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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
והגולן יש"ע  ירושלים  41 שנים לשחרור   | | תמוז תשס"ח   104 גליון 

דעת עליון
ֶעְליֹון"  ַּדַעת  וְיֵֹדַע  ֵאל  ִאְמֵרי  ׁשֵֹמַע  "נְֻאם 

)במדבר כ"ד, ט"ז(.
משני עברי המתרס

יוצאת  פרשה  היא  ובלעם  בלק  פרשת 
דופן, המעבירה לנו את מסריה החיוניים בין 
ההבדל  את  מחדדת  הזאת  הפרשה  השיטין. 
אומות העולם.  נביאי  ובין  ישראל  נביאי  בין 
מן העבר האחד מופיע בלעם בן בעור - נביא 
הגויים, המתבלט בחכמתו ובערמתו. יחד עם 
במידותיו  מושחת  כאדם  מתגלה  הוא  זאת, 
ובהמי במעשיו. האיש הזה מתיימר להתנשא 
מתרברב  והוא  לעמקה,  ולהבין  ה'  דעת  אל 
ַּדַעת  וְיֵֹדַע  ֵאל  ִאְמֵרי  ׁשֵֹמַע  "נְֻאם  באומרו: 
ֶעְליֹון". עצם היהירות הזו, סותרת את אחת מן 
הנבואה,  מושתת  שעליה  הבסיסיות  המידות 
והיא: מידת הענוה. מן העבר השני ניצב משה 
רבנו, המתואר באופן הבא: "וְהִָאיׁש מֶֹׁשה ָענָו 
ְמאֹד ִמּכֹל הָָאדָם ֲאֶׁשר ַעל ְּפנֵי הֲָאדָָמה" )שם, י"ב, 
ג'(. די בהשוואה הזו כדי ללמד אותנו, שלא די 
בחריפות שכלית וביכולת ביטוי נדירה, בכדי 
הנבואה  סולם  את  לבנות  יש  נביא.  להיות 
טובות,  מידות  אימוץ  של  אישית  בעבודה 
הכוללות: ענוה, עין טובה והסתפקות במועט. 
חז"ל לגלגו על בלעם המתפאר בידיעת דעת 
כיצד  בהמתו,  דעת  את  ידע  שלא  האיש  ה'. 
או  הוא מתיימר לדעת את דעתו של עליון? 
במילים אחרות: מי ששפת חמורו קשה עליו, 

כיצד יבין שפת אלוקים? )ברכות ז'(. 
דעת האתון

מה פירוש: לא ידע "דעת בהמתו"? במבט 
ראשון נראה, שכוונת חז"ל היא לעצם העובדה 

שהאתון ראתה את מלאך ה', בעוד שבלעם לא 
ראה דבר. הפירוש הזה מחייב אותנו להשתמש 
בניסוח "ידיעת בהמתו" ולא "דעת בהמתו"! 
כלומר, בלעם לא ידע את מה שבהמתו ידעה. 
"דעת  המושג  את  לפרש  יותר  נכון  לפיכך, 
בהמתו", במובן "כוונת בהמתו", כלומר הֶֶלך 
האתון  הפסוקים.  את  ננתח  הבה  מחשבתה. 
ָעִׂשיִתי  "ֶמה  פונה אל בלעם בשאלה תמימה. 
כ"ב,  )במדבר  ְרגִָלים"  ָׁשֹלׁש  זֶה  הִִּכיַתנִי  ִּכי  ְלָך 
שלוש  מוזרה.  די  היא  הזו  השאלה  כ"ח(? 
היא  אחת  פעם  בבלעם.  משטה  היא  פעמים 
סוטה מן המסלול, ופעם אחרת היא לוחצת את 
רגלו אל הקיר, ובשלישית היא רובצת תחתיה. 
מעשיה  את  בהגדירו  צודק  לא  בלעם  האם 
כהתעללות? "ִּכי הְִתַעַּלְלְּת ִּבי לּו יֶׁש ֶחֶרב ְּביִָדי 
ִּכי ַעָּתה הֲַרגְִּתיְך" )שם, כ"ט(. האתון מתעקשת 
ְָך  ָאנֹכִי ֲאתֹנ וחוזרת וטוענת: "וַּתֹאֶמר... הֲלֹוא 
הַּזֶה הַהְַסֵּכן  ַעד הַּיֹום  ֵמעֹוְדָך  ָעַלי  ֲאֶׁשר ָרכְַבָּת 
)פס'  ֹלא!"  וַּיֹאֶמר,  ּכֹה?  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  הְִסַּכנְִּתי 
אופי  עדות  היא  האם  הזו?  התוספת  מהי  ל'(. 
ובקשת רחמים? כך זה נראה במבט ראשון, אך 
אם נתמקד בדבריה, נגלה משהו אחר. בדבריה 
המחוכמים, מעירה האתון בעדינות אל בעליה 
ההערה  דעתה.  לסוף  ירד  לא  שהוא  אדוניה, 
הראשונים.  דבריה  הבהרת  בעצם  היא  הזאת 
אדוני! כששאלתי: מה עשיתי לך? התכוונתי 
הראשון  היום  למן  לך  עשיתי  רע  מה  לומר, 
שאני משרתת אותך? האם תוכל להצביע, ולּו 
בנאמנות?  אותך  אחת שלא שרתתי  פעם  על 
סטייתי?  על  היום  אותי  הכית  מדוע  כן,  אם 
המשך בעמ' 2

