סיפורו של מקום קדושתו של מעמד הב

"ו

הָי ָהּ ,כִי יְבִיאֲָך ה' אֱֹלקיָך ,אֶל
ׁשּמָה
הָאֶָרץ ,אֲׁשֶ ר ַאּתָה בָא ָ
לְִרׁשְ ּתָּה ו ְנ ָ ַתּתָה אֶת הַּבְָרכ ָה
עַל הַר ּגְִרז ִים ,וְאֶת הַ ְּק ָללָה עַל הַר עֵיבָל.
הֲֹלא הֵּמָה ְּב ֵעבֶר הַּי ְַרּדֵןַ ,אחֲֵרי ּדֶֶרְך מְבֹוא
הַּׁשֶ מֶׁשְּ ,באֶֶרץ הַּכְנ ַעֲנ ִי ,הַּיֹׁשֵ ב ָּבעֲָרבָה
אצֶל ,אֵלֹונ ֵי מֶֹרה( ".דברים
מּול ,הַּגִ ְלּג ָלֵ ,
י"א ,כ"ט  -ל') התורה מצווה את בני
ישראל בכניסתם לארץ להגיע לשני
הרים ונותנת תיאור מאד מפורט כיצד
להגיע אליהם .התורה אומנם מפרטת
היכן ממוקמים הרים אלו אך משמיטה
פרט מאד בסיסי שהיה מקל את
הזיהוי והוא  -מיקומה של העיר שכם.
שכם יושבת בעמק שבין שני ההרים
גריזים ועיבל .אם כן ,היה הרבה יותר
פשוט לומר לבני ישראל להגיע לעיר
שכם ששוכנת בעמק שבין הר גריזים
והר עיבל.
אין כל ספק כי שכם הייתה עיר
מוכרת וחשובה בתקופת המקרא.

שכם היא העיר
הראשונה אליה הגיע
אברהם אבינו ("עד
מקום שכם עד אלון
מורה") .גם יעקב
אבינו קנה בשכם
חלקת אדמה ובנה
שם מזבח .בעיר
שכם קרתה "פרשת
דינה"  -ומעשיהם
של שמעון ולוי
אחיה .יעקב אבינו
ציווה את יוסף ללכת לשכם לראות
את שלום אחיו שרעו שם ,ומשם הלך
אחריהם עד שפגש אותם בעמק דותן
ושם מכרו אותו לעבד .הממצאים
הארכיאולוגיים בתל בלטה ,המזוהה
ע"י רוב החוקרים עם שכם המקראית,
מלמדים על עיר המיושבת כבר
בתקופה הכלכוליתית (כ– 4500שנה
לפני זמננו) .כתובת מצרית מימי

מבט להתיישבות
מבוא דותן
סוגרים מעגל ומרחיבים

מ

"ישיבת הגולן" בעזרתם של אנשי
הגולן ,וכך בשלהי שנת תשס"ג ()2003
הוקם הגרעין התורני במבוא דותן ,ועימו
כולל אברכים שלומדים במקום .הקמת
הגרעין התורני מהווה מעין סגירת
מעגל ,שהרי גרעין דותן המקורי כלל גם
משפחות דתיות שרובן עזבו עם השנים,
וכעת היישוב מחבר שוב בין דתיים
לחילוניים .עם הזמן נוצר קשר אמיץ בין
המשפחות הוותיקות לבין המשפחות
החדשות ,לצד המורכבות והקשיים
הכרוכים בהתהוות יישוב מעורב .יש
יותר מסמליות בעובדה ,שבמקום בו
התגלתה שנאת האחים במכירת יוסף
לישמעאלים ,ולא רחוק משאנור וחומש
מהם גורשו יהודים על ידי אחיהם ,ישנו
ניסיון אמיתי לחבר בין הלבבות.
עקירת היישובים הסמוכים חומש
ושא–נור הותירה בלב חלק מהתושבים
תחושה קשה שהמדינה בגדה בהם,
בכך שהשאירה את היישובים מבוא
דותן וחרמש מבודדים בקו החזית .אך
העובדה שהמצב הביטחוני השתפר עם
סלילת הכביש העוקף הצליחה להסיר
ולו חלקית את התחושה הקשה .אין
ספק ,שכעת המקום זקוק למשב רוח
רענן ולחיזוק נוסף .לצד העליות הרבות
לחומש ,ובמקביל לשאיפתנו לחזור אל
היישובים שנהרסו ,אל לנו להזניח את
היישובים הקיימים בצפון השומרון
ובהתיישבות כולה .ביישוב :ביכ"נ ,כולל
אברכים ,מקווה ,קופ"ח ,גן ,מעון ,מרכז
תקשוב ,משחקייה ובריכת שחייה# .
לפרטים 052-5350208 :נגה
 052-6071473שלמה

י שיבקר ביישוב מבוא דותן
שבצפון השומרון יתקשה
אולי להבין מדוע מכנים
הערבים את המקום" :ההר הקירח" (או
בלשונם ג'אבל אל אקרא) .ההר שעליו
שוכן היישוב לא נראה כלל קירח ,אלא
להיפך ,פורח משגשג ושוקק חיים.
אבל ותיקי היישוב יודעים לספר שכך
נראה ההר בראשית שנות השמונים.
עוד קודם ,בשנת תשל"ח ()1977
עלה לקרקע גרעין דותן שהיה מורכב
ממשפחות דתיות וחילוניות .הגרעין
התיישב במשטרת שא–נור ,והקים
שם מתחם אוהלים ארעי .למעשה ,זו
הייתה תחילת ההתיישבות המתחדשת
בצפון השומרון .בשנת תשמ"א ()1981
עברו המשפחות אל מקום הקבע ,אל
ההר המשקיף אל עמק דותן ,ומכאן
נתנו למקום את שמו :מבוא דותן .מה
הביא אותם אל הר טרשים קירח זה?
כנראה שהיה זה הנוף עוצר הנשימה
שניבט לעיניהם .העמק הירוק והפורה
שנפרש מתחתם ,עמק דותן ,כמו חיכה
רק להם במשך אלפי שנים .מכאן ועד
להקמת יישוב מצליח ומשגשג הדרך
הייתה קצרה.
אולם ,בראשית שנת תשס"א עם
פרוץ הסכמי ה"שלום" החל המצב
הביטחוני באזור להידרדר .תושבים
רבים (כמעט מחצית מהיישוב) עזבו
והאווירה ביישוב הייתה קשה .בשלב זה
פנו קברניטי הישוב אל מספר גורמים
בציבור הדתי–לאומי בבקשה שישלחו
משפחות דתיות לחיזוק ההתיישבות.
מי ש"הרימה את הכפפה" הייתה
10

