חיבת הארץ של גדולי ישראל

השמיטה והארץ
קבר הרמח"ל ליד קברו של רבי עקיבא בטבריה

רבי חיים משה לוצאטו

לישרים נאווה תהילה

ר

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
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התפתחות הישוב היהודי ,והצורך להחיל את
מצוותיה של התורה ,ובמיוחד המצוות התלויות
בארץ בכל מערכות החיים הציבוריים שלנו,
צריכים אנו להדר ולהשתדל לקיים את המצווה
ולא להשמט ממנה .מחויבים אנו ,לחשיבה
עמוקה ויצירתית כיצד נדאג לכך שנחשוק,
נצפה ונקיים את שנת השמיטה כראוי .האמונה
והביטחון בבורא עולם ,קונה שמיים וארץ,
הקשר לארץ המתבטא בקיומה של תורה
ומצוות דווקא בה ,ערכיה החברתיים והעניינים
הכלכליים בחברה בישראל ,הדאגה לזולת

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

"ו

(תגובתו של הרב קוק בדיון של בית המשפט הבריטי בשנת תרפ"ט,
לבקשה להביא מסמכים המעידים כי הכותל שייך לעם היהודי)

בס"ד

לבית ספר הממ"ד אזורי סוסיא
(כיתות א'  -ח') ביישוב סוסיא

דרושה מנהלת
הכישורים הנדרשים :ניסיון ניהולי  חינוכי מוצלח ומוכח  #יכולת וניסיון בהובלת
תהליכים חינוכיים  #כושר מנהיגות ויחסי אנוש מעולים  #רקע ולימודים תורניים ,השכלה
אקדמית ותעודת הוראה  #מגורים באזור  #רשיון נהיגה בתוקף  #על המועמד להשתתף
במכרז משרד החינוך
קורות חיים ,אישורי השכלה והמלצות ,יש להעביר לאגף החינוך עד יום שני ,ד' סיון תשס"ז,
 21במאי  2007בשעה  .12:00פקס' ,02-9969150 :דוא"לshooki@hrhevron.co.il :

לפרטים נוספים :יהושע 052-8990210

יום היערכות ארצי
ותערוכת ענק לקראת
שנת השמיטה תשס"ח

יום חמישי ז' בסיון תשס"ז  24.5.07אסרו חג שבועות
 17:00-10:00במכללת "מורשת יעקב" רח' שטיינמן  ,3רחובות
סדר היום
 17:00-10:00תצוגת חומרי למידה  -פתוח במשך כל היום
במהלך יום ההיערכות יתקיימו הרצאות פתוחות למעוניינים מפי רבני מכון 		
התורה והארץ ,כולל שאלות ותשובות בכל ענייני שנת השמיטה.
הרב יעקב אריאל  -הרב הראשי לרמת גן
12:00
"היתר המכירה ,אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של שנת השמיטה"
פותח הרב שמעון אדלר  -ראש מנהל החינוך הדתי
 14:00-13:00ארוחת צהרים ,ברכות
הרב חיים סבן  -ראש מכללת "מורשת יעקב"
הרב חיים דרוקמן  -יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע וראש ישיבת ההסדר "אור עציון"
הרב איתן אייזמן  -יו"ר רשת החינוך "מרחביה ,צביה ונועם"
הרב יובל שרלו  -ראש ישיבת ההסדר פ"ת וחבר המועצה הרוחנית של רשת
החינוך אמי"ת
הצגות תאטרון "אספקלריא"  -מבחר קטעים לבית הספר היסודי והתיכון
14:00
בנושא שנת השמיטה
הרב אלישע וישליצקי  -ראש עמותת "מהות" "ערכי אדם ואדמה בשנת השמיטה"
15:30
הראשל"צ הרב מרדכי אליהו "שנת השמיטה ליחיד ולציבור"
16:30
ברכת הרב שמחה הכהן קוק אב"ד ורבה הראשי של העיר רחובות
דברי סיכום :מר אפרים טשנדי ממונה ארצי על נושא השמיטה בחמ"ד

בברכת התורה,
הנהלת מכללת
"מורשת יעקב"

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
ישי הולנדר
אריאל פילבר
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052-8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

בחסות

בנק פאג"י  -הבנק הדתי היחיד במדינה

משרד החינוך והתרבות

מנהל החינוך הדתי

מכללת מורשת יעקב

מכון התורה והארץ

מעלה המרכז לציונות דתית

 בכניסה יחולק תיק משתתף עם תוכניה וקטלוג מציגים  צוותי ההוראה והחינוך במערכת החינוך הדתית
מוזמנים להשתתף ביום חשוב זה על מנת להיערך כראוי לקראת שנת השמיטה הבעל"ט  האירוע מופק
בשיתוף מכון "מופת" מושב נחלים   49950יחידים או מוסדות המעוניינים להציג בתערוכה יפנו אל מר
אפרים טשנדי  050-7598017או אל צבי שינובר   03-9331479ארוחת צהרים במחיר מסובסד של ₪10
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פתחו שערים ויבוא גוי צדיק

ללכת אל ארץ טובה מן הארצות האלה  -ארץ
הקדושה .אמת ,כי לא אוכל עשוהו מיום אל יום,
אבל מקווה אני שלא יעברו שנים ,ואם יחפוץ ה'
מקווה אני שלא יעברו גם חודשים הרבה".
באמסטרדם ,בשנת ת"ק ( )1740כתב הרמח"ל
את ספרו הנפוץ ביותר' ,מסילת ישרים' ,ספר
מוסר שהיווה בסיס יסודי לתנועת המוסר מאוחר
יותר .בזכות הספר קיבל הרמח"ל לגיטימציה
היסטורית מהגאון מוילנה ומסופר שהגאון אמר
שאילו היה בחיים ,היה הולך ברגליו כדי ללמוד
ממנו .באמסטרדם כתב הרמח"ל גם את 'דרך
ה' ' המדבר על השקפה ויחס האדם לעולם על
ידי קיום מצוות .בשנת תק"ג ( )1743גמר בליבו
הרמח"ל לעלות לארץ ישראל ,לאחר שנים
בהם הביע את תשוקתו לעלות .על שאיפתו
של הרמח"ל לעלות לארץ ישראל משך תקופה
ארוכה יודעים אנו גם מפיהם של שניים מבני
חבורתו .ר' משה דוד ואלי אמר בהספדו על
הרמח"ל" :מאד מאד היה מתאבל מעלת הרב על
חורבן בית המקדש וכל כך גדולה הייתה התשובה
ללכת לארץ ישראל ,עד שעזב כל משכורתו וכל
ממונו כדי ללכת לארץ" .ר' יעקב חזק מפדובה
כתב באגרתו לרבו לאחר שעלה לארץ ישראל:
"קם לבנו בקרבנו בשמענו שגם כי האריך טרחא,
מלא ה' מאוויי לבו הטהור והביאו אל הארץ
הקדושה ברווחה והצלחה .מה טוב חלקו ומה
נעים גורלו לעבוד את ה' בטהרה בדרך ישרה.
אשרי מי שזכה לנטוע שם משכן שלו".
הרמח"ל לא הספיק להאריך ימים ומספר
חודשים לאחר שעלה לארץ נפטרו הוא ובני
משפחתו ,בכ"ו באייר בשנת תק"ד (,)1744
ממגיפה קשה .באיגרת שכתבו תלמידיו לאחר
מותו ונשלחה לרבני איטליה נכתב" :הרב
הכולל ,המקובל האלקי ,רכב ישראל ופרשיו,
אור שהיה בישראל ,בוצינא קדישא ,מרנא
ורבנא כמוהר"ר משה חיים לוצאטו ,נפטר הוא
וכל בני ביתו במגפה לפני ה' בכ"ו אייר בעיר
עכו סמוך לטבריא ונקבר בטבריא ...צאו וראו
כמה גדול היה זכותו של הצדיק הזה ,כי הייתה
מן הנמנעות בדבר דלא אפשר שהיה יכול לילך
בארעא קדישא ,אבל הקב"ה שמסבב סביבות,
לקחו על כנפי נשרים והביאו בארצו הקדושה
ארץ הצבי תוב"ב אצל רבי עקיבא"# .