הרב שבתי סבתו ראש הישיבה במצפה יריחו 
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מדוע לא ביררת מה היא סיבת הסטייה, ומה 
מפריע בדרכי? מדוע לא שאלת את עצמך, מה 
קרה לאתון הנאמנת כל כך? מדוע לא חשבת 

שמאותתים לך מלמעלה לעצור? 
הכרת הטוב

כוונת  בהבנת  להיכשל  לבלעם  גרם  מה 
בהמתו? הרי חכמה ושכל לא היו חסרים לו? 
נכון, מה שהיה חסר לבלעם היה משהו אחר, 
אדם  היה  בלעם  לחלוטין.  שונה  ובמישור 
קהה רגש, חסר ערכי מוסר והכרת הטוב. מי 
שמסוגל להרוג במו ידיו את בהמתו המסורה 
והנאמנת, הוא אדם מושחת, שכל מעייניו הם 
שלנו  בסיפור  האישיות.  הנאותיו  ציר  סביב 
התגלה בסופו של יום, שהתנהגותה המשונה 
זו שהצילה את  של האתון באותו היום, היא 
אדוניה ממות בטוח. היא הגנה עליו בגופה. 
ִמָּפנַי,  נְָטָתה  "אּוַלי  ה':  מלאך  לו  אומר  וכך 
הֱֶחיֵיִתי!"  וְאֹוָתּה  הַָרגְִּתי  אְֹתכָה  ּגַם  ַעָּתה  ִּכי 
ידע מהי הכרת הטוב  )פס' ל"ג(. בלעם, שלא 
את  להבין  מסוגל  היה  לא  תודה,  ואמירת 
 - הדבר  הוא  כן  אם  הנאמנת.  הבהמה  כוונת 
ירד  כזה  ייתכן שאדם  כיצד   - חז"ל  אומרים 
לסוף דעתו של בורא עולם, האל הנאמן ומקור 
הטוב? באילו כלים הוא יבין ויכיר דעת עליון, 
הגומל חסד לכל ברואיו? אם כן, ְלַמה בדיוק 
בלעם מתכוון, באומרו: "ויודע דעת עליון!"? 
את  שנבין  ובכדי  זו,  על שאלה  השיבו  חז"ל 

תשובתם, נשוב אל השתלשלות האירועים. 
כי ברוך הוא

וזו  לשאלתו,  ה'  לתשובת  ממתין  בלעם 

אל  אלוקים  ויאמר  לילה.  באותו  עוד  הגיעה 
בלעם )פס' י"ב(: 1. ֹלא ֵתֵלְך ִעָּמהֶם. 2. ֹלא ָתאֹר 

