סיפורו של מקום הגל-עד לשינוי

"ו

יְצַו מֹׁשֶה אֶת הַ ְלוִּי ִם נֹ ְׂשאֵי אֲרֹון ּבְִרית
ה' לֵאמֹר ,לָֹק ַח אֵת ֵספֶר הַּתֹוָרה הַּז ֶה
ו ְ ַׂש ְמּתֶם אֹתֹו ִמּצַד אֲרֹון ּבְִרית ה' אֱֹלקיכ ֶם
וְהָי ָה ׁשָם ּבְָך ְלעֵד( "...דברים ל"א כ"ה ,כ"ו) .ספר
תורה זה ,אשר שוכן בבית המקדש ,שימש
כעדות לברית שבין הקב"ה לעם ישראל
למען ילכו המלכים והעם בדרכי ה' בכל
תחומי החיים .התזכורת לברית זו נמצאת
בהיכל ה' במקום אשר נמצא סמוך לבית
המקדש בירושלים .שם ,יכול המלך יום יום
לקבל תזכורת ולנווט את חייו וחיי נתיניו
בדרך הברית .בקריאה פשוטה של ספר
מלכים ניכרת חוסר דבקותם של מלכי בית
יהודה בברית הכרותה בין ה' לעם כאילו
הספר נעלם מעיניהם ומליבם .בספר מלכים
ב' (כ"ב ,ג'  -ה') מבקש יאשיהו משריו לערוך
מגבית על מנת לתקן ולשפץ את הפרצות
אשר נפרצו בבית המקדש ָׁ ..." -שלַח הַ ֶּמלְֶך
אֶת ָׁשפָן ...וְיִּתְנּו אֹתֹו ְלעֹׂשֵי הַ ְּמלָאכ ָה ֲאׁשֶר ְּבבֵית
ה' ְל ַחּז ֵק ּבֶֶדק הַ ָּבי ִת" (שם).
במסגרת התיקונים מצא חלקיהו הכהן
הגדול את ספר התורה .מקובל להניח
שמדובר על הספר אותו נצטוו בני ישראל
להניח בצד הארון לעדות .הספר הוחבא
ככל הנראה במהלך שנות מלכי יהודה
החוטאים ,ע"י כהנים יראי ה' אשר חששו
לגורלו של הספר .לפי חז"ל מצאו את הספר

פתוח במקום בו כתוב" :ארור אשר לא
יקים את דברי התורה הזאת "...הדבר עורר
את יאשיהו המלך לחשוש לגורלו ולגורל
ממלכתו מכיוון שידע את מצבו הרוחני
של העם ושעבודת ה' אינה נעשית לא רק
בירושלים אלא בכל מקום ברחבי הממלכה
בניגוד לכתוב בתורה.
יאשיהו מתחיל לנהל רפורמה ארצית-
ממלכתית על מנת לקיים את דברי
התורה ובעיקר את הציווי אודות עבודת
ה' בירושלים בבית המקדש .לרפורמה
של יאשיהו יש עדים מאובנים הפזורים
במקומות שונים בארץ  -מהרי ירושלים ועד
בקעת ערד .במערב ירושלים סמוך לקרית
יובל נמצאו רגמים (ערימת אבנים) אשר
נאספו ונערמו ע"י בני אדם .חפירתו של
אולברייט ,מחלוצי המחקר המקראי בארץ
ישראל בראשית שנות העשרים של המאה
ה– ,20העלתה כי יש לתארך את הרגמים
לתקופת המקרא .בחפירות נוספות שנעשו
בראשית שנות החמישים נמצאו עדויות
לכך שהרגמים שייכים לתקופת הברזל
ב' (תקופת המלוכה) למאות השביעית
והשמינית לפנה"ס .מתחת לרגמים נמצאו
מבנים קטנים מרוצפים ועליהם שרידי
פחם .יתכן ומדובר על במות אשר בימי
יאשיהו בוטלו ע"י כיסוים בערימות האבנים

מבט להתיישבות
מתחברים לחברון

ב

ד בבד עם התעוררות רוחנית
המאפיינת את החודשים אלול
ותשרי בכל הארץ ,ניכרת
התעוררות בפעילות הרחבה של עלייה
לתפילות ,ביקורים ,סיורי סליחות ,טיולי
מורשת ועוד .בחודשים האחרונים מורגשת
עלייה ניכרת במספר היהודים המגיעים
לחברון ,ולעיתים קרובות מערת המכפלה
מלאה עד אפס מקום .המנהג להתפלל
בקברי צדיקים בערב ראש חודש אלול
ובערב ראש השנה נזכר במקורות רבים,
ולאחר שזכינו בדורנו לפתיחת שערי מקום
מנוחתם של האבות והאמהות  -באים
יהודים רבים בארץ ובעולם כולו להתפלל
בקברי הצדיקים הקדומים ביותר ,במקום
המתואר במדרשים ובזוהר כ"פתח גן
עדן" ,בו עולות התפילות למרומים.
בערב ראש חודש אלול ,היום המכונה
"הילולת אבות" ,נהרו למעלה מרבבת
יהודים למערת המכפלה וסימנו את
הכיוון :עם ישראל מחפש שורשים,
משמעות והתחברות .בין הבאים נראו
רבנים ואדמו"רים ,אברכים ותלמידים ,וגם
גברים ונשים שזו להם הפעם הראשונה
בחברון וכאלה שהתפילה אינה שגורה
דרך קבע על שפתיהם .כולם מגיעים
אל האבות והאמהות  -אשר כדרכם של
הורים ,ידיהם פתוחות לכל ילדיהם .כעת
מתמקדות ההכנות בחגים הקרבים:
 בימי ראש השנה יבואו רבים
להתארח בחברון ובקרית ארבע ,להתפלל
בימי הדין והרחמים ליד האבות.

 בעשרת ימי תשובה בז' תשרי
יתקיים האירוע המסורתי המרכזי -
מעמד הסליחות המרכזי עם הראשון
לציון הרב מרדכי אליהו שליט"א ,ורבנים
גדולים נוספים .בשעות הערב ,קודם
אמירת הסליחות ,ייערך ערב התעוררות
חווייתי "חוזרים אל האבות" ,עם
תכנית עשירה לבנים ובנות בנפרד .עם
הבנות ישוחחו :נועה ירון–דיין מחברת
הספר "מקימי" ,הראל חצרוני ,שרה
נחשון ועוד .הבנים יסיירו בסמטת הגבורה
עם הקב"ט המעוטר אליהו ליבמן ,ישמעו
על סודות מערת המכפלה מפי נעם ארנון,
וישתתפו ב"טיש" עם הרב דודי פוטש.
 בחול המועד סוכות ,תתקיים בע"ה
שמחת בית השואבה המסורתית
בחברון בהשתתפות גדולי הזמר
החסידי ישי לפידות ,מנדי ג'רופי ,עדי
רן ,אודי דוידי וכו' והפתעות נוספות .כל
המבקרים והעולים לחברון ,בנוסף לחוויה
והתחברות אישית  -בונים נדבך נוסף
בחיבור עם ישראל לאבותיו ,שורשיו,
מורשתו וארצו .ניתן להגיע לחברון ברכב
פרטי או באוטובוס אגד קו .160
לפרטים והסעות:
היישוב היהודי בחברון 02-9965333
או באינטרנט# www.hebron.org.il :
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תל ערד

הגדולות .לדעתו של פרופסור יהודה אליצור
כיסוי האבנים נועד לבטל ולטמא את הבמות
שנועדו לעבודת ה' משום שהעם לא היה
בנוי ומוכן להרס טוטלי של הבמות .הרס
טוטלי היה אולי מביא להופעתה מחדש של
תופעת הבמות בעם ולכן יאשיהו גונז את
הבמות מתחת לגלי האבנים.
בתל ערד ישנה מצודה מתקופת המלוכה
ובה מקדש עם דביר ומזבח אדמה .במקום
נמצאו חרסים (אוסטרקונים) ובהם מספר
שמות  -חלק מהם שמות של משפחות
כהונה המוכרות מהתנ"ך (כמו "פשחור").