המשך מעמ' השער

על ידי ההסתמכות על תעודות
עלולים אנו להחליש את האמת הזאת,
והיא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה.
משל למה הדבר דומה?
למי שמעלה נר לחזק
את אור השמש.

סיפורו של מקום ערי הלויים וערי המקלט

12

על הפרשה אמור
הרב גבריאל קדוש רב היישוב גני טל ת"ו ,מכון התורה והארץ

השמיטה והארץ

ש

נת השמיטה כמו יום השבת צריכה
הכנה .כיצד אנו צריכים להכין את
עצמנו לקראת שבת השנים? לקראת
שנה שכולה שבת ,שנת השמיטה שתחול בשנת
תשס"ח? התורה בצוותה על כל המצוות כותבת:
"ו ְ ַעּתָה ,אִם–ׁשָמֹו ַע ִּת ְׁשמְעּו ּבְֹקלִיּ ,ו ְׁשמְַרּתֶם,
אֶת–ּבְִריתִי וִהְי ִיתֶם לִי ְסג ֻּלָה ִמּכָל–הָ ַעּמִיםּ ,כִי–לִי
ּכָל–הָאֶָרץ( ".שמות ,י“ט ה‘); הקביעה שקיומה של
תורה צריך להיות דווקא בארץ ישראל ,מקבלת
משמעות עמוקה ע"י מצוות השמיטה .החיבור
בינה לבין הארץ מהווה חיבור פנימי עד כדי כך
שהתורה מבטיחה בשנה זו הנהגה ניסית ,ברכה
כפולה ומשולשת ביבול הארץ בשנה השישית
אם אכן מקיימים שמיטה כהלכתה .הארץ
נענית למקיימי מצוותיה וחלילה להפך ,מגלה
את בניה בעוון ביטול שמיטה .ב"ה ששבנו
אל ארצנו אחרי שנות גלות ארוכות ,ומלבד
קיומן של כלל המצוות ומצוות השבת ,שבנו
אל קיומה של תורה במצוות התלויות בארץ
ובשביתת האדמה.
השמיטה כיום :לרוב הדעות מצוות שמיטה
כיום הנה מדרבנן וקיומה מתבטא לרוב
בעבודתו של החקלאי בשדהו .רוב יושבי הארץ
אינם חקלאים ומצווה זו אינה מקיפה במלוא
הדרה את רוב עם ישראל כמצוות השבת .מצב
זה יוצר נתק מסוים בינינו לבין המצווה .כיצד
בכל זאת נתרומם ונתחבר עם מצווה זו? לּו
זכינו לקיום שנת השמיטה כהלכתה ,כחיוב
מן התורה ,ערכי חיי האומה היו משתנים
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:51
20:06

שכם
18:56
20:07

באופן מהותי ביחס לאדם ,לעם ולארץ ,מכיוון
שמגמת התורה במצוות השמיטה פרוסה היא
על פני תחומים רבים בעולמנו .כיצד ניתן,
בכל זאת כיום ,שקיום השמיטה בפועל מוגבל,
להנחיל ולחוות את ערכי השמיטה? האם אפשר
להסתפק בשנה זו בהתעלמות מחששות איסור
מקיום המצווה בגדר של "שב ואל תעשה" ,או
האם גם היום יש במצווה זו גדרים של "קום
ועשה"? האם כיום ,שחלק קטן של הציבור
הוא חקלאי ורוב הציבור הם שכירים ובעלי
מקצועות חופשיים ,יכול אדם לומר שמצוֹות
השמיטה במכלולה הרחב אינם נוגעים לו?
ערכי שמיטה אלו אינם שייכים דווקא
לחקלאים אלא לכל הציבור כולו .ניתן לקיים
בשנה זו תוכניות של כוללי יום השישי אשר
יעסקו בערכי השמיטה האמוניים וההלכתיים,
להכריז כנושא שנתי בסדר היום הציבורי
שלנו על שנה זו כשנה מיוחדת אשר העזרה
לזולת תהיה במרכזה ,לגייס כספים מכספי
מעשר לטיפול בעניי ישראל ,לשפר את יחסנו
לארץ ישראל כארצו של הקב"ה .חובה עלינו
לרכז מחשבות ורעיונות ,ברמת ההתארגנות
הקהילתית והממלכתית ,לצורך קישורנו
לערכי מצווה חשובה זו של שנת השמיטה.
עלינו לקבוע את עצמנו בשנה זו ללימוד
מסודר בכל מסגרות הלימודים ,לציבור הרחב,
לבעלי בתים ,לנשים ולתלמידים.
דווקא בעת שיבת עם ישראל לציון,

תל אביב חיפה
18:59
19:06
20:10
20:09
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חברון
19:04
20:06

באר–שבע
19:07
20:07

עֵָרי ,הַ ְלוִּי ִם ָּבּתֵי ,עֵָרי ֲא ֻחּזָתָם:
ּגְ ֻאּלַת עֹולָםִּ ,תהְי ֶה ַל ְלוִּי ִם"
(ויקרא כ"ה ,ל"ב) .ערי הלויים
אשר מוזכרות בקצרה בפרשה
מוזכרות בהרחבה ביהושע כ'  -כ"א.
זמנה של מצוות הפרשת ערי מקלט
הוא לאחר כיבוש הארץ .ערי המקלט
נמנות אף הן בערי הלויים אשר גם
בערים אלו ניתן לרוצח בשגגה ,מקלט.
חלוקת הערים בין השבטים התקיימה
בשילה בין ראשי אבות הלויים לאלעזר
הכהן ויהושע בצורה הבאה :ביהודה,
בנימין ושמעון  -שלוש עשרה ערים.
באפרים ,דן וחצי המנשה  -עשר ערים.
ביששכר ,אשר ,נפתלי וחצי המנשה
 שלוש עשרה .בראובן ,גד וזבולון -שתים עשר .ארבעים ושמונה ערים
ניתנו ללווים ברחבי הארץ ,ארבע
מהן בנחלת שבט בנימיןּ" .ו ִמ ַּמּטֵה
בִנ ְיָמִין ,אֶת–ּגִבְעֹון וְאֶת– ִמג ְָרׁשֶ הָ ,אֶת–ּגֶבַע,
וְאֶת– ִמג ְָרׁשֶ הָ .אֶת–עֲנ ָתֹות ,וְאֶת– ִמג ְָרׁשֶ הָ,
וְאֶת– ַעלְמֹון ,וְאֶת– ִמג ְָרׁשֶ הָ :עִָרים ,אְַרּבַע".
(יהושע כ"א י"ז  -י"ח) .מהו מקומן של
אותן ערים ואיך נזהה אותם עם
היישובים של היום?
גבעון  -עיר חשובה בתקופת
המקרא .שוכנת על גבעה בולטת
ומכאן שמה .העיר מזוהה כיום עם
הכפר הערבי אל ג'יב .בתקופת
כיבוש הארץ ,תושבי גבעון רימו את
יהושע וכרתו עימו ברית שאילצה
את יהושע לצאת לעזרת הגבעונים

