סיפורו של מקום

בית צור  -בימים ההם בזמן

מ

ובעקבות השחיתות במוסד הכהונה ,עזב
מתתיהו הכהן לבית חשמונאי את ירושלים
וירד לגור במודיעין .השלטון הסלווקי
בראשות אנטיוכוס (הרביעי) אפיפנס הגיע
לירושלים ומינה כוהנים גדולים על פי
שיקול דעתו  -כוהנים אשר לא היו ישרים.
המצב הסתבך כאשר אנטיוכוס ירד למצרים
להילחם במלך תלמי ,ובארץ הגיעו שמועות
על מותו במערכה .בירושלים חגגו את מותו
של אנטיוכוס והרחיקו את מנלאוס ,הכהן
הגדול אשר מינה .אך למרבה ההפתעה
הגיע למסיבה אורח לא קרוא  -אנטיוכוס
בעצמו .למראה החגיגות נמלא אנטיוכוס
זעם ומיד התייעץ עם מנלאוס מה לעשות
בעם המרדן הזה .אנטיוכוס החליט לחוקק
חוקים נגד היהדות המחייבים כל יהודי
לאכול חזיר ,לא למול את בניו ולא לשמור
שבת  -גזירות לא על חיי היהודים אלא
על יהדותם .הגזירות גרמו לתסיסה רבה
בקרב העם .במודיעין פרץ המרד לאחר
שמתתיהו הרג על הבמה במרכז העיר
מתייוון שהתכוון לזבוח זבח למלכות יון.
"מי האיש החרד לתורת א–לוקיו ומחזיק
בבריתו יבא אחרי" (חשמונאים א' ,ב' ,כ"ח) -
צעק מתתיהו ברחבי העיר ,והוא וחמשת
בניו בורחים אל "הרי גופנה" (בהרי בנימין).
מתתיהו הצית את המרד אך לא ראה את
אש המרד מתלבה ,כיוון שנפטר מעט אחר
כך .בנו יהודה המקבי (מקבת = פטיש) נטל
את ההנהגה הצבאית .יהודה נלחם ביוונים
שמונה קרבות .בקרב הראשון בהרי גופנה
(קרב מעלה לבונה 167 ,לפנה"ס) ניצח

צפון לחלחול ,בהר חברון ,קיימת
גבעה הנקראת "תל טוביקה".
על הגבעה מצויים שרידים רבים
מתקופות שונות .בין היתר נמצאו שם
"חומה קיקלופית" מהתקופה הכנענית,
ושרידים מועטים מתקופת ההתנחלות.
החוקרים והארכיאולוגים מזהים את הגבעה
כ–"בית צור" המקראית .בית צור נזכרת
בכמה מקומות בתנ"ך .מסופר כי בתקופת
ההתנחלות נאחזה בבית צור משפחת כלב.
בית צור אף מופיעה ברשימת ערי שבט
יהודה יחד עם חלחול וגדור .לאחר פילוג
הממלכה ביצר רחבעם את תחום ממלכתו:
"ויבן ערים למצור ביהודה ויבן את בית
לחם ואת עיטם ואת תקוע ואת בית
צור( "...דברי הימים ב' ,י"א ,ה'-ז') .בין המאות
השביעית והשמינית לפנה"ס התקיים
במקום יישוב חקלאי משגשג אשר נחרב
עם הכיבוש הבבלי .בימי שיבת ציון ,כאשר
חזרו הגולים ליהודה ,חזרו יהודים להתיישב
גם בבית צור..." :אחריו החזיק נחמיה בן
עזבוק שר חצי פלך בית צור" (נחמיה ג',
ט"ז) .לפי הפסוקים בית צור הפכה לבירת
פלך בפחוות יהודה (ארץ ישראל בתקופה
היוונית חולקה למחוזות המכונים פחוות:
פחוות דמשק ,פחוות יהודה וכו').
אך בית צור לא נתפרסמה בגלל האזכורים
התנ"כיים שלה ,וגם לא בגלל הממצאים
הארכיאולוגים שנמצאו בתל .בית צור עלתה
לכותרות בזכות שני קרבות קשים אשר
אירעו בסביבתה בזמן המרד החשמונאי.
בעקבות סכסוכים פנימיים בין היהודים

מבט להתיישבות
שמורת הטבע נחל קנה
הטיול הבא למשפחה

פ

עמים רבות אנו מחפשים
אתר טבע שישלב פעילויות
ואטרקציות המתאימות לכל
המשפחה ,אבל מצד שני  -שיהיה קרוב
לבית .שמורת הטבע 'נחל קנה'  -עונה
לדרישות במלואן :במרחק של כעשר
דקות נסיעה מראש העין ,על כביש ,5
משתרעת שמורת טבע גדולה המקיפה
את נחל קנה ,מהגדולים בנחלי מערב
השומרון .יובליו העיליים של הנחל מנקזים
את אזור שכם וגב ההר ,והוא עובר בין
מדרונות גבוהים ברכסי מערב השומרון
עד שהוא נשפך לירקון מדרום להוד
השרון .שמורת נחל קנה שוכנת בין גוש
היישובים הגדול במערב השומרון :שערי
תקווה ,יקיר ,נופים ,עמנואל ,קרני שומרון
ומעלה שומרון .בשמורה מספר מסלולי
טיול מסומנים למגוון טיולי משפחות
וטיולים ברכבי  .4”4המטייל בנחל נהנה
מהצלילים הקסומים של הטבע ,מהשקט,
ומנביעות מים מהמעיינות היוצרים
בריכות שכשוך המתאימות לרחצה .נחל
קנה מוזכר בספר יהושע (ט"ז ח' ,י"ז ט')
כגבול גיאוגרפי ברור בין נחלת אפרים
ומנשה ,ויש המזהים את החצבים בנחל
עד היום  -כאלו שנשתלו על ידי יהושע
כדי לסמן את נחלות השבטים.
לפני כשנתיים הסתיימו עבודות שיקום
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של קו ביוב מאסף לאורך הנחל המנקז
את זרימת השפכים לצינור מוסתר בנחל,
וכיום הנחל משתקם והחי והצומח חוזרים
לקדמותם וליופיים הטבעי :בריכות של
מים צלולים ,צמחיית נחלים עשירה ,בעלי
חיים ובעלי כנף ועוד .ביוזמת המועצה
האזורית שומרון ובסיוע משרד התיירות
והביטוח הלאומי ,הוקם פארק "שער קנה"
בין היישובים נופים ויקיר .הפארק מהווה
מתחם כניסה לשמורת הטבע הגדולה,
הכולל בין היתר מתחמי חניה לכלי רכב
פרטיים ולאוטובוסים ,שירותים אקולוגיים,
תצפית על הנחל ומתקני משחקים.
הפארק כולו נבנה בהתאם להנחיות
"קהילה נגישה" ,ומתאים לאנשים ולילדים
עם מוגבלויות כולל מתקני המשחקים
המותאמים לנכים .מפארק שער קנה
ניתן לרדת רגלית ,או ברכבי שטח ,לתוך
השמורה עד למעיינות ,ולהמשיך בתוך
הנחל במסלולים מסודרים עד לקרני
שומרון או למעלה שומרון .בשנתיים
האחרונות התגברה מאוד תנועת המטיילים
בשמורה ואכן נחל קנה הוא פינת חמד
קרובה מאוד לאזור המרכז ,המתאימה
לבילוי משפחתי.