העבודה בתל ערד הייתה ככל הנראה לשם
ה' וכהנים הובילו אותה  -וכל זאת בניגוד
לציווי החוזר על עצמו מספר פעמים בספר
דברים "במקום אשר יבחר ה' ."...את הדביר
בתל ערד חוצה קיר שמטרתו לבטל את
הדביר .גם כאן אין שבירה וניפוץ המקדש
אלא ביטול חלקים ממנו וכך גניזתו וביטולו
לעתיד לבוא .יאשיהו הבין כי פעל בצורה
לא נכונה ומיד חזר בו ועשה תשובה ,אך
לא בצורה קיצונית של השמדת הבמות
והמקדשים אלא ביטולם וגניזתם .אולי גם
לנו יש ללמוד ממעשיו של יאשיהו לעשות
ולתקן את דרכינו באופן שמתאים לאופיינו
ומצבנו הרוחני  -פעולות דרסטיות עלולות
גם לשבש את תהליך התיקון.
לקראת השנה החדשה אנו מאחלים
לעצמנו להתחדש כל רגע ורגע ולמצוא בנו
ספרים רבים אשר הוחבאו במהלך שנות
חיינו ובעקבות מציאתם לא להירתע משינוי
דרכנו .שנה טובה# .

למתניה וריקי שפירא

מזל טוב

למכירה
מזדה לנטיס

להולדת חדוה
בית מועצת יש"ע

מודל 2000
מצב מצוין

למשה וידידה מאירסדורף

מזל טוב

052-8903906
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להולדת עדי רחל
בית מועצת יש"ע

תחיית האומה היא היסוד
.של בנין התשובה הגדולה
תשובת ישראל העליונה ותשובת
.העולם כולו שתבוא אחריה
)' פסקה א, פרק י"ז,( אורות התשובה


 
  
 

 

  
 







             
         
              
            
              
       

 
          
      
       

      
    
     
    

   

     




            

דרושה
בת שירות לאומי

למכירה
בגינות בית אל
דו–משפחתי
 מעטפת+  מ"ר100

עבודה עם ילד מיוחד
מובטחת עבודה מאתגרת
 באווירה משפחתית,ומשמעותית
והדרכה צמודה

03-9363249

054-5644070

לוח תפארת ישראל

בקרו באתר
האינטרנט החדש
של מועצת יש"ע

דיג

י

טלי

מ

מו
חש

ב

www.myesha.org.il

חובה בכל בית כנ
סת052–3765270
:שמעון
www.si–or.com
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

דרך המלך  -פתיחת כביש ירושלים  -הרודיון בשבוע שעבר

על הפרשה ניצבים-וילך
הרב רמי רחמים ברכיהו  -רב היישוב טלמון

כבני מרון

א

ת מעמד המשפט והדרך בה דן הקב"ה
את כל באי עולם בראש השנה ,תיארו
רבותינו ז"ל במשנה" :בראש השנה כולם
עוברין לפניו כבני מרון שנאמר 'היוצר יחד לבם
המבין אל כל מעשיהם' (תהלים ל"ג) (ראש השנה
פרק א’ משנה ב’) .חכמי התלמוד ניסו להתמודד
עם כוונת המילים "כבני מרון" ולשאלת חכמי
התלמוד מאי כבני מרון? נתנו שלושה פירושים
שונים" :הכא תרגימו כבני אמרנא .ריש לקיש
אמר :כמעלות בית מרון .אמר רב יהודה אמר
שמואל :כחיילות של בית דוד" (ראש השנה י”ח,
א’) .בבבל תרגמו את המילה מרון לכבשים וביאר
רש"י שהכוונה לכבשים שמונין אותן לעשרן,
ויוצאין זה אחר זה בפתח קטן ,שאין יכולין לצאת
כאחד .בארץ ישראל ביאר ריש לקיש שהכוונה
למקום גאוגרפי  -מעלות בית מרון ,והרעיון
של הדימוי הוא שבמעלות בית מרון הוא מקום
מסוכן ואין שני אנשים יכולים לילך זה בצד זה,
שהעמק עמוק משני צידי הדרך .ואילו שמואל
ביאר שהכוונה לחיילותיו של בית דוד ,ומרון -
לשון מרות ואדנות ,והדימוי הוא לשעת יציאתם
לקרב שהיו החיילים נמנים זה אחר זה (רש"י שם).
בפשטות על פי כל הפירושים מדובר במעמד
שיש בו סכנה ויש בו חריצת דין ,אלא שיש לשאול
מדוע לא הסתפקו בביאור אחד כדי להמחיש כי
יום ראש השנה הוא יום שיש בו סכנה?
יש שביארו שיש כאן תיאור של שלושה סוגי
אנשים הניגשים למשפטם ביום ראש השנה.
הקבוצה הראשונה היא קבוצת אנשים החיים
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:21
19:31

שכם
18:26
19:31

את שגרת חייהם ולא מודעים לכך שהם נשפטים
ונידונים על גורלם ,כאותם הכבשים ,שאינם
מודעים לכך שהדרך בה הם מובלים ,היא דרך
שעלולה לשנות את כל חייהם ,ושבסופו של
המסלול עלול אחד מהם להיות מסומן כמעשר
וכקורבן .אמנם הקבוצה השניה עליה רמזו
רבותינו מתאפיינת בכך שהם מודעים לכך שיום
ראש השנה הוא יום בו קובעים גורלות לכל השנה
כולה ,הם אינם מזלזלים במשמעות היום הגדול
והנורא ,יחד עם זאת הם אינם עושים מאמץ–על
להתכונן לקראת המשפט וחריצת הדין .קבוצה
זו ,מתעוררת לחיים רק בסמוך לראש השנה
כאותם אלה העולים בעליית בית מרון ,שעל
ידי בירור הם יודעים אם לעלות במעלה ההר
אם לאו .ואילו הקבוצה השלישית ,משולה היא
לחיילותיו של בית דוד ,המודעים לתפקידם
ולסכנה לפניה הם עומדים ,ולנוכח פני הסכנה הם
אינם נשארים אדישים ,הם מתאמנים ומכינים
את עצמם לקראת היום הנורא.
אולם יש מקום לבאר גם באופן אחר את דברי
רבותינו לפיהם אין מדובר בשלושה סוגים של
בני אדם הנידונים בראש השנה אלא על שלוש
קטגוריות בהן שופט הקב"ה את האדם מישראל:
בקטגוריה האישית הקהילתית והלאומית .ביום
ראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני
מרון  -בתחילה הקב"ה דן את האדם באופן
אישי על זכויותיו וחובותיו ,על הדברים שעשה
במשך השנה כולה כדין העולה בעליית בית מרון