ֶאת הָָעם. 3. ִּכי ָברּוְך הּוא. 
לאו  אמירת  היא  הזו  התשובה  לכאורה, 
עושה  מה  וזוויותיה.  צדדיה  מכל  רבתי! 
הפסקה  על  הדגש  את  שם  בלעם  בלעם? 
הראשונה. "לא תלך עמהם". השליחים האלה, 
השליחים  של  מעמדם  הבעיה.  מקור  הם  הם 
האלה הוא לא מספיק נכבד, באופן ששליחות 
מן הסוג הזה תצא אל הפועל. השליחים האלה 
את  תאור  "לא  הנבואה:  להמשך  הגורם  הם 
כי ברוך הוא". כלומר, בכדי לקלל עם  העם 
תהיה  בדבר  המעורבים  שרמת  צריך  מבורך, 
רמת ֶדֶרג. עם התובנה הזאת הוא קם בבוקר, 
פשוטה:  אחת  הודעה  השליחים,  אל  ומודיע 
ַלהֲֹלְך  ְלִתִּתי  ה'  ֵמֵאן  ִּכי  ַאְרְצכֶם   ֶאל  "ְלכּו 
ִעָּמכֶם" )שם, י"ג(. בגללכם, התשובה שלילית. 
כלומר, כל שאר הדברים שנאמרו לי, נובעים 
מן הסיבה הזאת. לא עלה על דעתו של בלעם 
לא  הגמור.  ההפך  היא  האלוקים  שכוונת 
הפיסקה הראשונה היא העיקר, אלא הפיסקה 
השלישית: "כי ברוך הוא". העם הזה הוא ברוך 
ומבורך, ולכן אסור לך לקלל אותו, ולכן אסור 
לך ללכת עם השליחים האלה שהציגו לפניך 
מטרה מתועבת כזו. הבעיה היא במטרה! ולא 
בשליחים - יהיו רמי דרג ככל שיהיו. הנקודה 
היא, שכדי להגיע אל התובנה האמיתית הזו, 
צריך מינימום של ערכים מוסריים. האם יעלה 
על הדעת ללכת ולקלל עם מבורך, שמשפיע 

טובה וברכה לכל העולם כולו?
אין מנוס מן ההכרזה:

"ְמָבְרכֶיָך ָברּוְך וְאְֹרֶריָך ָארּור". #

דעת עליון המשך מעמ' השער

המתחדשת,  יש"ע  מליאת  של  הקמתה  מאז 

והמזכירות,  ההנהלה  חברי  פעלו  כשנה,  לפני 

הראשון,  בכינוסה  המליאה  החלטת  את  לקדם 

לתת  מנת  על  המליאה,  שורות  יורחבו  לפיה 

המתיישבים  ציבור  בהנהגת  הולם  וייצוג  ביטוי 

במטרה  והזרמים,  הדעות  לכלל  ותומכיהם, 

יש"ע  מליאת  של  הכנפיים  מוטת  את  להרחיב 

ההכרה  מתוך  שנעשתה  זו  פעולה  הניתן.  ככל 

שכוחנו באחדותנו, אינה מליצה אלא חובה שעל 

פיה אנו צריכים לפעול.

בשנה החולפת פעלה ועדת הדמוקרטיזציה, 

השורות,  הרחבת  דרכי  לבדיקה  מיוחדת  ועדה 

השונים,  ולמרכיבים  לרגישויות  לב  שימת  תוך 

בקרב  המאפיינים  השונים,  ולקהלים  לזרמים 

שנעשתה  העבודה  לאחר  המתיישבים.  ציבור 

עצרת תפילה וחיזוק התקיימה ביום חמישי 

ברחוב  המזעזע  הפיגוע  לאחר  יממה  שעבר, 

נוער  בני  מאות  הגיעו  למקום  בירושלים.  יפו 

בדרכם  עצרו  רבים  אורח  עוברי  ומבוגרים. 