הזה
האחרים ...ובהסתערם כאריות על האויבים
הכו בהם ...ויניסו את הנותרים ורובם נפצעו
ונמלטו ערומים ,וליזיאס עצמו ניצל בבורחו
בחרפה" (חשמונאים יא' ,ה'  -יב') .בית צור
נפלה ,אך ליזיאס שראה את אומץ ליבו של
יהודה המכבי ,חזר לאנטיוכיה .את ההפוגה
זו ניצל יהודה המכבי על מנת לטהר את
המקדש .הקרב החמישי של יהודה ,גם הוא
נגד ליזיאס ,התרחש באותו אזור .צבאותיו
של ליזיאס ,בליווי פילים ,התמקמו על יד
בית צור כאשר צבאותיו של יהודה התמקמו
בבית זכריה (סמוך למקום שבו נמצא כיום
צומת הגוש) .בקרב זה נהרג אלעזר ,אחיו
של יהודה" :וירא אלעזר החורני והנה חיה
אחת חגורה ביתר שאת וגדולה מן האחרות
וליבו אומר אכן המלך עליה ...וירץ כגיבור
בתוך גדודי האויב ...ויכרע בן ברכיו וידקרהו
ויפל הפיל עליו וימות" (חשמונאים א' ,ו' ,מה' -
מח') .לימים הוקם בגוש עציון ,סמוך למקום
הקרב ,היישוב אלעזר .יהודה המכבי הפסיד
בקרב בבית זכריה ,אך הודות להתפתחויות
באנטיוכיה אשר אילצו את ליזיאס לעזוב
את הארץ ,הצליח יהודה בדרכים מדיניות
להשיג את ביטול הגזירות.
השבוע לפני  23שנה 2148 ,שנה לאחר
הקרבות באזור בית צור ,בר"ח כסלו -
החודש בו חל חג החנוכה ,עלו לגבעה
מצפון לתל בית צור בוגרי ישיבת "הר
עציון" והקימו את היישוב "כרמי צור" אשר
שמו נגזר מסמיכותו לבית צור המקראית,
ועל שם הכרמים הרבים בסביבתו בעבר
ובהווה" .בימים ההם  -בזמן הזה" #

יהודה את אפולוניוס ,שר הצבא אשר הגיע
עם חילו משומרון .בשני הקרבות הבאים
הביס יהודה את סרון במעלה בית חורון
( 167לפנה"ס) ,ואת גאורגיאס במארב
המפורסם באמאוס ( 165לפנה"ס).
כעבור שנה ( 164לפנה"ס) חזר שר
הצבא ליזיאס ליהודה .לאחר שאפולוניוס
נכשל בתקיפה מצפון ,ולאחר שנכשלו סרון
וגאורגיאס בואדיות הצרים של הרי ירושלים,
מחליט ליזיאס לעלות לגב ההר דרך הר
חברון (באזור שבו מצוי היום כביש - 35
"חוצה יהודה") ,ומשם על גב ההר לנסות
להצפין לירושלים" :ויעתק את מחנהו
בארץ אדום ויחן לפני בית צור" (חשמונאים
א' ,ד' ,כ"ו) .ליזיאס הגיע עם  60אלף חיילים
וצר על בית צור .יהודה המכבי הגיע למקום
עם שישית מהכוח היווני ,כ– 10אלף חיילים
בלבד .העיר בית צור מצליחה לעמוד במצור
כיוון שיהודה המכבי מצליח להבריח לתוכה
אספקה ,ככל הנראה דרך מעבר נסתר
בחומה שנתגלה בשרידים הארכיאולוגים
בתל .בעוד ליזיאס עסוק במצור ,תוקף אותו
יהודה לפתע" :וכאשר נודע לאנשי המקבי כי
שם מצור על המבצר ,התפללו לה' הם וכל
העם ...ומקבי אחז ראשון בנשק ויעודד את

אתרים נוספים בסביבה:
 #טיילת ו"תצפית כושר" ביישוב
נופים  -מעל מדרונות הנחל הוקמה
ביישוב נופים תצפית מרהיבה עם
מתקני כושר חיצוניים לטובת המטיילים
והתושבים( .ללא תשלום)

הסמוכה לפארק שער קנה .ניתן
לקיים אירועים בתיאום מראש .פתוח
בימי שישי
טל' .052-4653942
" #חרבת שחדה"  -אתר
ארכיאולוגי גדול ,סמוך ליישוב נופים.
חווה חקלאית גדולה מהתקופה
הביזנטית ,עם בית בד ומתקנים
חקלאיים נוספים.
 #בית ארבעת המרחבים ביישוב
מעלה שומרון  -אתר ארכיאולוגי
מתקופת ההתנחלות ,פארק חורש
טבעי המתאים לפיקניק למשפחות.
 #קרני שומרון  -מרכז מסחרי,
סופרמרקט ,חנויות בגדים ,צעצועים,
טבע ,מאפיה ומזנוני אוכל.
לתיאום טיולים והדרכה בנחל קנה
בי"ס שדה עפרה02-9975516 :
מדרשת חלקת השדה02-9973106 :
מדרשת השומרון.09-8841359 :

 #חי בר יקיר " -מיני ספארי" לחיות
ארץ ישראל ביישוב יקיר .בפאתי היישוב
משתרע שטח מגודר ובו משוטטות חיות
ארצנו .ניתן לפגוש בחי בר :יעלים ,אייל
נקוד (במבי) ,צבאים ,בעלי כנף ,זוחלים
ועוד ...הכניסה בתשלום ,בתיאום טל'
09-7923243
 #פארק אורי ביישוב יקיר  -הוקם
לזכרו של בן היישוב ,החייל אורי ביטון
הי"ד שנפל במלחמת לבנון .במקום
גן צמחי התנ"ך ,כולל שילוט הסבר
ופסוקים על צמחי התנ"ך ,חורש ים
תיכוני ,פינת היכרות עם שבעת המינים,
פינת ארבעת המינים צמחי תבלין וריח
ועוד( .ללא תשלום)
" #הצריף של תמרי"  -קפה מסעדה
על מצוק נחל בנוף פראי בחוות יאיר