תל אביב חיפה
18:27
18:36
19:33
19:34

המשך בעמ' 6

חברון
18:35
19:32

באר–שבע
18:37
19:33

חדשות ישע
פתיחת כביש ירושלים  -גוש הרודיון
גוש עציון מקווים כי הדבר יביא להרחבת
ולהתבססות היישובים בגוש הרודיון.
ראש המועצה שאול גולדשטיין אמר באירוע
הפתיחה החגיגי" :הכביש הזה מסמל יותר
מכל את החיבור המחודש המהיר והחשוב של
גוש הרודיון לירושלים .ירושלים לא תהיה
בטוחה ללא גוש הרודיון .ללא השליטה באזור
 ירושלים בסכנה .ולכן החיבור הזה מחזקאת ירושלים ,ואנחנו בתור שומרי ירושלים
ממשיכים לנסוע בכביש הזה ולאכלס את גוש
הרודיון עוד ועוד למשך הרבה מאוד שנים".
השר אביגדור ליברמן תושב נוקדים שהיה
בין הדוחפים של הפרויקט וזכה שאמצעי
התקשורת יצמידו את שם הכביש לשמו אמר
בטקס" :מה שהתרחש באזור שלנו בתקופה
האחרונה מאוד סמלי  -שני אירועים חשובים.
הראשון ,מציאת קבר הורדוס בהרודיון והאירוע
השני ,פתיחת הכביש .הדבר יביא לזריקת עידוד
בתיירות ולסיוע בפיתוח של כל האזור".
בשלב הנוכחי הכביש יהיה פתוח בין
השעות  6:00בבוקר ל– 18:00בערב בלבד אך
ורק לכלי–רכב פרטיים .במועצת גוש עציון
פועלים בימים אלו מול גורמי הביטחון על מנת
להרחיב את שעות הפעילות ולהסדרת נושא
מעבר רכב כבד בציר .נסיעה טובה ובטוחה! #

בטקס חגיגי ובהרמת כוסית "לחיים" נחנך
ביום שישי האחרון כביש ירושלים  -גוש
הרודיון (המכונה גם עוקף זעתרא או כביש
ליברמן) המחבר את גוש הרודיון ויישובי מזרח
גוש עציון ובהם נוקדים ,תקוע ,כפר אלדד ,מצד
ומעלה עמוס לירושלים.
סלילת הכביש החלה לפני קרוב לעשר שנים
אולם לאחר פרוץ מלחמת אוסלו הציר נחסם
לתנועת הישראלים והעבודות בו נפסקו .לאחר
מאמצים רבים נמשכה סלילתו לצד השלמת
סידורי הביטחון אשר יאפשרו נסיעה בטוחה.
הציר ,ששימש עד כה רק את האוכלוסייה
הפלסטינית ,ישרת למעלה משלושת אלפים
ישראלים ויחבר את האזור לשכונת הר חומה
בירושלים .הדרך החדשה תקצר את זמן הנסיעה
לבירה בכארבעים דקות ובמועצה האזורית

פגישת ראשי מועצת יש"ע
עם שגריר בריטניה בישראל
לשעבר ושליח הקוורטט למזרח התיכון בהווה,
המבקר בישראל השבוע .במכתב ששלח השבוע
השיב השגריר לדיין כי אכן העביר את הבקשה
לבלייר# .

שגריר בריטניה בישראל ,טום פיליפס נועד
בשבוע שעבר עם ראשי מועצת יש"ע ,על פי
הזמנתו .השגריר אירח את ראשי המתנחלים
במסעדה יפואית כשרה לארוחת ערב להחלפת
דעות ולהצגת עמדות בנושאים מדיניים.
השגריר ביקש לשמוע על הלכי הרוח
וההשקפות בקרב ציבור המתיישבים והביע את
עמדת מדינתו בנושאים המרכזיים שעלו בדיון.
הפגישה התנהלה ברוח לבבית והשתתפו בה
השגריר ועוזריו וכן יו"ר מועצת יש"ע דני דיין,
בנצי ליברמן ראש המועצה האזורית שומרון
ושאול גולדשטיין ראש המועצה האזורית
גוש–עציון .זו הפעם הראשונה ששגריר מדינה
מובילה בינלאומית מזמין את ראשי יש"ע
לפגישה כזו ובעתיד צפויות פגישות נוספות.
דיין ביקש את עזרתו של פיליפס בארגון
פגישה עם טוני בלייר ,ראש ממשלת בריטניה

יריד יש"ע
לקראת החגים
ביום שני הקרוב ,כ"ז אלול התשס"ז,
( )10.9.07יתקיים יריד מוצרים מיש"ע לקראת
ראש השנה.
ביריד יהיה ניתן לרכוש דבש ,יינות ,מתנות
ועוד  -הכל מתוצרת יש"ע .האירוע יתקיים
במרכז הישראלי ,רח' קרן היסוד  ,22ירושלים
בין השעות .15:00 - 10:00
לפרטים 054-4584109 :דינה #

התפכחות
נשיא המדינה שמעון פרס:
"בשביל מה עזבנו את עזה?"

הצרפתים
מצטרפים לבנימין

נשיא המדינה שמעון פרס
נפגש בתחילת השבוע עם
קנצלר אוסטריה ,ד"ר אלפרד
גוזנבואר .במהלך הפגישה
אמר פרס את הדברים הבאים:
"עברנו יום קשה בשדרות ,שבע
רקטות נפלו וכמעט הרגו את ילדינו
זה מצב בלתי נסבל ויש לכך כתובת
אחת ,החמאס .ישראל עזבה את עזה
לגמרי .לא נשאר אזרח ישראלי אחד
בשטח .אני שואל היום בשביל מה?
יש לחמאס מטרה אחת ,להשמיד
את מדינת ישראל .יש כאן סכנה
לכל העולם החופשי .יש גבול למה
שישראל תהיה מוכנה לסבול" #
( ,YNETכ' אלול התשס"ז)3.9.07 ,

בימים אלה של סוף הקיץ ,מגיעים כמדי שנה
עולים חדשים מצרפת ליישובי בנימין.
בשבועות האחרונים הגיעו  12משפחות והחלו
את תהליך ההתאקלמות בארץ בשיטת העלייה
הקבוצתית ,שבה הקבוצה תומכת ומסייעת
למשפחה הבודדת להתמודד עם קשיי הקליטה.
העולים החדשים לומדים באולפן בעפרה ,יישוב
ותיק ומנוסה בקליטת עולים .לכל משפחה חדשה
הוצמדה משפחה מאמצת מהיישוב ותגבור
מיוחד ניתן לילדי העולים בבית הספר .לעלייה
קדמו סדרת מפגשי גיבוש עוד בצרפת ,שבשיאם
 שבת גיבוש מיוחדת בהשתתפות ראש המועצההאזורית מטה–בנימין פנחס ולרשטיין .לאחר
סיום תהליך הקליטה וההתאקלמות יתפזרו
העולים החדשים בין היישובים הרבים באזור שם
יקימו בע"ה את בתיהם# .
2

יש"עמדה

אל ,עפרה או מעלה אדומים .אם רוצים לפתור
בעיות יש לפתור אותן במבט רחב יותר לגבי
כלל ההתיישבות .לא ייתכן שיישובים ,שכונות
חדשות וכל אישור בנושא ההתיישבות יהיו בני
ערובה בידי משוגות פוליטיות.
הידברות בשקיפות מלאה  -ראשי
המועצות האזוריות והמקומיות נמצאים בקשר
מתמיד עם תושבי המאחזים שבתחומם .הם
גם שותפים מלאים להתדיינות מול נציגי שר
הביטחון .אם וכאשר יגיעו המגעים לשלב מעשי
ותוצג בפנינו הצעה לפיתרון על פי הקריטריונים
דלעיל ,ואנו נעריך כי נשמרים עקרונותינו
לחיזוק וביסוס ההתיישבות ,נביא אותה בפני