למספר דקות והצטרפו לעצרת ולאמירת פרקי 

במקום  הנרצחים.  נשמות  לעילוי  תהילים 

לצד  הנוער  תנועות  בחניכי  להבחין  ניתן  היה 

חרדים, מבוגרים וילדים, חיילי צה"ל ושוטרים 

הרחבת שורות
מליאת יש"ע המתחדשת

את  להרחיב  לאפשרויות  הצעות   2 גובשו 

המליאה, שהונחו לפני החברים להצבעה בכינוס 

פי  על  בעפרה.  האחרון  חמישי  ביום  המליאה 

המתחדשת  יש"ע  מליאת  הנבחרת  ההצעה 

ישלח  יישוב  וכל  גודלה  את  ותשלש  תכפיל 

הנציג  את  בעצמו  יבחר  היישוב  למליאה.  נציג 

הנציג תקבע  בחירת  דרך  כחבר מליאה,  שיכהן 

נציג  לבחירת  עד  ומוסדותיו,  יישוב  כל  ע"י 

כנציג  הוועד  או  המזכירות  יו"ר  ישמש  היישוב 

היישוב במליאה כבררת מחדל. בנוסף ייבחרו 15 

שאינם  ההתיישבות,  תומכי  מקהל  ציבור  אישי 

ההצעה  למליאה.  שיצטרפו  ביש"ע,  מתגוררים 

הרב  בראשות  לוועדה  עברה  במליאה  שנבחרה 

בתקופה  לביצוע  אותה  שתכין  אריאל  עזריאל 

הקרובה. #

עצרת תפילה
במקום הפיגוע בירושלים

שהשתתפו באירוע.

ראש  הראל,  ארל'ה  הרב  הינחה  התפילה  את 

של  כ"מענה  המעמד  את  שהגדיר  שילה,  ישיבת 

קידוש ה' לחילול ה' שהיה במקום יום קודם". לאחר 

התפילה ואמירת תהילים הודלקו נרות נשמה לזכרם 

ובקשה  בשירה  הסתיים  האירוע  הנרצחים.  של 

וינקום נקמת דם  מריבונו של עולם שירחם עלינו 

עבדיו השפוך, ושירת "התקווה". #
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המכינה  של  והמפואר  החדש  המדרש  בית 

שעבר,  בשבוע  נחנך  יתיר  בבית  הקדם–צבאית 

מפקד  ובהם  רבים  ציבור  אישי  בהשתתפות 

פיקוד הדרום, האלוף יואב גלנט, בוגרי המכינה 

בוגרי  של  השכולות  המשפחות  לדורותיה, 

המכינה ותושבי היישוב.

בין המכובדים שבאו לברך את ראש המכינה, 

הרב משה הגר–לאו היו: דודו, הרב הראשי לתל 

אביב הרב ישראל מאיר לאו, אלוף פיקוד דרום, 

יואב גלנט, חבר הכנסת אפי איתם, ודודו פישר 

בשמחה  שנים.  כ–13  לפני  במכינה  למד  שבנו 

דוד  ובראשם  התורמים  משפחות  גם  השתתפו 

חנוכת בית 
המדרש של 
המכינה ביתיר

"בית–יתיר"  הקדם–צבאית  המכינה  הגר.  את 

הרב  במיל',  אל"מ   )1992( תשנ"ב  בשנת  הקים 

משה הגר–לאו המשמש מאז כראש המכינה. עד 

היום למדו בה כ–1000 בוגרים. במכינה לומדים 

ומתחנכים כ–80 צעירים במחזור, בוגרי מערכת 

מגוון  המשקפים  הממלכתית–דתית,  החינוך 

רחב של החברה הציונית–דתית בישראל.  לפני 

רונצקי,  אביחי   הרב  תת–אלוף  שימש  כעשור 

היום הרב הצבאי הראשי, כראש המכינה במשך 

כשנתיים במקביל לרב הגר. לדברי צוות המכינה 

הצעירים  את   להכין  היא  העיקרית  המגמה 

השונים  החיים  במישורי  היהדות  את  להפנים 

משמעותי  צבאי  שירות  לשרת  אותם  ולהכשיר 

ולאומי כאחד.  תוך שמירה על אורח–חיים דתי 

על עצמם מחויבות  היא שייטלו  נוספת   מטרה 

אישית לתרומה משמעותית לעם ישראל במהלך 

השירות הצבאי ואחריו. #
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בשבוע שעבר התכנסה מליאת 

יש"ע המתחדשת ואישרה 

את מסמך העקרונות שלה, 

שעל–פיו תפעל לקידום ביסוס 

ופיתוח מפעל ההתיישבות. 

