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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
19:28  19:19  19:27  19:22  19:29  19:14 כניסת שבת 
20:31  20:31  20:30  20:34  20:33  20:30 צאת השבת 

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  41 שנים לשחרור   | | תמוז תשס"ח   103 גליון 

ל הפסוק בתחילת פרשתנו "זֹאת ֻחַּקת ע
הַּתֹוָרה" )במדבר י"ט, ב'( - אומר רש"י: 
"לפי שהשטן ואומות העולם מונין את 
ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה 
לפיכך כתב בה חוקה. גזירה היא מלפני ואין 
לך רשות להרהר אחריה". תימה גדולה היא, 
וכי את טעמן של שאר המצוות, השטן ואומות 
הסברים  להם  יש  וכי  מבינים?!  כן  העולם 
לטעמן של מצות ציצית, תפילין, לולב וכו'?! 
של  לקנטורם  זקוקים  אנו  מדוע  מכך,  יתירה 
שמדובר  לקבוע  כדי  העולם  ואומות  השטן 
במצווה שהיא חוקה וגזרה, האם חוסר הבנתנו 
בלבד אינו מספיק לכך?! ויש עוד לשאול, וכי 
הסברים?!  לנו  יש  האחרים  המצוות  לטעמי 
באותה מידה שיודעים אנו ש"הפוך בה והפוך 
בה דכולי בה", שבתורה מצויות תשובות לכל, 
מסוגלים  שאיננו  יודעים  אנו  מידה  באותה 
להבין את טעמיה המוחלטים של תורה שהיא 
כן במה  כך, אם  כל  ואלוקית  עילאית  נצחית 

שונה מצות פרה משאר המצוות? 
לקבל  מוכנים  העולם  שאומות  לומר  ויש 
ואפילו  בעולם  אלוקים  שיש  העובדה  את 
שיש לו תורה, הם אפילו מוכנים לאמץ אותה 
לחיקם לפי "הבנתם" כמובן )מה שהם קוראים 
"הברית הישנה"(, אך הם אינם מוכנים לקבל 
את העובדה שהתורה האלוקית הזו מתגלת אך 
ורק דרך עם אלוקי ששמו "עם ישראל" ושרק 
הוא יכול להצביע את הכוונה האלוקית בעולם. 
)ועל–כן התלמוד שהוא התורה שבעל פה והוא 
ע"י אומות  היותר מובהק לכך, נשרף  הביטוי 

העולם פעמים רבות לאורך ההסטוריה(. 

לחבר בין הקצוות
הביטוי להיותנו עם נבחר והיותנו אלוקיים 

מתגלה בפרה אדומה יותר מבשאר המצוות.
גם אם לכל מצוה ישנו טעם ולו ברמה של 
הפשט, למשל שמניחים תפילין של ראש נגד 
הלב  כנגד  היד  ועל  בתוכו  שהנשמה  המוח 
כדי לשעבד את התאוות שבתוכו וכדו' )כפי 
שאומרים לפני הנחת תפילין(, בפרה אדומה, 
ברמה הכי בסיסית לא רק שלא ניתן למצוא 
פרה  דיני  בתוך  להיפך,  בדיוק  אלא  טעם 
מה  וביה:  מניה  סתירות  מוצאים  אנו  אדומה 
שמתקן הוא גם זה שמקלקל, מה שמטמא הוא 
גם מטהר וככתוב בתורה שאפר הפרה מטהר 
כן,  כמו  הטהורים.  את  ומטמא  הטמאים  את 
החידלון  שיא  הוא  בהמה,  של  שריפה  אפר 
והמות, שיא הטומאה, והוא זה שמביא טהרה 
הוא  אדום  והרי  דווקא  אדומה  פרה  וחיים?! 
שיוצר  זה  הוא  ודווקא  והמוות  הדין  סמל 

טהרה וחסד וחיים?!
מצווה פרה מלמדת על מהותו וייחודו של 
הקצוות  בין  לחבר  הכוח  שהוא  ישראל,  עם 
ובין הקטבים, לאחד בין הפרודים, לגשר על 
שנראה  מה  שכל  לעולם,  ולגלות  הקונטרסט 
פרוד, בשורשו הוא אחוד. כל עניינו של עם 
ישראל בעולם הוא גילוי אחדותו של הקב"ה 
בעולם, חבור עליונים ותחתונים, חומר ורוח, 
ַאְרָצה,  ֻמָּצב  ֻסָּלם  "וְהִּנֵה  ועוד.  ונשמה  גוף 
י"ב(.  כ"ח,  )בראשית  הַָּׁשָמיְָמה"  ַמּגִיַע  וְֹראׁשֹו 
מצד אחד אנו ככולם, עם רגלים על הקרקע, 
אבל בשונה מכולם, ראשנו גם בשמים. אנחנו 
מצליחים ליצור את הסינטזה והחבור האמיתי 

הרב יגאל קמינצקי - רב חבל עזה תובב"א וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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בהנהלת  'גיאוקטגרפיה'  חברת  שערכה  סקר 

מטה  האזורית  המועצה  עבור  דגני  אבי  פרופ' 

המועצה  תושבי  של  גדול  רוב  כי  מגלה  בנימין 

שבחרו  בישוב  להתגורר  מההחלטה  מרוצים 

ובמטה בנימין. 

מתושבי   85% הסקר  תוצאות  פי   על 

לגור  מהחלטה  רצון  שבעי  בנימין  מטה 

ביישובם.  בפילוח לפי גיל העלה הסקר כי שיעור 

שבעי הרצון מההחלטה לגור במטה בנימין עולה 

עם העלייה בגיל )81% בקרב צעירים, 86% בקרב 

בני גיל הביניים ו–89% בקרב מבוגרים(. שביעות 

סקר בבנימין - רוב התושבים 
מרוצים ממקום מגוריהם

הרצון מתבטאת גם כשנשאלו התושבים מה היו 

עושים אם היו צריכים לבחור מחדש את מקום 

מגוריהם. על פי הסקר רוב תושבי מטה בנימין 

)68%( היו בוחרים שוב להתגורר במטה בנימין ו–

74% מתושבי מטה בנימין היו ממליצים לחברים 

לגור בישוב שלהם במידה והיו מתייעצים עמם. 

במועצה האזורית בנימין חיים היום כ– 9600 בתי 

אב ב–34 יישובים. הסקר במסגרת סקר טלפוני 

בקרב 1,020 תושבי מועצה אזורית מטה בנימין 

של  מייצג  מדגם  המהווים  ומעלה,   18 בגילאי 

אוכלוסיית מטה בנימין. #

בחודש האחרון דיווחנו על הפשרת תקציבי 

אבנים  נגד  רכב  כלי  למיגון  הביטחון  משרד 

לתושבי יש"ע, לאחר עבודה מאומצת של ראשי 

מועצת יש"ע וחבר הכנסת אורי אריאל.

מערך  החלפת  של  טכניות  סיבות  בשל 

עיכוב  חל  כולו,  הביטחון  במשרד  המחשוב 

עיכוב בהעברת תקציבים למיגון
שיבושים  וישנם  לפרויקט  המימון  בהעברת 

יש"ע  במועצת  לתושבים.  המיגון  באספקת 

ולהבאת  המהלכים  לזירוז  אלו  בימים  פועלים 

הנושא לסיומו, ומקווים כי בתוך זמן קצר, יוסדר 

מנת  על  הרלוונטים  לגופים  והעברתו  התקציב 

למגן את כלי הרכב. #

בוועד מתיישבי גוש קטיף שוקדים כל העת 

החלוציות,   - קטיף  גוש  של  סיפורו  הנחלת  על 

כנגד  והמאבק  המפוארת  החקלאות  הקהילות, 

העקירה - לדורות הבאים. לקראת הקיץ הקרוב 

ורענן:  מקורי  רעיון  המתיישבים  בוועד  מצאו 

ערכת פעילות על גוש קטיף לקייטנות. 