לא נעמוד מנגד  -האחריות מחייבת
תושבי המאחזים .בכל מקרה מועצת יש"ע
לא תחתום על שום הסכם מאחורי גבם של
האנשים שאותם היא מייצגת.
בחינה עניינית של כל נקודה  -ההתיישבות
בארץ ישראל אינה סחורה הנמכרת בבזאר תורכי,
לא נסכים לנהל מו"מ עבור מספר מאחזים
בתמורה לפינוים חלילה של מאחזים אחרים .כל
נקודה תיבחן לגופה אנו נציג את כל הטיעונים
המאוששים את אחיזתנו במקום ונדרוש את
האישור הפורמאלי ע"מ להכשיר את המקומות
תוך מתן פתרונות מקומיים באם ישנו צורך .רק
במקומות שלא ניתן להסדיר יש לבחון הקמת
חלופה אשר תעמוד בתנאים הבאים:
 שמירה על מרקם החיים הקיים  -קביעה
שכל הקהילות שהוקמו תישארנה במרקם
חייהם הקיים ומציאת פתרון יישובי כקהילה
במצב שלא ניתן להכשיר את המקום בשום
דרך אחרת .אם במסגרת הפתרון הכולל
נצטרך להעתיק קהילה למקום סמוך למקום
המאחז כיום נשקול זאת ונביא את ההצעה
לדיון עם תושבי המקום ולהכרעת מנהיגי
הציבור בהתיישבות.
 השארת נוכחות יהודית בכל מקום  -גם
מקום שחלילה נאלץ לעבור ממנו למקום
סמוך ,לא יפול חלילה לידי האוייב הערבי
אלא יישאר בחזקה יהודית בצורות שונות.
 הפתרון שינתן יהיה חוקי ומאושר  -לא
נסכים לפתרונות אשר ייעשו כגנבים בלילה.
כל פתרון חייב להיות חוקי ועם כל האישורים
הנדרשים ע"מ שלא נמצא את עצמנו פותרים
בעיה אחת ויוצרים במו ידינו בעיה חדשה
ומואשמים שוב בהתנהגות בלתי חוקית.
כמובן שמעל הכל עומד עיקרון–על שאותו
הזכרנו בתחילה :שמירה ,חיזוק ,ביסוס ופיתוח
ההתיישבות .תחת הכותרת מאחזים נמצאים
יישובי קבע ושכונות רבות ביישובים .מתוך
עשרות המקומות שניתן להסדיר את מעמדם
בקלות ישנם מאחזים בודדים שבהם ישנה
מורכבות בעייתית יותר :קרקעות שלא עלה
בידנו להשלים את תהליך הרכישה או מקומות
שאולי יתברר שהערבים רימו אותנו והמכירה
שם בעייתית ,או שאישורים המצויים בידינו
אינם תואמים את אשר בוצע בשטח .אבל הרוב
המוחלט של המאחזים מצוי במצב בו ניתן
להסדיר את חוקיותם בחתימה של שר הביטחון
בלבד ,זאת כפי שנדרש בכלל יישובי יו"ש עלפי
החלטות הממשלה שהוסדרו בחוק שנחתם בצו
של אלוף הפיקוד.
בטיפול אמיתי מקצועי וענייני בסוגייה
אפשר להגיע להסכמות ולהמנע מהחלטות
חד–צדדיות שכנראה תהיינה לרעתנו .חובתנו
לעשות הכל על מנת למנוע מראות קשים
כפי שהיו בעמונה אך באם נתקל באוזניים
אטומות ובחוסר נכונות לדיון ענייני נאלץ
לצאת למערכה להגנה על ההתיישבות ,וננהל
מאבק עיקש נחוש ותקיף לשמירה על שלמות
היישובים והמאחזים# .