לאחר כינוס המליאה הראשון 

החלה העבודה על המסמך, 

ועדה מיוחדת גיבשה את 

הצעות ועמדות חברי המליאה 

לכדי מסמך מסכם אחד, שכלל 

הוספות, נוסחים והסתייגויות. 

במהלך כינוס המליאה ביום 

חמישי שעבר, במדרשת 

עפרה, קיימו החברים דיון 

מעמיק ופרטני על סעיפי 

המסמך וההסתייגויות השונות, 

והצביעו על הסעיפים בקריאה 

סופית. עוד הוחלט כי כל שינוי 

במסמך בעתיד יחייב רוב של 60 

חברים. לאחר ההצבעה בסוגיית 

מסמך העקרונות, החליטו 

החברים על אופן הרחבת שורות 

המליאה ופתיחתה לחברים 

נוספים מיישובי יש"ע )ראו 

ידיעה נפרדת בעמוד החדשות(. 

אנו מציגים בפניכם את הנוסח 

הסופי של מסמך עקרונות 

היסוד של יש"ע המתחדשת, 

כפי שהתקבל ע"י מליאת יש"ע 

המתחדשת בשבוע שעבר:

יש"ע המתחדשת

זהות

א. ההתיישבות היהודית ביש"ע, 

המונה כיום כ–300,000 נפש, נוסדה 

לאחר שחרור לב ארץ ישראל 

במלחמת ששת הימים ונבנתה במשך 

שנות דור במסירות ובהתמדה, מתוך 

רוח גדולה של חלוציות והגשמה 

ציונית. יש"ע המתחדשת נוטלת על 

עצמה להמשיך בביסוסה ופיתוחה של 

התיישבות גדולה זו ומתוך אחריות 

לביטחונה ועתידה של מדינת ישראל. 

ב. תפקיד מרכזי של יש"ע 

המתחדשת הוא להיות גרעין לתנועה 

עממית רחבה של התחדשות הרוח 

היהודית–ציונית בעם היהודי ובמדינת 

ישראל, שתמשיך את התנופה של 

בניין ארץ ישראל בכל מרחביה ועמו 

את מהלך קיבוץ הגלויות מארבע 

כנפות תבל לבניית חברה ערכית, 

מוסרית ומתוקנת לאור חזון הנצח של 

עם ישראל, ולשם כך, תחתור לשיתוף 

פעולה מרבי עם תנועות וגורמים 

ציבוריים אחרים הקרובים לרוחה

ג. מנקודת מוצא זו, תעמיד יש"ע 

המתחדשת בראש סדר העדיפויות 

שלה את חיזוק התודעה היהודית–

ציונית, ומכוחה - טיפוח סולידריות 

חברתית ואחריות הדדית, גבורה 

וזקיפות קומה לאומית - ברוח המוסר 

היהודי ומורשת ישראל. ברוח זו 

מוצעים קווי היסוד אשר ינחו את 

יש"ע המתחדשת, בפעילותה הרחבה. 

קווי יסוד אלה יגובשו לתוכנית 

עבודה מפורטת שתיושם בעז"ה 

הלכה למעשה.

עקרונות )קווי יסוד(

א. ארץ ישראל היא ארצו של העם 

היהודי לדורותיו משחר ימיו, ואליה 

נכסף בכל שנות גלותו, ולו הזכות 

הבלעדית לריבונות עליה. אין רשות 

לאיש לוותר על זכותו–חובתו של העם 

היהודי על ארצו. זכות זו אינה ניתנת 

להפקעה והיא עומדת לעד. לאור 

מסמך 

עקרונות
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זאת, ליהודים זכות לרכוש קרקעות 

בכל רחבי ארץ ישראל, להתנחל בהן 

ולשכון עליהן לבטח. חובה על מדינת 

ישראל לפעול להגשמת יעדים אלה.