הועד הפיק ערכה מיוחדת שממלאת יום שלם 

של  סיפורן  את  ומעבירה  בקייטנה  פעילות  של 

וחוויתית.  כיפית  בצורה  בגוש  עשייה  שנות   35

חברה  משחקי  וכוללת:  למדריך  מוכנה  הערכה 

קטיף,  בינגו  רביעיות,  גוש–קטיף,  להכרת 

מתכונים כתומים, סרט לילדים, רעיונות ליצירה 

וחבלים"  "סולמות  למשחק  לוח  ושעשועונים, 

מהנה,  בדרך  כמובן  הכל  לתפעול.  והנחיות 

יצירתית ומעוררת התעניינות. התוכנית בערכה 

ערכת פעילות על גוש קטיף לקיץ
נותנת מענה ליום פעילות מלא מ–8:30 עד 13:30, 

ניתן  כן  כמו  הקייטנות.  במרבית  שנהוג  כפי 

יום  כמו  נוספות  לפעילויות  בערכה  להשתמש 

השנה לעקירת גוש–קטיף. חלק מהפעילויות יהיו 

למשחקים  גם  לשמש  שיכולו  קבועות  בתבניות 

אחרים בכל ימות השנה. עלות הערכה כ–₪500. 

בוועד המתיישבים מבקשים מהציבור לרכוש את 

לשימור  לאחריות  להיות שותפים  ובכך  הערכה 

פנו  הם  האחרונים  בימים  בתודעה.  קטיף  גוש 

הנוער,  לתנועות  למתנ"סים,  קייטנות,  למנהלי 

פורמאליים  ובלתי  פורמאליים  חינוך  למוסדות 

את  שירכשו  על–מנת  ביישובים  נוער  ולרכזי 

הערכה ויקדישו יום פעילות לגוש קטיף, לקראת 

ציון שלוש שנים לעקירה. #

לפרטים: אורית ברגר, 054-5953953.

דרושים/ות טלפנים/יות 
רצינים/יות ואדיאלסטים/יות 

לגיוס תרומות למען ההתיישבות ביהודה ושומרון
שכר בסיס + בונסים 

העבודה בירושלים במשמרות 

לפרטים: 052-3872406, 050-6698799
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הסוף  ובין  לשמים  ארץ  בין  הפרודים,  בין 
לאין סוף. זו מהותנו. "עושה שלום במרומיו" 
הקב"ה שהוא במרומים ועושה למעלה שלום 
ואש  מים  בארץ,  למשל  )שהרי  הפרודים  בין 
סותרים זה את זה, ולמעלה, הם הופכים להיות 
שמים כמובא ברש"י תחילת בראשית, שמים: 
עלינו",  שלום  ש"עושה  זה  והוא  ומים(.  אש 
כלומר מטביע בנו את כוח האחדות והשלמות, 
ואת היכולת לאחד ולחבר בין הקצוות )"אתם 
שמע  שנאמר  בעולם  אחת  חטיבה  עשיתוני 

ישראל... ה' אחד אף אני אעשה אתכם חטיבה 
גוי  ישראל  כעמך  ומי  שנאמר  בעולם  אחת 
אחד בארץ", גמ' ברכות(. את העובדה שאנו 
דרכנו  עוברת  האלוקית  והתורה  אלוקיים 
גביהם  ועל  העולם  אומות  זה  את  דווקא, 
השטן לא מוכנים לקבל ולכן שאלתם מופנית 
ולוואי  בדווקא,  אדומה  פרה  של  זו  למצווה 
שנצליח במשימתנו הכל–כך חשובה לאחד בין 
הכוחות, ובשלב ראשון בבית פנימה ומתוך כך 

לצאת עם בשורת האחדות החוצה. #

לחבר בין הקצוות המשך מעמ' השער

של  הנוער  בני  הקימו  חודשים,  מס'  לפני 

הישוב דולב הסמוך למודיעין, מועדונית לילדי 

שוקדים  הם  אלו  ובימים  במודיעין  לחיים'  'קו 

על הפרוייקט הבא - קייטנה לחניכי המועדונית 

שתתקיים ביישוב בסוף החודש.

הרעיון התגבש כאשר נוער דולב רצה לתרום 

והתנדבות.  נתינה  מתוך  הקהילה  למען  ממרצו 

שאותה  במודיעין  לחיים'  'קו  מועדונית 

לפני  רק  נפתחה  מהיישוב  נוער  בני  מפעילים 

צוברת  כבר  ב"ה  והפעילות  חודשים,  מספר 

ובני  ילדים  מגיעים  מפגש  בכל  כמעט  תאוצה. 

למועדונית  להצטרף  המעוניינים  חדשים  נוער 

המועדונית  פתיחת  חונכים.  וגם  חניכים  גם   -

בשעות  אלו  מענה לילדים  במודיעין נתנה 

אחה"צ, בצורה מאורגנת. מטרת הפעילות היא 

ראוי בחברה  הילדים לקראת שילוב  לקדם את 

קייטנת 'קו לחיים' בדולב
ומנטלית.  חברתית  פיזית,  מבחינה  והתקדמות 

בסוף חודש יולי, תתקיים בדולב קייטנה לילדי 

בריכה,  התכנון:  פי  על  שתכלול  המועדונית, 

פארק,  לונה  ספארי,  מתופפים,  מעגל  טיולים, 

יום שדה ועוד...   

להפניית  אפשרות  בקייטנה  רואים  בדולב 

כוחות הנוער בחופש לטובת עשייה משמעותית 

כל  לכך.  הזקוקים  לילדים  הנוער  בני  של 

זו, הם  הפעילות והמשאבים הנצרכים לקייטנה 

על בסיס התנדבותי בלבד. בנוער דולב פונים אל 

הציבור ומבקשים: "אנא, עזרו לנו להגשים להם 

חלום, ותרמו 'איש כפי מתנת ידו'". #

לצפייה בקליפ על הפרוייקט:

www.youtube.com/noardolev
מאיר 050-8323416, לפרטים: 

רועי: 052-8990552.  
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אלפי  עשרות  יוצאים  אלו  בימים 

יש"ע לחופש הגדול.  תלמידים ברחבי 

ומפרכת  פוריה  לימודים  שנת  אחרי 

מגיעה בימים אלו תקופה של טיולים, 

 - והנאה  כיף  קייטנות,  סיורים, 

הדרך.  המשך  לקראת  כוחות  ואגירת 

לצעירים  קוראים  יש"ע  במועצת 

הגדול  החופש  את  לנצל  הנוער  ולבני 

ההתיישבות,  למען  הקהילה,  למען 

למען ארץ ישראל ועם ישראל. בעזרה 

הארץ,  ברחבי  בהתנדבות  ביישובים, 

בהפצת תורה במרכזים ברחבי הערים, 

במרחבי  וסיורים  בטיולים  גם  וכמובן 

בפרט,  יש"ע  ובשבילי  בכלל,  ארצנו 

אתרים  בחובם  הטומנים  ובמקומות 

מימי   - והיסטורים  חשובים  מרתקים 

ההתיישבות  חידוש  ימי  ועד  התנ"ך 

ביהודה  השדה  ספר  בתי  בימינו. 