ברכה והקללה
הפכו פניהם כלפי הר עיבל ,ופתחו
בקללה" ,ארור האיש אשר יעשה
פסל ומסכה" (סוטה ז' ה').
חז"ל מבינים כי מעמד הברכה
והקללה איננו בשכם ,למרות
חשיבותה הרבה אלא בהרים הסמוכים
לה.
בני ישראל בכניסתם לארץ כורתים
ברית משולשת .ברית שבה עם ישראל
מתחייב לנחלת אבותיו  -לארץ
ישראל ,כאשר במוקד נמצאים התורה
וארון הברית .בני ישראל נאספים כולם
כאיש אחד במקום מיוחד בלב הארץ,
ומקבלים עליהם את התורה כצו
אלוקי מחייב .זהו למעשה ההמשך
הישיר למעמד הר סיני שבו הייתה
חסרה ההתחייבות לארץ .המעמד
הזה הוא כל כך חשוב ,במדרגה רוחנית
עליונה ,ולכן איננו יכול להתרחש
במקום בו נמצאים אנשים שאינם
ראויים  -הכנענים תושבי שכם ,אשר
היו נגועים בעבודה זרה ובתועבותיה.
מעמד הברית מתרחש מחוץ לשכם
על הריה הקדושים של ארץ ישראל
שהיא הארץ המחברת בין ריבונו של
עולם לבריאה# .
סיורי בי"ס שדה עפרה
בשיתוף המועצות האזוריות שומרון
ובנימין
 #ג' אלול 17.8.07
אל מקום המשכן  -תל שילה ,נחל
שילה וסיום בשכשוך בעין עוז.
 #ג' אלול 17.8.07
"אנשי ההר"  -איתמר  -מפגש עם
תושב ,מצפה שלושת הימים ,אלון
מורה  -מפגש עם בני קצובר וסיור
בהר כביר.
 #ג' אלול 17.8.07
התיישבות וחקלאות בהר  -תצפית
מהישוב אחיה ומפגש עם רונית שוקר,
חוות ישוב הדעת.
נשמח לראותכם! לפרטים נוספים:
בי"ס שדה עפרה 02-9975516

שנוסרת השלישי מלך מצרים (1878
  1843לפנה"ס) מספרת על כיבושהשל ארץ שכם ,אזור גיאוגרפי  -מנהלתי
ששכם במרכזו.
בכתבי אל עמנראה במצרים מתואר
בפירוט יחסי קורותיו של לבאיו מלך
שכם ובניו והשפעתם הרבה במרחבי
ארץ ישראל מעמק יזרעאל בצפון וגזר
בדרום .שכם היא בין הערים החשובות
ביותר בארץ ישראל המערבית ,אם כן,
מדוע התורה משמיטה את מיקומה
ביחס להרי גריזים ועיבל הסמוכים
לה?
גם חז"ל במשנה דייקו מאד בלשונם
בתארם את מעמד הברכה והקללה
וציינו שלא היה בשכם" :ברכות
וקללות כיצד :כיון שעברו ישראל
את הירדן ,באו להר גריזים ולהר
עיבל שבשומרון שבצד שכם אשר
אצל אלוני מורה ...שישה שבטים
עלו לראש הר גריזים ,ושישה לראש
הר עיבל .והכוהנים והלויים והארון
עומדים למטה באמצע ,והכוהנים
מקיפין את הארון ,והלויים את
הכוהנים ,וכל ישראל מכאן ומכאן
שנאמר 'וכל ישראל וזקניו ושוטרים
ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון'
(יהשוע ח' ,ל"ג) .הפכו פניהם כלפי
הר גריזים ,ופתחו בברכה ,ברוך
האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה,
והיו אלו ואלו עונים ואומרין אמן;
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האומה שלנו תבנה ותתכונן,
תשוב לאיתנה למכונות חייה כולם,
על ידי מה שהאמוניות שלה ,היראיות,
דהיינו התוכן האצילי המקודש האלוקי שלה,
יתפשט ,יתגבר ,ישתכלל ויתאמץ
(הראי"ה קוק ,אורות התשובה פרק ט"ו ,י"א)
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שיווק ישראלי

הפקות ומוצרי פרסום
רגע לפני שאתם מפיקים מוצר עבור מחזור בי"ס ,הפלוגה בצבא,
הקייטנה ,מוסד הלימוד או הסניף שלכם ,תתקשרו אלינו ,ונציע
לכם מבחר מוצרים איכותיים של מיטב החברות במחירים
אטרקטיביים!
בין המוצרים:
חולצות עם הדפס  #כובעים
עם הדפס  /רקמה  #פליזים
עם רקמה  /הדפס  #תיקים
מכל הגדלים והסוגים עם
הדפס  /רקמה  #פנסי לידר
עם הדפס  #טרמוסים
 #מארזי דיסקים ועוד...

תקנו יותר תשלמו פחות!  #הזמנה מעל  100פריטים

לפרטים052-5666947 ,052-8903906 :
12

גליון  | 59אב תשס"ז |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

"להשיב בנים לנחלת אבותם"  -שכונת אברהם אבינו  -השוק בחברון

על הפרשה ראה
הרב אליעזר ולדמן  -ראש ישיבת ניר קרית ארבע

הראיה והשמיעה של ברכת ה'

"ר

אֵהָ ,א ֹנכ ִי ֹנתֵן ִלפְנ ֵיכ ֶם
הַּיֹוםּ :בְָרכ ָהּ ,וְק ָללָה ...אֶת
הַּבְָרכ ָה אֲׁשֶ ר ּתִׁשְ מְעּו ,אֶל
צוֹת ה' אֱֹלקיכ ֶם( "...דברים י"א ,כ"ו  -כ"ז)
ִמ ְ
אנו למדים מפסוקים אלו מספר כללים לגבי
הברכה האלוקית .הברכה האלוקית שופעת
עלינו תמיד ,וצריך לכוון את ראייתנו
לקליטת הברכה ,ולכן באה הקריאה "ראה".
ומהי הברכה שיש לראותה "את הברכה
אשר תשמעו אל מצוות ה' אלוקיכם" .אין
ברכה יותר גדולה מאשר כשרון השמיעה
אל דבר ה' .השמיעה הזאת מביאה להטיית
האוזן הפנימית" ,הסכת ושמע" ,ובעקבות
כך מכוונים כל כוחות החיים לשמור
לעשות ולקיים את דבר ה'" .וראיתם אותו
וזכרתם את כל מצוות ה' ועשיתם אותם"
 "ראיה מביאה לידי זכירה ,זכירה מביאהלידי עשייה" (מנחות מ"ג עמ' ב').
בפרשה זו לומדים אנו לראות ולהכיר את
הברכה הטמונה ביישובה של ארץ ישראל.
כשאנחנו קוראים את התיאור " ,יָצְאּו אֲנ ָׁשִים
ּבְנ ֵי ְב ִלּיַעַלִ ,מּקְִרּבֶָך ,וַּיַּדִיחּו אֶת יֹ ְׁשבֵי עִיָרם,
לֵאמֹר :נ ֵ ְלכ ָה ,ו ְנ ַ ַע ְבדָה אֱֹלהִים ֲאחִֵרים ֲאׁשֶר
ֹלא–י ְַד ְעּתֶם( "...דברים י"ג ,י"ד) ,ובהמשך על
העונש הנורא לחטא זה של 'עיר הנידחת':
"הַּכֵה ַתּכֶה ,אֶת יֹ ְׁשבֵי הָעִיר הַהִוא ְלפִי חֶָרב...
וְאֶת ּכָל ְׁש ָללָּהּ ,תְִקּבֹץ אֶל ּתֹוְך ְרחֹבָּה ,וְׂשַָר ְפ ָּת
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:53
20:06