בימים האחרונים אנו עדים לקולות ומאמרים
ביחס להסכם מאחזים חדש המתגבש בין ראשי
מועצת יש"ע והמועצות ביהודה ושומרון לבין
נציגי משרד הביטחון .אותם כותבים מתייחסים
בשלב הנוכחי לביצה שטרם נולדה .ראשית יש
לציין ,שהדרגים במועצת יש"ע פועלים על
פי עיקרון יסודי והוא :שמירה ,חיזוק ,ביסוס
ופיתוח ההתיישבות בכל אתר ואתר .זהו קו
מנחה בכל פעולותינו .בכל צומת דרכים או
התלבטות שמתעוררת לגבי מהלך כזה או
אחר נבדקת קודם כל שאלת היסוד האם
הדבר יסייע ויעזור לחיזוק ההתיישבות .לא
יזמנו את הדיון בעקירת המאחזים .מעל אותן
נקודות התיישבות מתנוססים שני איומים
קיומיים :האחד של בג"ץ ,בעקבות עתירה של
תנועת "שלום עכשיו" יחד עם פלסטינים כנגד
המאחז מגרון ,והשני של המערכת המדינית
הפוליטית הרוצה להיפטר מתפוח האדמה
הלוהט שנקרא מאחזים אחת ולתמיד  -ולהיפטר,
משמעו סילוק והחרבת נקודות התיישבות
רבות ביו"ש .נקודת המוצא הבסיסית שלנו
היא כי אם לא נפעל ונשאר אדישים לתהליכים
המתרחשים בנושא המאחזים נמצא את עצמנו
עומדים מול שוקת שבורה במאחזים רבים ,גם
במקומות שהמרחק בינם לבין אישור והכשרה
סופית הוא רק חתימתו של שר הביטחון.
ביום שני הקרוב ,ערב ראש השנה התשס"ח,
התחייבה פרקליטות המדינה לבג"ץ בשם
משרד הביטחון להשיב על עתירות של
פלסטינים ושלום עכשיו נגד היישוב מיגרון
שבבנימין ,ולהציג תוכנית כוללת של משרד
הביטחון לפינוי מאחזים .כמעט שנה חלפה
מאז הוגשה העתירה נגד המאחז ,אבל המדינה
בכל פעם ביקשה לדחות את תשובתה לבג"ץ,
אולם אין כל ביטחון שתינתן דחייה נוספת.
משמעות הדבר כי אם משרד הביטחון לא יניח
בפני בג"ץ תשובה מפורטת כפי שהתחייב,
עלולים השופטים להכריע על עקירת מיגרון
ומתן קצובת זמן למדינה ל'טיפול' במאחזים
הנוספים .בשל כך במטרה למזער את הנזק
עד כמה שניתן או אולי אפילו למנוע אותו
מתקיימת הידברות מול נציגי משרד הביטחון.
התעלמות ,עצימת עיניים או ניפוץ חרב
האיומים אינם תחליף לטיפול אחראי וענייני
במצב המסובך .בשלב הנוכחי אין עדיין החלטה
כל שהיא או הצעה מעשית לפיתרון הסוגייה
אלא רק פגישות ובהן חילופי מידע ,והצגת
מסמכים על מעמד הקרקעות ,מועדי ההקמה
והאישורים שנתנו להקמת המאחזים.
כל הדיונים מתנהלים כאשר מספר עקרונות
מנחים אותנו:
מתן פתרון רחב  -הסדר רחב לנושא
המאחזים ולא נקודתי באשר למגרון או ליישוב
אחר .אין אפשרות לעבוד בשיטת הסלמי,
ולהיות נתונים לסחיטה .לא נוכל להסכים
לפתור היום את סוגיית מגרון ומחר יציגו
בפנינו דרישה לפינוי מאחז סמוך לעלי ,בית
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מורה סעדיה מעטוף זצ"ל נולד בעיר חבאן
שבתימן בשנת תרצ"ב ( )1932להוריו יצחק
וכד'רה .בילדותו התחנך על ברכי אביו
ולמד אצל המורי סלימן בן מוסא זצ"ל אצלו למדו
דורות רבים תורה והלכה וממנו קיבל את האהבה
לחינוך .כשבגר המשיך את לימודו תחת חסותו של
דודו הרב שלום יצחק מעטוף זצ"ל ,רבה של עדת
חבאן ,שלימדו ערכים לאהבת התורה והעבודה.
בשנת תשי"א ( )1951עלה הרב סעדיה לארץ
ביחד עם כל העלייה מחבאן שלוש שנים לאחר
קום המדינה .הייתה זו תקופת הצנע .הרב סעדיה,
במקביל ללימודיו ,סייע למשפחתו בפרנסת הבית
ועבד קשה בפרדסים של רחובות הסמוכים למחנה
העולים זרנוגה בו גרו .כבר אז הייתה ניכרת בו
התשוקה הגדולה ללימוד תורה והעמקה בה ומדי
יום היה מגיע לכיתה ,לוקח את החומר הנלמד
לביתו ,לומד ומשנן .בשנת  1952הקימו יוצאי חבאן
את מושב ברקת שבשפלה ,הסמוך למושב טירת
יהודה ולנתב"ג .עם המעבר למושב המשיך הרב
סעדיה לחפש עבודות מזדמנות לפרנסתו.
בשנת תשט"ו ( )1955התחתן עם זוהרה תיבדל"א,
התקבל ללימודי הוראה בגבעת וושינגטון ,השתלם
בהוראה וסיים בהצלחה .למרות קשיי הפרנסה
נחישותו ללמוד לא נעצרה ואשתו עודדה אותו
להמשיך וללמוד .כשסיים את לימודיו החל לעסוק
במקצוע החינוך וההוראה ובמקביל סיים לימודי
תואר ראשון בתנ"ך באוניברסיטת בר אילן .את
התואר השני קיבל עבור ספרו הראשון 'יהדות חבאן
בדורות האחרונים' שסוקר את מנהגי העדה ,אופי
חייהם בין הגויים תוך גאווה והקפדה על הבלטת
יהדותם (בניגוד לבני תימן במחוזות אחרים שסבלו
רבות מהתעללות ומגזירות שונות) והעלייה לארץ.
בספרו מתאר בין השאר הרב סעדיה את הרגעים
האחרונים בחבאן" :לאחר צפייה והמתנה בכיליון
עיניים הגיעו  8משאיות ביום שישי כ"ב תמוז
לחבאן בשעות הצהריים והמתינו כל יום שישי
ושבת ליד המחכמה (מפקדה או משרד) עד יום
ראשון בצהריים .כל הקהילה עלתה למשאיות עם
כל החפצים הדלים שהצליחו לקחת ...אבי ,יצחק
בן סאלם זצ"ל ,היה האחרון אשר יצא משכונת
היהודים ועלה למשאית אחרון .כל בית שהתרוקן
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גדולי ישראל

ערבי חבאני  -עברי' בו עסק עד ליום נפילתו
למשכב ממנו לא קם.
המורה סעדיה פעל במשך כל חייו עם הנוער
ותושבי המקום בכל שכבות הגיל .הוא היה פנוי
תמיד לכל צורך של תלמיד או מבוגר כאחד והיה
נרתם לכל משימה אליה נדרש ביישוב .במשך כל
חייו הרביץ תורה וערכים לאהבת האדם והארץ
שלא על מנת לקבל פרס .כל רצונו ושאיפתו היא
לזכות את הרבים כפי שניתן לצטט מדבריו הקדמה
ַ
לספרו 'צחות הלשון'" :ויהי רצון שבזכות הרצון
העז להיות מזכה הרבים ,יגלגלו זכות על ידי זכאי
ויתקיים בי מאמר חז"ל 'כל המזכה את הרבים זכות
הרבים תלויה בו" .בביאורו על פרשת ניצבים עסק
המורה סעדיה בשאלת האברבנאל כיצד ניתן לחייב
את הדורות הבאים לשבועה ולברית של בני ישראל
היוצאים ממצרים לקב"ה" :וכתב האברבנאל ' -והיה
עניין זה שלא בחרבם יירשו ארץ ,ולא הורישוה
מאבותם אבל שהשי"ת נתָנה להם לא במתנה כי
אם בתורת הלוואה כמו שכתוב והארץ לא תימכר
לצמיתות כי לי הארץ ושיתחייבו לעבוד בה את
אדוני הארץ '.אם כן  -כותב מורי סעדיה  -לפי
אברבנאל כל אחד ואחד מישראל ובכל הדורות
התחייב בברית זו כי :א .אבותיו קבלו את הארץ רק
בהלוואה .ומן הדין חייב הבן לפרוע את ההלוואה
שאביו חייב כמו שהוא זוכה בירושת נכסי אביו .ב.
אבותיו הם עבדי ה' וקניינו ,ולכן גם הבנים הם קניין
האדון ואינם יכולים להשתחרר בעצמם מעבדותו".
בשבת 'כי תצא' ,י"א אלול תשס"ו ,לאחר ייסורים
קשים ,החזיר המורה סעדיה את נשמתו לבוראו
כשאשתו בניו ובנותיו סובבים את מיטתו .בהלווייתו
סיפר ראש כולל האברכים בברקת" :כשהגעתי
ליישוב ביום הראשון פגשתי בו כיוון שביתו הוא
אחד הראשונים ביישוב .כמו תמיד מאז אותה
פעם גם אז היה עם ספר ביד .כשראה אותי שאל
למעשיי וכשסיפרתי לו על הכולל שעומד לקום
אמר' :אם כך בוודאי אתם צריכים לעזרה כספית'
ומיד רשם לי מספר המחאות .כבר ראיתי אנשים
שתורמים להאדרת התורה אבל התשוקה שבה הציע
זאת מעצמו ורץ כדי להביא את פנקס ההמחאות
עוררה בי תדהמה .מיד לאחר מכן שאל לשעות
הלימוד וביקש לקבוע לו חברותא עם אחד הבחורים
הצעירים .ולמרות גילו המבוגר ומחלתו הקפיד בכל
מזג אוויר על קביעות זו" .בן  75היה מורי סעדיה
במותו .הוא הותיר אחריו תלמידים רבים ,בנים
ממשיכים בדרכו בחינוך ובהתיישבות .שניים מבניו
נמנו על המגורשים בגוש קטיף בקיץ תשס"ה# .