במועצות  התיירות  רכזי  ושומרון, 

האזוריות, והמתנ"סים, שוקדים בימים 

אלו על הכנת תוכניות טיולים מגוונות, 

תיירות,  אתרי  והפעלת  חידוש  על 

ומסעדות  אטרקציות, מרכזי מבקרים 

ההכנות  השלמת  ועל  האזור,  ברחבי 

האחרונות לקייטנות ומפעלי קיץ. 

לצד כל האמור, עלינו לזכור שחופש 

ומזהירות.  מאחריות  חופש  אינו  גדול 

לצערנו ארגוני הטרור מנסים כל העת 

הביטחון  כוחות  וב"ה  ראש,  להרים 

כוונותיהם  לסיכול  רבות  פועלים 

הזדוניות. עלינו לזכור כי איומי חטיפה 

בכל   - ישראלים  כנגד  טרור  ופיגועי 

העולם וגם ביו"ש - עדיין בתוקף ועל כן 

מוכרחים לטייל לסייר לכבוש ברגליים 

ולעשות כיף - אך תוך אחריות זהירות 

והקפדה על כללי הבטיחות.

יתקיימו  ועצרות  כנסים  טיולים, 

גורמי  עם  והיוועצות  תיאום  תוך 

 - בהתיישבות  והביטחון  הצבא 

התרבו  האחרונה  בתקופה  לצערנו 

המקרים שבהם ניסו מחבלים לתקוף 

שהלכו  מטיילים  של  קטנות  קבוצות 

יהודה  ברחבי  שונים  במסלולים 

ירו  כשבועיים  לפני  רק  ושומרון. 

מטיילים  קבוצת  לעבר  מחבלים  שני 

באיתמר  הגבוהה  הישיבה  מתלמידי 

שלושה  ופצעה  צוף  נווה  ליד  שטיילו 

מהם בדרגות פציעה שונות - קל עד 

מספר  נתקלו  לפני–כן  כחודש  בינוני. 

במחבלים  בית–אל  ליד  מטיילים 

חופשי ומאושר

לירות  והצליחו  ציד,  ברובה  חמושים 

לעברם ולהרוג את נושא הנשק. 

להקפיד  יש  כך  בשל  דווקא 

הבטיחות  כללי  על  תוקף  במשנה 

בטיולים: 

בודדים  מטיילים  מתנועת  להימנע   #

בשטח 

קציני  עם  צבא,  גורמי  עם  לוודא   #

גופים  ועם  ביישובים,  הביטחון 

שדה,  ספר  בתי  כמו  מקצועיים 

שאין סכנה לטייל באיזור.

או  היישובי  החמ"ל  את  לעדכן   #

הקב"ט  או  הרבש"ץ  ואת  האזורי, 

ביישוב הסמוך למקום הטיול בדבר 

בתוואי  וכן  בשטח  הימצאותכם 

הטיול שבכוונתכם ללכת.

ולעדכן  קשר  באמצעי  להצטייד   #

הטיול  מסלול  על  משפחה  קרובי 

וזמן הגעה משוער.

התקשורת  לכלי  קשובים  להיות   #

לטיולים  אזורים  סגירת  בדבר 

ולעדכוני מזג אוויר.

בכניסה לנחלים יש לקחת בחשבון   #

מגבלות  אוויר,  מזג  כגון:  נתונים 

ויציאה  במים  הצטיידות  עבירות, 

טרם חשיכה.

בטרמפים  מנסיעה  להמנע  יש 

לצערנו   - מוכרים  שאינם  רכב  בכלי 

שבהם  מהעבר,  ניסיונות  למודי  אנו 

הצליחו  ואף  המחבלים  ארגוני  ניסו 

טרמפ  על  שעלו  צעירים  לחטוף 

שנראה לכאורה תמים. פיגוע חטיפה 

ל"איכותי"  המרצחים  בקרב  נחשב 

מתקבלות  הביטחון  מערכת  ובידי 

ארגוני  כוונות  על  התראות  העת  כל 

כך  בשל  שכזה.  פיגוע  לבצע  הטרור 

יש להקפיד על הנושא במשנה תוקף, 

היישובים,  מתוך  רק  טרמפים  לעצור 

ולא  ומוכרות  מוארות  בטרמפיאדות 

בצמתים חשוכים, רצוי יחד עם אנשים 

נוספים, לאחר שיחה קצרה עם הנהג, 

ולזהות  קנקנו,  על  לתהות  ניתן  שבה 

שאומרת  כפי  מחשידים.  סימנים 

הפרסומת ברדיו - אל תעלו על טרמפ 

שלא תדעו איך אתם יורדים ממנו.

זהירות  הוא  נוסף  חשוב  נושא 

בדרכים - בימים אלו בני נוער וצעירים 

ומחוצה  היישובים  מסתובבים ברחבי 

חלקם  בדרכים  הרבה  ונמצאים  להם, 

גם  יותר,  המבוגר  וחלקם,  כנוסעים, 

כנהגים. על כן יש לנהוג ולהקפיד על 

כללי הבטיחות בנהיגה, בנסיעה נכונה, 

ובהליכה בצידי דרכים - תוך שימת לב 

על  הדרך,  לתנאי  מתאימה  נהיגה  על 

חגורות בטיחות מלפנים ומאחור, ועל 

ענידת מחזירי אור להולכי רגל.

את  להוסיף  יש  כמובן  אלו  לכל 

בבית  גם  והאחריות  הזהירות 

ובקייטנות בפעילות הכיפית והמהנה 

ובבילוי באטרקציות.

לתלמידי  מאחלת  יש"ע  מועצת 

ולכלל  לחופשה,  היוצאים  יש"ע 

חופשה  ישראל,  ברחבי  התלמידים 

נעימה מהנה ובטוחה. #
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הבד מ בית  הינו  אחיה  שק 
היהודי הגדול ביהודה ושומרון 

מטעי  בארץ.  ומהגדולים 

מתפרשים  הבד  לבית  השייכים  הזיתים 

דונם  כ–500  של  נרחב  שטח  פני  על 

אנו מגדלים  באזור שילה. במשק אחיה 

משובחים  זית  עצי  אלפי  באהבה 

המיועדים לעצירת שמן. את שמן הזית 

ואהבה  אנו מפיקים מתוך אמונה  שלנו 

לגדל  אידיאל  מתוך  האדמה,  לעבודת 

עונת המסיק  יהודית. לקראת  חקלאות 

של תשס"ז )סוף 2006(, בהשקעה של 

חדיש  בד  בית  הקמנו  שקלים,  מיליוני 

ומודרני אשר ניצב בשורה הראשונה של 

הושקעה  זה  בד  בבית  בארץ.  הבד  בתי 

מבתי  לקחים  ונלמדו  רבה  מחשבה 

יושמו  אשר  העולם  ומרחבי  בארץ  בד 

ביותר.  איכותי  זית  במגמה להפיק שמן 

משובחים  מזיתים  מופק  הזית  שמן 

על  השומר  קרה,  כבישה  של  בתהליך 

האיכויות הטבעיות של שמן הזית.

סיפורו של משק אחיה

אחיה  ממקימי   - שוקר  ורונית  יוסי 

כ–10  לפני  הקימו  לשילה,  שממזרח 

אלפי  מנה  אשר  חקלאי  משק  שנים, 

בשנה  לצערנו,  בד.  ובית  זית  עצי 

נפצע  הבד,  בית  להפעלת  הראשונה 

יוסי במהלך העבודה מאחת ממכונות 

החמורה,  הפציעה  בעקבות  הבד.  בית 

יוסי שהה בבית החולים למשך 6 שנים, 

ונפטר באייר תשס"ז.