שכם
18:58
20:06

ָבאֵׁש אֶת הָעִיר וְאֶת ּכָל ְׁש ָללָּה ּכָלִיל ,לַה'
אֱֹלקיָך; וְהָיְתָה ּתֵל עֹולָםֹ ,לא ִתּבָנ ֶה עֹוד"
(שם ,שם ט"ז  -י"ז)  -אנו מזדעזעים למראה
הצורך להרוס עיר שלמה בארץ ישראל על
תושביה .אנו מבינים שהכרחי לבנות את
ארץ ישראל על יסודות חזקים ובריאים של
קדושה וטהרה .כשאנו ממשיכים בבירור
ההלכות של עיר הנידחת ,מאירים לנו דברי
הרמב"ם את הסוגיה הנוראה הזו הקשורה
ליישובה של ארץ ישראל .ישנם מקרים
חריגים שבהם אין מוציאים אל הפועל את
צווי ההרס האלה גם בעיר שהודחה כולה
לעבודה זרה חלילה.
"ואין עושין עיר הנידחת בספר ,כדי
שלא ייכנסו עובדי כוכבים ויחריבו את ארץ
ישראל( ,שלא תהא הפירצה קוראה לאוייבים -
המאירי סנהדרין ט"ז ע"ב) ואין בית דין אחד
עושה שלוש עיירות הנידחות זו בצד זו
(אפילו בפנים הארץ  -משום קורחה ,כלומר
שטח של שלוש ערים נחרבות מהוות קרחת
בתוך היישוב ורושם של חורבן)" (הלכות
ע"ז פ"ד ה"ד) .אנו תמהים איך מסתדרות
הלכות אלה עם הצורך לשמור על קדושת
החיים של עם ישראל בארץ ישראל .הלא
הכרח הוא לעקור עבודה זרה מתוכנו למען
ישמעו וייראו .אכן ,ממשיכים אנו את דבר

תל אביב חיפה
19:01
19:08
20:09
20:08

המשך בעמ' 5

חברון
19:07
20:07

באר–שבע
19:09
20:07

חדשות ישע

יו"ר מועצת יש"ע דני דיין נועד
עם הגאון הרב אברהם שפירא
החדש סיפר על המהלכים המתרחשים במועצה,
הרב שפירא ציין כי מדובר בתפקיד בעל חשיבות
גדולה והוא שמח לראות "פנים חדשות" .הרב
אמר לדיין כי דלתו תהיה פתוחה בפניו תמיד לכל
שאלה והתייעצות וישתדל לעזור בכל מה שיוכל
והוסיף כי "בכל מקום שיש עזרה הדדית וערבות
בין אדם לחברו יש סיעתא דשמיא".
הרב שפירא לחץ את ידו של דני דיין ,ברך
אותו בברכת כוהנים ואחל לו הצלחה רבה
בתפקידו# .

יושב ראש מועצת יש"ע דני דיין נועד בשבוע
שעבר עם הגאון הרב אברהם אלקנה שפירא,
הרב הראשי לשעבר וראש ישיבת "מרכז הרב"
בירושלים וקיבל ממנו את "ברכת הדרך" עם
כניסתו לתפקידו החדש.
הרב שפירא דיבר עם דיין על משמעות שמו,
סיפר על תקופת כהונתו כדיין בבית הדין הגדול
ואמר כי "משרה של דיין זו אחריות גדולה הטומנת
בחובה הכרעות על גורלות וממונות של בני אדם,
דיין מחבר בין שמים לארץ" .יו"ר מועצת יש"ע

נוכחות יהודית רצופה בחומש
חלק מהבאים שהו במקום מספר שבתות,
וביום השנה לגירוש יישובי צפון השומרון נערכו
ביישוב סעודות שבע ברכות לשני זוגות  -לציין
את ההמשכיות ואת הבנין שבעז"ה יקום על ראש
ההר מחדש .הבאים בנו בית כנסת שנהרס בידי
המשטרה אך הוא הוקם מחדש ארבע פעמים -
ויוקם שוב ושוב עד שיעמוד אי"ה על תילו.
יוסי דגן ,מאנשי מטה "חומש תחילה" סיפר ל–
יש"ע שלנו שכאשר מגיעים כוחות פינוי ,הצעירים
הולכים להרים שמסביב והמשפחות מועלות
על אוטובוסים ונלקחות למקומות המרוחקים
מהאזור .זה לא עוזר .הנוסעים יורדים ,חוצים
את הכביש ,מחפשים את האוטובוס לשבי
שומרון ,מגיעים לש"ג המזרחי ומשם מתחילים
שוב לטפס לחומש# .

ביום שני הקרוב יציינו בחומש  -חודש של
נוכחות יהודית רצופה ביישוב שנחרב במהלך
תוכנית ההתנתקות.
העלייה ביום שני ב' באב של מטה "חומש
תחילה" הביאה לריכוז כוחות בניסיון למנוע
מההולכים אוהבי ארץ ישראל להגיע לישוב.
למול ההערכות כוחות הביטחון ,החליטו
במטה להפוך את העליה לאירוע מתגלגל וכך
מדי יום מאז עולים לחומש צעירים וצעירים
ברוחם ומצטרפים לשוהים במקום .לא עזרו
מחסומים וכוחות שהיו בפריסה רחבה ,אנשי
ארץ ישראל הצליחו להגיע שוב ושוב לישוב.
לא עזרו גם חקירות שאליהן נלקחו ראשי
חומש תחילה ובמהלכן "המליצו" להם החוקרים
להפסיק להתראיין על הנושא בכלי התקשורת.

אירועי ראש חודש אלול
פתוחה ליהודים בין השעות  4:00לפנות בוקר ל–
 22:00בלילה .לפרטים והסעות1800-400-456 :
 #יריד יש"ע קיצי מרענן ומגוון :ביום שלישי,
ל' אב  -א' דר"ח אלול ( )14.8.07יתקיים יריד
מוצרים ותוצרת חקלאית מיש"ע .בין היתר יהיה
ניתן לרכוש מזון אורגני ,מוצרי נייר ,מתנות
ייחודיות לחתונות ,עציצי בית ,מוצרי קוסמטיקה
וכלי זכוכית .מוצרים אורגנים רצוי להזמין מראש:
ביצים ,קוסקוס מלא ,קמח מלא מיץ ענבים ועוד
ויתקבלו ביריד .המכירה תתקיים במרכז הישראלי,
רח' קרן היסוד  22ירושלים ,בין השעות 15 - 10
בקומה שלישית .לפרטים והזמנות מוצרים:
 052-2330081אבי  054-4864109דינה #