במלחמתם נגד חמשת
המלכים ,בו קרא" :שמש
בגבעון דום וירח בעמק
אילון" .בגבעון נפגשו
אנשי דוד ואנשי איש
בושת בן שאול ,על שפת
הבריכה הקיימת עד
היום במרכז הכפר .שם
החלה המלחמה בין בית
דוד ובית שאול ,מלחמה
שהביאה בסופו של דבר
לעליית דוד.
גבע  -נזכרת גם בשם
"גבעת בנימין" .מזוהה כיום עם הכפר
ג'בע הסמוך לישוב אדם בדרום בנימין.
הכפר נזכר כמקום התארגנות צבא
שאול לקרב נגד פלישתים שהגיעו עד
מכמס .משם יצאו יונתן ונערו אל נחל
מכמש (צווניט) ,ועלו דרך סנה ובוצץ
אל מחנה פלישתים .מעשה גבורה
זה הוביל בסופו של דבר למפלת
הפלישתים ע"י צבא שאול.
ענתות  -עירו של הנביא ירמיהו
בִּסְפַר המדבר ,על גדת נחל פרת .משם
יצא נביא החורבן לירושלים לומר את
נבואותיו .בדבריו משתקף ייחודו של
האזור בו חי" :אתִי עָז ְבּו מְקֹור ַמי ִם ַחּי ִים,
ַל ְחצֹב ָלהֶם ּבֹארֹות––ּבֹאֹרת נ ִׁשְ ּבִָרים ,אֲׁשֶ ר
ֹלא–יָכ ִלּו הַ ָּמי ִם" (ירמיה ב' י"ג) .בנוסף
צוין כי הנביא אף קנה חלקת אדמה
בענתות למרות החורבן הקרב ובא
באומרוּ" :כִי כֹה ָאמַר ה' ְצבָאֹות ,אֱֹלהֵי

מבט להתיישבות

עלמית בכניסה ליישוב ענתות של
ימינו .חלוקת הערים התבצעה לפי
חשיבותם .מעמדה של עלמון כעיר
לויים מצביע על חשיבותה כמרכז
מנהלי .בסביבות חרבת עלמית ישנם
ממצאים שונים כגון :מערות ,בורות
וחרסים רבים.
מרכזיותן של ארבעת ערים אלו
בנחלת שבט בנימין משליכות על
מעמדן של כלל ערי הכהנים והלווים
ברחבי הארץ .ייתכן כי חשיבותו של
שבט לוי בכלל ישראל היא שגרמה
לעריהם להיות כה מרכזיות ואולי
ערים אלו שניתנו ללויים ,היו בעלות
חשיבות עוד קודם ועל כן נמסרו
לידיהם# .
למידע על סיורים ברחבי בנימין
שומרון ובקעת הירדן ניתן לפנות
לבי"ס שדה עפרה.02-9975516 :

י ִׂשְ ָראֵל :עֹוד יִּקָנּו ָבּתִים וְׂשָדֹות ּוכ ְָרמִים,
ָּבאֶָרץ הַּזֹאת" (ירמיה ל"ב ט"ו) .ענתות
המקראית מזוהה כיום בתוך הכפר
ענתא (המשמר את שם העיר),
דרומית ליישוב ענתות בן ימינו.
עלמון  -מקובל לזהותה כחרבת
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בית המדרש
'נתיבות דרור'  -תלם
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יפורו של בית המדרש בתלם
מתחיל בשנת תשס"ג
( ,)2003כחלק מתוכנית
כוללת לחיזוק היישוב תלם שבהר–
חברון .בתלם גרו באותה תקופה
כ– 14משפחות חילוניות בלבד ,ותנופת
קליטה לא נצפתה באופק .לאור מצב
זה החליט הרב משה בלייכר שליט"א,
ראש ישיבת 'שבי חברון' ,להקים בתלם
בית מדרש ייחודי וראשון מסוגו ,שיהווה
בסיס לכינונו של גרעין דתי ביישוב .כיום
מצוי היישוב תלם ,ברוך ד' ,בתנופה
גדולה של פיתוח ובניין ,מתוך שיתופיות
ואחווה של דתיים וחילונים גם יחד.
בית המדרש ,שהוקם במרכז הגרעין
בתלם ,מונה כ– 45תלמידים בשיעורים
א' וב' ,ומספר דומה של בוגרים לאחר
שירותם הצבאי .הוא מיועד לבוגרי
שמינית השואפים לבנות את אישיותם
באופן רציני ומעמיק ,ומחפשים מקום
קטן ,אווירה משפחתית חמה ,קשר טוב
עם הר"מים ,והכוונה אישית בתחומי
הלימוד ובניין האישיות.
מגמתו של בית המדרש היא להוציא
אל הפועל את הרצון להיפתח לעולמה

של תורה ,לפי הקצב האישי הייחודי של
כל אחד מן הבחורים ,לקראת המשך
הדרך בישיבות גבוהות רגילות .מטרתו
היא לצקת יסודות להעמקה בלימוד
התורה ,לקנות דרכי לימוד בגמרא,
ולבנות באופן הדרגתי את השלבים
הראשוניים בלימוד גמרא ואמונה.
לפני כחודשיים נהרג בתאונת דרכים
ראש בית המדרש ,הרב אבי כהן–אור,
יחד עם רעייתו שמחה .את גודל האסון
שניחת על ראשה של המשפחה,
על היישוב ועל בית המדרש  -לא
ניתן להביע במילים .אולם התחושה
הברורה היא שישנה כאן ירושה ענקית
ומשימה ענקית  -להמשיך קדימה.
אם יש לנו נחמה ,לאחר האסון הנורא
שעברנו ,הרי היא המשכיותם של
החיים :להמשיך להפריח את היישוב
תלם ,להמשיך לעמול בתורה ,להמשיך
לבנות ולהיבנות; להמשיך בדרך שסללו
הרב אבי ורעייתו במסירות אין קץ,
להמשיך ביתר שאת וביתר עוז# .
לפרטים:
דוד052-8990274 ,054-7348736 ,
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מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי ,דתי-תורני ,המונה  300משפחות .היישוב
באזור עדיפות א‘ 12 ,ד' מירושלים ,משופע בשירותים קהילתיים :מעון ,גן,
בית ספר יסודי ,ישיבה תיכונית ,ישיבה גבוהה ,מרפאה כללית ומאוחדת,
מכולת ,בית כנסת ,מקווה ,חוגים ,תלמוד תורה
 4בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה  4.5חדרים 112 ,מר‘ בנוי על שטח
של  500מר‘ ,אופציה להרחבה ,בניה ופיתוח ברמה גבוהה ,שירות זמין של אנשי מקצוע