שנים  מספר  לאחר   ,2004 בשנת 

המשק  את  רונית  הפעילה  שבהם 

ואת בית הבד, התגייסו מספר צעירים 

תושבי עלי, במטרה להצעיד את משק 

אחיה קדימה, והקימו את חברת "ארץ 

זית שמן" תוך גיוס אנשי עסקים חדורי 

למטרה  המרכז  מאזור  אידיאולוגיה 

חשובה זו. החברה נטעה לפני השמיטה 

הניצבים  ליין,  כרמים  של  דונם   400

בארץ,  הכרמים  של  הראשונה  בשורה 

בשל גובה המקום והטיפול המסור.

שמן"  זית  "ארץ  של  הזית  שמן 

אחיה,  משק  המותג  תחת  משווק 

שוקר  משפחת  של  לפועלם  כהמשך 

מאחיה. מוצרינו נמכרים כיום ברשתות 

ובשיווק  הטבע  בחנויות  המובחרות, 

ישיר ברחבי הארץ, אשר מונה קרוב ל–

150 מפיצים בכל רחבי הארץ, מאילת 

בדרום ועד קריית שמונה בצפון. בשיווק 

ליטר   5 של  פחים  לרכוש  ניתן  הישיר 

הזנים  מיטב  את  גם  ובנוסף  זית,  שמן 

דרך  לרוכשם  ניתן  )אשר  המובחרים  

השיווק הישיר בלבד(. #

להזמנות ולהצטרפות כמפיצים: 

1800-242-999

יֵֹׁשב "ו ֲעָרד  ֶמֶלְך  הְַּכנֲַענִי  ּיְִׁשַמע 
הֲָאָתִרים  ֶּדֶרְך  יְִׂשָרֵאל  ָּבא  ִּכי  הַּנֶגֶב 
וַּיִָּלֶחם ְּביְִׂשָרֵאל וַּיְִׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי..." 
קראנו  שבועיים  לפני  א'(.  כ"א,  )במדבר 

משה:  אמר  אז,  המרגלים.  פרשת  את 

ֶה ַּבּנֶגֶב וֲַעִליֶתם ֶאת הָהָר" )במדבר י"ג,  "ֲעלּו ז
י"ז(. הכתוב מעיד כי המרגלים אכן הלכו 

בדרך זו: "וַּיֲַעלּו ַבּנֶגֶב וַּיָבֹא ַעד ֶחְברֹון" )שם, 

למשימתם  נשלחו  המרגלים  כ"ב(.  פס' 

)בפס'  נאמר  בחזרתם  שכן  ברנע,  מקדש 

וְֶאל  ַאהֲֹרן  וְֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  וַּיָבֹאּו  "וַּיְֵלכּו  כ"ו( 

ּכָל ֲעַדת ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל ֶאל ִמְדַּבר ָּפאָרן ָקֵדָׁשה... 
בפרשת  גם  כך  הָָאֶרץ".  ְּפִרי  ֶאת  וַּיְַראּום 
מטות: "ּכֹה ָעׂשּו ֲאבֵֹתיכֶם ְּבָׁשְלִחי אָֹתם ִמָּקֵדׁש 

ַּבְרנֵַע ִלְראֹות ֶאת הָָאֶרץ" )שם, ל"ב, ח'(.
מצירוף הפסוקים ניתן לשחזר בקירוב 

את ציר עלייתם של המרגלים מקדש ברנע 

בין "דיבה" ל"חיבה"
לחברון, העולה מאיזור נאת 

קודיראת,  עין   - המדבר 

קדש  עם  בד"כ  המזוהה 

סיני(,  בתחום  )כיום  ברנע 

משם  עבדת.  לרמת  ומגיע 

)עמק(  בקער  הדרך  עברה 

לרכס  ירוחם  רכס  שבין 

לא  בנגב  )הדרכים  חתירה 

עברו על ראשי הרכסים שכן 

בהם  שנוצרו  המכתשים 

תעבורתי(.  מכשול  היוו 

שבין  ב"פרוזדור"  ההולך 

הצפוני  בקצהו  יוצא  אלו,  רכסים  שני 

הדרך  עלתה  משם  ערד!  בבקעת  היישר 

יותר  עברה  בו  )בתוואי  עמשא  הר  אל 

ב"מעלה  וטיפסה  הרומית  הדרך  מאוחר 

דרגות"(, לתל זיף ולחברון!
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בין "דיבה" ל"חיבה"

אך לא בפרשת "שלח לך" באנו לעסוק, 

אנו  בה  חוקת,  פרשת  בפרשתנו,  אלא 

קוראים )כ"א, א'(: "וַּיְִׁשַמע הְַּכנֲַענִי ֶמֶלְך ֲעָרד 

יֵֹׁשב הַּנֶגֶב ִּכי ָּבא יְִׂשָרֵאל ֶּדֶרְך הֲָאָתִרים וַּיִָּלֶחם 
ְּביְִׂשָרֵאל וַּיְִׁשְּב ִמֶּמּנּו ֶׁשִבי..." מקומו של מלך 
שבמרכזה  ערד,  בבקעת  מזוהה  ערד 

שוקת  )צומת   31 מס'  כביש  כיום  עובר 

והמצודה  הכנענית  העיר  ערד(.   -

החל  ערד  בתל  שנחשפו  הישראלית 

משנות השישים מלמדים על מיקומו של 

מלך ערד בסביבתם. מדוע יצא מלך ערד 

להלחם בישראל? במה הם הטרידו אותו, 

הרי בשלב זה הם היו עשרות קילומטרים 

דרומה? נראה כי התשובה טמונה בהבנת 

הינה  הראשונה  הנקודה  נקודות:  שלוש 

ציר הליכתם המשוער של המרגלים, כפי 

שתואר לעיל.

שהמרגלים  היא  השניה  הנקודה 

מרגלים  "מרגלים".  היו  לא  למעשה 

שהיה  כפי  "חרש",  נשלחו  אמיתיים 

מודיעינית.  ומשימתם  יהושע,  בימי 

ה"מרגלים" שלפנינו נראו יותר כמשלחת 

דיפלומטית שמטרתה העלאת המוראל 

הכניסה  לקראת  ברנע  בקדש  הישראלי 

ישראל"  בני  ש"ראשי  העובדה  לארץ. 

זו.  הבנה  מחזקת  למשימה,  שיצאו  הם 

כלומר, המשלחת נכנסה לכנען בריש גלי, 

כולם ראו, כולם שמעו, אפילו מלך ערד... 

כניסתם  אולי אף התלחשו אודות  כולם 

הצפויה של בני ישראל מבקעת ערד אל 

הר חברון ואל כל חבלי ארץ ישראל.

המונח  הבנת  היא  השלישית  הנקודה 

האתרים".  "דרך  הסתום  הגיאוגרפי 

ערד  מלך  הבין  בפרשתנו,  הפסוק  לפי 

בדרך  להגיע  עומדים  ישראל  שבני 

פירושים  מספר  ה"אתרים"?  מהם  זו. 