 #שיעור לנשים בקבר רחל :ביום שני כ"ט מנחם
אב יתקיים בעז"ה שיעור לנשים בקבר רחל
מפי הרב אליקים לבנון ,ראש ישיבת אלון מורה
ורב היישוב ,בנושא "תשובת אלול" .הסעות
ממוגנות ירי תצאנה בשעה  19:00מבנייני
האומה בירושלים .עלות .₪15 :נא לתאם מראש
בטל' 054-4698161 :או .052-8243017
 #תפילת יו"כ קטן במערת המכפלה :ביום שני,
כ"ט אב ,ער"ח אלול תתקיים "הילולת אבות" -
עליה המונית לחברון לתפילת יום כיפור קטן אצל
האבות למען עם ישראל וארץ ישראל .אלפים
רבים מכלל הציבור הישראלי צפויים להגיע ביום
זה לחברון .מערת המכפלה כולל אולם יצחק תהיה

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

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל

shilo_b@ 017.net.il  ,02-9973875
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יש"עמדה

האיש שחיבר עבודת דוקטורט על "הקשר הסודי בין
הנאציזם לציונות" ,האיש שהיה מעורב עד צוואר
ברצח הספורטאים הישראלים במינכן ,האיש שהבטיח
לפליטים בלבנון שיחזרו לבתיהם בישראל גופא.
נסיגה ישראלית ממרבית שטחי יהודה
ושומרון  -והקמת מדינה פלסטינית בהם ,תביא
בהכרח את אותן התוצאות הרות האסון מבחינה
אסטרטגית שהנסיגה מחבל עזה המיטה עלינו.
את זה מבינים היטב גם אולמרט ורמון .בהעדר
יישובים ישראלים ושליטה צה"לית בשטח,
השתלטותו של החאמס היא עניין של זמן בלבד.
הבדיה המופצת כאילו עזה היא חמאסית אך יו"ש
אינה כזו  -עומדת בסתירה גמורה לעובדות.
בבחירות האזוריות האחרונות לפרלמנט
הפלסטיני  -אותן הבחירות שהעלו את הנייה לשלטון
 זכה החאמס ב– 30מושבים ביהודה ושומרון ,ואילוהפתח' קיבל בהן  12מנדטים בלבד .בחברון ,למשל,

ניסויים כושלים
זכה החמאס בכל תשעת המושבים; ברמאללה  -בה
מצויים כל סמלי השלטון הפלסטיני  -ניצח החאמס
 .1 - 4וברמה המוניציפאלית ,אפילו בעיירה בידיה על
כביש חוצה שומרון הישן ,בירת הריהוט של הצרכן
הישראלי בעידן של טרום–איקיאה ,שולט ראש עיר
של החאמס .על כן ,ברור שללא התערבות ישראלית,
ימיו של שלטון מחמוד עבאס וחבורתו במדינה
הפלסטינית  -אם חלילה תקום  -ספורים .כדי למנוע
את השתלטות החאמס עליה  -יהיה צורך להשתית
את שלטונו של עבאס על מה שהשמאל אוהב לכנות
ברשעותו "כידוניו של צה"ל" .אלא שצה"ל לא
יהיה נוכח במדינה הפלסטינית! תיחזוקו של שלטון
מחמוד עבאס וחבורתו ,ללא הימצאות ישראלית
 אזרחית וצבאית  -בשטח ,היא משימה בלתיאפשרית .במוקדם או במאוחר יהיה גורלו האישי של
עבאס כשל ג'ומאייל.
המשנה לראש הממשלה חיים רמון הבין את
הבעייתיות שבתוכניות הממשלה ועל כן לאחרונה
"שיפר" אותן :בהעדרו של צה"ל ,כוחות נאט"ו
הם שיחזיקו את עבאס בשלטון .הצעה מסוג זה
יכולה היתה להישמע משכנעת  -אולי  -בעידן
של טרום מלחמת–המפרץ .אמנם קואליציית
המדינות החברות בנאט"ו בראשות ארה"ב הצליחו
להפיל את סדאם חוסיין מן השלטון בעיראק.
הם גם הצליחו להמליך את ג'אלל טלבני כנשיא
ואת ג'אווד אל–מליקי כראש ממשלה .אבל האם
הקואליציה והשליטים מטעמה מצליחים גם לנווט
את ההתרחשויות האלימות בעיראק? בוודאי שלא.
וביהודה ושומרון המוטיבציה של הכוחות הזרים
תהיה עוד יותר נמוכה ,שהרי זו לא תהיה "מלחמת
הדגל" של נשיא אמריקאי .אבל גם את הניסוי הזה
עצמו שרמון מציע כבר ביצענו ,וגם הוא  -מה לעשות
 כשל נחרצות .כח רב–לאומי מורכב מחיילים מ–3חברות בכירות בנאט"ו נחת בביירות באוגוסט .1982
ארבעה–עשר חודשים מאוחר יותר ספג הכח 299
הרוגים בפיצוץ שתי מכוניות תופת בבירה הלבנונית.
עברו עוד חמישה חודשים והחייל הזר האחרון עזב
את לבנון בבושת–פנים.
לאחר ניסיונות לבנון ועזה ברור לחלוטין
שנסיגה משטחי יהודה ושומרון מתוך תקווה
שבמדינה הפלסטינית ישלוט נשיא אוהד היא
אשליה אובדנית .אם כך חלילה ייעשה ,את תפקיד
שדרות ימלאו כפר–סבא ועפולה ,ובמקום המתקן
האסטרטגי דרומית לאשקלון (שאת שמו אוסרת
הצנזורה להזכיר) יופגזו המטוסים הממריאים
מנתב"ג .תוצאת הניסוי לא תשתנה# .