681,000

צמוד למדד
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מרכז מידע אמנה

;?;>K7J

1-800-260-240
אמיר054-2048322 :
מענה טלפוני מהיר ויעיל במשך כל שעות היום
3

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

בי משה חיים לוצאטו ,הרמח"ל נולד
בפדובה שבאיטליה בשנת תס"ז (.)1707
אביו היה סוחר ותלמיד חכם וחינוכו
הופקד כבר מגיל צעיר אצל רבו ,רבי ישעיהו
באסאן שאליו היה קשור עד לתקופה מאוחרת
בחייו .כנער נמשך הרמח"ל לקבלה ואף חיבר בה
חיבורים .בגיל ארבע עשרה כבר ידע את הש"ס
בע"פ (עפ"י עדות רבו) ובגיל שבע עשרה הוציא
את 'מעשה שמשון' ,מחזה שצורף לספר על
שירה' ,לשון למודים'  -העוסק בתורת ה'מליצה'
 עקרונות הכתיבה וההרצאה.בגיל צעיר נגלה אליו על פי עדותו 'מגיד'
שגילה לו סודות ורזים מהתורה .וכך כתב:
"נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר :לגלאה
נחיתא רזין טמירין דמלכא קדישה (ירדתי
לגלות רזים טמירים של המלך הקדוש) ...ואני
לא רואה אותו אלא שומע קולו מדבר מתוך
פי" .לאחר גילויים נוספים שנגלו אליו ,שיתף
הרמח"ל בסוד את חבריו והללו התקבצו סביבו.
אחד מתלמידיו ,אולי הבולט שבהם ,יקותיאל
גורדון ,גילה ברבים את קיום המגיד ,והדבר
עורר התלהבות ועורר הערצה כבירה לרמח"ל
וקיבץ סביבו רבים שהשתוקקו לקבל מתורתו.
הרמח"ל הוצרך להפסיק את לימודיו עם בני
חבורתו המצומצמת ולקבוע שיעורים מיוחדים
להמונים שצבאו על פתח בית המדרש .הפרסום
טמן בחובו גם ויכוח גדול שעורר על הרמח"ל
כעסים רבים .רבי משה חגיז ראה את פעילותו
כשבתאית ופנה לרבני ונציה ואלו פנו לרבו ,רבי
ישעיהו באסאן ,והעמידוהו על החומרה שבה ראו
את הדברים .התחולל פולמוס גדול ,שבמהלכו
גם הרב באסאן התנגד לרמח"ל לחלוטין .בשלב
מסוים ביקשו להשמיד את כתביו ,אך בסוף
הסתפקו בכך שכל כתביו יופקדו בתיבה עם שני
מנעולים ,שרק מפתח לאחד מהם ניתן בידיו.
כמו כן ,הוא הוכרח להישבע לחדול לכתוב
בשמם של מגידים ולהפסיק להעלות טענות
להשראה שמימית .לאחר התגברות הפולמוס
אולץ (בעקבות חשד שפתח את התיבה והוציא
את חיבוריו לחוץ) להישבע שנית שלא לכתוב
שום דבר בקבלה וספריו הושמדו ,מיעוטם
בשרפה ורובם בקבורה .הרמח"ל ראה בכך את
קטרוג הסיטרא אחרא שמנסה שחיבוריו לא
ייוודעו ברבים.
באותו זמן ,בגיל עשרים וארבע ,התחתן עם
בתו של רב עיר חשוב ועסק בליטוש יהלומים.
ולאחר זמן מה הקים הרמח"ל שוב את חבורתו,
ולבד מהקבלות שקיבלו על עצמם החברים
בענייני לימוד תורה ,מוסר ויראת שמים ,היו
אומרים תיקונים ותפילות שהגה ראש קבוצתם.
הם שמרו על פעילותם בסוד ,והרמח"ל כיבד את
הבטחתו שלא להפיץ כתבים בשם המגיד .הגר"א
הושפע רבות משיטתו הקבלית והאגדות מספרות
כי לבש בגדי חג כאשר הגיע אליו ספרו של
הרמח"ל "אדיר במרום"  -פירוש עמוק ל'אדרא
רבא' .גם בתנועת החסידות תפס הרמח"ל מקום
כשהמגיד ממזריטש ,ממשיכו של הבעל שם טוב,
הורה לתלמידיו להדפיס את ספרו של הרמח"ל
'קלח פתחי חכמה'  -ספר יסודות בקבלה ערוך
במאה שלושים ושמונה (קלח) פרקים ,ואמר
עליו כי "לא היה דורו כדאי להבין קדושתו
ופרישותו" .כבר בתקופת הפולמוס שאף
הרמח"ל לעלות לארץ ישראל ובאיגרת ששלח
לרבו ,ר' ישעיהו באסאן בשנת ת"צ ( )1730כתב:
"ואני ג"כ כבר קבעתי עצמי בעז"ה ובישועתו

"וחי אחיך עמך" ,כבודה ומעמדה של הארץ
וקדושת פירותיה ,הם צריכים לזרזנו להרחבת
תודעת השמיטה בצורתה השלמה והמקיפה,
להשתדלות בקיומה באופן היותר שלם.
לעת הזאת אנו נקראים להשתדלות זאת דרך
מערכת "אוצר הארץ" .בעקבות ההתקדמות
החקלאית והצרכנית של השנים האחרונות
אשר מאפשרת גידולים במצעים מנותקים,
צריכה מגידולי השנה השישית ,אחסון לטווח
ארוך של פירות וירקות ,אוצר בית דין מהודר
וכיוצא באלו ,נוכל כולנו להיות מהמהדרין
במצוות התלויות בארץ ובמצוות השמיטה:
בואו ונצא לקראת שנה של שבת# .

גליון  | 46אייר תשס"ז |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

הר הבית

המובטחים ,ולפיכך לא שורה עליהם קדושת
הארץ ,ולא חלים עליהם איסורי שמיטה .את
הסחורה יהיה ניתן להשיג בחנויות בכל רחבי
הארץ או בשיווק ישיר לנרשמים .באוצר הארץ
מבקשים מהמתעניינים להירשם מוקדם ככל
האפשר כדי שאפשר יהיה להיערך בהתאם.
ביום חמישי ז' סיוון (איסרו חג שבועות) במכללת
מורשת יעקב ברחובות יתקיים בע"ה כנס ארצי
ראשון מסוגו של החינוך הדתי בנושא היערכות
לקראת שנת השמיטה .בכינוס תוצג תערוכת ענק
של כותבים ויוצרים מכל המגזר בנושא השמיטה.
כמו כן יתקיימו הרצאות פתוחות לקהל הרחב
בהשתתפות :הראשון לציון הרב מרדכי אליהו
הרב יעקב אריאל ,הרב חיים דרוקמן ,הרב אלישע
וישליצקי ,הרב איתן אייזמן והרב יובל שרלו.
תאטרון אספקלריא יציג קטעי משחק המתאימים
לבתי הספר היסודיים והתיכוניים .האירוע מופק
על ידי מכון "מופ"ת נחלים" ומכון "התורה והארץ"
כפר דרום ובחסות מינהל החינוך הדתי.
המעוניינים להציג בתערוכה יפנו אל הרב
צבי שינובר # .03-9331479