מעניין  אך  הוצעו,  גיאוגרפיים  וזיהויים 

א,  )פרשה  רבה  באיכה  המדרש  הוא 

"אל תקרי  ורשב"ם(:  ובעקבותיו ראב"ע 

הכל  וכאן  התרים..."!  אלא  האתרים 

פועל  מהווה  "לתור"  הפועל  מתחבר, 

נזכר  והוא  המרגלים,  פרשת  בכל  מנחה 

בה יותר מעשר פעמים: "ְׁשַלח ְלָך ֲאנִָׁשים 

ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  הֲָאנִָׁשים  ְׁשמֹות  "ֵאֶּלה  וְיָֻתרּו...", 
ֶאת  וַּיָֻתרּו  "וַּיֲַעלּו  הָָאֶרץ",  ֶאת  ָלתּור  מֶֹׁשה 

הָָאֶרץ", "וַּיָֻׁשבּו ִמּתּור הָָאֶרץ", ועוד ועוד.
את  ראה  ערד  מלך  מעתה:  אמור 

"המרגלים"(  )ולא  ה"תרים"  משלחת 

שעברה  בדרך  ברנע,  מקדש  הבאים 

על  שמיקומו  והבין  הנגב,  הר  רכסי  בין 

מבשר  אינו  לכנען  הדרומי  הכניסה  ציר 

טובות...הוא הראשון להימחק מן המפה 

על ידי בני ישראל העומדים לעבור בדרך 

האתרים".  ב"דרך  "התרים",  הלכו  בה 

לכן הוא מקדם את הרעה על ידי יציאה 

יזומה למלחמה בבנ"י.

הנה למדנו כי על רכס הר עמשא ורכס 

מעון בדרום הר חברון, עברו ה"מרגלים", 

ה"תרים" הלוך ושוב והוציאו דיבת הארץ 

רעה. הם הולידו את מושג הגלות: מצב 

בו חל ניתוק בין רעיון ארץ ישראל, לבין 

רעיון עם ישראל: העם אינו חפץ בארץ. 

הישובים המודרניים שקמו  כי  אין ספק 

על ציר זה ממש, מבטאים תיקון לאותו 

מעון  ברכס  ההתהלכות  הפעם,  חטא: 

הארץ  חיבת  ובקיצור:  חיבה.  מעוררת 

כתיקון לדיבת הארץ! #

סיורי מרכז סיור ולימוד סוסיא:

בשנת התשס"ט יפתחו שלושה קורסים 

למורים, למתעניינים ולאוהבי הלכת. 
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בט"ו בסיוון תש"ח לפני שישים שנה, 

של  'אלטלנה'  הנשק  ספינת  הוטבעה 

על  העצמאות,  מלחמת  במהלך  האצ"ל, 

ידי כוחות צה"ל. ההערכה בקרב שלטונות 

ניסיון  הייתה שלמעשה מתוכנן  היישוב 

לא  שהדבר  ולמרות  האצ"ל,  של  הפיכה 

ישיבת  נערכה  בשטח,  בהוכחות  נתמך 

יש  כי  בן–גוריון  החליט  שבה  ממשלה 

מחיר.  בכל  האונייה  פריקת  את  לעצור 

במהלך הירי והטבעת הספינה נהרגו 16 

אנשי אצ"ל ושלושה חיילי צה"ל. בשידור 

חי מיד לאחר הטבעת הספינה נשא בגין 

את דבריו בשידור חי בתחנת הרדיו 'קול 

השתלשלות  את  תיאר  הלוחמת,  ציון 

העניינים וסיכם:

ולמחנה  "עלינו להתלכד לעם אחד 

בן  איננו  ישראל  עם  כי  אחד.  לוחם 

מנחם בגין: 
"להתלכד לעם אחד 
ולמחנה לוחם אחד"

עם  מפא"י.  איננה  ישראל  עם  גוריון. 

הוא  שלנו,  הקפיטאן  הוא  ישראל 

והבחורות  הבחורים  שלנו,  הפצועים 

שגילו גבורה עילאית. עם ישראל הם 

החיילים הגיבורים בירושלים, בדרום, 

מוחצי  הגרדום,  עולי  בגליל,  בצפון, 

הנותנים  הפשוטים  היהודים  האויב, 

הוא  ישראל  עם  האומה.  למען  הכול 

הטוב שבעמים, אם הצליח אחרי אלפי 

כזאת  בהנהגה  אפילו  גלות  שנות 

להגיע עד הלום. אם נוסיף לאהוב את 

עם ישראל, את הטובים והלא טובים, 

לאהוב  נוסיף  והשוגים  התועים  את 

עמנו  למען  ואחיותיי,  אחי  ולהלחם. 

ולמען ארצנו– קדימה. יחי עם ישראל, 

גיבורי  יחיו  העברית.  המולדת  תחי 

ישראל - חיילי ישראל לעד". #

׳ ד ת  ב ה א ת  ו ו צ מ ב ן  ו י ע

הרב משה בלייכר שליט"א
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הפוסקים  נחלקו  בעבר,  שהזכרנו  כפי 
האם רק זמירה בגפן אסורה מן התורה, 
ובשאר אילנות היא אסורה מדברי חכמים. 
או שהאיסור “וכרמך לא תזמור” כולל גם 
גיזום  פעולות  שישנן  אלא  אילנות,  שאר 
ממלאכת  מהותי  באופן  השונות  בעצים 
הן  כך  ובשל  תורה,  שאסרה  הזמירה 
איזו  לברר  יש  אכן,  מדרבנן.  רק  אסורות 
שאסרה  לזמירה  נחשבת  בגפן  פעולה 

תורה. 
הבחנה במיקום החיתוך 

)שביעית  למשנה  בפירושו  הרמב”ם 
כדלהלן:  הזמירה  את  הגדיר  מ”ה(  פ”ד 

ויהיה  ידוע  בגובה  האילן  את  “קוצצים 
בזה תיקון האילן כמו הזמירה לכרם”, וכן 
כתב במשנה שלאחריה )פ”ד מ”ו( בפירוש 
הביטוי “המזנב בגפנים”, ש”עניינו כריתת 
הקצוות”. כך כתב גם הריבמ”ץ )שם מ”ה( 
“המזנב - פרוש קוטע מקצת גפנים להגביר 
בגפן  החיתוך  של  מיקומו  לדעתם  כחן”. 
מגדיר אם זו זמירה, או גיזום אחר שאינו 
זמירה. דעת המשנה ראשונה )שביעית פ”ד 
מ”ו( אף מסכימה באופן עקרוני להסבר זה, 
אך לדעתו ההבחנה היא שונה “דזומר היינו 
שקוצץ כל הזמורות והכא אינו אלא מזנב 
חיתוך  כלומר,  הזמורות…”,  קצה  שחותך 
שאסרה  הזמירה  לדעתו  זוהי  שלם  ענף 
תורה, ואילו המחתך קצה הזמורות נחשב 

הגדרת הזמירה שאסרה התורה
זאת  לעומת  קצה(.  מלשון   - )זנב  כמזנב 
מ”ו  פ”ד  )שביעית  ישראל  התפארת  לדעת 
הגזע  ראש  שחותך  הוא  “זומר  ל’(  ס”ק 

לאותם  מהצד”.  הענפים  קוצץ  והמזנב 
ההבדל  את  מגדיר  החיתוך  מקום  דעות 
בין מלאכת הזמירה לשאר מלאכות, אלא 
האסור  הזמירה  מקום  מהו  נחלקו  שהם 
מן התורה; האם קציצת חלק מהענף, או 
אולי קציצת כל הענף, או שדווקא קציצת 

ראש הגזע.
בשבת הארץ )קונטרס אחרון י”א( מבאר 
הגראי”ה קוק זצ”ל שהבחנה בין הזמירה 
אחרות  למלאכות  התורה  מן  האסורה 
החיתוך  במיקום  הוא  מדרבנן  האסורות 
דהיינו  אצלנו,  הנהוגה  “הזמירה  וז”ל 
ומשאירים  הענפים  כל  את  שכורתים 
זמירה  שאינה  נראה  הגפן,  גוף  את  רק 
תולדות.  היא  אלא  מהתורה  האסורה 
בפ”ב  כמבואר  ה”פיסול”,  שהיא  ונראה 
מ”ג “מפסלין עד ר”ה....אבל הזמירה מימי 
רק  הייתה  בתורה,  נאסרה  שהיא  קדם, 
כולם,  ולא  מהזמורות  חלקים  רק  לחתוך 
וכיוון שיש לזה שם אחר כבר אינה בכלל 
החזון  נקט  וכן  בתורה”.  האמורה  זמירה 
אעפ”י  יד–טו(  ס”ק  יט  סי’  )שביעית  איש 
שבמקום אחר )שביעית כ”א ס”ק ט”ו( הוא 
הסתפק בדבר. אך הדרך אמונה )פ”א ס”ק 
קנה( למד שדבריו הראשונים הם עיקר. #
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גאון מקאליש, רבי חיים אליעזר וואקס ה