דרושים
עובדים
באזור ירושלים
עבודה בעלת אופי אידאליסטי וציוני
לגילאים ,16-25 :תחילת עבודה מיידית
גם לתקופת חנוכה

לפרטים052-5666948 :
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ועל זה מורה כיוון הרוחות
לצד ארץ ישראל ובית המקדש,
שההרגשות הלאומית שבישראל הנה
מכשירות את הלב לעבודת ה'
ומרוממות את הדעת להכיר ערך
מצוותיה של תורה ולעשותן מאהבה
(עין אי"ה ברכות דף ל ,פרק ד' פסקה נ"ה)
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חשיפת הקרדו המזרחי של ירושלים מימי בית שני

על הפרשה ויצא
הרב אברהם גיסר  -רב היישוב וראש מכון "משפטי ארץ"  -עֹפרה,
יו"ר מועצת החמ"ד ,חבר מליאת יש"ע המתחדשת

אמת מארץ תצמח

ל

מעלה משנות דור מתקיים הדיון על דבר
שתי שיטות ההבנה וההסברה של ענייני
ארץ ישראל .מצד אחד הדעה האומרת
כי יש לקרוא בשם ה' צבאות ולדבר בעיקר על
קדושת הארץ וסגולותיה ועל חובתם של ישראל
בעולמם ובארצם ,על מצוות התורה וכל הוראותיה
בבחינת "עלה רש" ו"עלה נעלה" בלא שאלות
ביטחוניות והסברים ארציים ופוליטיים .מן הצד
השני הדעה הסוברת כי טוב ונחוץ דווקא להדגיש
את שיקולי הביטחון ואת הסכנות האסטרטגיות,
להצביע על ה"פיקוח נפש" ולפעול באמצעות
תכסיסי הפוליטיקה הבינלאומית והמקומית,
לסבר את האוזניים ואת הלבבות דווקא בטענות
והוכחות מתחום הביטחון והמדינאות והוא כל מה
שהאוזן יכולה לשמוע ויכולות העיניים לראות.
בפרשתנו ניצב יעקב אבינו בפני דילמה דומה
בדיוק בנושאים האלה .הוא מתלבט כיצד ובאיזו
דרך לשוב אל ארץ אבותינו ולמולדתו .התורה
מאריכה מאד בתיאור הדברים ובהבאת הציטוטים
מפי יעקב ומפי רחל ולאה ,כדי להורות לנו את
אמנות השכנוע וההסברה ואת הנימוקים ודרכי
ההכרעה אשר הביאו לקבלת ההחלטה הגורלית,
על אופן השיבה לארץ ישראל .הבנה בפירוש
התורה שמענו בשיחותיו של ראש הישיבה הגר"א
שפירא זצ"ל בדונו בנושאים האלה.
הכתוב מקדים לכל הנושא את העובדות האלה:
"וַּיִפְֹרץ הָאִיׁש ְמאֹד ְמאֹד ...וַּי ִׁשְ מַע אֶת ִּדבְֵרי בְנ ֵי
ָלבָן לֵאמֹר ,לַָקח יַעֲֹקב אֵת ּכָל אֲׁשֶר ְל ָאבִינּו...
וַּי ְַרא יַעֲֹקב אֶת ּפְנ ֵי ָלבָן; וְהִּנ ֵה אֵינ ֶּנּו עִּמֹו ִּכתְמֹול
ׁשִ לְׁשֹום"  -ורק אז " -וַּיֹאמֶר ה' אֶל יַעֲֹקב ׁשּוב אֶל
ירושלים
כניסת שבת 16:05
צאת השבת 17:17

תל אביב חיפה
16:08
16:19
17:17
17:19

עּמָך" (בראשית ל',
אֶֶרץ אֲבֹותֶיָך ּולְמֹולְַדּתֶָך ו ְ ֶאהְי ֶה ִ
מ"ג  -ל"א ,א'  -ג') ראשית התקיימה ביעקב הבטחת

"ופרצת" אח"כ לוקחת אוזנו דברי שטנה והסתה
אצל בני לבן ואח"כ הוא רואה סימן מובהק לכך
שלבן קיבל עליו לשון הרע ודברי שטנה מבניו .רק
בשלב זה חולם יעקב את החלום השני אשר משלים
את החלום שחלם בצאתו מבית אביו .עכשיו מלאך
האלוקים מורה לו לשוב לבית אל ,לקיים את נדרו
ולשכון בארץ .לפנינו נגלית תמונה שלימה אשר
יוצרת את ההקשבה ואת המחויבות לדברי החלום
השני .המצב הביטחוני האישי והתמונה הפוליטית
והכלכלית בבית לבן יוצרות עבור יעקב את התנאים
להופעת החלום ואת הרצון ההחלטי ליישומו.
לצורך בדיקת דרכי הביצוע מתייעץ יעקב
עם נשותיו .הוא מקיים דיון חשאי בשדה
ופורש בפניהם את התמונה כולה .לומדים אנו
על חשיבות ההתייעצות והתכנון ועל נימוקי
ההכרעה .זו הכרעה גורלית .יש לקבל החלטה
לעזוב בלי נטילת רשות על כל המשתמע מכך.
ראשית מתאר יעקב בהרחבה את תמונת היחסים
בינו לבין לבן .הוא מעלה נימוקים מן הצדק ומן
המשפט ,הוא מתאר את העוול ואת הרמייה
ומצביע על הסכנות האישיות הביטחוניות
והכלכליות הצפויות לכל המשפחה .בסיום
התיאור הוא מציג את החלום ואת ה"נימוקים
הדתיים" לתוכניתו הנועזת .1 :מובטחת לו
שמירה מאת ה' .2 .מוטל עליו לשלם את נדרו.
 .3הרי תמיד היה ברור שבשלב מסוים הוא
צריך לשוב אל ארץ כנען ארץ מולדתו .תשובתן
המשך בעמ' 8

חברון
16:19
17:19

שכם
16:08
17:16

באר–שבע
16:22
17:20

ראשי יש"ע מתראיינים ביציאתם מהפגישה עם רה"מ

חדשות ישע

פגישת ראשי יש"ע עם ראש הממשלה
במוסדות חינוך ובבניה עבור גידול טבעי .יו"ר
המועצה דני דיין אמר בצאתו מהפגישה כי "אם
עד עכשיו חשבנו שהקפאת הבנייה משמשת
לאמצעי לחץ וסחיטה נגדנו בסוגיית המאחזים
 הרי שבפגישה הבנו שמדובר במדיניותממשלתית מכוונת המהווה כניעה לאמריקנים
ולפלסטינים ומעמידה את ההתיישבות בפני
מציאות קשה ביותר שתחייב אותנו למאבק
קשה ונחוש".
שרה אליאש ,סגנית יו"ר מועצת יש"ע
אמרה" :האבסורד זועק לשמים .כשתושבת
אחד הישובים צריכה בלילות הקרים לישון
ברכב עם תינוקה ולהפעיל חימום בגלל
הפסקות חשמל שנובעות מעיכוב אישורים
להקמת עמודי מתח אך מאידך מדינת ישראל
לא מצליחה לצמצם את החשמל למשגרי
הקסאמים והמחרטות ברצועת עזה" .בימים
הקרובים ידונו במועצת יש"ע בהשלכות
הפגישה ובדרכים להיאבק בעצירת הבניה
ברחבי יהודה ושומרון# .

