חיבת הארץ של גדולי ישראל

גליון  | 51סיוון תשס"ז |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו

הרב שאול ישראלי

ארץ חמדה
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(עולת ראי"ה ח"א עמ' צ"ט)

מחיר מיוחד
לשבוע הספר העברי

₪120

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

ובנוסף ,שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!
להשיג בדוכני
מוסד הרב קוק  -סיני
ובטל' 02-9973875

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל

על הפרשה קרח

שוכחים
לא
אנו
תורמים קונים ומקבלים
במבצעי קיץ תשס"ז  2007במחירים מדהימים על תיקי איכות גוש קטיף והשומרון
› הסט הפשוט
 .1תיק צד פאוץ'  .2 ₪25תיק ילקוט גב מעוצב  .3 ₪40תיק
איכותי גדול  36ליטר  ₪70כל התיקים ביחד במבצע ₪125
בנוסף שי שרוך לנייד
הסט האיכותי €

 .1תיק צד גדול סטודנט  .2 ₪35תיק גב ילקוט הכתום
החדש חזק ואיכותי  .3 ₪65תיק שק גב 57 ,ליטר ₪85 ,כל
התיקים ביחד במבצע  ₪160בנוסף שי שרוך לנייד
› הסט הגדול

 .1תיק איכותי גדול  36ליטר  .2 ₪70תיק גב מזוודה 55 ,ליטר₪80 ,
 .3תיק ענק  85ליטר  ₪180כל התיקים ביחד במבצע  ₪310ובנוסף
שי תיק צד פאוץ'

ומבצע ענק על  3הסטים ביחד ₪540

בלבד!

ההכנסות קודש להמשך המאבק ,המחיר אינו כולל דמי משלוח,
צבעי התמונות להמחשה בלבד ,המבצע עד גמר המלאי

להזמנות052-5666947 :

לב%עלי5
הנסטוחה
תעודת דנט
 10%הנ
בי גוש קטיף וצפון חה לתושב
השומרון ב
חסות:

מועצת יש"ע

תא כתום

ד

יגי

א י ֵ ָאמֵר לְָך עֹוד עֲזּובָהּ ,ו ְלאְַרצְֵך
ֹלא י ֵ ָאמֵר עֹוד ׁשְ ָממָה ּכִי לְָך יִּקֵָרא
ֶח ְפצִי–בָּהּ ,ו ְלאְַרצְֵך ּבְעּולָהּ :כִי ָחפֵץ
ה' ּבְָך ,וְאְַרצְֵך ִּת ָּבעֵל (ישעיהו ס"ב ד‘ ה‘).
עם אחד וארץ אחת ,רוצים בכל מאודם
לגלות את שורשם האלוקי המאוחד .בעלי
המחלוקת כבר מקדמת דנא ,דתן ואבירם
 מפריעים לגלוי האחדות האלקית .אשרעל כן ,אך "טבעי" הוא ,שמי שמנסה
לרגום באבנים את זולתו בגלל המחלוקת,
גם יטשטש את עומק ההבדל בין הארצות,
בין המקומות ,בין המהויות  -ויגדיר
כ"ארץ זבת חלב ודבש" חלילה ,גם את
מצרים זו שהשתחררנו ממנה "הַ ְמעַטּ ,כִי
הֶ ֱעלִיתָנּו ֵמאֶֶרץ ז ָבַת ָחלָב ּוְדבַׁשַ ,להֲמִיתֵנּו,
ַּבּמְִדּבָר( "...במדבר ט"ז י"ג).
ובימינו זקוקים הדברים לליבון  -תרתי
משמע ,כי אמנם יצר הרע של עבודה זרה
נשחט על ידי אנשי כנסת הגדולה( ,יומא
ס"ט) ,אך רק החיצוני נעלם .ואילו הפנימי,
הוא יצר המחלוקת ,לא נדם כוחו"( .בית
הוא מלווה במשקעים אישיים ,בהיסחפות
לטונים מקולקלים ,אין לו דבר וחצי דבר
עם "מחלוקת לשם שמים"( .פרקי אבות
ה') .זו תהא לשם שמים ,רק אם הנפש
תהיה נקייה ,המשקעים יטוהרו "ולא
ימנעו מלשאת נשים אלו עם אלו" ("יערות

מ

מוח

שב

חובה בכל בית כנ
052–3765270סת
שמעון:
www.si–or.com
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דוד" ו' הביאו מו"ר הרצי"ה קוק ב"עולת ראיה",
ב' עמ' תס"ח) ,כי הפירוד בתוך ישראל אם

לוח תפארת ישראל
טלי

המעוניינים בארגון הקרנה פנו לטל‘02-6719120 :
www.homegamethemovie.com
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ל ּתְרּומֹת הַ ֳּקדָׁשִיםֲ ,אׁשֶר
י ִָרימּו בְנ ֵי–יִׂשְָראֵל לַה' נ ָ ַתּתִי
לְָך ּו ְלבָנ ֶיָך ו ְ ִל ְבנֹתֶיָך ִאּתְָך,
ְלחָק עֹולָםּ :בְִרית ֶמלַח עֹולָם הִוא ִלפְנ ֵי ה',
לְָך ּולְז ְַרעֲָך ִאּתְָך"( .במדבר י"ח ,י"ט) .רש"י
 "כרת ברית עם אהרון בדבר הבריאומתקיים ומבריא את האחרים .כברית
הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם".
הברית שכורת הקב"ה עם אהרון וזרעו
אחריו ,מבטיחה את ההגמוניה של
הכהנים על עבודת ה' כשליחי ציבור
בבית המקדש יחד עם התרומות שהם
מקבלים כתמורה לעבודתם הקשה
והמסורה .השימוש בדימוי "ברית מלח"
מצוי במקרא בעוד מספר מקומות
ומשמעותו דומה  -דברי הימים ב' י"ג,
ה'  " -הֲֹלא ָלכ ֶם ,לַָדעַתּ ,כִי ה' אֱֹלֵקי יִׂשְָראֵל
נָתַן ַמ ְמ ָלכ ָה ְלדָו ִיד עַל–יִׂשְָראֵל ,לְעֹולָם:
לֹו ּו ְלבָנ ָיוּ ,בְִרית ֶמלַח "...גם כאן ברית
המלח מסמלת ברית נצח בין הקב"ה
לבין בית דוד ועל כן לממלכת ישראל,
שקמה מצפון ליהודה ,לא היה סיכוי
לבטל את מלכות בית דוד ובטח לא
אויבים מבחוץ כמו חזאל מלך ארם
שהתגאה ,על הריגתו של אחזיהו בן
יהורם מבית דוד ,על גבי מצבת ניצחון
שהעמיד בעיר דן המקראית.
ויקרא ב' י"ג " -וְכ ָל–ָקְרּבַן מִנ ְ ָחתְָך,
ַּב ֶּמלַח ִּת ְמלָח ,ו ְֹלא תַׁשְ ּבִית ֶמלַח ּבְִרית
אֱֹלֶקיָךֵ ,מעַל מִנ ְ ָחתֶָך; עַל ּכָל–ָקְרּבָנ ְָך,