בשנת השמיטה הקרובה תשס"ח תצוף שוב
הדילמה ,בין הרצון לשמור על הלכות שמיטה
בהידור ובין והצורך לשמור על החקלאות
היהודית בארץ ולא להפקיר את שוק הפירות
והירקות לאויבינו הערבים החומדים את ארצנו.
במיוחד נוגע הדבר בחשש מקניית יבולי נוכרים
המגיעים ברובם מהרשות הפלשתינית ובפרט
מהאזורים בחבל קטיף מהם גורשו יהודים.
כדי לתת מענה לשאלה הזו הוקם "אוצר הארץ",
מיזם ייחודי של "מכון התורה והארץ" בכפר דרום
בנשיאות הרב יעקב אריאל שליט"א ,אשר גיבש
פתרונות הלכתיים מהודרים לשיווקה של תוצרת
חקלאות יהודית בשנת השמיטה .בין הפתרונות
המוצעים גידול על "מצע מנותק"",אוצר בית
דין" חקלאים רבים החברים ב"אוצר בית דין"
הם ממגורשי גוש קטיף ,וברכישת סחורה מרוויח
הציבור פעמיים ,גם שמירה על ארץ ישראל ועל
השמיטה כהלכתה ,וגם בחיזוק החקלאים שגורשו
מנחלתם ועמלים כדי לשוב ולהצמיח גידולים
חקלאיים בארץ ישראל .יבול שנה שישית ,ותוצרת
חקלאית מהערבה ,שאינם נכללים בגבולות הארץ

מבצע לקראת יום ירושלים
תורת הגאולה של הגאון מוילנא

הוראת הרבנים ,ולעורר את האהבה למקום
הקדוש ,ב"עבודה שבלב" במקום הזה שבו
נשמעת התפילה ביותר".
בראש הרבנים חתומים הרב אברהם צוקרמן
ראש ישיבת כפר הרוא"ה ,הרב נחום רבינוביץ',
ראש ישיבת ההסדר במעלה אדומים ,הרב דוב
ליאור רבה של קריית ארבע ,הרב חיים דרוקמן
ראש ישיבת אור עציון וישיבות בנ"ע ,והרב צפניה
דרורי ראש הישיבה ורב העיר קריית שמונה# .

לקראת חגיגות הארבעים לשיחרור ירושלים
חתמו ארבעים רבנים בציונות הדתית על קריאה
לציבור להעלות את המודעות הציבורית לנושא
הר הבית ,ללימוד ענייני המקדש ,ולעלייה אל
ההר במקומות המותרים בקדושה ובטהרה.
הרבנים כותבים באיגרת" :אנו קוראים לכל
הציבור הקדוש העולה להר הבית בטהרה ,לבוא
ולעלות בימים אלו על המקומות המותרים
בכניסה בהר–הבית ,בטהרה ובמורא מקדש ע"פ

נופי–נחמיה
התרחבנו!
ואתם מוזמנים להצטרף

לקהילה תוססת וצעירה הבונה ומקימה יישוב דתי
בלב השומרון ,סמוך לאריאל בנוף עוצר נשימה
לרשותכם :יחידות דיור מורחבות  3 -חדרי שינה,
מעון ,גן ילדים ,גני שעשועים ומשחקיה ובאופן כללי,

תרחיבו אופקים  -תגיעו!

הציונות הדתית שואבת את כוחה הרוחני מן הגר"א ותלמידיו שיסדו את הישוב הישן
מתוך חזון עמוק ובמסירות נפש .נלך בעקבות אבותינו לקראת אתגרי ההווה והעתיד.

לפרטים :משה 050-9010895

חזון ציון
עליית תלמידי הגר"א
לארץ ישראל

קול התור

מוסד היסוד

קנ"ו בחינות
של משיח בן יוסף 50

בניית השכונות
מחוץ לעיר העתיקה

ברית אבות

דורש לציון

פזמונים בעניני הגאולה
ובנין ירושלים 45

דרשות מייסדי היישוב
מבית מדרשו של הגר"א

הנחות לרוכשים
במרוכז

כל ספר 30
כל הסט בקופסא 85

לפרטים :הוצאת תורת הגאולה  050-8360552המפיץ "שלם" 02-5380195

צפון השומרון
ממשיכים בעשיה
מבוא דותן הוא יישוב הצופה אל פתחו של עמק דותן Æלפני כארבע שנים
קלט היישוב גרעין של משפחות דתיות¨ אשר במרכזו כולל אברכיםÆ
ביישוב
בית כנסת מקווה מרפאה מעון
גן ילדים ומרכז הפעלה לילדים

•
•

•

•

•

•

 40שנות התיישבות
"הוא היה אומר :בן חמש שנים
למקרא; בן עשר למשנה; בן שלוש עשרה
למצוות; בן חמש עשרה לתלמוד; בן
שמונה עשרה לחופה; בן עשרים לרדוף;
בן שלושים לכוח; בן ארבעים לבינה".
יש משהו בפרספקטיבה של ארבעים
שנה שמביאה עמה הבנה עמוקה יותר
לתהליכים המתרחשים .ארבעים שנה
צועדים בני ישראל במדבר עד שהם
נכנסים לארץ ,חז"ל אומרים " :אין אדם
עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה" ,וגם
נהגו רבים שלא ללמוד סתרי תורה עד
גיל ארבעים ,בגלל אותה הבנה שלאחר
ארבעים שנה הגיע הזמן להביט פנימה,
בצדם המוסתר של הדברים ,שאינו נגלה
לכל אחד ,מעין חשבון נפש פנימי.
ארבעים שנה לשחרור ירושלים,
ארבעים שנה למפעל ההתיישבות
ביהודה שומרון וחבל עזה" .שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה" .כל כך הרבה
אנשים ואומות מסביבנו לא היו רוצים
שנגיע לרגע הזה .בכל דור ודור ,כמעט
מדי שבוע הם עומדים עלינו לכלותנו,
לגרשנו ,להצר את כוחנו .והקב"ה מצילנו
מידם.
לפני ארבעים שנה קיבלנו מתנה
נפלאה .מי שלא חי אז באותה תקופה
ונולד לאחריה אולי יתקשה להבין.
מי שרגיל להגיע לתחנה המרכזית
בירושלים ,לעלות על קו  1ובתוך שעה
קלה לחונן את אבני הכותל המערבי ,מי
שרגיל ללכת בכל ירושלים ללא חשש ,מי
שלא מכיר מציאות שחלק מהעיר נמצא
בריבונות ירדנית ובסוף רחוב יפו ניצבת
חומה המפרידה בין חלקי הבירה .ארבעים
שנה אנו עמלים וב"ה על פי רוב רואים
ברכה בעמלנו בבנייה ,פיתוח ושגשוג

וביתר עוז לבנות ,לפתח ,לשאוף
ולהתפלל לבניין הבית הגדול אשר
יאיר אור חדש על ציון.
ארבעים שנה זו תקופה של בינה .של
הבנה ,של התבוננות .עברנו תהליכים
רבים ,חלקם קשים מאוד חלקם מרוממים
מאוד .כעת מגיע השלב שאנו צריכים
להביט פנימה ,לברר לעצמנו מהו החזון
ומהי הדרך למימושו ,איך מתלכדים ,איך
מפתחים ומגדילים את ההתיישבות ,איך
ממשיכים ומעמיקים את התודעה בדבר
החשיבות של ארץ ישראל השלמה.
ארבעים שנה זה הזמן להבין בפנימיות
ולהעמיק את יחסנו למדינה ,לצבא .לא
מתוך ספקות אלא ,מתוך ההבנה שזו
מדינתנו ,וזהו צבאנו ,וכעת כיצד אנחנו
יכולים לרומם אותם .אנו מתקדמים כל
הזמן .גם כשזה נראה כאילו אנו שבים
אחורה .איננו יודעים את מתווה הדרך
אותה מייעד לנו הקב"ה ,אנו מתקדמים.
חמש למקרא ,עשר למשנה ...ארבעים
לבינה .יש כוחות גדולים בהתיישבות.
יש כאלה שמנסים למשוך לבן שלושים
לכוח ,יש כאלה שדווקא מנסים להשיא
עצות לבן חמישים לעצה .לכל זמן ועת.
דבר אחד בטוח ,עדיין לא הגענו לזקנה,
גם לא לשיבה ,ובוודאי שלא לשוח או
לעבור מן העולם.
לאחר ארבעים שנה ההתיישבות בכל
חלקי ארץ ישראל ,ביהודה ושומרון,
בירושלים המאוחדת ,היא עובדה נתונה.
למרות שעדיין יש כאלו שלא מפנימים
זאת ,ומנסים בכל כוחם לערער את
מקומנו כאן .זהו מאבק יומיומי .כבר
ארבעים שנה ,שלוש–מאות שישים
וחמישה ימים בכל שנה ,שבה אנחנו
ב"ה ,מנצחים# .