ראשי מועצת יש"ע הגיעו השבוע לפגישה
עם ראש הממשלה אהוד אולמרט  -הראשונה
מאז היבחרו לתפקיד .ראשי המועצה הגיעו
כדי להזהיר את אולמרט מפני הסכנות הכרוכות
בועידת אנאפוליס ובתוצאותיה.
מנהיגי המתיישבים הזהירו את אולמרט
כי מתווה תוכנית אנאפוליס יפגע בביטחון
מדינת ישראל ויסכן את קיומה .נציגי המועצה
שהשתתפו בפגישה ,דני דיין יו"ר מועצת יש"ע,
סגניתו שרה אליאש ,בנצי ליברמן ראש המוא"ז
שומרון ,צביקי בר–חי ,ראש המוא"ז הר חברון,
ומזכ"ל אמנה זאב חבר ,התריעו באוזני ראש
הממשלה כי תוכניתו לעקור עשרות ישובים
ולגרש למעלה ממאה אלף אזרחים תביא
לשבירת המפרקת של החברה הישראלית" :מי
שמסתכל על גירוש גוש קטיף וחושב שהוא יוכל
לחזור על כך ביו"ש משווה בין ההצפות בדרום
תל–אביב לצונאמי".
ראשי יש"ע קבלו בפני אולמרט על ההקפאה
המוחלטת של הבנייה ביהודה ושומרון  -כולל

מסע ההסברה של מועצת יש"ע
נגד הסכם אולמרט-אבו בלוף ממשיך
נבוא ונפגין בקריאה לאהוד אולמרט :אין לך
מנדט לחלוקת ירושלים! אין לך מנדט לנסיגה
לגבולות  !'67אין לך מנדט להכנסת אלפי פליטים!
ולהקמת מדינת טרור בלב הארץ! לפרטים נוספים
ולהסעות מכל רחבי הארץ:
 6211999-02או באתר האינטרנט:
# www.myesha.org.il

לאחר הצלחת אירוע המחאה הקודם,
מול הקונסוליה האמריקנית ומלון המלך
דוד בירושלים ,תתקיים הפגנה נוספת ,ערב
צאתו של ראש הממשלה לועידה המסוכנת
באנאפוליס .ההפגנה תתקיים ביום חמישי ,י"ב
כסלו ( )22.11.07בשעה  18:30בכיכר פאריז
בירושלים מול מעון ראש הממשלה.
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יש"עמדה

וכדומה .כאשר המציאות בכבישי
יש"ע טמנה בחובה סכנות מחבלים
וחייבה לפעמים את נסיעתנו בשיירות,
יצאנו לרחובות ודרשנו מהממשלה
והכנסת "לתת לצה"ל לנצח" ולהלחם
בטרור ובקיני המחבלים .כעת ב"ה
המציאות הביטחונית בכבישים
שקטה ובטוחה אך עדיין אנו
סופגים מכה אחר מכה בתאונות
דרכים .בשנה החולפת נעשו
בהתיישבות מספר פעולות למיגור
נגע התאונות .שיעורים של רבנים
ביישובים ובמוסדות החינוך ומסע
הסברה נרחב שהובילה המועצה
האזורית הר–חברון בכותרת "חתימה
לחיים" שבמסגרתו עמדו פעילים
ובהם אנשי המועצה וחילקו לנהגים
בשעות הבוקר בשערי היישובים

מתעסקים בדיני נפשות
אנשים רבים במדינת ישראל
מפחדים מדברים שונים :איומי טרור,
מחלות ובעיות בריאותיות ,קשיי
פרנסה וכדומה .אנו נוטים לחשוב כי
האִיום הגדול ,הרחוק ,המרוחק הוא
המפחיד ביותר וממילא גם המסוכן
ביותר .אבל עלינו לדעת ולהפנים כי
האיום האמיתי הוא דווקא זה הקרוב
אלינו אשר גובֶה קרבנות בנפש מדי
יום  -נגע תאונות הדרכים.
בתחילת השבוע ,קיבלנו תזכורת
מכאיבה כל כך לדברים הללו .ארבעה
צעירים תושבי היישוב מצפה יריחו
ובהם שני אחים נהרגו בתאונת דרכים
מחרידה בדרך ליישובם .ארבעה
צעירים שנכנסו לרכב ולא ידעו כי זוהי
נסיעתם האחרונה .ארבעה צעירים:
קצין מבטיח בצה"ל ושלושה נערים בני
 12שהיו בדרך לחוג נגינה וקיפדו את
חייהם ,במרחק חמש דקות מביתם.
חשוב שנבין את גודל האחריות
שבידינו בכל פעם שאנו מתיישבים
מאחורי ההגה .בכל פניה ,בכל סיבוב
או בכל החלטה אחרת על הכביש
אנו אחראים לחייהם של הסובבים
אותנו ושל עצמנו .נכון הדבר
לגבי הנהגים ,נכון הדבר לגבי אלו
שיושבים לצידם או מאחוריהם ,נכון
הדבר לגבי רוכבי האופניים ונכון
הדבר לגבי הולכי הרגל .בכל עבירת
תנועה שאנו מבצעים ובכל נהיגה
שלא בערנות גמורה מתעסקים
אנו בדיני נפשות .לוקחים לידיים
החלטות של חיים ומוות.
אסור לנו לעמוד מנגד ולהביט מן
הצד על הנעשה בכביש .עלינו להבין
כי השינוי מתחיל בנו ,כאן ועכשיו.
אם כל אחד מאיתנו יבין ויפנים את
גודל ההשלכות של מעשיו על הכביש,
נתחיל להלחם בצורה אמיתית בנגע
הזה ובכך להוריד את כמות התאונות
בדרכים.
הציבור שלנו ,הוא ציבור בעל כוחות
אדירים ,ציבור שבכוחו לחולל מאבקים
גדולים בנושאים הנמצאים בנפשו -
ארץ ישראל ,המאבק בטרור ,עיירות
הפיתוח ,ביסוס וחיזוק ההתיישבות

פיגועי טרור ,מחלות ,האיום
האיראני  -האיום האמיתי הוא
דווקא זה הקרוב אלינו אשר
גובה קרבנות בנפש מדי יום -
נגע תאונות הדרכים .בתחילת
השבוע ,קיבלנו תזכורת
מכאיבה לכך ,כשהיישוב
מצפה יריחו איבד בתאונה
מחרידה ארבעה מבניו ,בהם
שני אחים ,שהיו בדרך לביתם.
חשוב שנבין שבכל פניה,
בכל סיבוב או בכל החלטה
אחרת על הכביש אנו אחראים
לחייהם של הסובבים אותנו
ושל עצמנו ,מתעסקים אנו
בדיני נפשות .לוקחים לידיים
החלטות של חיים ומוות.
עלינו לצאת ולהיאבק נגד נגע
תאונות הדרכים.