ּתְַקִריב ֶמלַח" תפקיד המלח כאן הוא
שמירה על בשר הקורבנות עד
הקרבתם .עמידותו של המלח לזמן
ארוך והעובדה שהוא גם משמר
הפכו אותו למושא דימויים הקשורים
לבריתות נצח  -בין הקב"ה לישראל,
לבית דוד ולכהנים.
למלח נודעה חשיבות רבה מאז ועד
היום  -המלח הינו מוצר בסיסי שאדם
זקוק לו לשם קיומו (בכמויות הרצויות)
לדוגמא :במהלך מרד בר כוכבא ביקש
שמעון (בר כוכבא) ממפקדי עין גדי
אספקה של מלח " -תשלחו למחניה
טענין די מלח ארבעה" (מתוך אחת
האגרות שנמצאו בנחל חבר) .בקשה
זו לא מבטאת רצון לתיבול סלט אלא
יש בה ביטוי לצורך בסיסי יותר וקיומי,
אשר לא היה בנמצא בזמן המרד.
בתקופה הרומית נעשה שימוש
במלח כמטבע עובר לסוחר .מעניין
לציין בהקשר זה את מקור המילה
( SALARYמשכורת) ,שנגזר מהמילה
היוונית  - SALARIUMכינוי לקצבה
שהעניקו הרומאים לחייליהם  -קצבה
של צרור מלח .ההתייחסות למלח
היא גם שלילית כפי שאומר שמעון בן
סירא" :ראש כל צורך לחיי האדם מים
ואש וברזל ומלח...כל אלה לטובים
ייטיבו כן לרעים לרעה נהפכו" (בן סירא
לט כ"ו  -כ"ז) .יחד עם עובדת היותו של

הרב אלישע וישליצקי  -מהו"ת בתי מדרש למורים וגרעינים תורניים
שילה ברכץ בית אל 02-9973875

השיעור הכללי ,ומאז במשך ל"ו שנה ,עד כחודשיים
לפני פטירתו ,התמיד בשיעורו השבועי .אלפי
תלמידים היו בין שומעי לקחו ,חלקם ר"מים וראשי
ישיבות לעתיד .משנת תשמ"ב ( )1982היה ראש
הישיבה יחד עם הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א.
בשנת תשמ"ז הקים את מכון 'ארץ חמדה' ללימודי
הדיינות ,והיה נשיאו .ערך את הבטאון 'ברקאי' ,והיה
חבר במערכת 'דעת מקרא'.
מלבד פסיקותיו הרבות בנושא המצוות התלויות
בארץ ,בהן עסק במשך כל חייו ,הביע בשיעוריו
ובמאמריו את תפיסתו כי מדינת ישראל היא הדרך
לגילוי רצון ה' בעולם .וכך דרש בישיבה ביום
ירושלים בשנת תשמ"א" :הכתוב אומר "תנו עוז
לאלוקים על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים" (תה'
ס"ח ,ל"ה)" .תנו עוז" .דוד המלך ,מלך ישראל ,פונה
לכנסת ישראל ,בבקשה ,בתפילה ,בתחינה " -תנו עוז
לאלוקים" .אתם  -כנסת ישראל ,אתם  -עם ישראל,
אתם צריכים ,אתם קרואים ,אתם אחראים ל"עוז
לאלוקים" .כי "על ישראל גאוותו" ,כי הקב"ה באותו
זמן שברא עולם ,באותו זמן שברא אדם עלי אדמות,
מסר בידו את כח הבחירה ,ואת כח הניהול של
העולם הזה " -על ישראל גאוותו"" .עוזו"  -עוזו של
הקב"ה "בשחקים" .בשחקים נשאר הכבוד האלוקי
הבלתי נפגע .שם שוררים החוקים האלוקיים אשר
לא נטו אורחותיהם ,אשר אין אנחנו שליטים עליהם,
אשר איננו יכולים לשנות אותם ,אשר "חוק נתן ולא
יעבור" .אבל בארץ הזאת ,בכדור הארץ ,במקום
שהאדם ישנו ,במקום שהבחירה ישנה ,ישנו מרכז
מסוים של המין האנושי  -וזהו האדם מישראל.
"על ישראל גאוותו"  -כי הקב"ה דורש מהם ,דורש
מאתנו " -תנו עוז לאלוקים" .אתם תתנו את העוז.
הוי אומר  -ע"י שאנחנו מקימים את ירושלים של
מטה דוגמת ירושלים של מעלה; שאנחנו מקיימים
את מלכות ישראל דוגמת המלכות האלוקית; שאנחנו
מקימים מדינה ,שמבחינה חיצונית מדינה ,אבל היא
איננה מדינה ככל המדינות; שאנחנו מקימים צבא,
שלכאורה הוא צבא ככל הצבאות ,אבל הוא לא ככל
הצבאות ,איננו צריך להיות ככל הצבאות; שאנחנו
מקימים משטר חברותי  -שלכאורה יש לו דוגמא ,אך
באמת אין דוגמא כזאת .משטר המבוסס על יסודות
של צדק ויושר ואמת ,יסודות כאלה  -אשר אנחנו
בהקימנו את הדבר הזה  -אנחנו נותנים את ה"עוז
לאלוקים".
בשנת תשכ"ה ( )1965מונה לבית הדין הרבני
הגדול (לערעורים) ,ועקב כך עזב את כפר הרא"ה.
בבית הדין ישב במשך ט"ו שנה עד צאתו לגמלאות,
והוציא מתחת ידו מאות פסקי דין ,חלקם יסודיים
ועקרוניים ,אלו כונסו בספריו 'חוות בנימין' ו'משפטי
שאול' .על פועלו הוענקו לו :פרס הרב קוק לספרות
תורנית ,פרס הרב מימון ,פרס ח .מ .שפירא ופרס
ישראל לספרות תורנית .הרב ישראלי נפטר לפני
 12שנה בשבת קודש פרשת 'שלח לך' ,י"ט בסיוון
תשנ"ה ,ונטמן למחרת היום בהלוויה רבת משתתפים
בבית העלמין בסנהדריה ,ירושלים# .