לעיתים ,ניסוי שנכשל יכול להעשיר את הידע
המדעי לא פחות מאשר ניסוי מוצלח .בהקשר זה
הגדיר פעם אלברט איינשטיין את המונח "אי–שפיות"
כציפייה לקבל תוצאות שונות בניסויים שחוזרים על
עצמם .אריאל שרון הוביל את מדינת ישראל לשני
ניסויי–ענק .למרבה הצער ,שניהם נחלו כישלונות
קולוסאליים .על אף זאת ,משתעשעים היום
יורשיו ברעיון לחזור שוב על ניסוייו הכושלים,
תוך ציפייה כמו–משיחית שהפעם הם יצלחו.
מבצע "אורנים גדול" של קיץ  1982נועד להמליך
על לבנון את באשיר ג'ומאייל ,כדי שהוא יכרות הסכם
שלום עם ישראל וידאג לביטחונם של יישובי הצפון.
בתמצית :ישראל תחזק את ג'ומאייל (בנשק ,בכסף,
בסיוע דיפלומטי) והוא מצדו יעשה שלום וישמור על
קריית שמונה .תוצאות הניסוי ידועות לכל .באשיר
אכן נבחר לנשיא אך בטרם הספיק להישבע אמונים
 נרצח .מכאן ואילך ,תוכניתו של שרון התמוטטהכמגדל קלפים .האח אמין ג'ומאייל התכחש לכל
ההבנות .וכיום ,לאחר שנים של מלחמות שגבו מאות
הרוגים ,שלומה של קריית שמונה תלוי במידה רבה,
במצב רוחו של חסן נאסראללה.
בקיץ  2005ערך אריאל שרון את הניסוי הגדול
השני שלו  -ניסוי אסטרטגי שהיה גם ניסוי בבני אדם:
פינוים הכפוי של אלפי ישראלים מבתיהם ומסירת
חבל עזה כולו לידי הפלסטינים .למעשה ,הוקמה
לראשונה מדינה פלסטינית על שטח רציף ,נקי מכל
נוכחות יהודית  -צבאית ואזרחית כאחד .חודשים
ספורים בלבד לאחר הנסיגה והקמת המדינה
דה–פאקטו בחבל עזה  -בחרו הפלסטינים בראש
החאמס איסמעיל הנייה לראש ממשלתם ומאוחר
יותר השתלט החאמס בכח על כל מנגנוני השלטון
והצבא בחבל עזה .כיום שוכנת בגבול ישראל מדינת
אל קעידה–חיזבאללה–חאמס הנתמכת ע"י איראן
וממטירה מידי יום רקטות על יישובי הדרום.
התוכניות המדיניות המתגלגלות בימים אלה
בלשכותיהם של ראש הממשלה אולמרט ושל
משנהו רמון הן חזרה מדויקת על מבצעי הנפל
של אריאל שרון .הן טומנות בחובן את הרע שבכל
אחד מכישלונות שרון .מטרת התוכניות היא הקמת
מדינה פלסטינית "נקיה" מכל נוכחות ישראלית
(אזרחית כביטחונית) על שטח רציף המשתרע על
פני כמעט כל יהודה ושומרון  -בדיוק כמו בעזה; אך
כדי למנוע ,כביכול ,את הנזקים הקשים שהביאה
עלינו המדינה העזתית  -תדאג ישראל לקיום שלטונו
של מחמוד עבאס ,בין אם זה רצון הפלסטינים ובין
אם לאו  -בדיוק כמו בלבנון .מחמוד עבאס הוא כמובן
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אלימלך שפירא מורה דרך

ה

אלימלך את המכינה הקדם צבאית "חוסן" ,ביחד
עם חבר נפש ,הרב מאיר כ"ץ .בראש מכינה זו
עמד הרב אלימלך עד יום מותו .ברבות השנים,
הוכרה המכינה גם כישיבת הסדר "ארץ הצבי",
ישיבה שהעמידה עד כה  11מחזורים של חיילים
מצוינים ,המשרתים בחילות המובחרים בצה"ל.
הרב אלימלך היה מקורב עד מאוד לתלמידיו.
הם ראו בו אבא של ממש ולא רק "אב רוחני".
הוא נהג להשתתף עם תלמידיו בכל הפעילויות
הספורטיביות והצבאיות בהן לקחו חלק,
כגון ניווטים ליליים ,טיולי ג'יפים ,מסעות
וכדומה .פערי הגיל בינו לבינם כמעט ולא
נראו ,והוא היה לתלמידיו גם חבר נפש
וגם סמכות רוחנית מהמדרגה הראשונה.
אלימלך היה רב ומורה בישראל ,אשר לימד את
משנתו בענווה ובצניעות .מעולם לא כפה על איש
את דעותיו ,תמיד כיבד את אורח חייו של כל
אדם .הידע התורני הרב שצבר במשך השנים בהן
כיהן כרב ,המסירות ,ההתמדה ,הענווה והצניעות
היו מתכונותיו הבולטות ביותר.
במאמר שנקרא 'השיבה לארץ  -גאולת עם
ישראל' כתב הרב שפירא" :ב'קול התור' נכתב
 'ואלה עיקרי דרכי אתחלתא דגאולה המעשיתבהתערותא דלתתא הראשון ,קיבוץ גלויות והשני,
בניין ירושלים וכו' .במידה שאנו מקדמים את
פני הגאולה לרצות את אבניה ולחונן את עפרה,
הגאולה מתקרבת עלינו בסוד 'כי בא מועד' וכמו
שכתוב' :שובו אלי ואשובה אליכם' .וכן בסוף
הכוזרי  ' -גם מי שמעורה בלב בני האדם אהבה
למקום הקדוש ראוי לשכר בלא ספק והוא מקרב
את בוא תקומתנו כמו שנאמר' :אתה תקום תרחם
ציון כי עת לחננה כי בא מועד ...כי רצו עבדיך את

רב אלימלך שפירא ,בן שרה ומאיר יחיאל,
נולד בבני ברק בה' באייר תשכ"א (,)1961
יום העצמאות ה– 13למדינת ישראל.
בן לניצולי שואה שעלו ארצה בתום המלחמה.
אלימלך גדל והתחנך בבני ברק .את לימודיו החל
בבית הספר "מעלות" בעיר ,והמשיך לישיבה
התיכונית "קרית הרצוג" שבבני ברק .היה חניך
בתנועת הנוער "בני–עקיבא" ולאחר מכן אף
שימש מדריך בתנועה .מגיל צעיר למד אלימלך
לנגן בחליל צד .הוא היה נגן מחונן ,שאהב לנגן
בכל השמחות והאירועים המשפחתיים.
עוד בהיותו בגיל התיכון עזב את הישיבה
התיכונית בבני ברק כי חשקה נפשו בתורה ועבר
לישיבה הגבוהה 'אור עציון' שבמרכז שפירא
שהחלה אז את דרכה בראשותו של הרב דרוקמן.
לאחר מכן עבר הרב אלימלך לישיבת "מרכז הרב"
בירושלים שם זכה ללמוד אצל ראש הישיבה הרב
צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל במשך כחודשיים .את
שירותו הצבאי עשה במסגרת ישיבת ההסדר
בקרית שמונה ,כחייל בשריון ולחם במלחמת שלום
הגליל .בישיבת קרית שמונה למד ועסק במשך
הימים והלילות בנסיון לחתור לעומקה של תורה.
משם עבר לכולל בראשות הרב שמעון ויזר של
מדרשיית נועם להכשרת כוחות הוראה תורניים.
בקרית שמונה הכיר הרב אלימלך את אשתו לעתיד,
רבקה שוורץ ,אשר שירתה במקום במסגרת
שירות לאומי .השניים נישאו בשנת  1983ועברו
להתגורר בפתח תקווה .בתקופה זו למד אלימלך
בישיבה גבוהה בכפר סבא ,ולאחר מכן למד אצל
הרב אושפיזאי ברמת גן ,וקיבל סמיכה לרבנות.
בשנת תש"נ ( )1990עברה המשפחה להתגורר
בישוב פדואל שבשומרון .בפדואל הקים הרב

מחיר מיוחד
לחודש 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 בטל'
02-9973875