חומרי הסברה והחתימו אותם על
התחייבות לנהוג נכון ובאחריות .כולנו
צריכים לשוב על הראשונות ,ולהיזהר
יתר על המידה בכל הקשור לשמירת
הנפש .לא רק לפחד מאימת שוטר
התנועה ,או הקנס הצפוי או
השלילה ,אלא להפנים שכאן מדובר
בחיים שלנו ,וכשמדובר בדבר יקר
כל כך אנו צריכים להיזהר יתר על
המידה ולשים סייגים וגדרות.
לנהוג בדרך ארץ ובסובלנות,
להקפיד על המהירות המותרת -
ובימות הגשמים לנסוע לאט יותר,
במהירות פחותה מהמותר  -על
פי המתאים לתנאי הדרך ,להעניק
זכות קדימה ,לא לחצות קו לבן או
לצאת לעקיפה מסוכנת גם כאשר
אנו תקועים בשעת לילה אחרי
משאית שמתנהלת לאיטה.
בנושא הזה אנחנו חייבים לצאת
למאבק אמיתי כציבור וכיחידים
ולהביא לשינוי .זה בנפשנו ,ועליה
אנחנו צריכים לשמור .לשמור מאוד# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יעקב משה חרל"פ "מאת ה' הייתה זאת" חלק א'

ה

הרי"ם לשמוע על גדולתו וגאונותו בתורה,
וכבר הספיק ללמוד כמה ממאמריו ,להתרשם
מעומק רעיונותיו ולרצות להתקשר עימו.
ימים ספורים לאחר שהראי"ה קוק עלה לארץ,
בכ"ח אייר תרס"ד ,הגיע הרב חרל"פ ליפו ,בחג
השבועות של אותה שנה .הרב קוק היה אז בן
שלושים ותשע והרב חרל"פ בן עשרים ואחת.
לאחר התפילה הציג הרב צבי פסח פרנק ,את
הרב חרל"פ לפני הרב קוק .הרב פרנק גם סיפר
לרב קוק שעוד הגאון הגרי"ל דיסקין מבריסק,
בחן את הרב חרל"פ בהיותו בן שלוש עשרה
ואמר עליו "שהוא נער טוב ולומד יפה" ,וזהו
שבח שרק יחידי סגולה זכו לקבל מאותו גאון.
הרב קוק הזמין את הרב חרל"פ לביתו אחר
הצהריים .בהגיעו היה הרי"ם נרגש מאוד .הרב
קוק שוחח עמו בענייני הלכה ואגדה ,הראה
לו אותות אהבה ורעות ומאז לא נפסק הקשר
ביניהם .לאחר פטירת הרב קוק בשנת תרצ"ה
( ,)1935מונה הרב חרל"פ לראש ישיבת מרכז
הרב ובמקביל היה מועמד לכהונת הרב הראשי
של ארץ ישראל ,אך בסופו של דבר נבחר הרב
יצחק אייזיק הלוי הרצוג.
מחיבורו המיוחד של הרב חרל"פ אל הרב
קוק ,הוא ספג גם את אהבת ארץ ישראל .הרב
שאר ישוב הכהן ,רב העיר חיפה ,סיפר על ערב
אחד בו בלטה ראייתם לרחוק ואמונתם של
הרב חרל"פ והרב צבי יהודה זצ"ל" :בליל כ"ט
בנובמבר למניינם ,כשהחליטה עצרת האומות
המאוחדות במושבּה בלייק סקסס שבניו–יורק
על חלוקת ארץ–ישראל המנדטורית והקמתה

רב יעקב משה חרל"פ נולד בירושלים
בכ"ט בשבט תרמ"ב ( )1882לאביו הרב
זבולון ואמו מרים .פירוש השם חרל"פ
הוא חייא ראש ליהודי פולין .סבו של הרב
חרל"פ עלה מליטא לירושלים מתוך רצון עז
לחונן את עפרה של ארץ הקודש ובאותו הזמן
היה בנו ,זבולון  -אביו של הרב חרל"פ  -בן
תשע .על אף כל הייסורים והדוחק ,שקד רבי
זבולון על לימוד התורה ,עד שנעשה תלמיד
חכם ונתמנה לחבר בבית הדין של הגאון רבי
משה יהושע דיסקין ,הרב מבריסק .בצעירותו
למד בתלמוד תורה "עץ חיים" ,ואצל אביו רבי
זבולון ,שהיה אב בית הדין .רבו השני היה הרב
יהושע צבי מיכל שפירא ,שסמך עליו את ידיו,
ומסר לו לאחר מכן את כל כתביו בחידושי תורה.
באותה תקופה ,בהיותו כבן שש עשרה ,בא
הרי"ם חרל"פ בקשרי נישואין עם בת אחיו של
רבי דוד מקרלין .בנוסף להתקשרותו לרבי צבי
מיכל ,הוא למד בישיבת 'תורת חיים' בחברותא
עם הגאון רבי יונה ראם ,שהיה מבוגר ממנו
באחת עשרה שנים .לאחר זמן ,כשנבנתה שכונת
'בית הכרם' בירושלים ,נבחר רבי יונה לכהן כרב
השכונה והחל לפרסם את גדולתו של החברותא
הצעיר שלו ,הרב חרל"פ .בבגרותו כיהן הרב
יעקב משה כדיין בבית הדין של הרב מהרי"ל
דיסקין ,ובשנת תרס"ח ( ,)1908בהיותו בן 29
בלבד ,מונה לרב שכונת שערי חסד בירושלים
מיד לאחר הקמתה ,ומאוחר יותר שימש גם
כרבה של שכונת רחביה.
עוד לפני שעלה הרב קוק לארץ ,כבר הספיק
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ואחר כך דממה שלאחריה בקע לפתע קול שירה
וזמרה" :עוצו עצה ותופר ,דברו דבר ולא יקום,
עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום ,כי עמנו
א–ל" ,ושוב קול בכי של הרב צבי יהודה" ,חברון
שלנו ,שכם שלנו ,יריחו שלנו" והפעם בתוספת
"ירושלים שלנו ,ירושלים שלנו" .בעיצומה של
שמחה בקע קול של בכי ודמעות ,ים של דמעות,
וקולות של תפילה וזעקה ונאמנות לירושלים,
לערי הקודש חברון ושכם .המלים האחרונות
ששמענו מאחורי הדלת היו "מאת ה' הייתה
זאת היא נפלאת בעינינו" .מיהרנו להסתלק מן
המקום ,מתוך יראת כבוד למורינו ורבותינו".
וממשיך הרב שאר–ישוב ומתאר את השיחה
שנתן הרב בעקבות האירועים בישיבה ושם הדגיש
את מעלתה של ארץ ישראל והנס הגדול" :בשיחה
הקבועה בישיבה ,ביום למחרת (ואולי כמה ימים
אחרי אותו לילה בלתי נשכח) אמר ראש הישיבה
מרן הגרי"מ זצ"ל את הדברים הבאים ,שבחלקם
נדפסו אחר כך בספרו "מעיני הישועה" ,תוך
שהוא מדגיש את עניין "חסד לאומים חטאת":
"בדורנו ,בעקבתא דמשיחא ,הנקודה העיקרית
היא ארץ–ישראל וממנה נובע הכל ומבלעדי
ההיאחזות בה אין שום השפעה של קדושה
בעולם ואין פלא אם כל העמים רוצים לעכב בעד
ביאתם של ישראל לארץ הקודש והתקשרותם
בה וכל כובד ההתנגדות שלהם ,היא בעיקר על
הנקודה הזאת  -בכל זאת ,מה שארע בשלהי
מלחמת העולם הראשונה בהצהרת בלפור ,ומה
שארע כעת ,החלטת האומות המאוחדות ,הוא
דבר פלא ממש ,נס המנוגד לטבע העמים ,וצריך
לדעת ,וצריך להאמין ,כי "מאת ה' הייתה זאת
היא נפלאת בעינינו"# .
המשך בשבוע הבא