"כ

ההמונים השבוע בחומש

גאון הרב שאול ישראלי נולד בכ"ה בתמוז
תרס"ט בסלוצק שברוסיה הלבנה ,לאביו הרב
בנימין איזראעליט ,ולאמו הרבנית חוה הי"ד.
הרב בנימין שימש כרבה של העיירה קוידנוב (שעל
יד מינסק) ,והתמסר לשיקומה הרוחני לאחר מלחמת
העולם הראשונה .נעצר על ידי הסובייטים על
שלימד תורה לבני קהילתו ,הוגלה לסיביר ומאז אבד
עמו הקשר .עקב האיסור על לימוד התורה ,למד הרב
ישראלי בישיבות מחתרתיות עד שעבר למוסקבה
בכוונה לבקש אישור יציאה מרוסיה .לאחר שנדחה
שוב ושוב ,התייעץ עם עוד שניים מחבריו ברבה של
מוסקבה ,הרב יעקב קלעמעס זצ"ל ,אם להבריח את
הגבול למרות סכנת המוות שבדבר .הרב קלעמעס
הטיל גורל הגר"א והפסוק שעלה היה" :פנו וסעו
לכם ובואו הר האמורי ...עד הנהר הגדול נהר פרת".
בשנת תרצ"ג ( )1933חצה הרב ישראלי עם חבריו
את נהר פרת הקפוא לפולין ,נתפש ונכלא על ידי
הפולנים שרצו להחזירם לרוסיה ,אולם ניצל ועלה
ארצה בשנת תרצ"ד בזכות סרטיפיקט ששלח לו מרן
הראי"ה קוק זצ"ל לאחר שכתב לו .הוא יצר קשר חזק
עם הרב יעקב משה חרל"פ ואף למד איתו בחברותא.
הוא נבחר על ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק להיות
אחד משלושת התלמידים שהכינו איתו את השיעור
הכללי .בשנת תרח"צ ( )1938קיבל סמיכה לרבנות
מהרב חרל"פ והציג את מועמדותו לרבנות של כפר
הרא"ה בתמיכתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.
אחרי שנבחר עזב את לימודיו במרכז הרב וקבע את
מושבו בכפר הרא"ה .באותה שנה הרב ישראלי נסע
לפולין והתחתן עם בת–דודתו בת שבע בורגנסקי.
בכפר הרא"ה החל הרב ישראלי לעסוק בשאלות
של הלכות התלויות בארץ שהתעוררו במלוא חומרתן
ומעשיותן .אז חיבר את ספרו הראשון 'ארץ חמדה' -
"לבירורה של הלכה ולהדרכתה בחיים החקלאיים"
(הושלם ביום הקמת המדינה ,יצא אור לראשונה
בשנת תשי"ז) ,ומכאן פעל רבות להטמעתן של הלכות
אלו בהתיישבות הדתית כולה .חברי כפר הרא"ה נהגו
לומר על רבם האהוב שהוא 'הפך אותם לכמעט רבנים,
והם כמעט הפכו אותו לחקלאי' .בהיותו בכפר הרא"ה
עסק גם בלימוד לנוער ,תחילה בישיבה התיכונית
שהוקמה שם על ידי הרב משה צבי נריה זצ"ל (שעל
פי עדותו בחר בכפר הרא"ה בגלל נוכחותו של הרב
ישראלי במקום) ,לאחר מכן במדרשיית 'נעם' בפרדס
חנה ,שם חיבר את הספר 'פרקים במחשבת ישראל'.
בשנת תש"ט הוקם על מרפסת ביתו 'חבר הרבנים
של הפועל המזרחי' ,והוא היה ממנהיגיו שנים רבות.
יסד ובמשך י"ג שנה ערך את בטאונו רב ההשפעה
של חבר הרבנים 'התורה והמדינה' .עיוניו במסגרת
זו קובצו בספרו 'עמוד הימיני' " -ברורי הלכה
בעניני מדינה ,שו"ת ובאורי סוגיות בכמה מקצועות
התורה" (מהדורה ראשונה תשכ"ו) ,המהווה עד היום
ספר היסוד לנושאי תורה ומדינה .הרב יזם את נוסח
התפילה ליום העצמאות ,שהוגש לרבנים הראשיים
לקראת יום העצמאות הראשון ואושר על–ידם .בשנת
תשי"ג ( )1953נבחר למועצה המורחבת של הרבנות
הראשית לישראל ,ובמשך שנים ארוכות היה חבר
פעיל במועצה ,ואף כיהן בתפקידים שונים מטעמה,
ובמיוחד כאחראי על המחלקה למצוות התלויות
בארץ .במסגרת זו הטמיע את קיום מצוות השמיטה
בארץ כולה והפך את שמירת השמיטה לממלכתית
(ראה 'בצאת שנה' ,בהוצאת היכל שלמה ,תש"ך).
ערך את הבטאון 'שנה בשנה' במשך מספר שנים.
בשנת תשי"ט ( )1959התבקש על ידי ראש ישיבת
'מרכז הרב' הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לתת את

שכתב רבנו הגר"א( .אבן שלמה י"א) אפשר
להיות מהזכאים המגלגלים זכות בבירור
האמת מתוך נקיות וענוה ואפשר חלילה
להיפך (בבא בתרא ק"כ) .לפיכך ,קוראים לנו
שדרות העיר וחומש ההר להמשיך ולעלות
אל שדרות העם .מסירות הנפש לארץ ישראל,
"אשר עיני ה' אלוקיך בה" (דברים י"א) צריכה
להיות קשורה במהותה ובנקיותה ,לעם "אשר
בחר בנו מכל העמים" ומתוך כך  -כפי
שלימדנו רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל " -נתן
לנו את תורתו" (תנא דבי אליהו י"ד).
לא יועילו כל הקטלוגים והתדמיות
והתוויות החיצוניות המלאכותיות להפילנו
בפח המחיצות והניכור .אדרבה  -ארץ ישראל
כולה על עריה והריה ,תרומם מידותינו
(נדרים כ') להשוות את כל השערים והמקומות
ללא כל אפליה (קול התור ג' סנהדרין צ"ח).
ובע"ה נחזור אל גוש קטיף וצפון השומרון
ׁשבִי אֶל–עַָרי ְִך
ונשכלל ונחדש ונקדש את " ֻ
ֵאּלֶה" (ירמיהו ל"א) .הן מצפים אנו לישועה
ולהתקיימות דברי הנביאים בימינו (ישעיהו
ל"ג ומסכת שבת ל"א ורש"י והר"ן) ועל כן מחכים
אנו לפגוש השבת את נבואת ישעיהו בראש

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

וכשחרון האף סר מהעם ע"י הופעת הטוב
הגדול הכללי ,יוכל הריכוז של הקדושה
להיות מואר במלוא אורו.
אומנם מלוי אור זה אין לו השלמה רק אם
יופיע בכל התפשטותו ,וכח ההתפשטות
של הטוב האלוהי בתכונה מקומית
הלא הוא בכל גבול ארץ הקודש

המשך מעמ' השער

חודש ,מתמלאים כוחות מעומקה של התכנית
האלקית  -שלביה ופרטיה " -הַאֲנ ִי אַׁשְ ּבִיר
ו ְֹלא אֹולִיד ,יֹאמַר ה' אִם–אֲנ ִי הַּמֹולִיד ו ְ ָעצְַרּתִי,
ָאמַר אֱֹלָקי ְִך" (ישעיהו ס"ו ט') .וזכור נזכור את
דברי שמואל הנביא ,אף הוא בהפטרת פרשת
קרח ּ" -כִי ֹלא יִּטֹׁש ה' ,אֶת עַּמֹו ַּבעֲבּורׁ ,שְ מֹו
הַּג ָדֹולּ :כִי הֹואִיל ה'ַ ,לעֲׂשֹות ֶא ְתכ ֶם לֹו ְלעָם"
(שמואל א' י"ב ,כ"ב) ,ונהיה מאלו העובדים את
ה' בכל לבבנו וחותרים ללא לאות לראות עין
בעין בשוב ה' ציון ופועלים עם א–ל ,בגילויי
אחדותם של הארץ והעם ,התורה והעבודה,
האמת והשלום גם יחד (זכריה ח').
" ַאּתָה תָקּוםּ ,תְַרחֵם צִּיֹון ּכִי עֵת ְלחֶנ ְנ ָּה,
ּכִי–בָא מֹועֵד" (תהילים ,ק"ב ,י"ד)  -נרים כיום
ביתר שאת את דגל ציון וירושלים עם שדרות
העיר ועם חומש ושאנור ועם גוש קטיף ועם
עכו ויפו ועם כל שדרות העם .וכדרכם של
תלמידי הגר"א משנת תקס"ט  -כמעט 200
שנה  -נלחֵם בחטא המרגלים ובחטאם של קרח
ועדתו ,ונבנה יחד מידות נפש אמיתיות מתוך
גדלות של תורה ואמונה והתחברות לשם
שמים" .הִתְקֹוׁשְׁשּו ,ו ָקֹוּׁשּו הַּגֹויֹ ,לא נ ִכְסָף...
ּבּקְׁשּו עֲנ ָו ָה" (צפניה ב' א'  -ה') #
ַּבּקְׁשּו צֶֶדקַ ,