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
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המלך' ...הקשר והאהבה בין הקב"ה לכנסת
ישראל בא לידי ביטוי בצורות שונות :פעמים
כאב לבנים ופעמים כביטוי בין איש לאישה
כמו בשירי השירים שכולו משל לאהבה בין
כנסת ישראל והקב"ה .אולם הנביא הושע בוחר
לבטא את הקשר בזה בצורה אחרת' :ואירשתיך
לי לעולם' ...לכאורה הקשר של האירוסין הוא
פחות מקשר של נישואין ...הושע מבין היטב
ויודע מהו הקשר בין הקב"ה לישראל .אלא
שהושע הוא אדם כל כך שלם שתמיד הוא חי
ורואה רק את האידיאל בשלמותו .כאשר ישנה
סטייה קטנה בהגשמת האידיאל של ישראל,
לגביו ,כבר נותק הקשר בין הקב"ה לישראל.
נטיה זו אצל הושע גורמת לו לבטא את הקשר
כקשר של אירוסין משום שהאירוסין הם לפני
המימוש של האידיאל הגדול בתוך החיים .זהו
השלב בו הקשר הוא רק רוחני ואידיאלי .תקופת
האירוסין ,כמו דור המדבר ,היא תקופה בה הכול
עוד נמצא רק בצורה הרעיונית אבל יש בכוחה
להאיר אחר כך את החיים הממשיים.
במשך  18שנים נהג הרב אלימלך לנסוע מדי
לילה בלילה ,בשעה שלוש לפנות בוקר ,ללמוד
קבלה בבית מדרשו של הרב אשלג בבני ברק.
לימוד זה ,שנעשה בהתמדה ובמסירות כמעט
בלתי אנושיים ,נתן לו ,לדבריו ,חיזוק נפשי ויכולת
להתמודד עם עבודתו בישיבה .ביום חמישי ,ט"ז
באב תשס"ב ,לפני חמש שנים ( ,)2002בשעה
 3:00לפנות בוקר ,נסעו הרב אלימלך וידידו ,הרב
אליצור לילנטל ,לשיעורי הקבלה הליליים בבני
ברק .ממערב לפדואל הותקפו השניים ביריות
מחבלים .הרב אלימלך שפירא נהרג במקום.
הרב לילנטל נפצע כתוצאה מהירי .בן  41במותו
הובא הרב אלימלך שפירא למנוחת עולם בבית
העלמין פתח תקווה כשהוא מותיר אחריו אישה,
שמונה ילדים ,הורים ,אח ואחות ומאות תלמידים
שאיבדו אב ,מנהיג ומורה דרך# .

אבניה ואת עפרה יחוננו' זאת אומרת ירושלים לא
תיבנה כי אם כאשר בני ישראל לה תכלית הכיסוף
עד שיחוננו אבניה ועפרה .כתב הרב חרל"פ במי
מרום' :כל תקופה ותקופה ישנה נקודה מיוחדת
שדרך הנקודה ההיא מאיר כל הטוב...ובעקבתא
דמשיחא הנקודה העיקרית היא א"י ומתוכה כח
הכל מבלעדי ההיאחזות כי אין שום השפעה של
קדושה בעולם '.אין פלא אם כל העמים רוצים
לעכב בעד ביאתם של ישראל לארץ הקודש" .
במוצש"ק פרשת ראה אמר הרב אלימלך
שפירא בסעודת האירוסין שלו" :בשבתות אלו
אנו קוראים בספר דברים הנקרא גם משנה תורה,
חזרה של תורה .לשם מה יש צורך לאחר שנשנתה
כבר כל התורה לחזור ולבאר אותה .נתבונן במצב
המיוחד של עם ישראל אז .עם ישראל עומד
לפני הכניסה לארץ .קיום התורה בשלימותה
יהיה רק כאשר יישב העם בא"י ולכן עכשיו
יש צורך לחזור על התורה פעם נוספת על מנת
שתאיר על המצב החדש שהעם עומד להיכנס
אליו .הגמרא בסנהדרין אומרת' :שקר החן ,זהו
דורו של משה ,והבל היופי ,זה דורו של יהושע,
אשה יראת ה' היא תתהלל ,זה דורו של חזקיה

הראיה והשמיעה של ברכת ה'
המשך מעמ' השער

הקוראת לגויים להיכנס לארץ ישראל
ולהחריבה חלילה מחלישה ומסכנת את
העצמה הרוחנית של ישראל ותורתו,
לכן אין עושין עיר הנידחת בספר וגם לא
שלוש עיירות נידחות זו בצד זו.
אכן רק הקיום המלא של "והורשתם
את הארץ וישבתם בה" יפקח את עינינו
לראיית הברכה ההולכת ומתגלה בשמיעה
אל מצוות ה' המתקיימות על ידינו# .

ה'" ,כי ּכִי תִׁשְ מַעּ ,בְקֹול ה' אֱֹלקיָך" (שם,
שם י"ט) לדעת איך להבטיח את חיי הטהרה

והאמונה של ממלכת כהנים וגוי קדוש.
מבצבץ ועולה מכאן הערך האלוקי של
בניינה ויישובה של ארץ ישראל .עשיית
ארץ ישראל כ"קרחת" להיותה שוממה
ובלתי מיושבת על ידי יהודים ,מסכנת את
קיומו הפיזי וגם הרוחני של עם ישראל,
ו"אם אין ישראל אין תורה" .פירצה

ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך

המוציא לאור:

בח' באב יום ההולדת
ה– 53של אחינו יהונתן
פולארד כבר  7932ימים
בכלא האמריקאי ומצבו
קשה ביותר עד מתי?!

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

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
אלישע מלאכי
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

בשם אמרם
יאנוש קורצ'ק

הידעת
את הארץ?
יאנוש קורצ'אק ,הוא שמו הספרותי
של הנריך גולדשמיט ,שנולד בוורשה
שבפולין בשנת תרל"ח .הוא היה רופא,
סופר ומחנך דגול ומנהל בית יתומים
יהודי בוורשה .ביקר מספר פעמים
בארץ ישראל וכתב על התרשמותו
הגדולה מהביקורים .בכ"ב באב תש"ב,
לפני  65שנים נשלח קורצ'אק ביחד
עם חניכיו היתומים למחנה המוות
טרבלינקה ,לאחר שסירב לחלץ עצמו
ולהפקיר את היתומים להם היה כאב.
"הידעת את הארץ אשר נרדמה
ותישן דורות? הידעת את הארץ,
כרם ה' ,אשר זאת גאוותה כי בישרה
את האלוהים לעמים ונטעה אמונה
חדשה בגויים וניבאה לאור–כוכב
חדש ולצליל רעיונות חדשים?…

"אפילו הלילה היפה  -כוכביו גדולים
הם ביותר ,מכבדים ביותר .מדברים
הם בשפה זרה .מדברים הם בשפה
רבת חשיבות ,בשפת התנ"ך ,על
עניינים נצחיים ומלאי סוד .כוכביה
של ארץ ישראל דורשים התאמצות
הרגשות והמחשבה ואינם נותנים
רגע של מרגוע# ".
(דת הילד ,בית לוחמי הגטאות והוצאת
הקיבוץ המאוחד ,תשל"ח)

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

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 :
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לב%עלי5
הנסטוחה
תעודת דנט
לתו10%
הנפוןחהשוה
שבי גוש קטיף וצ
בחסות:

מועצת יש"ע

מרון

תא כתום

השבוע שהיה
כ"ח אב  -ד' אלול
כ"ח אב
תשנ"ה :הפגנת רבבות של תנועת
"זו ארצנו" הצועדים בחוצות
ירושלים וקוראים לרה"מ רבין "לך
לנשיא ותתפטר".