של מדינה יהודית בתוכה .ברגעים של מנוחה,
כשעלה השחר והתקרב לבוקר ,קרב אלי אחד
מחברי ,מתלמידי הישיבה ,ולחש לי בהתרגשות:
שמעתי שראו את רבנו ,ראש הישיבה ר' יעקב
משה ,הולך עם בנו וחתניו אל עבר בית הרב
הראי"ה קוק ,שם שכנה אז הישיבה ולאחר מכן
את הרב צבי יהודה קוק הולך לשם .חברי הציע
שנלך לשמוע מה קורה שם .כשהגענו לבית
הרב היה הבניין כולו שרוי באפלולית של שחר
שלפני הזריחה .רק בקומה השנייה הפציע אור
מ"החדר הקטן" ,חדר עבודתו של אור ישראל
וקדושו מרן הרב זצ"ל .היה זה חדר של ד' על
ד' ובו שולחן ,כיסא ומנורה ,וארון ספרים
קטן .מיד עלינו במדרגות של חצר "בית הרב"
והלכנו לכיוון החדר הקדוש .מצאנו אותו נעול
או לפחות סגור .כמובן שלא העזנו ,התלמידים
הצעירים ,לפתוח את הדלת .קרבנו להאזין
ונדהמנו .קולות של בכי נורא הגיעו לאוזנינו.
קולו של רבנו ר' צבי יהודה זועק "חברון שלנו",
"שכם שלנו" ,והרב ר' יעקב משה חרל"פ מחזיק
אחריו" ,ירושלים שלנו" .קודם צעקה ובכי,
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קדושת הארץ
מתוך "מדריך לשנת השמיטה"
בהוצאת ישיבת רמת–גן
ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

דיני עבודה בשביעית

אע"פ שאינו עובד בה בעצמו.
ב .במקרה שאדם נאלץ להשכיר דירה
עם גינה לאנשים אשר קיים חשש
שהם יעבדו בגינה  -עליו להתייעץ עם
מורה הוראה.
ג .גם על גינה העומדת בבעלות כל דיירי
הבניין חלים איסורי השמיטה ,ואסור
לסייע לעוברים עליהם .במקרה כזה
עליו לנסות לשכנעם בדרכי נועם לוותר
על טיפוח הגינה בשביעית ,ולהתייעץ
עם מורה הוראה במידה ונוצרת בעיה.
ד .המלאכות האסורות בשמיטה אינן
מותרות על–ידי גנן גוי .להלן יפורטו
הכנות אשר יש לעשותן לפני השמיטה
בגינות נוי כדי למעט בצורך לעשות
מלאכות בשביעית עצמה.
דין מכירת גינות נוי
א" .היתר המכירה" נועד לחקלאים
הסובלים נזק מרובה ,אולם בגינות נוי
לא התירו למכור.
ב .הגר בבניין משותף עם דיירים שלא
שומרים על השמיטה ,ולא מוכנים
להשבית את עבודות הגינון לשנה,
וכופים אותו להשתתף עמם כספית
יתייעץ עם תלמידי חכמים# .

ארבע מלאכות נאסרו מן התורה
בשנת השמיטה :זריעה ,זמירה ,קצירה
ובצירה .שנאמרּ" :ו ַבּׁשָנ ָה הַּׁשְ בִיעִתׂ ...שְָדָך
ֹלא תִז ְָרע ,וְכ ְַרמְָך ֹלא תִז ְמֹר ,אֵת ְספִי ַח ְקצִיְרָך
ֹלא תְִקצֹור ,וְאֶת ִעּנְבֵי נ ְז ִיֶרָך ֹלא ִת ְבצֹר" .ויש
אומרים שאף חרישה נאסרה מן התורה
מהפסוקֶּ " :בחִָריׁש ּו ַב ָּקצִירּ ,תִׁשְ ּבֹת".
חכמים הוסיפו ואסרו את כל הפעולות
הנעשות בקרקע או בצומח .בכלל זה:
הרכבה ,הברכה ,גיזום ,דילול ,דישון,
השקיה ,ריסוס ועוד .במקרים בהם אם לא
תיעשה מלאכה האסורה מדרבנן ייווצר
נזק בלתי הפיך לעץ או לשיח ,התירו
חכמים לעשות טיפול מינימלי הנדרש
לקיומו .מלאכות אלו קרויות " -לאוקמי
אילנא" .במקרה בו עלולים להיווצר נזקים
קטנים לעץ או לשיח ואין חשש לייבוש
מוחלט ,יש להתייעץ עם מורה הוראה.
על מי חלים האיסורים?
איסורי השמיטה חלים על האדם העובד,
ויש אומרים שהם חלים גם על הקרקע
שברשותו .לכן:
א .אסור לאדם לעבוד בגינה שאינה שלו,
ויש אומרים שאסור להשכיר גינה
לאחרים אם יש חשש שיעבדו בה,
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השבוע שהיה
ג'  -י"ד כסלו
הראשונה מפגיעה ישירה של פצצה הנופלת
בכפר דרום.
י"ב כסלו
תשנ"ה :יו"ר הרשות ערפאת ימ"ש יוצא
בהצהרה לוחמנית נוספת ומבטיח להמשיך
את המאבק האלים עד לשחרור חיפה ,בית
שאן וירושלים.
תשס"ב :בפיגוע ירי בצומת גוש קטיף
נרצחת אסתר פחימה הי"ד תושבת הגוש# .