סיפורו של מקום מלח  -במידה הנכונה

שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
19:11
20:28

שכם
19:17
20:30

דבש ב' ח' יבמות י"ד עמ' ב') .אבל קרח ,דתן
ואבירם וכל ההולכים עימהם ומחזיקים
במחלקת ואינם מחפשים איך להקטין את
הלהבות המכוערות (סנהדרין ק"ט)  -הפכו
את הגוונים והניגודים להיות עם עוינות
ופסילה והשמצה אישית ,ובכך הנציחו את
יסוד הפירוד .אשר שורשו  -בגאווה ("כלי
יקר" במדבר ז ,י"ב') .לעומתם ,אוהבי ארץ
ישראל באמת ,זוכים לשנוא את הגאווה
(מוסר אביך מידות ראיה גאוה י"ב  -י"ג) .ומי
שהם באים אל החיבור הלאומי  -אלוקי
בין העם לארץ בידיים נקיות ובלב טהור,
אינם מסוגלים להיסחף אחרי השטן החותר
בכל כוחו להכחיש האמת (קול התור פרק
ה') .ובחבלי משיח ,ככל שמתקדמים
מהלכי הגאולה ,כך גדל כוחו של הסיטרא
אחרא לפצל ,להפריד ,להכניס משקעים
בלבי למען אחשוב כי כל מי שחולק עלי
אידיאולוגית ,עלי לשנוא אותו ("העמק
דבר" הקדמה לבראשית).
ובקטנותי ,אין הדבר מפריע לי להדר
ולדקדק במצוות הנראות לעין ,כמו אלו
אשר בעדת קרח ברחו מפני שיער ראש
גלוי של אשת און בן פלת (סנהדרין ק"ט),
אך לא נמנעו מלהשתתף במחלוקת שלא
לשם שמים ,ולא בכדי קראום חז"ל :קרח
 אפיקורס היה (ירושלמי סנהדרין פרק י' הל'א' דף נ') .כיום הזה" ,תלוי בבחירתם"  -כפי

תל אביב חיפה
19:19
19:26
20:33
20:31
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חברון
19:24
20:29

באר–שבע
19:27
20:29

אחד שיכול לחיות בתנאים מלוחים
כל כך .הפקת המלח התבצעה בעת
העתיקה בים המלח ומשם הועלה
המלח אל ההר ואל החוף במעלות
(נקבים) על גבי השכבות הנטויות
בזויות חדות במיוחד.
סדום ועמורה שכנו שתיהן סמוך
לים המלח ,שם כידוע ,התחוללה
מהפכה שהחזירה את חופי ים המלח
למצבם השומם והמלוח ּ" -גָפְִרית ו ָ ֶמלַח,
ׂשְֵרפָה כ ָל–אְַרצָּה ֹלא ִתּז ַָרע ו ְֹלא ַת ְצ ִמחַ ,ו ְֹלא
י ַ ֲעלֶה בָּה ּכָל ֵעׂשֶבְּ :כ ַמהְ ֵּפכ ַת סְֹדם ו ַ ֲעמָֹרה"..
(דברים כ"ט ,כ"ב) .עובדת היותו של
המלח משמר מעולה ,מעלה נקודות
למחשבה .אשת לוט הפכה להיות נציב
מלח כלומר קפאה על מקומה ,היא לא
יכולה עוד להתפתח  -זוהי מלחה ללא
שום סיכוי להצמיח משהו.
אשת לוט הפכה לנציב מלח משום
שהסתכלה לאחור בניגוד לציווי.
אולי ההסתכלות לאחור מבטאת את
רצונה של אשת לוט להישאר מאחור
שמשמעותו להישאר גם תרבותית
בסדום ועמורה "הארצות המפותחות
שלחופי ים המלח" .על כן היא נשארת
נציב מלח בזמן שלוט עולה להר וממנו
מתחיל ראשית זרעו של דוד (מואב).
אנו מתפללים לקיום ברית המלח
אך יחד עם זה עמלים לא להישאר
במדרגת המלח "המשמר" אלא
להתקדם ולעלות מהמקום הנמוך ,בו
נמצא המלח ,אל ההר# .

המלח מוצר כל כך בסיסי ומשמעותי
לאדם ,צריך לדעת שיש למלח גם צד
שלילי שבו המלח מסמל קללה (לרעה
נהפכו) .צד זה מבוסס ,כמובן ,על
תכונותיו של המלח .זאת נוכל להדגים
במספר פסוקים" :אֶֶרץ ּפְִריִ ,ל ְמ ֵלחָה;
מֵָרעַת ,יֹוׁשְ בֵי בָּה( ".תהילים ק"ז ,ל"ד).
ׁשכ ַן חֲֵרִרים ַּבּמְִדּבָר ,אֶֶרץ ְמ ֵלחָה ו ְֹלא
"ו ְ ָ
תֵׁשֵ ב( "...ירמיהו י"ז ,ו').
המלח מסמל את היובש מכיוון
שאחת מתכונותיו היא ספיחת נוזלים
וייבוש .על כן הביטוי המוצלח ביותר
לשממה ולחוסר חיים הוא " ְמ ֵלחָה".
באזורים בהם רוויה הקרקע במים אך
קצב התאדותם גבוה ,כמו בבקעת
הירדן באזור יריחו וכמו בערבה
הדרומית ,נשארת לחות עם ריכוזי מלח
גדולים .שטחים אלו מכונים מלחות.
את המלחה מזהים מרחוק מכיוון
שהיא "נקיה" מצומח ואין אפילו צמח

מבט להתיישבות
חתונה במערת המכפלה

ת

והשמחה ,ועד לתאורה מרהיבה ועיצוב
מיוחד ,ההופכים את החוויה לבלתי
נשכחת .רחבת מערת המכפלה
הופכת לעת ערב למקום קסום ומלא
אווירה ,ומציעה מקום אידיאלי לעריכת
חופה ,וכן גן אירועים ,המתאים לעריכת
סעודה מפוארת ורחבת ריקודים .את
הצוות מרכז אשי הורוביץ ,אשר הוריו
 הרב אבינועם ושני הורוביץ ,מצייניםבדיוק בימים אלו עשרים וחמש שנים
לנישואיהם  -שנערכו כמובן במערת
המכפלה .במנהלת מערת המכפלה
ישמחו לעמוד לשירותכם לתכנון
שמחה בלתי נשכחת ,המחברת אליכם
את כל דורות העם היהודי מראשיתו,
האבות והאמהות ועד היום .תמונות
מהאירועים ניתן למצוא באתר מערת
המכפלהwww.machpela.com :
לפרטים :אשי 052-5802624

ופעה חדשה בקרב הצעירים,
נאמני ארץ ישראל :יותר ויותר
זוגות מחליטים להקים את
ביתם  -ברחבת מערת המכפלה ,לאורם
של האבות והאמהות .הזוג הראשון
נישא ברחבת המערה כבר בימים
הראשונים לאחר מלחמת ששת הימים;
חייל ששירת בחברון נישא לבחירת ליבו,
והחופה נשענה על קני רובים.
מאז נישאו במקום זוגות רבים .בזמן
האחרון התופעה הולכת ומתפשטת,
וזוגות רבים בוחרים את רחבת המערה
לעריכת חופה ושמחת חתונה .כדי
לסייע לזוג הנישא ,למשפחה ולאורחים,
הקימו היישוב היהודי בחברון ,מנהלת
מערת המכפלה והמועצה הדתית קרית
ארבע ,מערכת אירגונית מלאה המלווה
את הזוג ואת האורחים ומטפלת בכל
הנושאים :הצבת החופה ,סידורי הסעודה
2