אנו מציעים לכם

•
•

לוח תפארת ישראל

דיור מוזל בבתי אמנהÆ
מלגות מוגדלות לאברכיםÆ
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חובה בכל בית כנ
052-3765270סת
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א' סיוון
תשס"ב :ועידת הליכוד מתכנסת
ומקבלת החלטה ברוב קולות גדול נגד
הקמת "מדינה פלשתינית".
תשס"ה :ניסן דולינגר ( )42אב ל–6
מפאת שדה שבגוש קטיף ,נרצח בירי
אקדח על ידי פועל ערבי שהסיע ברכבו
לאחר שהתלונן שאינו מרגיש טוב.
הרוצח ניסה להימלט לשטחי הרשות
הפלשתינית אך נתפס ע"י צה"ל# .

כ"ו אייר
תשכ"ז :פורצת מלחמת  6הימים.
לאחר מתיחות שנמשכת  3שבועות
יוצאת מדינת ישראל למלחמה של 6
ימים בלבד כנגד צבאות ערב .לאחר
התקפה מוקדמת על חיל האוויר של
סוריה ומצרים ,מחזירה ישראל לידיה
את שטחי יש"ע ,הגולן וחצי האי סיני.
עם ישראל חוזר לחבלי נחלתו .לאחר
הקרבות גדל שטח מדינת ישראל פי .3
כ"ז אייר
תשנ"ה 27 :שנים לאחר שחרור הגולן
נפגש פרס עם מלך מרוקו ומצהיר
בפניו "הגולן היא אדמה סורית" הארץ
סוערת בעקבות דבריו.
תשס"ד 37 :שנים לאחר כיבוש רצועת
עזה ,פותח צה"ל במבצע "קשת בענן"
שמטרתו להשתלט על רפיח ולנתקה
משאר רצועת עזה על מנת לפגוע
בתשתית הטרור הגדולה שהוקמה
ברפיח.

אנו לא שוכחים
תורמים קונים ומקבלים

במבצעי קיץ תשס"ז 2007
במחירים מדהימים
על תיקי איכות
קולקציית
גוש קטיף והשומרון
קיץ

חדשה

כ"ח אייר
תשס"ד :ביום שמציין את חג איחוד
ירושלים וכיבוש הכותל ,נגאלות עוד
אדמות במזרח העיר .יהודים נכנסים
לשני מתחמים חדשים שנקנו :כפר
התימנים שנוסד בסוף המאה ה–,19
ולמתחם בשכונת אבו דיס.

כל ההכנסות קודש להמשך המאבק

לפרטים052-5666947 :

נחום סוקולוב:

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד
איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
כל שבוע מציגים בפינה
חידות הקשורות לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו
בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

"צריכים אנו
ליהודים שיאהבו
את ים הכנרת
או את הירדן"
נחום סוקולוב נולד בשנת תרי"ט
( )1859ושימש כמזכ"ל ההסתדרות
הציונית הכללית לאחר מותו של
הרצל ,וכיו"ר ההנהלה הציונית עד
לקונגרס ה– .17כתב טורים במספר
עיתונים והיה מחלוצי העיתונות
העברית .נפטר לפני  71שנה ב–כ"ה
באייר תרצ"ו (.)1936
"צריכים אנו ליהודים ,שיאהבו
את ים הכנרת ,או את הירדן ,כמו
שהאשכנזים אוהבים את הריינוס
והרוסים את הוולגה ,בכדי לאהוב
ולהידבק  -לא די להיות בארץ ישראל
הוויה גופנית ,והנפש מפוזרת על
שבעה ימים ,כמו שלא די להיות נוכח,
כשמנגנים את הסימפוניה התשיעית
של בטהובן ,בכדי להרגיש אותה;
נוכחות גופנית לבד אינה מספקת,
אם חוש השמיעה אטום וערל .זהו
סוד הדבר ,שהחסידים הראשונים היו

שוהים שעה אחת קודם שיתפללו.
תפילה בתור נדנוד שפתיים ,איננה
חשובה כלום .תפילה צריכה כוונה.
כשאדם מתפלל במצב נפש ידוע,
זו היא תפילה .כשאדם עומד ,ולוא
תהיינה אזניו פתוחות ,וחוש השמע
שלו חד ,עד שהוא תופס את זמזום
כנף זבוב ,אבל חוש הניגון לא נתפתח,
אתה יכול להעמידו סמוך לתזמורת
המנגנת כל התפארת שבעולם  -הוא
ישמע קולות ,יראה חצוצרות ולא
יטעם דבר .ובכן ,נחוצים שני דברים:
צריך להיות מסוגל ומוכן לארץ ישראל,
וצריך להיות בארץ ישראל# ".
מתוך מאמר שכתב לאחר שהגיע לארץ ישראל
ונקרא" :מאלבומי הארץ ישראלי"

‡ı¯‡‰ ¯ˆÂ

˘ÔÈ¯„‰ÓÏ ˙È„Â‰È ‰ËÈÓ
*מבצע
לרוכשים
ראשונים

בשנת השמיטה תשס¢ח ולאחריה יספק ßאוצר הארץ ßפירות וירקות בכשרות מהודרת מאוצר
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לאוצר הארץ∫
היישוב:

„˙È˙ÏÈ‰˜†È

הקהילה:

∞≤≤†˙ÂÁÙ˘Ó

הבית:

È˙ÁÙ˘Ó†„Á
∏∞´†ÈÂ·†¯¢Ó†±
∂∑†˙ÙËÚÓ†¯¢Ó

∞∞∞¨≥†∂π

˘Á¢

מוח

מה הקשר לחודש זה?