הרבים תלויה בו

מתושביו עומד העסכרי (חייל ממשמר המלך)
ליד הדלת ,נועל אותה ,ולוקח את המפתחות כדי
למוסרם למלך .הערבים יצאו בהמוניהם לראות
את התכונה הגדולה שבה נעקרת ממקומה קהילה
שחייתה במקום מאות ואולי אלפי שנים .בעיני רבים
מהערבים נראו דמעות ,אם מרוב התרגשות מעצם
המאורע או מתוך רגש של צער על הפרידה".
למרות התעסקותו בענייני רבנות ולימודיו
באקדמיה ,התואר שליווה אותו לאורך כל חייו
היה  -מורי סעדיה .מורה .משנת תשט"ו ,במשך
 38שנים ,עסק בהוראה לכל הגילים ובמיוחד
בבית הספר היסודי בברקת .כל הדור השני של
יוצאי חבאן שהיו צעירים בעת העלייה לארץ היו
תלמידיו והכבוד והתודה שרחשו לו ,ליוו אותו עד
ימיו האחרונים .תלמידיו יודעים לספר על מורה
עניו שאהב את תלמידיו אהבת נפש ודאג לכל
מחסורם .באותם ימים מורים מקצועיים לא היו
דבר נפוץ ,והמורה סעדיה שימש כמורה לתנ"ך,
לטבע ,לזימרה ואפילו להתעמלות .שיעורי הטבע
שלו היו מתרחשים מחוץ לכיתה שם היה מטפס
עם תלמידיו על הגבעות הסמוכות למושב ומלמד
אותם על הרכב הצמח מהגבעול ועד לעלי הכותרת.
שיעורי התנ"ך שלו זכורים לתלמידיו עד היום על
החיו ּת שבהם ,הנגיעה בהם לחייהם ועל יכולתו
להחיות את המציאות התנ"כית לעיניהם .בשנת
תשנ"ג קיבל את פרס יקיר החינוך הדתי ,ובשנת
תשס"ב ( )2002הוציא את ספרו השני 'מדי שבת
בשבתו'  -ביאורים על התורה תוך פרישת דעות
פרשני המקרא ,ובו נספח 'צחות הלשון'  -כללים
בטעמי המקרא ודקדוקי לשון שהיה בקיא בהם .בד
בבד ,הכין המורה סעדיה עוד שני ספרים הנמצאים
במכבש הדפוס' :דיוואן חבאני'  -לקט נכבד של
חיבורים בשירה ופרוזה של יהדות חבאן ו'מילון
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כבני מרון

ובמידת מעורבותו לצערם של ישראל  -כדין
חיילותיו של דוד שנלחמו מלחמות ישראל.
ביום הרת עולם ,ביום בו מעמיד הקב"ה במשפט
את כל באי עולם ,יש מקום לבדוק את תרומתו
של האדם לא רק ביחס לבני קהילתו ,אלא גם
את תרומתו של האדם ביחס לאומה בתוכה הוא
חי .ימים אלה  -ימי חודש אלול ,ראוי להתחזק
לא רק בפן האישי של תפילה ומצוות ,אלא גם
בתרומה לחיי הרוח והקדושה בקהילה ,ולהוסיף
קדושה ומעשים להתחזק בלימוד ותפילה למען
כלל האומה ובהעצמת מעמד התורה העם
והארץ ,כדי שנזכה לשמוע בשנה זו קול שופרו
של משיח צדקנו אמן# .

המשך מעמ' השער

שהוא ניצב לבדו ואין שני אנשים יכולים לילך
זה בצד זה .לאחר הדין הפרטי שבים ודנים את
האדם כחלק מקבוצה וכחלק מקהילה בה הוא
חי .האדם אינו חי לבדו והוא מוקף בחברה
ובאנשים .מידת תרומתו לכלל או חלילה מידת
הימנעותו מלסייע לכלל ולקהילה גם היא נדונה
ביום ראש השנה כדין הכבשים שאחד מעשרה
הוא קודש לד' .אלא שבכך לא מסתיים דינו של
היהודי והוא חוזר ונידון בפני בי"ד של מעלה
ביחס שלו לכלל האומה הישראלית וביחסו
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השבוע שהיה
כ"ו אלול  -ג' תשרי
כ"ז אלול
תשנ"ג :נחתם הסכם אוסלו על מדשאות
הבית הלבן .הטקס נערך בהשתתפות
ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל ,שר החוץ
שמעון פרס ,נשיא ארה"ב קלינטון ורב
המרצחים יאסר ערפאת ימ"ש.
כ"ח אלול
תשד"ם :מוקם היישוב קריית נטפים
שבשומרון.
תש"ן :מוקמת העיר בית"ר עילית
שבגוש עציון סמוך לחורבות העיר בית"ר
מתקופת בית שני ,שהיתה אחת ממוקדי
המרד הגדול ונפלה לידי הרומאים
לאחר מצור וקרבות קשים .העיר גדלה
תוך מספר שנים והפכה לעיר החרדית
הראשונה ביש"ע שבה גרים כ–35,000
תושבים כ"י.
תשנ"ד :בפיגוע ירי מרכב נוסע נרצח
סמל ויקטור שיכמן הי"ד סמוך לצומת
מורג במהלך סיור רגלי שנערך באזור.
שני חיילים נוספים נפצעו.
כ"ט אלול
תש"ס :סימנים ראשונים לפרוץ
מלחמת אוסלו  -שוטר פלסטיני מהסיור
המשותף פותח באש ורוצח את פקד
יוסי טבג'ה ,שוטר מג"ב שהיה עמו
בסיור .במהומות בהר הבית נהרגים 7
T

מתפרעים .הסתה חסרת תקדים נגד
מדינת ישראל בעולם הערבי
תשס"ג :מחבל חודר ליישוב נגוהות
שבדרום הר חברון ורוצח ביריות את
תושב המקום אייל יברבוים הי"ד ואת
התינוקת שקד אברהם בת שבעה
חודשים בעת שישבו סביב שולחן החג
לסעודת ערב ראשון של ראש השנה.
א' תשרי
תשס"א :פרוץ מלחמת אוסלו.
הסכם אוסלו מתפוצץ רשמית .כוחות
פלסטינים גדולים פותחים במתקפה נגד
היישובים וחיילי צה"ל בכל שטחי יש"ע.
במקביל פותחים ערביי ישראל במהומות
וחוסמים צירי תנועה מרכזים.
ב' תשרי
תשס"א :בקבר יוסף שבשכם ,פורץ
קרב קשה בו נפצע החייל מדחת יוסוף.
הצבא שסומך על ג'בריל רג'וב מתמהמה
בחילוץ הפצוע עד שיוסוף מת מפצעיו.
לאחר שבוע נופל קבר יוסף בידי
הרוצחים השפלים ששורפים ומשמידים
את מתחם הקבר.
ג' תשרי
תש"ס :ישראל מוסרת שבעה אחוזים
נוספים משטחי יהודה ושומרון לרשות
הפלסטינית# .
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מבט של הנוער
לפעמים תוך כדי העשייה ולהט הוויכוחים
נשכחים מאיתנו היסודות החשובים של
משמעות השירות בצבא .לפני הכול ואחרי
הכול השירות הוא מצווה ובכך יש להתמקד.
יוסי לוי ,בוגר מכינה קדם צבאית המשמש
מאז שיחרורו ,לפני כשנתיים וחצי ,כלוחם
ומפקד חי"ר במערך המילואים ,שולח תזכורת
למי ששכח.
יוסי לוי | תושב יש"ע ולוחם חי"ר במילואים