3

חוזרים לחומש!
מההכנה לקראת חזרתנו להתגורר במקום .אחר–
הצהריים התקיימה עצרת מרכזית בהשתתפות
רבנים ,ראשי ההתיישבות ,חברי כנסת ואישי
ציבור ,לצד תוכנית אמנותית יחד עם אהרון
רזאל ,מנדי ג'רופי ,אודי דוידי ,תזמורת להבה
וירמיהו שהקפיצו את הבאים .האירוע הזה הוא
חלק בשרשרת אירועים ועליות למקום ,עד
לחזרתנו המלאה והתיישבותנו בע"ה בכל צפון
השומרון וגוש קטיף .המארגנים הביעו סיפוק
רב מהעובדה שתוך פחות משנתיים מאז הגירוש
עולים רבבות יהודים באישור מדיני ובאבטחה
צבאית למקום ממנו גורשנו .אין ספק ,את
העיוות ניתן וצריך לתקן# .

עשרות אלפי בני נוער ומבוגרים גדשו
השבוע את היישוב חומש באירוע "משנים
כיוון  -עולים לחומש" שנערך ע"י מרכז ישיבות
בני–עקיבא ויש"ע המתחדשת וקיבל את אישור
הדרג המדיני והצבאי.
החל מהשעה  11:00בבוקר החלו אוטובוסים
לזרום לעבר היישוב ,לצד מאות בני נוער
שצעדו משבי שומרון לעבר תחנת הרכבת
בסבסטיה ומשם עלו ברגל לחומש .בני נוער
רבים הביאו עמם מעדרים ומטאטאים והחלו
לעבוד במקום כדי להשיב ליישוב את צורתו
המקורית המטופחת .אחד משיאי האירוע היה
הצבת שלטי הרחוב המקוריים ביישוב כחלק

חברי הנהלת יש"ע המתחדשת
שפרשו לאות מחאה  -שבו למועצה
חברי הנהלת יש"ע המתחדשת ,הרב
אליקים לבנון ומשה לשם שבו בסוף השבוע

שעבר לתפקוד מלא
בהנהלת המועצה.
השניים הודיעו על
נבצרות זמנית לאחר
הודעת תמיכה ביאיר
נווה שנשלחה בטעות
שלא על דעת חברי
הרב אליקים לבנון יש"ע המתחדשת.
שהתבררה
לאחר
התקלה גובשו בישיבת הנהלת יש"ע
המתחדשת בשדרות בשבוע שעבר נהלים
חדשים וברורים בכל הקשור לפרסומים
והודעות לתקשורת שייעשו על דעת חברי
יש"ע המתחדשת.
בתחילת השבוע פרסמה מועצת יש"ע
הודעת הבהרה לגבי אחריותו של האלוף
יאיר נווה לביצוע הגירוש בצפון השומרון,
אירועי עמונה והשימוש הפסול בצווי הגבלה
והרחקה.
בעקבותיה שבו כאמור ,ראשי ההנהלה
החדשה לפעילות מלאה# .

משה לשם

תוכנית סיורים
ברחבי השומרון
בימי שישי

סמל  30שנה למועצה
המקומית בית אל
היישוב בית אל יחגוג בקרוב  30שנה
ובמסגרת זו מתכוונים לבחור בסמל מיוחד
שילווה את חגיגות השלושים .לשם כך פתח
המתנ"ס ביישוב בתחרות הצעות לעיצוב
סמל ה– 30לבית אל.
בתוך הלוגו יופיעו
המילים " -בית אל" ,המספר
 30וכן סמל המועצה הקיים
או כל הצעה אחרת לסמל.
העיצוב של הסמל אמור לבטא את ייחודו
של היישוב .ועדה ציבורית תבחר את הסמל
שייקבע לשנת ה– .30פרס מיוחד יוענק
למעצב הסמל הזוכה.
את הסמל (הצבעוני) יש לשלוח במעטפה
למתנ"ס  -לאלי קצב ,ובדף נפרד במעטפה
יש לרשום שם וכתובת המעצב/ת# .

משרד התיירות בשיתוף המועצה האזורית
שומרון ,החברה להגנת הטבע ובית ספר שדה
עפרה מתחילים בימים אלו בתוכנית סיורים
ייחודית בימי שישי ברחבי השומרון.
בין הסיורים המוצעים :טיולי ג'יפים באזור
נחל קנה ,סיור פסגות בגב ההר בין ברכה ,אלון
מורה ואיתמר המשלב מפגש עם התושבים,
סיור יצירה ביישוב יצהר ובו סדנאות צורפות,
כרם ויקב אורגני ,סיור בשומרונים ומפגשים
בעקבות התנ"ך עם ז'אבו ארליך ואברמי שבות,
לאזור פדואל ,קרית נטפים ,והר גריזים .מחירי
הסיורים נעים בין  ₪35 - 20לילד ובין ₪55 - 30
למבוגר.
לפרטים נוספים והרשמה:
בי"ס שדה עפרה # 02-9975516
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יש"עמדה

חדשות ישע

מבט של הנוער
תקריות גבול שהתעצמו באזור
הכנרת בעקבות ניסיונות הסורים
להטות את מקורות הירדן והנחלים
הזורמים לכינרת כדי "לייבש"
באופן ממשי את מדינת ישראל.
ביום העצמאות הי"ט של מדינת
ישראל מחליט עבדול נאצר נשיא
מצרים לסגור את מיצרי טיראן
ולמנוע את השייט מאילת ודרומה.
במקביל מכניס נאצר את צבאו אל
חצי האי סיני כדי להיערך להתקפה
על ישראל .נשיא מצרים המוביל
את מדינות ערב בדרך המלחמה
מצהיר מעל כל במה שהפעם מדובר
במלחמה שמטרתה :חיסולה של
מדינת ישראל ,ולא פחות מכך.
בפני מדינתנו הקטנה שבה היו

פסטיבל הנהי
על מלחמת התשועה
(ששת הימים)
אנו עדים בשבועות האחרונים
לפסטיבל מאורגן של בכי מתעצם
על "אסונות מלחמת ששת
הימים" .כלי התקשורת בכל
הערוצים האלקטרוניים ,הכתובים
והאינטרנטיים נגועים במסע זה
שמטרתו להחדיר למוחנו שכל
צרותיו של עם ישראל החלו
במלחמת ששת הימים .לולא
זכרנו את ההיסטוריה הקרובה
חושבים היינו שיום אביבי אחד
לפני ארבעים שנה התכנסה כת
המיליטריסטים השלטת בישראל
והחליטה ליזום מלחמה כנגד
מדינות ערב הידידותיות במטרה
לכבוש שטחים ולהשתלט על
האוכלוסייה הערבית השלווה
הצפופה בשטחים אלה.
על פי פרשני הגל העכור העובר
עלינו נבע הכל מחוסר הבנה שלנו
את "איתותי השלום" של ג'מאל
עבדול נאצר ,ומפחדים בלתי
הגיוניים שלנו שיסודם בטראומת
השואה שעברה עלינו באירופה.
כרגיל אנו היהודים מואשמים בכל
השנאה והרצחנות שמופעלות
כלפינו על ידי שונאינו .על כן ראוי
שנזכיר את העובדות הפשוטות
שעבר עם ישראל לפני כארבעים
שנה אותן מנסים משכתבי
ההיסטוריה להפוך מן הקצה אל
הקצה .מדינת ישראל ,בגבולות
שכונו על–ידי שר החוץ דאז אבא
אבן "גבולות אושוויץ" ,עמדה תחת
איום מתמשך על עצם קיומה.