כ"ה  -ב' סיוון

בניה
ופיתוח
ברמה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

מרכז�מידע�אמנה:
1�800�260�240
דרור050�7319114�:
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הרב שלמה אבינר
הרב מאיר אדרי
הרב יעקב אוהב ציון
הרב אליעזר איגרא
הרב אהרון אייזנטל
הרב אלי אלטשולר
הרב אליעזר אלטשולר
הרב יונתן אלירן
הרב חננאל אתרוג
הרב שאול דוד בוצßקו
הרב חיים בורגנסקי
הרב מנחם בן יעקב
הרב אלחנן בן נון

הרב עמרם בית אל
הרב נריה גוטל
הרב אברהם גיסר
הרב יוסף גליקסברג
הרב חיים גנץ
הרב דוד דודקביץ
הרב יצחק דור
הרב צפניה דרורי
הרב חיים דרוקמן
הרב משה הדאיה
הרב אבינועם הורוביץ
הרב ראובן הילר
הרב רא“ם הכהן

הרה¢ג אברהם אלקנה
שפירא

הראשון לציון
הרה“ג מרדכי אליהו

הרה¢ג יעקב אריאל

הרה“ג דוב ליאור

הרב מיכה הלוי
הרב אליעזר וייל
הרב ירחמיאל וייס
הרב ש Æיוסף וייצן
הרב יהושע ויצמן
הרב אלישע וישליצקי
הרב חיים זלינגר
הרב יוסף טולדנו
הרב מנשה יששכר
הרב משה כץ
הרב אליקים לבנון
הרב דוד לבנון
הרב שלמה לוי
הרב זלמן ברוך מלמד

רשימה שניה בסדרה
˙
˘¯‰ ÂÊ Â

·˙È
‡‰Ó

‡

ÂÏ˘ ‰Ó

אם ברצונכם לחזק את הקיים בצפון השומרון
אם חשוב לכם עם ישראל וקרוב לבבות בין דתיים וחילונים

טלי

בשם אומרם

ß˙Â˘Â†Ï‡¯˘È†ÈÓÂÒ¯Ù

הצטרפו אלינו לגרעין הדתי במבוא דותן

יש"עמדה

ישע
חדשות
קרבה שנת השמיטה

מרחבי ארצנו ביהודה ושומרון ששוחררו
במלחמת ששת הימים .כמאה ארבעים
יישובים ,מועצות מקומיות וערים .קרוב
לשלוש מאות אלף מתיישבים ,עשרות
רבות של מוסדות חינוך ,מאות מפעלים
חקלאות מתפתחת וגאולת בתים
בשכונות ירושלים המשוחררות .אומנם
עדיין לא עלה בידינו להנחיל את ערכיה
ומשמעותה של האחיזה בכל מרחבי
ארצנו לכלל העם ולמרות שימיה של
ההתיישבות כפולים מימיה של המדינה
עד למלחמת ששת הימים (רק 19שנה)
ולמרות מה שעברנו בשנתיים האחרונות.
אין ספק ,רב הטוב על הרע והאור על
החושך ,אשרינו שזכינו וזכות זו היא
הבסיס לחובתנו להמשיך ביתר שאת

השבוע שהיה

ילדים שלנו

הרב זאב מנדלסון
הרב יעקב מרגליות
הרב מרדכי נגארי
הרב דני סטיסקין
הרב דוד ספקטור
הרב יהודה הלוי עמיחי
הרב חנן פורת
הרב שאול פיינה
הרב יהודה פליקס
הרב צבי פרבשטיין
הרב גדעון פרל
הרב אברהם צוקרמן
הרב צבי קוסטינר
הרב יחזקאל קופלד

הרב גבי קדוש
הרב רוני קליינוולד
הרב יגאל קמינצקי
הרב אלישיב קנוהל
הרב יהודה קרוייזר
הרב משה רבינוביץ
הרב שלמה רוזנפלד
הרב יאיר שחור
הרב חיים שטיינר
הרב יצחק שילת
הרב יהושע שפירא
הרב יגאל שפרן
הרב אברהם יעקב שרייבר

©לפי א≠ב®

כולנו אוצר הארץ
להצטרפות התקשרו עכשיו לאוצר הארץ∫
או בדואר אלקטרוני
∑∑±≠∑∞∞≠∑∞π≠±

∫
otzarhaaretz@gmailÆcom

חקלאים
הצטרפו למשווקי
אוצר הארץ∫
∞∞µ∞≠∑µπ∏∞π

גבאים ונציגי קהילות
לקידום אוצר הארץ
בקהילתכם חייגו∫
∑∑±≠∑∞∞≠∑∞π≠±
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מעוניינים לסייע בעבודות שטחø
שלחו קו“ח לפקס∫
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©התנדבות  Øאפשרות לשכר®

פתרון החידה משבוע שעבר :פסל בכניסה לנווה דקלים.
בשבוע שעבר הוצגה תמונה של פסל שהוצב בכניסה ליישוב נווה דקלים
בגוש קטיף תובב"א .יוצר הפסל הוא יעקב בן סימון ( )31נשוי ואב
לחמישה ,שעסק בשיפוץ בתים ולימוד ילדים בתלמוד תורה בעצמונה.
בן סימון מספר כי הרעיון ליצור את הפסל עלה בראשו כחצי שנה לפני
הגירוש .הפסל ששמו 'נחישות' מסמל לדבריו ,את הנחישות שלנו ,הציבור
הכתום ,לחזור לאותם מקומות ולהמשיך להיאבק על הערכים עליהם חונכנו למרות כל
המכשולים בדרך .שמו של הפסל ,בו רואים ילד מטפס על פסגה של הר ,ניתן כמשקל
נגד לביטוי 'בנחישות וברגישות' בתקופת הגירוש שבה הוכח כי הנחישות בלבד היא זו
שתפסה מקום ,והרגישות נשארה מחוץ לגדרות הישוב .על הפסל ,שהורכב משילוב של
ברזל ,רשת ובטון ,נכתב" :בין הסלעים ,על אף הקשיים ,בעזרת המכשולים לעומת כל
המכשילים ,למעלה מטפסים אנו נחושים ".לאחר הגירוש נעלם הפסל ולפני שלושה
חודשים הוחזר לבעליו ,המתגורר כיום בניצן ,על ידי משרד הביטחון ,לאחר שאחסנו אותו
בבסיס בצריפין .בן סימון שיעבור בעז"ה ללכיש ,מתכוון להשאיר את הפסל בניצן כדי
לחזק שם את הקהילה .לדבריו חלק מתושבי ניצן סיפרו לו שהם עוברים בכוונה על
יד ביתו כדי לראות את הפסל ולהתעודד .בעז"ה יוצב הפסל בחזרה למקום המקורי בו
הוצב ,ובכך ימלא את ייעודו לחזק את המתיישבים בתקוה שהנחישות הערכית תביא
אותנו למטרתנו לכונן מחדש את יישובי גוש קטיף וצפון השומרון.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :שירת אמיתי מכרמל ,מוריה
שלומי מאשקלון ומשפ' ירד משומריה .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד
כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ו אייר .בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר  5454עלות משלוח  50אג'.
באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 4

