבדל בין הר גריזים להר עיבל .למתבונן
בשני ההרים הללו מתגלה מחזה מוזר .שניהם
סמוכים זה לזה ,אך ,האחד פורח (הר גריזים,
הר הברכה) והאחר (הר עיבל) קרח .כהסבר
לכך אומר הרש"ר" :שניהם מתרוממים על

המשך מעמ' השער

אותה אדמה ואותה טיפה של גשם ושל טל
מרווה את שניהם ...ואעפ"כ נשאר הר עיבל
בקיפאון עקר ,ואילו הר גריזים עוטה עדי צמח
עד פסגתו .וכך הברכה והקללה אינן תלויות
בנסיבות החיצוניות ,אלא הן תלויות בכושרנו
הפנימי ,ביחסנו למה שמביא את הברכה".
וכפי שפתחנו ,שאנו בימים שהם 'עת
רצון' ,על כך אומר ה'שפת אמת' בפרשה,
שהם עת רצון מבחינתנו .ההתעוררות של
רצון היא מצידנו  -משפט צדק מתחיל בראש
ובראשונה בתוכי פנימה! #
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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

צילום :ישראל אשד

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.il
פתרון החידה הקודמת :הישוב מצפה עשהאל.
היישוב הוקם בשנת  2002ע"י משפחות אשר רצו לעבוד את האדמה ולחוש את הטבע מקרוב .הוא
ממוקם בדרום הר חברון בגובה  700מטר מעל פני הים בין הרים וגבעות עוצרות נשימה .התושבים נהנים
משירותים קהילתיים וממוסדות חינוך מגוונים ביישובים הסמוכים יתיר וסוסיא.
הילדים הזוכים  :אברהם שלמה מירושלים  יובל אברהם מקרית ארבע  שלמה גרינברג מבית יתיר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 61

ׁשּפָטִים" .אֵל ֶה הֵם חֲי ָיל ִים
ּב ְרּוָרה וְצַעֲקּו חֶל ְֵקי ִמ ְ
רֹו ָמאִים" .לָחַש ׁשּוב .אֹוֵריאֵל הִ ְס ַּתּכ ֵל ּכ ְֹלא
ַמאֲמִין" .מַה הַּקֶׁשֶר לְהִתְיַיׁשְבּות?" הּוא לָחַש
ּבְחֲזָָרה" .חַּכ ֵה וְתְִראֶה" ָאמַר ׁשּוב .הַּסּוסִים עָצְרּו
ל ְיָד ָם וְהַרֹוכְב ִים הִ ְמׁשִיכּו ּבַׂשִיחָה הַעֵָרה .אֹוִריאֵל
הָי ָה ּכּולֹו נְִרג ָׁש ,אְַך ּדְב ָר מַה ּבְפָנ ָיו ׁשֶל ׁשּוב סִּמֵן
לֹו ּכ ִי הַמְאֹוָרע ּבֹו הֵם עֹומְִדים עָצּוב הּוא .וְאָז
צָד ָה עֵינֹו ׁשֶל אֹוִריאֵל ּפְָרט ָקטָן ׁשֶהּוא ֹלא ָראָה
קֹוֶדם לָכ ֵן .חְַרבֹותֵיהֶם ׁשֶל הַחֲי ָיל ִים הָיּו מְגֹואָלֹות
ּבְד ָם! "אַההה!" הּוא צָעַק ּבְבֶהָל ָה ו ְנ ָסֹוג אֲחֹוָרנ ִית.
"הֵב ָנ ְ ָת לָמָה אֲנ ִי נְִראַה ּכֹל ּכ ְָך עָצּוב?" ָאמַר לֹו
ׁשּוב ּתֹוְך ּכ ְֵדי ׁשֶהּוא עֹוטֵף אֶת אֹוִריאֵל ּבְחִיּבּוק
ּתֹומְֵך" .הַּלֹוחֲמִים הַאֵל ֶה חָז ְרּו עַכְׁשָיו ֵמהַעִיר
ּב ֵיתָר .הַּד ָם הּוא ּדַמָם ׁשֶל אַלְפ ֵי י ְהּוִדים ".אֹוִריאֵל
הִ ְס ַּתּכ ֵל עַל ׁשּוב מְזּועֲז ָע" .אֲנָחְנּו ּבִתְקּופַת חּוְרּב ָן
הַּב ַי ִת?" ׁשּוב הִ ְס ַּתּכ ֵל עָל ָיו ּבְעֵינ ַיִים ְרטּובֹותּ" .כ ֵן,
אַחַת הַּתְקּופֹות הַּקָׁשֹות ׁשֶל עַם יִׂשְָראֵל .אֲב ָל
הַּסִיּפּור עֹוד ֹלא נִגְמַר! ּבֹא אִיתִי!"

מאירועי הפרקים הקודמים :המסע של אוריאל
ושוב ממשיך .בפעם הקודמת שוב אמר שהם
הולכים לחזור לעבר הרחוק מאוד .כעת אוריאל
מוצא את עצמו כמעט אלפיים שנה אחורה בזמן.
ניצב מול לוחמים רומאים שחוזרים מהחרבת
אחת מהערים היהודיות הגדולות בתקופה.
הַּפַעַם הַ ַּמּסָע ּב ְתֹוְך הַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת הָי ָה אָרֹוְך
ֵמהַָרג ִיל .אֹוִריאֵל נִפְל ַט ל ְתֹוְך ׂשֶָדה ּפָתּוחַ .ל ְָקחּו
לֹו ּכַּמָה ׁשְנ ִיֹות לְהִתְַרּג ֵל ּבַחֲזָָרה לְאֲדָמָה יְצִיב ָה.
ׁשאַל ּבְחֲּׁשַׁשׁ .שּוב ּכְב ָר ָאמַר
"לְאָן הִגַעְנּו?" הּוא ָ
ׁשהַּפַעַם הֵם הֹולְכ ִים לְהַג ִיעַ ָרחֹוק ְמאֹד לַעָב ָר.
לֹו ֶ
ׁשּוב ֹלא ָאמַר ּדָב ָר .הּוא ַרק סִיּמֵן ּב ְי ָדֹו ל ְאֹוִריאֵל
לַמְֶרחָקׁ .שָלֹוש נ ְקּודֹות הֵחֵלּו ִמתְָקְרבֹות אֲל ֵיהֶם
ּב ִ ְמהִירּות" .סּוסִים!" אֹוִריאֵל ָקָרא ּבְהִתְַרג ְׁשּות.
"מַה הַּשָנ ָה עַכְׁשָיו?" לְעֵב ֶר ׁשּוב ו ְאֹוִריאֵל
הִתְָקְרבּו ׁשְלֹוׁשָה ּפַָרׁשִים .עַל ּגּופָם הֵם עָטּו
ׁשפְׁשֵף אֶת עֵינ ָיו
ׁשְִריֹון ַמתֶכ ֶת ּג ָדֹול .אֹוִריאֵל ִ
ּכ ְֹלא ַמאֲמִין .מְַראֹות ּכַאֵל ֶה הּוא ָראָה ַרק ּבַסְָרטִים
ׂשפָה ֹלא
אֹו ּב ַ ְספִָרים .הַרֹוכְב ִים ּדִּב ְרּו ּב ֵינ ֵיהֶם ּב ְ ָ
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מחזורים
לראש השנה
וליום הכיפורים
נוסח ספרד
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המשך בשבוע הבא...

”אמר רבי אלעזר :לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל”
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