אז מעט יותר משני מיליון יהודים
לא עמדו אלא שתי אפשרויות:
להיכנע לפני האיום של מדינות
ערב הצרות עלינו או להסתער,
להשיב מלחמה ולחסל את האיום
באיבו .רוח גדולה נשאה את
מנהיגינו באותם ימים לקבל את
ההחלטות הנכונות בעידודם של
מפקדי הצבא ,וצה"ל בעזרת צור
ישראל מחץ במשך שישה ימים
את צבאות ערב ,כבש שטחים
עצומים ,את מרחבי סיני ,יהודה
ושומרון ורמת הגולן .תשועה
גדולה היתה לישראל .תשועה
שאינה פחותה מן הניצחונות
הגדולים והנסיים שהיו לעמנו
בדור מן הדורות.
ועל כך אנו זוכים היום לבכי
מאורגן המזכיר את בכיים של
בני–ישראל בשובם אל המדבר
של התרים את הארץ המכונים
מרגלים .אך שם ניתן לומר לזכות
ישראל שעשרת המרגלים הטילו
מורך בלב העם באומרם "אפס
כי עז העם" .אך בימינו ,לאחר
הניצחונות הגדולים ותשועת
ה' הנסית ,אין כל מקום לבכי
ואף לא לפקפוק קל שבקלים
ביד ה' הפועלת לגאולת ישראל.
תשובת המשקל שלנו לרוח
החולשה והבכי היא בהתחזקות
בפעולות ההתיישבות וחיזוק
רוחו של עם ישראל ואמונתנו
בתחיית ישראל במדינת ישראל
עם כל חסרונותיה וסיבוכיה# .
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השבוע שהיה

בשם אומרם

א'  -ז' תמוז
א' תמוז
תשד"מ :מוקם היישוב כוכב יעקב
בחבל בנימין צפונית לירושלים.

אם מישהו עוד היה צריך הוכחה כי בכוחם של בני הנוער
להניע מהלכים חשובים ולתרום לחברה הרי שהקייטנה
לילדי איל"ן ,המאורגנת כולה על ידי נוער כוכב השחר  -היא
עוד הוכחה למטרות אליהם מתגייס הנוער וליכולותיו.

ו' תמוז
תשמ"א :הוקם היישוב כרמל
שבדרום הר חברון .ביישוב מספר
ענפים שיתופיים ,עיקר התעסוקה
מבוססת על חקלאות ,ורפת גדולה
המשותפת עם היישוב מעון.

ב' תמוז
תשנ"ט :מוקם היישוב ריחן בצפון
השומרון.

ו' תמוז
תשד"מ :מוקם היישוב ניסנית
בצפון רצועת עזה .היישוב בעל אופי
חילוני ,נעקר ע"י ממשלת ישראל באב
תשס"ה.
תש"ן :מוקם היישוב אלון ששוכן על
ציר אלון .ביישוב משפחות של דתיים
וחילוניים.

ג' תמוז
תשל"ז :מוקם היישוב גני טל שבגוש
קטיף .היישוב מנה מעל  250משפחות
ונעקר באב תשס"ה יחד עם שאר
יישובי גוש קטיף תובב"א.

קייטנת איל"ן בכוכב השחר

משמעות לפעילות הקיץ
ויתרו ,וחיפשו מקום חלופי .בשנה
השלישית התקיימה הקייטנה בקריית
חיים שליד חיפה ,אף כי באותו
שבוע ששהו שם אירע פיגוע בקרית
מוצקין הסמוכה .מס' שנים הקייטנה
התקיימה באולפנת בהר"ן בגדרה,
בישיבת בנ"ע בכפר הרא"ה והשנה
בעזרת ה' תתקיים הקייטנה בישיבה
בשדה יעקב .המרחק מהיישוב דורש
לוגיסטיקה מורכבת ומסובכת .אי
אפשר עוד להיעזר במשפחות לצורך
בישול ארוחות או עזרה כלשהי ,ובני
הנוער לוקחים את מלוא האחריות
על עצמם .החל מאיסוף תרומות ועד
מציאת מתנדבים מהאזור שיעבירו
פעילויות ומופעים.
הפעלת הקייטנה מחייבת את בני
הנוער להכיר את התיק הרפואי של כל
חניך נכה ,להשגיח על לקיחת תרופות
בזמן ,על מזון מתאים ,ולשמור על
כללי זהירות חשובים .חלק מהנערים
שומרים על קשר עם הילדים הנכים
במהלך השנה :מתכתבים ,מדברים
בטלפון ,באים לביקורים ,ולרוב
בחנוכה הילדים באים ליום כיף ביישוב.
כחודשיים לפני הקייטנה מתחלקים
בני הנוער לצוותים ומתחילים בארגון
הכולל אחריות על תוכנית הקייטנה,
כלכלה ,הסעות וצוות גיוס כספים
שאחראי לגייס את הכסף לכיסוי
ההוצאות הרבות של הקייטנה .עלות
יום בקייטנה כ–( ₪18,000סכום
זה כולל :ארוחות ,לינה ,פעילות
והסעות) .נשמח מאוד אם תוכלו
להיות שותפים ולעזור לנו להרים
מפעל חשוב זה .את התרומות ניתן
לשלוח לכתובת:
נוער כוכב השחר ,כוכב השחר,
ד"נ מזרח בנימין  .90641התרומות
מוכרות לצורך מס לפי סעיף .46
נא לרשום המחאה לפקודת איל"ן.
לפרטים נוספים# 052-5666716 :

קייטנת איל"ן בארגונו של נוער כוכב
השחר מתקיימת מזה תשע שנים.
היוזמה להפעלת הקייטנה התחילה
לקראת חופשת הקיץ בשנת תשנ"ט.
רכזי הנוער דנו כיצד ניתן להוסיף
משמעות לפעילות הקיץ .רכזת הנוער
דאז ,קרן בן סעדון ,שמעה שבקדומים
מתקיימת קייטנה לילדים מארגון איל"ן
והציעה לקיים קייטנה כזו גם בכוכב
השחר .הרעיון התגלגל ובני הנוער
שמחו מאוד בפעילות ,והחלו להרים
קייטנה על כל צדדיה .מאז הקייטנה
הפכה למסורת מוצלחת וידועת שם,
והיא אחת מקייטנות איל"ן הגדולות
בארץ .מטרת הקייטנה היא לעשות
שבוע של כיף לילד ששגרת חייו לא
קלה עקב מגבלותיו ,ולתת שבוע
של חופש למשפחות שבמשך השנה
מוגבלות מאוד עקב קשייו של הילד .אל
הקייטנה מגיעים כ– 50ילדים ובני נוער
מכל הארץ ומכל שכבות האוכלוסייה
הישראלית ,עם נכויות מסוגים שונים,
כולל נכויות קשות ,וכ– 100בני נוער
מכוכב השחר שמפעילים אותה.
לכל חניך מוצמדים שני מדריכים
שמלווים אותו לאורך כל הקייטנה -
 24שעות ביממה ודואגים לכל צרכיו,
החל ביחס ותשומת לב ועד לאכילה,
מקלחת וכו' .בנוסף קיים צוות טכני
של בני הנוער שדואג להפעלת
הקייטנה בכל צדדיה הלוגיסטיים ,החל
מהסעות שמביאות את הילדים מכל
רחבי הארץ למקום שבו מתקיימת
הקייטנה ,דרך הסעות לפעילויות,
ארגון ארוחות ועד ניקיון החדרים
והמרחבים שמשמשים לפעילות.
בשנתיים הראשונות התקיימה
הקייטנה בתוך היישוב ,וכך יכלו
התושבים כולם להיות שותפים
לעשייה .בעקבות המלחמה שהחלה
בתשס"א ארגון איל"ן לא אישר את
קיום הקייטנה ביישוב ,החבר'ה לא
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ילדים שלנו