למשפחת   )1822( תקפ"ב  בשנת  נולד 

בעיירה  שהתגוררה  מיוחסת  למדנים 

בפעם  הוכתר  גם  שם  לובלין,  בפלך  טרנוגרוד 

הראשונה בחייו לרב בישראל. אביו הג"ר אברהם 

יהודה ליבוש זצ"ל שלימדו הרבה בגיל הרך, וכן 

ידועי  תורה  גדולי  היו  זצ"ל  בצלאל  הג"ר  סבו 

וסבו  אביו  שגם  והעובדה  ייחוסו,  למרות  שם. 

שימשו ברבנות בטרנגרוד, נהג רבי חיים אליעזר 

לזקוף את גדולתו בתורה לזכות אמו מרת חיה 

הוא  כותב  תשובותיו  לספר  בהקדמתו  טאבה. 

דברים מופלאים, לפיהם עוד בטרם יצא לאוויר 

"כי  תורה:  בן  להוליד  אימו  השתוקקה  העולם 

היה לה אח, הוא דודי הגאון חיים אליעזר זצ"ל 

אשר אנוכי נקראתי על שמו... ואשר מת בימי 

 - מאוד  בתורה  גדול  והיה  שנה  ח"י  בן  עלומיו 

בקיא בחושן משפט מראשו לסופו בע"פ והרבה 

ובעת  שפתיו...  על  וחרותים  שגורים  מסכתות 

הנ"ל...  אחיה  אליה...  נראה  חזון  שנתעברה 

ושאלה אותו מה ההבדל בין העולם הזה לעולם 

כי בעולם הזה כל אחד חופשי  והשיב לה  הבא 

לעצמו ושמה כעבד תחת יד אדוניו מאז הייתה 

שלמה ברעיונה כי תלד בן לתורה...".

הצדיק  לעיירה  נזדמן  אחת  שנה  לו  במלאות 

החוזה  תלמיד  זצ"ל,  מזקילקוב  לייב  יהודה  רבי 

מלובלין. רבי חיים אליעזר מספר כי אימו לקחה 

אותו כדי שיברכו וכך אמר: 'הילד הזה לגדולות 

לעמו.  מאור  להיות  שיגדל  ונתנבא  מוכן'  הוא 

אליעזר:  חיים  רבי  ענווה  מתוך  ומספר  וממשיך 

זה  הרי  הצדיק  דברי  בי  נתקיימו  לא  כי  "ואם 

בגלל שאף שהכול צפוי ברוח הקודש מכל מקום 

עוד  מעשי...".  את  והריעותי  נתונה  הרשות 

מספר רבי חים אליעזר כי כשהיה בן שלוש נתקף 

במחלה קשה ובכתה אימו והתפללה: "מה אבקש 

ממך אלוקים, אם לקבל עלי שכל מה שנגזר על 

מי  אם,  אהבת  ללא  יגדל  איך   - עלי  יבוא  ילדי 

יטפל בו? אלא אבקשך ליטול ממנו ולהעביר אלי 

מחצית ממחלתו", וכך היה - רבי חיים אליעזר 

החל אט אט להבריא והיא חלתה מאוד. 

כשמלאו לו י"ח שנה, נשא לאישה את בלומה 

ואז  מזבארוב  הלברשטאם  משה  רבי  הגאון  בת 

רבי חיים אליעזר וואקס - הגאון מקאליש
"הנשמה שלי חצובה משורש ארץ ישראל"

גם המשיך את מסורת אבותיו ונתיישב על כיסא 

הרבנות בטרנגרוד למשך 22 שנה. בתקופה זו גם 

החל לחבר את חיבורו 'נפש חיה' שקראו על שם 

אימו. הסימן הראשון בספר זה עוסק בדיני ארץ 

עלינו  שחובה  מציין  הוא  ובו  וירושלים  ישראל 

תמיד להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו ומי 

התורה  חידושי  יותר משמחת  גדולה  לנו שמחה 

שכתוב בהם 'פקודי ה' ישרים משמחי לב'. במשך 

כל שנות שבתו על כס הרבנות ויתר על משכורתו 

שהביאה  הנדוניה  מן  והתפרנס  הקהילה  מכספי 

אישתו. בעל ה'נפש חיה' הנהיג את קהילתו ביד 

את  ומוכיח  ברבים  דורש  שהיה  בעת  ונהג  רמה 

העם לפי הצורך, להתעטף בטלית ולשלשל אותה 

מעל פניו כדי שלא יושפע ממבטים בלתי רצויים 

את  תיבל  לעיתים  הקהל.  ותקיפי  פרנסים  של 

דבריו בקורט של שנינות כדי שיקל על השומעים. 

על  כשדרש  המקרה  את  להביא  ניתן  כדוגמא 

לעירוב,  מחוץ  בשבת  לטלטל  האיסור  חומרת 

הוסיף בבדיחותא כי: "כל המקל בזה עתיד ליתן 

את הדין שלא קיים תקיעת שופר בראש השנה 

בשבת  שחל  בסוכות  לולב  ונטילת  בשבת  שחל 

שמא  גזירה  משום  היה  המצווה  ביטול  כל  הרי 

יעבירנו ברשות הרבים אבל מי שאינו חושש לכך 

גם על כך יבקרו אותו בבית דין של מעלה...".

עיקר פרסומו של בעל ה'נפש חיה' בא לו בתור 

תרכ"ב  בשנת  הוזמן  שאליה  מקאליש"  "הגאון 

לרבנות  הצעות  מספר  דחה  לכך  קודם   .)1862(

הכריע  הוא  אך  שבליטא  ובבריסק  בפיוטרקוב 

להתמודד  שייאלץ  שידע  למרות  קאליש  לטובת 

מאז  שנים  ארבע  בעיר.  הרפורמים  השפעת  עם 

נישא  והוא  הראשונה  אשתו  נפטרה  שנתמנה 

הגאון  של  בתו  מירל,  שפרה  הרבנית  עם  בשנית 

רבי יהושע מקוטנא, בעל ה'ישועות ישראל'. מיום 

בצורכי  ועסק  תלמידים  מאות  ולימד  למד  בואו 

כנגד  רבות  לחם  הוא  ואמונה.  במסירות  הציבור 

הרפורמים ושינה את קאליש והפכה למרכז רוחני 

שנהרו אליה מכל עיר. 

יחיד ומיוחד היה ה'נפש חיה' בפעולתו לטובת 

ה'שפת  אותו  שאל  פעם  ישראל.  ארץ  ישוב 

לארץ  כזו  פורחת  אהבה  לא  באה  מהיכן  אמת' 

לא  בעצמי  אני  מר,  לי  "יאמין  והשיבו:  הצבי 
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ינוקא  כשהייתי  שעוד  זוכרני  אבל  מהיכן,  יודע 

הקדושה".  לארצנו  עזה  השתוקקות  בי  נדלקה 

חתנו שמע מפיו: "לכל נשמה היורדת לעולם יש 

ולקיים  להתמסר  מיוחדת  מצווה  משלה,  תפקיד 

חצובה  שלי  הנשמה  אשר  אנוכי,  בשלמות. 