ג' כסלו
תשנ"ד :שר החוץ פרס מצהיר במליאת
הכנסת" :התנגדתי תמיד למדינה
פלשתינית ולא שיניתי את דעתי".
תשמ"ה :הוקם היישוב כרמי צור
בשיפולים הצפוניים של הרי חברון ע"י
גרעין מישיבת הר עציון .היישוב מונה כיום
מעל  120משפחות כ"י.
ד' כסלו
תשמ"ב :הוקם היישוב עינב שבצפון
שומרון .היישוב קרוי ע"ש גידולי הענבים
המצויים באזור.
ח' כסלו
תשנ"ט :מחבל מתאבד הרוכב על אופנים
מפוצץ עצמו סמוך לקבוצה של חיילי
צה"ל בצומת נצרים .שלושה קציני צנחנים
במילואים ,דרור אלעזר ,חזי ספיר ,ויותם
רהט הי"ד נרצחים ,שישה חיילים נוספים
נפצעים.
י"א כסלו
תשס"א :בפיגוע ירי ליד קרית–ארבע
נרצחים אליהו עמי מעתניאל ורינה
דידובסקי מבית חג"י .בעלה של רינה ,חיים,
שהיה אחראי על סוכנות הידיעות "הקול
מהשטח" היה בין הראשונים לקבל את
ההודעה .לאחר מכן הוא שלח הודעת ביפר
לכתבים שבה ציין כי אשתו בין הנרצחים
והודיע על שינוי שם הסוכנות ל"קול רינה".
י' כסלו
תשס"ג :שלושה מחבלים חמושים
ברובים וברימוני יד מסתתרים לאורך
ציר המתפללים המחבר בין קרית–ארבע
למערת המכפלה ,הם ממתינים עד שאחרון
המתפללים נכנס לתוך הקריה ופותחים
בהתקפה לעבר ג'יפ צבאי שאיבטח את
הציר והורגים את ארבעת יושביו .כוחות
גדולים שבאים לחלץ את גופות ההרוגים
נכנסים בגבורה ובאומץ לקרב פנים אל
פנים עם המחבלים .בקרב נפלו  12לוחמים
מהם ארבעה מאנשי כיתת הכוננות של
קרית–ארבע .בין ההרוגים היו אל"מ דרור
וינברג ,מח"ט חברון ,וקב"ט קרית–ארבע
יצחק בואניש .המקום נקרא כיום סמטת
הגבורה ,ע"ש אותו הקרב ,ובמקום הוקם
"מאחז הגיבורים" שנעקר מספר פעמים.
ט' כסלו
תשס"ב :לאחר עשרות הפצצות מרגמה
לעבר יישובי גוש קטיף שבהן לא היו
נפגעים בנפש ,נהרג חייל צה"ל בפעם

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il
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עורכים:
משה מאירסדורף
ישי הולנדר
כותבים:
אריאל פילבר
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד מורי
צילום:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875
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אמת מארץ תצמח

כי כל העתיד וכל הברכה מצויה רק בארץ ישראל,
אלא שהיה כאן צורך לקבל החלטות מסובכות
בתחום המעשה :מתי לצאת? באיזה עיתוי ובאיזה
הרכב? עם נטילת רשות או בבריחה חשאית?
לשלוח קודם שליחים? להתעכב עד שתתבהר
התמונה או להסתכן? לפרש את דברי החלום כך
או אחרת? ביחס לכל השאלות הללו למדנו מכאן
את העיקרון :דרך האמת ודבר ה' צריכים לצמוח
מן הארץ .השיקולים הארציים ,שיקולי הסיכון
והביטחון ,נבכי הפוליטיקה והתכססנות  -כולם
נוטלים חלק פעיל בדרכי היישום והביצוע של
המטרה הקדושה .השיבה לארץ ישראל נשענת
על תשתית היסטורית מבחינת העיתוי ,תשתית
ביטחונית מבחינת היכולת והסיכון ,תשתית
פוליטית ומדינית המתבססת על עובדות ועל
מציאות ועל נתונים ארציים כולל כלכליים.
בצמיחתה של האמת הזו מן הארץ אנו מחויבים
לקיים את דבר ה' הניצב לעולם בשמיים# .

המשך מעמ' השער

הארוכה והמחכימה של רחל ולאה כוללת גם היא
את כל המרכיבים האלה .1 :אין לנו למה לצפות
בבית אבינו מן ההיבט הכלכלי  -את כל הונו
ורכושו ואת ירושתו הוא לקח מאיתנו ועתיד
למנוע ממנו .2 .יחסו האבהי אלינו מחפיר.3 .
כבר "עשינו לביתנו" את ההון הכלכלי הנחוץ.
" .4ואחר שאין לנו לצפות ממנו מאומה" (לשון
המלבי"ם שם) .אזי "כל אשר אמר אלוקים אליך
עשה" ללא רשותו של לבן וללא פחד.
זו היא דרך החשיבה ,זו היא דרך השכנוע וזו
היא דרכן של האמהות בקבלת ההחלטה .בכל
אלה אין כדי למעט את המחויבות לדבר ה' ואת
חובת הציות המוחלט לציווי .גם יעקב וגם רחל
ולאה ידעו כי בסוף הדרך חייב יעקב וכל ביתו
לשוב אל ארץ האבות ואל בית יצחק .ברי היה להן
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את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום
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או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ יתפרסם
מיום ג' י' כסלו באתר
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בין הפותרים נכונה זכו
הילדים הבאים :אפרת
גלינסקי מירושלים,
יהונתן גוטליב מבית
שמש ,ובעז פרידלנדר
ממעלה אדומים .כל
הכבוד! הפרסים יישלחו
בעוד כשבועיים.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 29