ב. מדינת ישראל הינה הביטוי 

לריבונות של עם ישראל בארצו 

וכלי מרכזי להגשמת יעדי שיבת ציון, 

ובתוכם: קיבוץ גלויות, התיישבות 

וביטחון, כחלק ממהלך התחייה 

הלאומית. על מנהיגי המדינה להיות 

נאמנים לערכי יסוד אלה, שהם 

המבטאים את הבסיס ואת המגמה 

לקיומה של המדינה.

ג. יש"ע המתחדשת תפעל 

להמשיך את העמקת שורשיו של 

העם היהודי בכל מרחבי הארץ, לבסס 

ולהרחיב את ההתיישבות היהודית 

בירושלים השלמה, ביהודה ובשומרון, 

בבקעת הירדן, ברמת הגולן, בנגב 

ובגליל, במגמה להגיע לרוב יהודי 

מוצק בחבלי ארץ אלה. יש"ע 

המתחדשת תיאבק נגד גזירות החנק, 

הייבוש וההקפאה שהוצאו נגד פיתוח 

היישובים ביהודה ובשומרון, ותפעל 

בנחישות להקים מחדש את חבלי 

ההתיישבות שחרבו בחבל עזה ובצפון 

השומרון. במקביל, נחתור בעקביות 

להחלת הריבונות היהודית המלאה על 

כל ארץ ישראל. 

ד. האוכלוסייה הערבית בארץ 

ישראל הינה חלק בלתי נפרד 

מהעולם הערבי הגדול, הן על פי 

אמות המידה המקובלות להגדרה 

לאומית כגון: מוצא אתני, שפה 

והיסטוריה, דת ומסורת, והן על פי 

הדרך בה הגדירה את עצמה; ועל כן 

שאיפותיה הלאומיות מוצאות את 

ביטוין במדינות ערב. לערבים הגרים 

בארץ ניתנת הזכות לחיות בה וליהנות 

מזכויות הפרט כל עוד לא ירימו ידם 

כנגד עם ישראל ומדינתו; אך אין להם 

כל זכות לאומית על ארץ ישראל, 

שהינה ביתו הלאומי של העם היהודי, 

ובה לא תיכון ישות לאומית זרה. 

ה. נדבכי היסוד של שיבת ציון: 

עלייה, התיישבות וריבונות - הם 

המסד לקיום המדינה היהודית, 

ולפיכך אין כל סמכות לבטלם אף 

באמצעים משפטיים או פוליטיים. 

כשם שאין לאיש זכות לבטל את 

ריבונות המדינה, או את 'חוק השבות', 

המזכה כל יהודי לעלות ארצה, כך 

אין זכות לבטל את הרשות להתיישב 

בכל חלקי ארץ ישראל, וודאי שאין 

כל זכות לגרש יהודים מאדמתם. 

גירוש יהודים מאדמתם הוא מעשה 

העומד בניגוד מוחלט לערכי היהדות, 

הציונות, והדמוקרטיה. יש"ע 

המתחדשת תוביל מאבק פוליטי 

וציבורי נחוש ואפקטיבי - תוך 

שימוש בכל האמצעים המוסריים 

העומדים לרשותנו - בכל ניסיון לפגוע 

בריבונות הישראלית על הארץ או 

לפגוע בהתיישבות ולגרש יהודים 

מביתם. מאבק זה יתנהל תוך שיתוף 

פעולה בין כל הכוחות, בשאיפה לכנס 

סביבו ציבור רחב ככל האפשר, ולנצל 

את מגוון הגישות להעצמת המאבק 

ולהצלחתו.

משימות

אנו שבים ומדגישים כי לצד משימתנו 

לחיזוק, ביסוס ופיתוח ההתיישבות, 

משימתנו העיקרית בשעה זו היא 

חיזוק התודעה היהודית–לאומית. 