אורי שלום ,בברית המילה בחורבות
היישוב חומש.
ב' באלול
תשנ"ג :אסון אוסלו מתחיל
לקרום עור וגידים .בטקס חשאי
באוסלו חותמים בראשי תיבות
מנכ"ל משרד החוץ אורי סביר ואיש
אש"ף אבו עלא על הסכם אוסלו.

כ"ט אב
תשנ"ח :בשעה שציבור גדול
מגיע להתפלל בערב ר"ח במערת
המכפלה בחברון ,חודר מחבל
לביתו של הרב אליהו שלמה רענן
זצ"ל הי"ד ,נכדו של מרן הראי"ה,
ורוצח אותו בדקירות סכין .הרב
רענן הי"ד נקבר בהר הזיתים
בירושלים ,המחבל מצליח לברוח
ונתפס לאחר כמה שנים לאחר
שהספיק לבצע עוד פיגועים.

תשנ"ה :נחשפת הקלטה של רב
המרצחים ערפאת בה הוא אומר:
"נקריב את הילד והילדה האחרונים
כדי שדגל פלסטין יונף על חומות
ירושלים" .הנהגת המדינה ממשיכה
לעצום עין ולהתעלם מכל נורות
האזהרה.

ל' אב
תש"ס :הוקם היישוב פני–קדם
הנמצא במזרח גוש עציון ומשקיף
על הנוף המרהיב של מדבר יהודה.

ג' אלול
תשמ"ג :מוקם היישוב מעון
שבדרום הר חברון.

א' אלול
תשס"ג :פיגוע ירי ליד כוכב השחר.
בפיגוע נרצח מקים הגרעין בחומש
שלום (שולי) הר מלך הי"ד ,שמגן על
אשתו מצרורות הירי לעבר הרכב.
אשתו לימור ,שהייתה בחודש
התשיעי להריונה נפצעת ויולדת
את בתה בבי"ח בניתוח קיסרי .כיום,
נמצאת לימור בין המובילים את
החזרה לישוב חומש וב"ה נישאה
מחדש ואף זכתה להכניס את בנה -

ד' אלול
תשד"ם :מוקם היישוב שאנור
שבצפון השומרון ע"י גרעין דותן.
לאחר שנתיים עלה למקום גרעין
אמנים רובם עולים מבריה"מ,
ולאחר פרוץ מלחמת אוסלו עלה
גרעין דתי שהכפיל את תושביו
פי  .4למרות הפיגועים התושבים
לא נכנעו ולא נשברו עד גירוש גוש
קטיף וצפון השומרון במסגרתו
גורשו מבתיהם# .
ß˙Â˘Â Ï‡¯˘È ÈÓÂÒ¯Ù

הצטרפו אלינו למבוא דותן

אם ברצונכם לחזק את צפון השומרון
אם חשוב לכם עם ישראל וקירוב לבבות בין
דתיים וחילונים

ביישוב
אנו מציעים לכם
ֿ
בית כנסת מקווה מרפאה מעון דיור מוזל בבתי אמנה
גן ילדים ומרכז הפעלה לילדים
מלגות מוגדלות לאברכים
בריכה אולימפית

•
•
•

•

•

•

•

•
•

לפרטים וקליטה

נגה ∏∞≤∞• ∞µ≤≠µ≥µ

שלמה ≥∑∞µ≤≠∂∞∑±¥

מרכז מידע אמנה ∞±∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
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מבוא
 bדותן הוא יישוב הצופה
אל פתחו של עמק דותןÆ
לפני כארבע שנים קלט היישוב
גרעין של משפחות דתיות¨
אשר במרכזו כולל אברכיםÆ

מבט של הנוער
תקשורת ,בואו נדבר על זה
ראיון עם רועי שרון | חלק ב'

מדבר מהשטח
האם אתה חושב שיש מקום
לפתוח מגמות תקשורת בישיבות
ובאולפנות?
היום בעידן של מגמות לסיירות,
מוזיקה ,עפיפונים וכו' אין סיבה
שלא תהיה מגמת תקשורת בישיבות
ובאולפנות .לא כל מי שלומד מדעי
המדינה הולך להיות פוליטיקאי ולא
כל מי שלומד תקשורת יהיה עיתונאי.
בימים בהם התקשורת היא גם קצת
משרד החינוך ,חשוב לדעת לקרוא
עיתון בצורה ביקורתית ,ולהבין מי
מושך בחוטים .תקשורת היא תחום
עשיר ,מסקרן ודינמי מאד ,ומתחיל
להיות נפוץ גם בציבור הדתי.
האם אתה יכול לבחור סיפור שבו
הרגשת שהשפעת באופן מיוחד
או שינית מציאות מקולקלת?
אחד הסיפורים הכי חביבים
שפרסמתי ,היה החתונה בעמונה .בני
הזוג הכירו בעקבות הפינוי האלים
שהתרחש במקום ,והחליטו להינשא
על חורבות הבתים .בעקבות הפרסום
הופיעו בני הזוג בתוכניות טלוויזיה.
התדמית שנוצרה בתקשורת לאחר
המאבק הייתה של אנשים שליליים,
חסרי אחריות ואלימים .הזוג הצעיר
הצליח לשוות לציבור שהוא בא ממנו
דימוי של בני אדם רומנטיים ,רגישים
ובעלי אידיאולוגיה לא מזיקה .ידיעה
מסוג זה שווה יותר מהפגנה של
עשרות אלפים# .

איך היחס אליך במערכת 'מעריב'?
כשווה בין שווים או שלא תמיד
אתה מרגיש שייך?
מערכת "מעריב" היא מקום
שמורכב מאנשים בעלי דעות שונות
ומשונות .הגם שבדרך כלל אני
במיעוט ,היחס הוא הוגן ופתוח לשמוע
הערות ,ביקורות ועמדות שונות.
אגב ,גם כשהייתי מציל בבריכה של
מלון ירושלמי ,המצב היה דומה ,ואני
מאמין שכך הדבר גם ברוב מקומות
העבודה.
האם לדעתך יש אמת באמירה
'התקשורת שמאלנית'?
התקשורת מורכבת מעיתונאים
בעלי השקפה ,ומטבע הדברים
השקפות אלה מתבטאות בתוצר
הסופי .במשך שנים ארוכות הופקרה
התקשורת על ידי הציבור הדתי ,ולכן
דעות אלה נותרו מקופחות .עיתונאים
כמו אבישי בן חיים ,אראל סג"ל וקלמן
ליבסקינד הם בבחינת שינוי חיובי
וחשוב בהקשר הזה אבל ברור שיש
עוד הרבה מה לעשות כדי להתקרב
לאיזון .חשוב להבין שבמערכות
העיתונים אין כוונת זדון ואין ישיבות
מערכת יזומות במטרה להכפיש את
הימין בישראל .ברגע שיהיה ייצוג
הולם בכלי תקשורת הבעיה תיפתר.
הבעיה היא שהציבור הזה עדיין רחוק
מייצוג הולם במערכות ,אבל בזה אי
אפשר להאשים את התקשורת.