תשל"ח :הוקם היישוב מעלה אפרים
בבקעת הירדן .עם השנים הפך היישוב
למועצה מקומית.

ז' תמוז
תש"ס :רה"מ אהוד ברק בדרכו
לפסגה בקמפ דויד יחד עם ערפאת
ימ"ש ונשיא ארה"ב ביל קלינטון.
מועצת יש"ע יוצאת בקמפיין
ענק לאורך דרכו של רוה"מ תחת
הסיסמאות "ברק עצור! אחים
לא מפקירים" ,ו–"ברק מאבד את
המדינה"# .

ד' תמוז
תשס"ב :בעקבות החלטת הממשלה
מתחילה בניית גדר ההפרדה בין
שטחי המולדת שביש"ע לשאר חלקי
הארץ.

יעקב דורי הרמטכ"ל הראשון

פקודת יום מס' 1
ליום ההשבעה של צה"ל
כשבועיים לאחר הכרזת העצמאות ובמהלך
הפוגה בקרבות מלחמת השחרור ,נוסחה
פקודת היום מס'  1של צה"ל ובה נשבע צה"ל
אמונים למדינת ישראל .בפקודה זו נוסחו
המטרות האמיתיות של צבא העם.

עם שבועתנו הנאמנה למדינתנו,
נכריז ביום זה קבל עם ,עולם ומלואו
 כי נשבענו לא להניח לנשקנו ,לאלחסוך מעצמנו כל עמל ותלאה,
לא להירתע מכל קרבן שיידרש,
עד ימוגר האויב הזדוני ויושכן
שלום עדי עד בארצנו  -מולדתנו...
ביום זה נחתמה פרשה מפוארת
לדברי ימי ההגנה העברית  -צבא
המחתרת של העם היהודי במאבקיו
לשחרור ועצמאות מדינית  -ונפתח
פרק ראשון לדברי הימים של צבא
ההגנה לישראל# "...
כ"א בסיון ,תש"ח28.6.48 ,

"ב

וברטט
אחריות
מורא
קדושה ,נעמוד ביום זה
להישבע שבועת אמונים למדינת
ישראל ...על קדושת דמם של רבבות
מבני עמנו ועל כיסופיהם של דורות
עתיקי ימים  -צמאי חופש ,גאולה
ופדּות .נזכור ברגע זה את אלה מתוכנו
אשר לא חסכו את חייהם היקרים
והצעירים למען הותיר לנו ולבנינו
אחרינו ,חיי חופש ועצמאות במולדת
המשוחררת...
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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

זהה את המקום

פתרון החידה משבוע שעבר :היישוב חומש בתפארתו.
בשבוע שעבר הצגנו לכם את התמונה של היישוב
חומש שנחרב במסגרת תוכנית העקירה של גוש
קטיף וצפון השומרון בחודש אב תשס"ה .היישוב
הוקם בשנת תשל"ח ( )1978כהיאחזות נח"ל בשם
"מעלה נחל" על ידי גרעין של תנועת הנוער הלאומי ,ונוסד כיישוב אזרחי בשנת
 .1980בזמן אינתיפאדת אל–אקצה עזבו כמחצית מהמשפחות את היישוב .כדי
לחזקו הצטרפו ליישוב משפחות דתיות ואף נוסדה בו ישיבה ,והוא הפך ליישוב
מעורב .מאז הגירוש פעלו המגורשים להשפיע על התודעה הלאומית כי יש לחזור
לחומש וליישבה ומאז ניסו לעלות ליישוב מספר פעמים .השבוע ,אורגנה עלייה
ליישוב על ידי יש"ע המתחדשת ומרכז ישיבות בנ"ע .בעזרת ה' יהפכו עליות
אלו למגורי קבע ונזכה לשוב ולבנות את היישובים החרבים.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :מאיר איתן מקדומים ,משפ'
אילן מרותם ואלישע איזבצקי מגבע בנימין .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד
כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ב' תמוז .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 9
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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

עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
דרור חמאוי
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

רוצים את פולארד
בבית!
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ימים
לאחר
בכלא האמריקאי
מצבו של יהונתן קשה
ביותר והוא בסכנת חיים!

יחד שבטי ישראל

מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות
ואירועים ,למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