משחר  עצמי  על  קיבלתי  ישראל,  ארץ  משורש 

ימי לעסוק בעניין יישוב הארץ".

ראשית פעולתו בהיקף הציבורי החלה למעשה 

עם הכתרתו לרב העיר קאליש עת נתמנה למשרה 

רמבעה"נ  קופת  פולין  כולל  'נשיא  של  החשובה 

)רבי מאיר בעל הנס('. רבי חיים אליעזר הוציא את 

ראשי הכולל מן הצמצום כשפתח לפניהם אפיקי 

כפר  בפרדסי  ניטעו  ביוזמתו  חדשים.  פעילות 

מורכבים  בלתי  אתרוג  עצי  אלפי  שבגליל  חיטין 

התפוצות  ליהודי  נלהבת  בקריאה  יצא  והוא 

שירכשו את אתרוגי א"י לחג, שכן הם מהודרים 

יותר מצד יופיים וכך תורמים גם לחיזוק עניי א"י. 

ברכישת  מקאליש  הגאון  השקיע  רב  וממון  מרץ 

העות'מאניים.  השלטונות  מידי  יריחו  קרקעות 

הסכים  שפשטה  ארבה  מגיפת  על  פעם  כששמע 

למכור לעשיר את חלקו בעולם הבא תמורת סכום 

כסף שנחשב להון עתק. בכסף שקיבל נקנו מצרכי 

ירושלים.  ליהודי  רווחה  והביאו  חיוניים  מזון 

חיה'  ה'נפש  ביקר   )1886( תרמ"ו  סיון  בחודש 

נכנס  ביקורו  נפשו. במהלך  בארץ ישראל משאת 

אליו אברך צעיר שיהיה לימים אחד מגאוני הדור, 

לרכוש  ממנו  וביקש  זוננפלד  חיים  יוסף  הג"ר 

לו רבי חיים אליעזר:  'נפש חיה'. אמר  את ספרו 

"מחיר הספר הוא שני נפוליאונים זהב, האחד הוא 

בשביל המחבר והשני לטובת יישוב ארץ ישראל. 

ובכן את חלקי שלי אתן למר בממתנה גמורה אבל 

את החלק השייך לא"י אינני רשאי לקפח".

מסע  את  הגביר  ישראל,  מארץ  שחזר  לאחר 

ופנה  ישראל,  ארץ  אתרוגי  למען  ההסברה 

ואל  סגולה  עם  ישראל  רבבות  "אל  במכתב 

כי:  להם  הודיע  שבו  שבגולה",  אחינו  ראשי 

"נטעתי עצי אתרוגים בארץ הקודש, בכפר חטין 

נטיעות  והבאתי  חטיא",  "כפר  במדרש  הנקרא 

מהגאונים  דור,  מדור  במסורה  הכשרים  מאלו 

עד  היה  שם  אשר  המה,  בארץ  אשר  הקדושים 

עתה המדבר ולא שלט בהן ידי זרים אך עד עתה 

ויוכו  היום  לרוח  והתנועעו  רכות  הנטיעות  היו 

מהקוצים אשר סביבותם, אף אלו כשרים על פי 

הדין, כי מה שנעשה על ידי קוצים כשר, אבל לא 

זכיתי  כאשר  זו  בשנה  אך  כך,  כל  מהודרים  היו 

במלון  לא  במדבר  ושכנתי  הקודש,  אל  לעלות 

אורחים, שמתי עיני אל הגנות ביתר שאת ויתר 

עז, ותקנתי בכל מה שהיה באפשרי לתקן לטובה, 

ובעז"ה גדלו והצליחו במראיהם ותכניתם, יפים 

מאתרוגי  ויתר  עוד  בתואר,  ונחמדים  במראה 

קארפו, וגם הגנות אשר שכורים הם מהערבים, 

יפים  והמה  מאוד,  מעולה  שמירה  עליהם  שמו 

אתרוג  לקחת  יתלהב  איש  כל  ובודאי  ונהדרים, 

מארץ הקדושה". 

שנת  תמוז  דר"ח  א'  חוקת,  פרשת  בשבת 

תרמ"ט )1889(, בזמן סעודה שלישית, עלתה לגנזי 

מרומים נשמתו של רבי חיים אליעזר מקאליש, 

עירו שבה כיהן ביד רמה, ובה גם נטמן. #



את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום ב' 

הקרוב, באמצעות דוא"ל:
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או באמצעות הפקס'

.02-6516662 
נא לציין שם וכתובת 

הפותר. בין הפותרים יוגרלו 
פרסים ממוצרי גוש קטיף. 

הילדים הזוכים בפתרון 
החידה משבוע שעבר: 
אלעד ברנשטיין מאלוני 
הבשן, ינון קורץ מכפר 
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
מירי צחי

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק

בכלא האמריקני

8267 ימים
עד מתי?!

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 56
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חניה לבנ"י 
ב"חוקת" 
)כ"א, י"א(

קמצן
פחד 

פתאום
מוכרת 
בחנות

בית יעקב 
לכו ונלכה 

)ר"ת(

גבולה 
המערבי 
של א"י

דרומהאבן טובה
עיר בצפון 

ישראל

נחל העובר 
ב"פארק 

קנדה"

ישוב ליד 
מעלה 

החמישה 
)3,2(

משמרותיו 
של יתרו

10,000

קטנטן, 
זעיר

יחידת 
משקל 
קטנה

כלי קצירה

כינויו: 
הארמי

אגם מים 
גדול

האיש 
הראשון

נסיעה ע"ג 
סוס או 
אופניים

החלק 
שעף מקנה 

כלי היריה

מן לחם 
מזרחי 
)כ"ח(

מישובי 
גוש קטיף 

ת"ו )4,3(
אריג

ראשוני, 
היולי

"עושה 
צחוק"

בקעה, גיא
נגדי, 

לעומתי

ביצעומזרח

קדומת 
הולנדית

בור לדריכת 
ענבים

שלחו 
ידיהם

מסימני 
הניקוד

עיר בדרום 
ישראל

וְׁשּוב  אּוִריאֵל  מאירועי הפרקים הקודמים: 

ֶׁשָּקם  יִׁשֹּוב  חַגַ"י  ּבְבֵית  הַַּמָסע  ֶאת  ַמְמִשיכִים 

ּבִכְּדֵי לְהַנְצִיחַ ֶאת זִכְָרם ֶׁשל ְׁשלֹוֶׁשה ַּתלְִמיִדים 

ַע"יְ  ֶׁשּנְִרצִחּו  ַאְרּבַע  ּבְִקְריַית  "נִיר"  ִמיִשיבַת 

ְמחַּבְלִים ּבְחֶבְרֹון.

"ּבָרּוך הַּבָא לָיִישּוב ּבֵית חַגַ"י אַחֲֵרי הַּקָָמתֹו!" 

אֶת  לִפְתֹוחַ  יָכֹול  "אַָּתה  חַּגִיגִית.  ׁשּוב  ָאַמר 

ָאַמר  ׁשּוב  עֵינָיו.  אֶת  ּפַָתח  אּוִריאֵל  הָעֵינַיים!" 