לשם כך תיזום יש"ע המתחדשת 

פעולה יסודית לשינוי התודעה 

הלאומית. תוך זיהוי כל הגורמים 

המשפיעים עליה )אקדמיה, תרבות 

ואמנות, תקשורת, משפט, דעת 

קהל בינלאומית, פוליטיקה ועוד( 

והתמודדות יעילה איתם. אנו 

מאמינים כי חיזוקה של התודעה 

הלאומית היא אבן היסוד לחוסנה 

של מדינת ישראל וליכולתה לעמוד 

באתגרים שעוד נכונו לה, תוך נקיטת 

מדיניות לאומית ביטחונית ריאלית 

ואמיצה שתבטיח את עתידה. לשם כך 

תגבש המועצה בטווח הקרוב תוכנית 

פעולה אפקטיבית להגשמת יעד 

זה ותגייס את התקציבים הנדרשים 

לכך, ותפעל לגיוס הקהילות והכוחות 

שישנם בהתיישבות לפעולה ארוכת 

טווח של התחברות חברתית והזנה 

ערכית בין ההתיישבות לבין הציבור 

הרחב בכל רחבי הארץ. #

מגרון - ממשיכים בתנופה!
בעקבות התמיכה העצומה בישוב מגרון ביום העצמאות, 

אנו פונים אליכם בבקשה אישית:
בואו להיות שותפים 

בהמשך בניין ההתישבות 
ובעזרתכם נסיים את הבניה ונחנוך את המקווה בקיץ הזה!

"כל דבר שנתנו ישראל את נפשם עליו 
כגון שבת ומילה ותלמוד תורה וטבילה - 

הרי אלו נתקיימו בידם"

בס"ד

מבצע
לסיום בניין 

מקווה טהרה במגרון
היה אחד מ-1000 האנשים שיתנו תרומה חד פעמית

על סך  ובתרומתך תהיה שותף אמיתי 
למסירות נפש על טהרת ישראל ובניין הארץ

לתרומות נא לפנות לטלפון: 052-8553320 
migron1m1000@gmail.com :או למייל

מן
לד

ו ו
די

טו
ס

מבצע
לסיום בניין לסיום בניין 
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י ֵמֹראׁש ֻצִרים ֶאְרֶאּנּו, ּוִמּגְָבעֹות "כ
ֲאׁשּוֶרּנּו" )במדבר כ"ג, ט'(.

הוא  צורים  ראש  קיבוץ 

עציון  בגוש  שהוקם  השני  הקיבוץ 

המתחדש. הוא הוקם בג' בתשרי תש"ל, 

צורים  עין  קבוצת  של  חורבותיה  על 

במרכז  מחדש  בינתיים  הוקמה  )אשר 

בני–עקיבא  שפיר(, על–ידי חברי תנועות 

ראשוני  חזרו  כאשר  הדתיים.  והצופים 

ההרוס  ביתם  אל  המתחדש  עציון  כפר 

להם  אמר  הימים  ששת  מלחמת  אחרי 

ערבי זקן "אתם היהוד כמו יבלית )עשב 

חוזרים,  ואתם  אתכם  עוקרים  שוטה( 

שלוש  חוזרים".  ואתם  אתכם  עוקרים 

האחרונה  בעת  יהודים  העפילו  פעמים 

להר–חברון. הר טרשי, צחיח, עוין, סוער 

ומושלג קידם את פניהם. שלוש פעמים 

נעקרו מעל האדמה ושבו ברביעית. 

בשנת  מתחיל  עציון  גוש  של  סיפורו 

קבוצת  לאזור  עלתה  אז   .)1927( תרפ"ז 

יישוב  והקימה  מירושלים  חרדים  יהודים 

"וַיִַּּסע  הפסוק:  פי  על  מגדל–עדר,  בשם 

ֵעֶדר"  לִמגְַּדל  ֵמהְָלָאה  ָאהֳֹלה  וַּיֵט  יְִשָרֵאל 
הדמות  הרעיון,  הוגה  כ'(.  ל"ה  )בראשית 