להתמקד בעיקר
התעוררות השאלה סביב סוגיית השירות
הצבאי מחייבת אותנו לחזור אל היסודות.
מתוקף מה התגייסנו עד עכשיו? מה היסוד
שהפך את השירות הצבאי לבעל ערך רב
כל כך ,והאם זה השתנה בעקבות מאורעות
התקופה האחרונה? כיוון שהנושא ארוך
ומורכב אשתדל לקצר ולהתמקד בעיקר.
מאז ומתמיד למדנו שהשירות בצבא הוא
מצווה כפולה :מצוות "עזרת ישראל מיד
צר" (פיקוח נפש של כלל ישראל) .ומצוות
"וירשתם אותה וישבתם בה" (עפ"י הוספת
הרמב"ן לספר המצוות של הרמב"ם) .אלו
שתי הסיבות העיקריות והמהותיות שהפכו
את השירות בצה"ל למצווה.
נוספו על כך עוד כמה סיבות ומניעים
(חשובים יותר או פחות) שדחפו אותנו חזק
יותר לכיוון השירות הצבאי ובייחוד הקרבי,
למשל :חיבור להוויה הישראלית ,תחושת
שייכות ואחדות האומה ,גאווה (מה יותר
מנצנץ מנשק על הכתף ,וסיכה בוהקת
על החזה ,מבטי הערצה ברחוב ,טרמפים
בשפע ,כבוד ביישוב ,ושאר הפינוקים שכל
חייל זוכה להם בבית ובחברה) ,קידוש
שם שמיים ברבים ,הפצת ערכים יהודיים,
קירוב לבבות" ,מגדלור של ערכים" ,מיצוי
היכולות העצמיות ,תחושה של חיזוק
מפעל ההתיישבות (מה יותר מספק מלהגן
על נצרים למשל?) ויש עוד תמריצים רבים
שהיו המנוע מאחורי הנהירה לשירות
הקרבי ...יש לזכור שכל המשברים
האחרונים פגעו רק בדברים הצדדיים,
הנלווים ,ולא ביסוד מצוות השירות בצה"ל.

התגייסנו כי זו מצווה .נקודה .ומצוות
צריך לקיים גם כשקשה .התגייסנו
ונמשיך להתגייס גם כשבצבא יש חילול
שבת ,אך אנו לא נחלל שבת בשום אופן.
התגייסנו ונמשיך להתגייס גם כשבצבא
יש פריצות ,אך אנו נשמור על צניעות
בכל מחיר .התגייסנו ונמשיך להתגייס
גם כשבצבא יש מעורבות פוליטית בלתי
ראויה ופגיעה בהתיישבות ,אך אנחנו
לא נפגע בשום אופן בהתיישבות.
נכון ,לא תמיד הצבא עוסק רק במשימות
צבאיות .כחייל נשלחתי לאבטח את אירועי
ליל יום העצמאות במרכז העיר חיפה,
משימה אזרחית משטרתית מובהקת ,ולמי
שתוהה ,הצניעות לא חגגה שם וגם "תפילה
לשלום המדינה" לא היתה חלק מהלו"ז...
אך אין זה פוגע בעובדה שכאשר שומרים
על הפה ,העיניים ,והלב ,עדיין מתקיימות
שתי "מצוות היסוד" של הצבא .והלא לשם
כך התגייסתי .מה לעשות ,מצוות מקיימים
גם (ואולי דווקא) כשקשה ,ולא נעים,
והסביבה לא כ"כ מפרגנת .ציצית צריך
לשים גם כשמזיעים ,אז בצבא משרתים גם
כשהטרמפים ביישוב כבר לא משהו ,והגבאי
כבר לא ממהר להעלות אותי לתורה כל
שבת ...לקראת ראש השנה עלינו לקלף
את הקליפות .לא התגייסנו כדי לשמור על
הבית ביישוב ,לא כדי לקבל מבטי הערצה
של אחים קטנים ,לא כדי לקבל ממתקים
במחסום ,לא כדי להחזיר בתשובה ,ואפילו
לא כדי "להשפיע" או "לתקן" את הצבא.
התגייסנו כי זאת מצווה .וזה העיקר# .

 5פעמים זכינו במכרז למיגון תושבי יש"ע,
וגם הפעם זכינו בעז"ה לשנתיים הבאות

מיגון רכבים עושים אצל א.א גלס
לקביעת תור למיגון :שמעון או ניסים

רחוב הרכבים  15טל'  02-6409999שלוחה  | 3פקס' www.aaglass.co.il 02-6783985

ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך

המוציא לאור:

בח' באב יום ההולדת
ה– 53של אחינו יהונתן
פולארד כבר  7958ימים
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
דרור חמאווי
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת שער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

ילדים שלנו
זהה את המקום

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

פתרון החידה משבוע שעבר :נצרים בתקופה שהיתה קיבוץ.
נצרים הוקמה בערב חג הפורים  -י"ד אדר תשל"ב ( )1972כהיאחזות
נח"ל של גרעיני השומר הצעיר ,לאחר מכן שימש המקום בסיס מעבר
ליישובים בחבל קטיף .בשנת תשד"ם ( )1984אוזרח המקום על ידי
תנועת הקיבוץ הדתי ,ולאחר מספר שנים פורק הקיבוץ ויוצאיו הקימו במקום יישוב
קהילתי–עירוני .נצרים שכנה במרכזה של הרצועה ,שמה ניתן לה בשל קרבתה למחנה
הפליטים נוציראת .היישוב נצרים נשא אופי דתי-תורני וקהילתו שילבה אנשי חינוך,
חקלאים ובעלי מקצועות חופשיים .לאחר הגירוש ,לפני כשנתיים ,התחלק היישוב
נצרים לשתי קבוצות :כ– 20משפחות החליטו להישאר בעיר אריאל ,שבה התגורר
כל היישוב במשך כחודשיים במעונות הסטודנטים של המכללה ,ולהוות גרעין תורני
במקום 50 .המשפחות הנותרות עברו למושב יבול בחבל שלום ,שם הוקם מחדש בית
הספר 'נועם נצרים' ,הישיבה ,ומדרשת נצרים .את התמונה צילם חגי הוברמן.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :עומר וניצן וידברג מפדואל ,משפ' שטרית
משדרות ,רחל ירחי מיבול .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ז אלול .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 21