לֹו ֶׁשּבְוַּדַאִי ְמצַּפָה לֹו הַפְָּתעָה גְדֹולָה. ָמה ַרּבָה 

ּבָטּוח  הָיָה  הּוא  ְסבִיבֹו.  ּכְֶׁשהְִסַּתּכֵל  אַכְזָבָתֹו 

הָיּו  ִמְּסבִיבֹו  אְַך  ּופֹוֵרחַ.  גָדֹול  ּבְיִישּוב  ֶׁשְמדּוּבָר 

ַרק ְׁשלֹוָׁשה אֹו אְַרּבָעָה ִמבְנִים ַדּלִים וְׁשוְמִמים. 

"ָמה, זֶה ּכָל הַיִיׁשּוב?" הּוא ׁשאֲל ּבְאַכְזָבָה". אֲנִי 

זֹוכֵר ֶׁשּדֹוד אֶפְַריִם סִיּפֵר לִי ּכָל ּכְָך הְַרּבֵה עָלָיו, 

הָיִיִתי ּבָטּוחַ ֶׁשהּוא יִהְיֶה הְַרּבֵה יֹוֵתר ַמְרִׁשים..". 

ׁשּוב ֹלא יָכֹל לְהְִתאַּפֵק ּופַָרץ ּבִּצְחֹוק גָדֹול. "נְִראֶה 

ֶׁשל  הִָראׁשֹונִים  ּבַיִָמים  ֶׁשאֲנַחְנּו  ֶׁשָׁשכַחְָּת  לִי 

הַיִיׁשּוב" - הּוא ָאַמר, ְמנַּסֶה לְהְַרגִיע אֶת עַצְמֹו. 

ֶׁשאֲנַחְנּו ּבְטּוחִים  הַּגְדֹולֹות הִיא  "אַחַת הַּבְעָיֹות 

ֶׁשְדבִָרים ִמְתַרחֲִׁשים ּכִשבְַמּטֶה ְקָסִמים. הַיִיׁשּוב 

ּכַאן  הָיּו  ּבָהְַתחָלָה  ָקָשה.  ּובְעֲבֹודָה  לְָאט  הּוַקם 

ַרק ָׁשלֹוש ִמְׁשּפָחֹות וְַרוָוק אֶחָד ֶׁשּגָרּו ּבְצִיְמצּום 

וְעֹוד  עֹוד  ּכַאן  יְִתיַיְׁשבּו  הַּזְַמן  עִם  גָדֹול... 

ל–90  ֶׁשיַגִיעַ  עַד  יִגְּדַל  הַּזֶה  והַיִיׁשּוב  ִמְׁשּפָחֹות, 

ִמְשּפָחֹות וְאַף יֹוֵתר!" אּוִריאֵל חִּיֵיְך, הּוא הֵבִין אֶת 

הַָטעּות ּבִּדְבָָריו, נְסִיעָה ּבַּזְַמן יְכֹולָה לִהְיֹות ּדָבָר 

ְמאֹוד ְמבַלְּבֵל, ּבְיִיחּוד אִם הִיא נְִמֶשכֶת זְַמן ּכָה 

ָרב ּכְמֹו הַַּמָּסע ֶׁשלֹו וְֶׁשל ׁשּוב. ׁשּוב הְִסַתּכֵל עַל 

אּוִריאֵל ּבְַמּבָט ׁשֹובָבִי. "ּבֹא, אֲנִי רֹוצֶה לְהְַראֹות 

לְָך עֹוד דָבָר אֶחָד!" הֵם נִכְנְסּו לַַּמעְַרּבֹולֶת וְיָצְאּו 

"הֵגַעְנּו  ּבְצְִמחִּיָה.  מּוָקפִים  ִמבְנִים  ִמְסּפָר  מּול 

ּכְפָר  זֶהּו  ּבַיִיׁשּוב.  הְַּמיּוחִָדים  הְַּמקֹומֹות  לְאֶחַד 

נֹועַר ֶׁשּנֹועַד לַעֲזֹור לִּנְעִָרים ּבְַמצָבִים ְמיּוחִָדים... 

ּתֹוְׁשבֵי הַיִיׁשּוב ּכַאן ֹלא הְִסַּתּפְקּו ַרק ּבָאִיִדיאַל 

הַּגָדֹול ֶׁשל הַּקַָמת יִיׁשּוב ּבָָאֶרץ וְהִֵקימּו גַם אֶת 

הַּמֹוָסד הַזֶה ֶׁשנֹועַד לְִתרֹום לְַּקהִילָה! וְהָאֶמֶת זֶה 

עֹוד ּכְלּום... ּבֹא אִיִתי..."

המשך בשבוע הבא...



מעומק התחיה הרוחנית
המוכנת לתורת ארץ ישראל,

הגבולים וקירות הברזל שבין עניין לעניין,
בין מקצוע למקצוע, ילכו ויקטנו.

העולם הרוחני כולו מוסקר באוויר חיי 
נשמות של ארץ חיים בסקירה אחת...

)הראי"ה קוק זצ"ל, אורות התורה י"ג, ד'(
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לפי המספר  בעולם  להימצא  צריכה  העניות  "מידת 
המועיל רק לחבר את הבריות זה לזה בקישורי רחמים 
ואהבה אבל לא במידה שימצאו מרי נפש אשר יקוו 
לתשועה, ואין .."                                     )עין אי"ה, שבת, ו', מ"ו(

בעולם?  עוני  יש  למה  ששואל:  מי  יש 
ויש מי שרואה בעוני הזדמנות לצדקה 

ועשיית חסד.
הצטרפו עוד היום למי שעושה ועוזר.

ובזכותכם  בעזרתכם  מפעילה  עזרי 
את קרן הצדקה המרכזית של הציבור 

הדתי לאומי. 

י' עלה לארץ לפני מספר שנים, 
נשא אישה שעלתה לארץ גם היא 
וזכה לגדל שני ילדים. הם התגוררו 
ביישוב מעלה עמוס בקראוון דחוק 
ובתנאים מינימאליים.  לפני מספר 

חודשים בעקבות קצר חשמלי הדליק 
י' כמה נרות כששהה לבד בקראוון 

שתוך זמן קצר עלה כולו בלהבות וי' 
נלכד בהן ולא שרד. הוא השאיר אחריו 

אלמנה ושני ילדים רכים אשר כל עולמם 
חרב עליהם ואפשרויות הפרנסה שלהם 
הצטמצמו עוד יותר.  לתרומה למשפחתו 

של י' תרמו לקרן 516.

הרב ב.ש חלה בפתאומיות והיה 
צריך לעבור ניתוח ראש דחוף 
שעולה הון רב. הרב ב.ש בעל 

משפחה ברוכת ילדים ואין 
באפשרותו לממן אפילו חלק 

קטן מההוצאות הנכבדות של 
הניתוח. לתרומה להוצאות 

הניתוח של הרב ב.ש.
תרמו לקרן 520.

ר' נהרג בתאונת דרכים 
קשה בט' באב, כשהיה 

בדרכו לכותל לאמירת קינות.  
ר', בן 39 במותו, השאיר 
אחריו אלמנה וארבעה 

יתומים שקורסים תחת עול 
הפרנסה והקיום היום יומי.  

לתרומה למשפחתו של ר', 
תרמו לקרן 511.

לאחר שנות סבל רבות, נישאה ט', 
בת למשפחה שכולה. בעת שכרעה 

ללדת שלישיה קרסו כל מערכות גופה 
ושלושת העוברים נפטרו.  ט' ניזוקה 
קשה מהלידה וכיום היא מאושפזת 

בבית לווינשטיין ומרותקת לכיסא 
גלגלים.  ארגון עזרי רכש עבורה 

מכשיר רפואי שהייתה זקוקה לו אולם 
עלות התרופה המוחדרת למכשיר 

מגיע ל-1000$ לחודש. 
תרומה לט' יש להפנות לקרן 

.510

בס״ד