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

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל

shilo_b@ 017.net.il • 02-9973875

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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ַרב ֵמהֵם" .אֵין ּפֹה ּכ ְלּום" ָטעַן אֹוִריאֵלְ " .סתַם עֵץ
ּג ָדֹול ו ְז ֶהּו .אַף אֶחָד ֹלא ּג ָר ּפֹה"" .ז ֶה ֹלא ְסתָם עֵץ
אַלֹון" ָמחַה ׁשּוב" .ז ֶהּו הַאַלֹון הַּמְפּוְרסָם ׁשֶל ּגּוׁש
עֶצְיֹון ,הַּיַחִיד מִסּוגֹו ּבַאֵזֹור הַּז ֶהּ .תְִראֶה ּכַּמָה הּוא
מְיּוחָד  -נַּסֶה לַּגַעַת ּבֹו" .אֹוִריאֵל הֹוׁשִיט אֶת יָד ָיו
ׁשהִִדיף הַעִץ
לַּגַעַת ּבַעֵץ הַעַּתִיק .הַ ַּמּג ָע וְהַנ ִיחֹוחַ ֶ
ּגְָרמּו ל ְאֹוִריאֵל ל ָחּוׁש ׁשֶהּוא ּבְטֶב ַע ָקדּום ּכֹל ּכ ְַך,
ׁשֶנ ִׁשּמַר אַחֲֵרי ּכֹל ּכ ְַך הְַרּב ֶה ׁשָנ ִים" .הַאַלֹון הַּז ֶה
ׁשל ָּנּו לַאֶָרץ ,ל ַׁשֹוָרׁשִים וְאֶת
ְמסַּמִל אֶת הַחִיּבּור ֶ
ׁשּל ָנּו לַמָקֹום ׁשֶנֶאֱל ַּצְנּו לַעֲזֹוב .הּוא
הַּגַעְגּועִים ֶ
עָמַד ּכ ָאן וְחִיּכ ָה לַאֲנָׁשִים ׁשֶי ָׁשּובּו לְכ ָאן ו ְי ִָקימּו
ׁשחַָרב ּכְפַר עֶצְיֹון ,הָיּו אַנְׁשֵי
אֶת הַּי ִׁשּוב .לְאַחַר ֶ
הַּכְפַר לֹוְקחִים אֶת יַל ְֵדיהֶם ל ְִראֹות מֵָרחֹוק אֶת עֵץ
הַאַלֹון .הֵם הָיּו ַמצְּב ִיעִים אֵל ָיו ּומְַראִים לָהֶם -
'אַּתֶם רֹואִים אֶת הַאַלֹון ׁשָם? לְׁשָם נ ָׁשּוב ּו ִמּכ ָאן
ׁשְמֹו ׁשֶל הַּי ִׁשּוב ,אַלֹון ׁשְבּות .הִּנ ֵה ,הַּב ֵט".
ׁשב ָה ו ְאֹוִריאֵל נֶאֱחַז ּבָעֵץ.
רּוחַ עָז ָה נ ָ ְ
מּמֶנּו הַרּוחַ ,נָׂשָא אֶת עֵינ ָיו וְָראָה אֶת
ׁשעָב ְָרה ִ
ּכ ְ ֶ
ּבָתֵי הַּי ִׁשּוב הַּיְפ ֵהפִי ִים" .אַלֹון ׁשְבּות הּוא הַּי ִׁשּוב
הִָראׁשֹון ׁשֶֹלא ָקם ּכ ְי ִׁשּוב הַמְבּוסַס עַל חְַקל ָאּות,
אֶּל ָא עַל ְקהִיל ָה .הְַרּב ֶה י ִׁשּוב ִים ּב ָאּו ּבְעְִקבֹותָיו
ּבְכ ְָך .זְמַן ֹלא ַרב אַחֲֵרי ׁשֶהּוַקם ,עָב ְָרה לְכ ָאן
ׁשכ ְנ ָה ּב ַ ְתחִיל ָה ּבִכְפַר עֶצְיֹון
ׁש ָ
יְׁשִיב ַת הַר עֶצְיֹוןֶ ,
ּתלְמִיֶדיהָ וְַרּב ָנ ֶיהָ ,וְהִיא ּכ ָאן
הַּמְחּוד ָּׁש ,יַחַד עִם ַ
עַד עֶצ ֶם הַּיֹום הַּז ֶה .ז ֶהּו הַּי ִׁשּוב הַּג ָדֹול ּב ְיֹותֵר
ּב ְגּוׁש עֶצְיֹון ו ְהּוא ְמהַו ֶוה מָקֹום מְֶרּכ ָז ִי מְאֹוד
ּבַאֵזֹורּ .תְִראֶה אֵיְך הַּכֹל ּפֹוֵרחַ ו ְנִב ְנ ֶה ּכ ָאן"...
ׁשל ִים אֹותֹו אֹוִריאֵל
"וְהַּכֹל ּבִז ְכּות הַאַלֹון" הִ ְ
מּב ִיטִים ּבַאַלֹון
ׁשהָיּו ַ
וְחָׁשַב עַל יַל ְֵדי ּכְפַר עֶצְיֹון ֶ
מּקָרֹוב.
ו ְחֹולְמִים עַל הַּיֹום ׁשֶּבֹו יִזְּכּו לַג ַּעַת ּבֹו ִ

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב אל
תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו .מתברר
לו שחזר בזמן .הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי,
המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות
ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל עזה .במסעם,
המתחיל בכותל המערבי ,הם עוברים בכפר עציון
המחודש ,בחברון ובכפר דרום.
הַרּוחַ הַחֲמִימָה ל ִיו ְותָה אֶת אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב
ׁשב ִים הַחֲדָׁשָה
ּמתְי ַי ְ
ׁשהִתְַרחֲקּו מְִקבּוצַת הַ ִ
ּכ ְ ֶ
מּד ֵי
ּבִכְפַר ּד ָרֹום .אֹוִריאֵל עֹוד הִּב ִיט לְאָחֹור ִ
ּפַעַם ,מְנַּסֶה לִל ְּכֹוד עֹוד מְַראֶה ,עֹוד זִּכ ָרֹון אֹותֹו
יְסַּפ ֵר ל ְ ָסב ָא ּכְׁשֶיַחֲזֹור הַּב ַיְתָה .מִתֹוְך ּכ ְָך ,נִזְּכ ַר
ׁשּפַחְתֹו.
מ ְ
ּבְגַעְגּועִים ּבְסָבֹו ּו ִ
ׁשאַל אֶת ׁשּוב.
"עַד ָמתַי נ ַ ְמׁשִיְך ּב ַ ַּמ ָסּע?" ָ
"עַד ׁשֶנְסַּיֵים אֶת ּכֹל הַ ַּתחֲנֹות ּבֹו ,י ֵׁש ל ָנּו עֹוד ּד ֶֶרְך
אֲרּוּכ ָה" עָנ ָה לֹוּ ,ופָנ ָה לְהַּב ִיט ּבֹו" .מַה י ֵׁש? אַּתָה
רֹוצ ֶה לַחֲזֹור?" אֹוִריאֵל ֹלא ַמּמָׁש יַָדע מַה לַעֲנֹות.
ִמּצַד אֶחָד ,הַ ִּמפְג ַׁש עִם ּכֹל הַּמְקֹומֹות הַאֵּל ֶה
וְהַ ַּמעֲב ָר ּבַזְמַן הָי ָה מְַדהִים ,אֲב ָל ִמּצַד ׁשֵנ ִי ,הּוא
ׁש ַמׁשֶהּו ּבֹו ְמבַּקֵׁש לַחֲזֹור הַּב ַיְתָהּ" .תְִראֶה,
חַׁש ֶ
מב ִין ׁשֶז ֶה
זֹו הִז ְַדמְנּות ּפַז ל ְִראֹות אֶת ּכֹל ז ֶה .אֲנ ִי ֵ
ֹלא ַקל ,אֲב ָל ַּתחְׁשֹוב מַה אַּתָה ַמפְסִיד" .אֹוִריאֵל
ׁשהָי ָה מְרּוחַק
הִנְהֵן וְהֵם הִ ְמׁשִיכּו עַד לַּמָקֹום ֶ
מהַּקְבּוצָה ,וְהַ ַמעְַרּבֹל ֶת סַחֲפָה אֹותָם
ַמ ְסּפִיק ֵ
ִמּׁשָם .אֵיז ֶה ׁשִינּוי חַד ,חָׁשַב אֹוִריאֵל לְעַצְמֹו
ּכְׁשֶנַחֲתּו עַל הַּגִבְעָה הַּסַלְעִית .חֹולֹות הַּזָהָב וְגַל ֵי
הַּי ָם הַּכ ְחּול ִים נֶעֱל ְמּו ּובִמְקֹומָם הּוא ָראָה ְסב ִיבֹו
ׁשּכְב ַר ֹלא הָיּו זִָרים לֹו.
הִָרים סַלְעִי ִיםֶ ,
ׁשאַלּ" .כ ִ ְמעַט.
"מַהׁ ,שּוב חָזְַרנּו לִכְפַר עֶצְיֹון?" ָ
אֲנַחְנּו ֹלא ּכֹל ּכ ְַך ְרחֹוִקים ִמּמֶנּו .אָנּו צְִריכ ִים לְהַּג ִיעַ
לְׁשָם" ׁשּוב הִצְּב ִיעַ עַל עֵץ אַלֹון עָנ ָק ּבְמְֶרחָק ֹלא

המשך בשבוע הבא...
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