ניתוח לייזר

אריאל
במרפאות
בשיטה הבטוחה בעולם ללא חיתוך הקרנית
בדיקת התאמה

חולינלאם
₪
מחיר קבוצתי:
התחייבות!
לפרטים והרשמה052-5666947 :

5400

לוח תפארת ישראל

בקרו באתר
האינטרנט החדש
של מועצת יש"ע

ד
יגי

טלי

www.myesha.org.il

מ

מוח

שב

חובה בכל בית כנ
052–3765270סת
שמעון:
www.si–or.com
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ילדים שלנו
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 .רמז ניתן למצוא באתר
יש"ע www.myesha.org.il :באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ט אב .בין הפותרים נכונה
יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה
"דעה" למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"לm@myesha.org.il :
באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 17

הּוחְל ַט לַהֲפֹוְך אֶת ׁשְמֹו לְעָפְָרה.
ּתּכ ֵל ׁשּוב עַל הַּי ִׁשּוב ׁשֶז ֶה
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ּמב ְנ ִים יָצַא יֶל ֶד ָקטָן
מאַחַד הַ ִ
אְַך נֹול ַדֵ .
מ ְסּפַר
מחֲז ִיק ּבְכ ַדּור צִב ְעֹונ ִיּ .כַעֲבֹור ִ
ַ
מב ְנ ֶה יָצְאָה אִמֹו ׁשֶל אֹותֹו
ׁשְנ ִיֹות מֵאֹותֹו ִ
ּפָעּוט ו ְָקְראָה לֹו לַחֲזֹור הַּב ָיְתָהּ" .כַכ ָה
ׁשאַל אֶת
ּבֶאֱמֶת ָקמָה עָפְָרה?" הּוא ָ
ּתּכ ֵל עַל הַּיֶל ֶד הַָקטָן וְהַּכ ַדּור
ׁשּובׁ .שּוב הִ ְס ַ
ׁשמַע
ּבְעֵינ ַי ִים חֹולְמָנ ִיֹותּ" .כ ֵן ,ז ֶה ּבֶאֱמֶת נ ִ ְ
מאֲגָד ָה ...אֲב ַל
ֹלא י ְאּומָןּ ...כ ְמֹו הְַרּפָתְָקה ֵ
הַּבָתִים הַּבֹוְדִדים ְסב ִיב ֵנֹו עֹוד י ִ ְתּפַתְחּו
ל ַי ִיׁשּוב הִָראשֹֹון ּבְב ִנ ְיָמִין ׁשֶעֹוד יִמְנ ֶה 500
ׁשּפָחֹות!" ׁשּוב ָטפַח ל ְאֹוִריאֵל עַל הַּג ַב
מ ְ
ִ
וְחִי ֵּיְך ּב ְׁשֹוב ְבּות" .אֲב ַל אַל ּתְִדאַג י ֵׁש ל ָנּו
עֹוד הְַרּב ֵה סִיּפּוִרים מְַדהִימִים ֹלא ּפָחֹות
לְהַ ְמׁשִיְך אִיתָם ּבַהִתְי ַיׁשְבֹות .נּו ,אַּתָה
ממָש
ּב ָא?" אֹוִריאֵל צָחַק .הַאֱמֶת ,הֹוא ַ
מּסָע הַּמֹופְל ָא ׁשֶלֹו
מהַ ַ
הִ ְתחִיל ל ֵיהָנֹות ֵ
ּמעְֲרּבֹול ֶת
וְׁשֶל ׁשּוב .הּוא הְִרג ִיׁש אֶת הַ ַ
סֹוחֶפ ֶת אֹותֹו ּכ ְמֹו ּבַּפְעָמִים הַּקֹוְדמֹות.
ׁשאַל.
"לְאָן הֹולְכ ִים עֲכְׁשָיו?" הּוא ָ
מסְּתֹוִרי ו ְׁשֹוב ָבּ" .תָבֹוא
ׁשּוב חִּיֵיְך חִיּוְך ִ
וְתְִראֶה ...י ֵׁש ּדְב ִָרים ׁשֶַרק הַּזְמַן יּוכ ַל
לְג ַלֹות"...
המשך בשבוע הבא...

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל ושוב
חזרו עם המערבולת בזמן כדי לראות
קבוצה של מתיישבים שהחליטו להקים
יישוב חדש במסווה של מחנה עובדים.
במשך שבועות של עבודה מאומצת
הגיע הרגע בו יוחלט האם הפועלים
יקבלו אישור להקים את המחנה בעין
יברוד או שכל העבודה הקשה שלהם
תרד לטמיון.
מעְֲרּבֹול ֶת ז ִיהָה אֹוִריאֵל
מהַ ַ
ּכְׁשֶיָצְאּו ֵ
ּב ְָקלּות אֶת הַּמָקֹום .הָי ָה ז ֶה ּבְל ִי ָספ ֵק
ׁשהֵם עָז ְבּו לִפְנ ֵי ֶרג ַע.
מחֲנ ֶה עֵין יַּב ְרּוד ֶ
ַ
מעְֲרּבֹול ֶת הִתְַקל ְְקל ָה,
ׁשהַ ַ
"ׁשּוב ,נְִראֶה ל ִי ֶ
אֲנַחְנּו ּב ְאֹותֹו מָקֹום!" ׁשּוב צִיחְֵקק" :אַל
ׁשל ָנּו ּתְִקינ ָה לַחֲלּוטִין.
מעְֲרּבֹול ֶת ֶ
ּתְִדאַג הַ ַ
אֲנַחְנּו ּכְב ָר ֹלא ּבְעֵין יַּב ְרּוד ,לְפָחֹות ּכְב ָר
ֹלא קֹוְראִים לַּמָקֹום הַּז ֶה ּכַכ ָה יֹותֵר.
ׁשל ֶט ".אֹוִריאֵל הִֵרים
תּכ ֵל מַה ּכ ָתּוב ּב ַ ֶ
ּת ְס ַ
ִ
ּמב ְנ ֶה הַּג ָדֹול
מעַל הַ ִ
ׁש ֵ
אֶת עֵינ ָיו וְג ִיל ָּה ֶ
ׁשל ֶט ּובֹו ּכ ָתּוב ּב ְאֹותִיֹות ְמאִירֹות
יֶׁשְנֹו ֶ
עֵינ ַי ִים "ּב ְרּוכ ִים הַּבָאִים לְעָפְָרה!" ׁשּוב
חִיֵיְך ו ְ ָאמַרּּ" :ב ְאֹותֹו עֶֶרב ,חָנ ַן ּפֹוַרת ָאכ ֵן
ׁשכ ְנֵעַ אֶת ׂשַר הַּב ִיטָחֹון לָתֵת
הִצְל ִיחַ ל ְ ַ
ּתּכ ֵן ּבְעֵין יַּב ְרּודּ .בַהַ ְתחָל ָה
ׁש ַ
ל ַעֹוב ְִדים לְהִ ְ
ָקְראּו לַּמָקֹום "ּבַעַל חָצֹור" ,אְַך ּבַהֶ ְמׁשְֵך
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