ׁשהָי ָה ָרחֹוק ֵמהַהֲמֹון אְַך עֲַדיִין אִפְׁשֵר לֹו ל ְִראֹות
ֶ
אֶת הַאֲנָׁשִים ִמּקָרֹוב .הּוא ָראָה ּב ַּכֹותֶל ּפְעָמִים
ַרּבֹות אֲנָׁשִים ו ְנָׁשִים ִמ ְתּפַל ְּל ִים ּב ְִדב ֵקּותׁ ,שֹו ְטחִים
אֶת ְּתחִינָתָם ּבִפְנ ֵי ה' ,אְַך ֹלא ָראָה הִתְַרג ְׁשּות
ּכַזֹאתְ .דמָעֹות זָל ְגּו ּב ְמֹוָרד לֶחְיֵי הַ ִּמ ְתּפַל ְּל ִים
וְהַ ִּמ ְתּפַּל ְֹלותּ .דְמָעֹות ׁשֶל אֹוׁשֶר הִ ְת ַמּז ְגּו ּבִּדְמָעֹות
ׁשֶל ּכְאֵב .הֵם נֶאֱחְזּו ּבַאֲב ָנ ִים ּכְאִילּו ֹלא ָרצּו לַעֲזֹוב
ׁשּג ַם ּבְעֵינ ָיו
אֹותָם ל ְעֹול ָם .אַט אַט חָׁש אֹוִריאֵל ֶ
ׁשֶלֹו נ ְִקֹוות ּדְמָעֹות ֵמהַ ַמעֲמָד הַּמְַרּג ֵׁש ׁשֶָראּו עֵינ ָיו.
הּוא חָׁש אֶת י ָדֹו ׁשֶל ׁשּוב עַל ּכְתֵפֹו" .הַּנ ֵס ׁשֶל
ׁשל ַי ִם ֹלא נִגְמַר ּכ ָאן .הּוא הִ ְתחִיל ַמשֶהּו
אִיחּוד י ְרּו ָ
מְַדהִים .אֲנָׁשִים הֵחֵלּו לַחֱזֹורֹ .לא ַרק ל ַּכֹותֶל ,אֶּל ָא
ׁשהָיּו ׁשְבּויִים עַד ּכֹה.
ׁשאָר חֶל ְֵקי הָאֶָרץ ֶ
ּג ַם ל ִ ְ
ו ְיֹותֵר ִמּכ ְָך ,הֵם חָז ְרּו לַאֱמּונ ָה ּבְאֱלֹוִקים ּובָאֶָרץ.
ַרּב ִים הֵחֵלו לְהָב ִין לְאֵיז ֶה ַּתהֲל ִיְך מְַדהִים הֵם עִֵדים
וְָרצּו לַּקָחַת ּבֹו חֵל ֶק ,יִהְיּו הַ ְּקׁשָיִים ּג ְדֹול ִים ּכְכֹל
ׁשּל ָקחּו אֶת הַ ְּמׂשִימָה ל ִיֵדיהֶם
ׁשֶיִהְיּו .הַאֲנָׁשִים ֶ
ׁשב ִים ּב ִיהּוד ָהׁ ,שֹומְרֹון וְחֵב ֶל עַז ָה".
הָיּו הַ ִּמתְיַי ְ
אֹוִריאֵל עֹוד ֹלא הֵב ִין "אֲב ָל מַה הַּקֶׁשֶר
ׁשל ָנּו
ׁשל ַי ִם?" "ּכ ָאן ַמ ְתחִיל הַּכֹל .הַאֱמּונ ָה ֶ
ל ִירּו ָ
ַמ ְתחִיל ָה ּבַּמָקֹום הַּז ֶהׁ .שָלֹוש ּפְעָמִים ּבַּיֹום ּכֹל
י ְהּוִדי ּב ָעֹול ָם ִמ ְתּפַּל ֵל לְכ ָאןּ .כ ִי ּכ ָאן ׁשֹוֶרׁש הָאֶָרץ
וְהַּקֶׁשֶר ׁשֶל עַם יִׂשְָראֵל אֵל ֶיהָ .וְאֲנַחְנּו הֹולְכ ִים
לְג ַלֹותּ ,ב ְיַחַד ,לְאָן הַּשֹוָרׁשִים הָאֵלּו צָמְחּו"ׁ .שּוב
הֵחֵל לְהִתְַרחֵק ,אְַך אֹוִריאֵל ֹלא ז ָז ִמּמְקֹומֹוַ .מּב ָטֹו
ׁשחָז ְרּו אֶל
הָי ָה מְרּותָק ל ַ ִּמ ְתּפַל ְּל ִים הַּנְִרגָׁשִיםֶ ,
הַּמָקֹום אֵל ָיו יִיחֲלּו ׁשָנ ִים ַרּבֹות ּכֹל ּכ ְָך.

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב אל תוך
תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו .מתברר לו
שחזר בזמן ,אל כפר עציון לפני יותר משישים
שנה .שם הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי,
המספר לו על המקום ומודיע לו כי הם יוצאים
למסע בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון.
שאַל אֹוִריאֵל.
"ֶרג ַע ,אָז מַה קֹוֶרה עַכְשָיו?" ָ
"ָקִדימָה ,ל ַ ַּתחֲנ ָה הַּבָאָה ּב ַ ַּמסָע" ָאמַר ׁשּוב" .לְאָן
אֲנַחְנּו "...וְֹלא יַָדע אִם לֹומַר נֹו ְסעִים ,הֹולְכ ִים,
עָפִיםּ .ב ְעֹודֹו חֹוׁשֵב ,עָנ ָה ׁשּוב" :לַּמָקֹום ּבֹו הָיִי ָת
הְַרּב ֵה ּפְעָמִים"ׁ .שּוב הֹוׁשִיט אֶת י ָדֹו ל ְאֹוִריאֵל
ו ְהֹוסִיף " ַּתחֲז ִיק חָז ָק" .אֹוִריאֵל הִנְהֵן וְהַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת
הֹופִיעָה ׁשּוב וְסַחֲפָה אֹותָם ִמּכְפַר עֶצְיֹון הֶחֵָרב.
ִמּפְאַת הָרּוחַ הַחֲז ָָקה ,עָצַם אֹוִריאֵל אֶת עֵינ ָיו
ּב ְחֹוז ְָקהּ .כְׁשֶנָחֲתּוּ ,פַָקח אֹותָן וְג ִיל ָה ּכ ִי הּוא ּבְאֱמֶת
ַמּכ ִיר אֶת הַּמָקֹום :הֵם הִג ִיעּו ל ַּכֹותֶל הַ ַּמעֲָרב ִי .אְַך
ׁשז ָּכ ַר.
ּב ְ ַמּב ָט ׁשֵנ ִי ,הַּמָקֹום נְִראָה ׁשֹונ ֶה ְמעַט ִמּכְפִי ֶ
ּכ ַָרג ִילָ ,קהָל ַרב הָי ָה ּבַּמָקֹום ,אְַך ַמשֶהּו ּבַאֲו ִויָרה
הָי ָה מְיּוחָד ְ -רגָשֹֹות עָז ִים עָמְדּו ּבְחָל ָל הָאֲו ִויר.
ׁשאַל אֶת ׁשּוב" .תשכ"ז.
"ּבְאֵיזֹו ׁשָנ ָה אֲנַחְנּו?" ָ
הַּכֹותֶל ַרק ׁשּוחְַרר לִפְנ ֵי ּכ ַ ָמּה ׁשָבּועֹותּ ,ב ְ ִמלְחֶמֶת
ׁשׁשֶת הַּיָמִים .עַם יִׂשְָראֵל הֵחֵל לִפְקֹוד אֶת הַּכֹותֶל
ֵ
ּבַהֲמֹונ ָיוׁ .שָנ ִים ׁשֶל ּגַעֲגּועִים ּו ְתפִילֹות ּב ָאּו אֶל
ִקיצָןּ .כַּמָה ּתְִקֹוותּ ,כַּמָה חֲלֹומֹות הָיּו ּבְל ִּבֹות
הַאֲנָׁשִים הָאֵל ֶה עַד ל ֶָרג ַע הַמְַרּג ֵׁש הַּז ֶה .ל ְֵך וְתְִראֶה
ּבְעַצְמְָך" וְדָחַף אֹותֹו ָקִדימָה ,לְהִתְָקֵרב לַּקָהָל.
אֹוִריאִל הִתְַקּד ֵם ּבְחֲׁשָשּ ,כ ֵיו ָון ׁשֶֹלא יַָדע הָאִם
הֵם רֹואִים אֹותֹו אֹו ֹלא .לְב ָסֹוף ,עָמַד ּבְמָקֹום ֵריק,

המשך בשבוע הבא...
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