עַכְׁשָיו אֹוִריאֵל הֵב ִין הַּכֹל" .לָכ ֵן ָאמְַר ָּת ׁשֶהֹולְכ ִים
לְאֲתָר אְַרכ ֵיאֹולֹוג ִי אֲב ָל ֹלא ּבְאֱמֶת!" הּוא ָאמַר.
"ּכ ֵן ,לַמְרֹות ׁשֵי ֵׁש ּבְׁשִיֹלה ּג ַם אֲתָר אְַרכ ֵיאֹולֹוג ִי
אֲמִיתִיּ .תֵל ׁשִיֹלה ׁשֶּנ ִ ְמצָא ַממָׁש ֹלא ָרחֹוק ִמּכ ָאן
ׁשּכ ָן ּכ ִ ְמעַט לְכֹל אֹוְרּכ ָה
הּוא הַּמָקֹום ּבֹו עָמַד הַ ִּמ ְ
ׁשֶל ּתְקּופַת הַּׁשֹופְטִים ,וְהַּמָקֹום הָי ָה ּבִזְמַנֹו אַחַת
ׁשבְטֵי יִׂשְָראֵל .זֹו אַחַת
הֶעִָרים הַּמְֶרּכָז ִיֹות ׁשֶל ִ
ׁשּכֹל ּכ ְָך הָי ָה חָׁשּוב ׁשֶּיַצְל ִיחּו לְהִָקים
הַּסִיּבֹות ֶ
אֶת הַּי ִׁשּוב הַּז ֶה!" "אֲב ָל אֵיְך ּבֶאֱמֶת הִצְל ִיחּו ּב ַסֹוף
ׁשאַל.
לַהֲפֹוְך אֶת הַאֲתָר ל ְי ִׁשּוב ָרג ִיל?" אֹוִריאֵל ָ
ׁשהַַקָראו ָונ ִים עָלּו ל ַַקְרַקע סּוּכ ַל
"ּובְכ ֵןׁ ,שָנ ָה אַחֲֵרי ֶ
נ ִיסְיֹון ּפִיגּועַ ּבַּיִּׁשּוב .ב"ה הַּפִיגּועַ נִכְׁשַל ,אְַך ּדָב ָר
ׁשל ָה לָתֵת אִיׁשּור ל ַ ַמחֲנ ֶה
ז ֶה הֹוב ִיל אֶת הַּמֶ ְמ ָ
הַּמְאּולְתָר לִצְמֹוחַ לְּיִּׁשּוב ָקבּועַּ ,ו ֵמאָז הַּיִּׁשּוב ַרק
ּג ַָדל וְהִתְַרחֵבׁ ".שּוב עָצַר ו ְנ ִיּכ ַר ׁשֶהּוא הָי ָה מְאֹוד
ּגֵאֶה ּבְהַצְלַחֲתֹו ׁשֶל הַּיִּׁשּוב הַּקָטָן לִצְמֹוחַ לַמְרֹות
ּכֹל הַ ְּקׁשָיִים וְהַ ִּמכ ְׁשֹול ִים ׁשֶהּונ ְחּו ּב ְַדְרּכֹוּ" .כ ַיֹום,
ׁשּפָחֹות ִמתְגֹוְררֹות ּבַּי ִׁשּוב
ּבַּמָקֹום ׁשְמֹונ ֶה ִמ ְ
ׁשּפָחֹות!" הּוא ָאמַר ּבְּגַאֲו ָוה .אֹוִריאֵל
ּכ ְ– ִ 250מ ְ
ָראָה אֶת ּב ַחּוֵרי הַיְׁשִיב ָה ְמאְַרג ְנ ִים ּב ֵינ ֵיהֶם מִנ ְיָן
ל ִ ְתפִיל ַת מִנְחָהׁ" .שּוב אּול ַי נִצְטֵָרף אֲל ִיהֶםּ ,בֶאֱמֶת
עֹוד ְמעַט ׁשְִקיעָהׁ ".שּוב חָשַב ֶרג ַע ו ְ ָאמַר" :צֹוֵדק,
הַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת לֹוַקחַת אֹותָנּו עֹוד ְמעַט לְהְַרּפָתְָקה
חֲַדׁשָה ּולְעֲנ ִיּות ּדַעֲתִי אֲנַחְנּו הֹולְכ ִים לְהַּג ִיעַ לְׁשָם
ׁשאַף אֶחָד ֹלא
ּׁשמֶשּ ,בַּׁשָעֹות ֶ
עֹוד לִפְנ ֵי זְִריחַת הַ ֶ
יּוכ ַל ל ְִראֹות" "...ל ְִראֹות אֶת מַה?" סְַקָרנּות מִילְאָה
ׂשב ִיעּות
אֶת עֵינ ָיו ׁשֶל אֹוִריאֵלׁ .שּוב הִ ְס ַּתּכ ֵל ּב ִ ְ
ָרצֹון עַל אֹוִריאִל ו ְ ָאמַר" :חֲּכ ֵה וְתְִראֶה"...

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו.
מתברר לו שהוא חזר בזמן והוא פוגש בשוב,
אדם מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל
עזה .במסעם ,המתחיל בכותל המערבי ,הם
עוברים ביישובים שהוקמו בין מלחמת ששת
הימים למלחמת יום כיפור .הפעם שוב לוקח את
אוריאל לראות אתר ארכיאולוגי מוזר שקשור
בצורה מסתורית למפעל ההתיישבות...
אֹוִריאֵל טִיּפ ֵס עַל הַּגִבְעָה ּבְעְִקבֹותָיו ׁשֶל
ׁשעָמְדּו
ׁשּוב .עַל הַּגִבְעָה הִ ְתגַּלּו ִמ ְסּפַר ַקַראו ָונ ִים ֶ
ׁשהֵם הּונ ְחּו ׁשָם
אֶחָד ל ְי ַד הַּׁשֵנ ִי ו ְנ ִיּכ ָר הָי ָה ֶ
ַממָׁש ֹלא ִמזְמָןּ" .ב ָרּוְך הַּב ָא ל ְ ַמחֱנ ֶה הַחֲפִירֹות
ׁשחִיּוְך ׁשֹוב ָב
הַאְַרכ ֵיאֹולֹוג ִיֹות ׁשִיֹלה!" ָאמַר ׁשּוב ּכ ְ ֶ
ִמתְנֹוצֵץ ֵמעֵינ ָיוּ .ב ֵין הַּקַַראו ָונ ִים הִסְתֹוב ְבּו יְל ִָדים
ְקטָנ ִים וְכַמָה ּב ַחּוִרים ׁשֶנְִראּו ּכְב ַחּוֵרי יְׁשִיב ָה.
אֹוִריאֵל ּכְב ָר הָי ָה מְבּולְּב ָל" .ז ֶה ֹלא נְִראֶה ּכֹל ּכ ְָך
ּכ ְמֹו ַמחֲנ ֶה חֲפִירֹות אְַרכ ֵיאֹולֹוג ִיֹות!" ָאמַר אֹוִריאֵל.
" ִמ ָּמתַי ּב ְ ַמחֲנ ֶה חֲפִירֹות ִמסְתֹובְב ִים יְל ִָדים
ְקטַנ ִים?" ׁשּוב ּפָל ַט צִחְקּוק" .אַה ,ז ֶה ּפָׁשּוט ִמּפְנ ֵי
ׁשֶז ֶה ֹלא "ּבֶאֱמֶת" ַמחֲנ ֶה חֲפִירֹותָ ,אמְַרּתִי ל ְָך אֶת
ז ֶה ּכְב ָר!" ׁשּוב ָּתפַס אֶת ז ְרֹועֹו ׁשֶל אֹוִריאֵל ּו ָמשְַך
אֹותֹו אַחֲָריו" .אֶת הַּי ִׁשּוב ׁשִיֹלה נ ִיסּו לְהִָקים ּכַמָה
ׁשׂשַר
וְכַמָה ּפְעָמִים אְַך ּכֹל הַּנ ִיסְיֹונֹות נִכְׁשְלּו .עַד ֶ
הַחְֲקל ָאּות ׁשֶל אֹותָה ּתְקּופָה ,אֲִריאֵל ׁשָרֹון ,הָג ַה
ַרעְיֹון מְקֹוִריַ .ממָׁש ּכ ְמֹו ּבְעָפְָרהַּ ,תחַת ַמסְו ֶוה
ׁשֶל חֲפִירֹות אְַרכ ֵיאֹולֹוג ִיֹות עָלּו ל ַַקְרַקע ׁשְמֹונ ֶה
ׁשּפָחֹות וְאְַרּבָעִים ּב ַחּוִרים מִיׁשִיב ַת ׁשְלֹומִי".
ִמ ְ
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