ּתּכ ְנּו
ׁש ַ
אֹוִריאֵל ,הִ ְמׁשִיְך ו ְ ָאמַרּ" :בַּב ִנ ְי ָין הִ ְ
ׁשּפָחָה ִקיּבְל ָה חֶֶדר
מ ְ
ׁשּפָחֹותּ .כֹל ִ
מ ְ
ּכ ְ–ִ 40
ׁשמְׁשּו ָתפִים ל ְכּול ָם.
אֶחָד ו ְיֶׁשְנ ָם ׁשֵירּותִים ֶ
ממָׁש ּב ֵית מָלֹון ּפֹה ּבִל ְׁשֹון הַ ְמעָטָה".
ז ֶה ֹלא ַ
ׁשּוב חִּיֵיְך.
מסְְדרֹון אָרֹוְך .מִימִינֹו
אֹוִריאֵל הִ ְמׁשִיְך ּב ְ ִ
ׂש ָתֵּרְך ּתֹור אָרֹוְך ׁשֶל אֲנָׁשִים ּוב ְִקצֵה הַּתֹור
הִ ְ
מאֲחֹוָריו
עָ ְמד ָה ּב ְִרז ִי ָה יְׁשָנ ָהׁ .שּוב הִּג ִיעַ ֵ
ׁשֶל אֹוִריאֵלּ" .כ ֵןּ ,ג ַם י ֵׁש ַרק ּב ְִרז ִי ָה אַחַת,
ׁשמַל" .אֹוִריאֵל
וְהַאֱמֶת ,עֲַדי ִין ֹלא הִג ִּיעַ חַ ְ
ּמחְי ָה ּבַּמָקֹום הָיּו
ּתּכ ֵל ְסב ִיבֹוּ .תְנָאֵי הַ ִ
הִ ְס ַ
ָקׁשִים ּוּבִלְתִי נ ִ ְסּבָל ִים .הּוא ֹלא י ָכֹול הָי ָה
לְּדַמְיֵין אֶת עַצְמֹו חַי ּבְּמָקֹום ּכַּז ֶה לִתְקּופָה
ּשאֲרּו ּכָכ ָה
אֲרּוּכ ָהׁ" .שּוב ,הֵם ּבֶאֱמֶת י ִי ָ
עֹוד הְַרּב ֵה זְמַן? אֵיְך אֶפְׁשָר לִחְיֹות ּכָכ ָה?"
ּתּכ ֵל אֶל אֹוִריאֵל ו ְ ָאמַר" :הָאֱמֶת
ׁשּוב הִ ְס ַ
ּׁשאֲרּו ּכָכ ָה עֹוד הְַרּב ֵה
ׁשהֵם ֹלא י ְי ָ
הִיא ֶ
זְמַן ,הַּסִיּפּור ׁשֶל הַּי ִיׁשּוב הַּז ֶה ֹלא ּפָׁשּוט
ּבִכְל ָל .עֹוד הַּיֹום ּבַעֶֶרב הַּגְַרעִין הַחִילֹונ ִי
הֹול ְֵך לְהִתְי ָיאֵׁש וְלַעֲזֹוב אֶת הַּמָקֹום.
ּכ ֶָרג ַע ּבִכְל ָל ֹלא ּב ָטּוחַ ׁשֶּיַצְל ִיחַ ל ָּקּום ּפֹה
מׁשֶהּו .הָאֱמֶת ,הַּסִיּכּוי ִים ּכ ֶָרג ַע נְִראִים ּד ַי
ַ
ְקלּוׁשִים” .אֹוִריאֵל נִבְהַלׁ" .שּובּ ,בֶאֱמֶת
ּתּכָּׁשֵל? ׁשֶֹלא י ָקּום
ׁשהַהַָקמָה ִ
י ָכֹול לִהְיֹות ֶ
ׁשהִׁשְִקיעּו עַד
מאֲמָץ ֶ
ּפֹה י ִׁשּוב לַמְרֹות הַ ַּ
מּב ָטֹו ל ְאֹוִריאֵל
עַכְׁשָיו?" ׁשּוב הִפְנ ָּה אֶת ַ
וְחִּיֵיְך" .אַּתָה יֹוֵדעַ ׁשהַּכֹול י ָכֹול לִהְיֹות ...י ֵׁש
ּדְב ִָרים ׁשֶַרק יָמִים יַג ִידּו ...אָז אַּתָה ּב ָא?"

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית
סבו ,ומתברר לו שהוא חזר בזמן .הוא 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 אוריאל ושוב מגיעים לבניין
משטרה עתיק בו מנסים להתיישב שני
גרעיני התיישבות חדשים ,אך הם נתקלים
בקשיים מרובים בדרך.
מעֲל ֶה מְַדֵרגֹות ּג ְדֹולֹות
אֹוִריאֵל טִיּפ ֵס ּב ְ ַ
מ ָּסב ִיב נ ִיּכ ְָרה
ׁשטָָרה עָתִיקִ .
מ ְ
ׁשֶל ּב ִנ ְי ָין ִ
מּכֹל עֵב ֶר נ ִיתַן הָי ָה ל ְִראֹות
ּתְכּונ ָה ַרּב ָהִ .
מסְתֹובְב ִים ,נִכ ְנָסִים
ּגְב ִָרים נָׁשִים ו ִיל ִָדים ִ
מהַחַד ִָרים הַּׁשֹונ ִים ּבַּב ִנ ְי ָיןׁ" .שּוב,
ו ְיֹוצְאִים ֵ
ׁשטָָרה?
ּמ ְ
מַה אֲנַחְנּו עֹוׂשִים ּבַּב ִנ ְי ָין ׁשֶל הַ ִ
מַה הַּקֶׁשֶר ּב ֵין ז ֶה לַהִתְי ַיׁשְבּות?" אֹוִריאֵל
מּב ָטֹו לְעֵב ֶר אֹוִריאֵל
ׁשאַלׁ .שּוב הֵּסִיט אֶת ַ
ָ
ׁש ָּתב ִין
ׁשבְּתִי ֶ
ו ְ ָאמַר" :עֲַדי ִין ֹלא הֵב ַנְּתָ? חָ ַ
יָׁשָר ׁשֶנ ִיּכָּנ ֵס .הַּב ִנ ְי ָין הַּז ֶה הּוא הִתְי ַיׁשְבּות.
מזְמַן
מּמָׁש ֹלא ִ
אָנּו נ ִ ְמצָאִים ּבִׁשְנ ַת ּ 1979ו ַ
עָלּו לְכ ָאן ׁשְנ ֵי ּגְַרעִינ ֵי הִתְי ַיׁשְבּות אֶחָד ּדָתִי
וְאֶחָד חִילֹונ ִי .הֵם נִכ ְנ ְסּו לַּב ִנ ְי ָין הֶעָתִיק
מּמֶנּו אֶת הַּי ִיׁשּוב".
מטָָרה לְהַ ְתחִיל ִ
הַּז ֶה ּב ְ ַ
מ ְּסב ִיבֹו .הַּב ִנ ְי ָין הָי ָה ּד ַי
ּתּכ ֵל ִ
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ׁשהַּצְפִיפּות ּבֹו ּג ְדֹול ָה
ּג ָדֹול אֲב ָל עָׂשָה רֹוׁשֶם ֶ
מחְׁשַבֹותָיו ׁשֶל
ּג ַם ּכ ֵןׁ .שּובּ ,כְאִילּו ָקָרא אֶת ַ

המשך בשבוע הבא...
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