המרכזית בחברת "זיכרון–דוד" שייסדה את 

היישוב, היה מר יצחק גרינוולד - תלמיד 

חכם בעל חזון. הם לא היו מוכנים לקבל 

לחם  בבית  אימנו  רחל  של  קברה  שבין 

לבין קברי האבות בחברון לא יחיו יהודים 

יראי שמים. במשך שנתיים פיתחו יישוב 

חקלאי שעתיד היה להתבסס על מטעים 

ומשק חלב. בימי מאורעות–הדמים בשנת 

קהילת  לחורבן  שגרמו   ,)1929( תרפ"ט 

חברון, חרב היישוב בידי הערבים ותושביו 

נאלצו להימלט לירושלים.

בשנת תרצ"ה )1935( עלו לכאן בשנית 

"אל–ההר"  חברת  היישוב.  את  לחדש 

משק  פותַח  שוב  קרקע,  שטחי  רכשה 

על  כפר–עציון  נקרא  המקום  חקלאי. 

הולצמן  צבי  שמואל  מר  מייסדו,  שם 

הוא  בגרמנית  "הולצ"  המילה  )פירוש 

שם  הורכב  "ציון"  המילה  ובצירוף  עץ, 

רב– חלוץ  פרדסן  עציון(,  כפר   - המקום 

השראה מרחובות. הוא ראה בחזונו אזור 

מטעים וקיט מפותח והשקיע בדבר את 

)1936(, בימי  מרבית הונו. בשנת תרצ"ו 

הפורעים  התנכלו  הדמים,  מאורעות 

הקהילה  הצעיר.  ליישוב  גם  הערביים 

פונתה  בחברון  המשתקמת  היהודית 

נאלצו  כפר–עציון  מתיישבי  לירושלים. 

לנטוש את היישוב ולהותיר את המבנים 

שהרסו  ערבים  פורעים  בידי  והמשק 

והשחיתו כל מה שנבנה.

 )30.4.1943( תש"ג  בניסן  כ"ה  ביום 

עלו אנשי "קבוצת אברהם" ועימם אנשי 

m d o f r a @ g m a i l . c o m
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וייסדו  ההר,  אל  בשלישית  הפלמ"ח 

אט  אט  כפר–עציון.  הקיבוץ–הדתי  את 

ובמאמץ רב התגברו אנשי כפר–עציון על 

ההר הטרשי ועל בעיות הפרנסה הקשות 

בפניהן הועמדו, עם עלותם להר. נחצבו 

חקלאיות,  טראסות  נבנו  בריכות–מים, 

רפת   - חי  ענפי  הוקמו  מטעים,  נטעו 

ולול, הוכשר בית–הבראה ומרגוע. הרצון 

היהודית,  ההתיישבות  את  להרחיב 

ואת  מחורבנן  ההר  אדמות  את  לגאול 

והסכנה  מבדידותה,  כפר–עציון  קבוצת 

בודד  יהודי  יישוב  שבקיום  הביטחונית 

בלב אזור ערבי פרוע ועוין, הביאו להקמת 

כ"ח   - משואות–יצחק  נוספים:  יישובים 

במרחשוון תש"ו )4.11.1945(, הוקם על–

"השואה"  פליטי  בני–עקיבא,  גרעין  ידי 

ממזרח–אירופה; וביום כ"ז בתשרי תש"ז 

)22.10.1946(, הוקם על–ידי ילידי הארץ, 

חברי גרעין בני–עקיבא, קיבוץ נוסף אשר 

הקמתו קשור בסיפור גבורה מיוחד. אנשי 

הושלכו  הפלמ"ח  של  הדתית  המחלקה 

לכלא ע"י הבריטים עקב גילוי מחסן נשק 

אולם  לצפת.  הסמוכה  ביריה  במצודת 

הבריטים לא הסתפקו בכך והשתלטו על 

יהודי  יישוב  הקמת  מנעו  ובכך  המקום 

נוסף בארץ ישראל. כתגובה לכך עלו אל 

ההר הגבוה בלילה חורפי במיוחד אלפי 

יהודים בלילה של יא' באדר תש"ו )הוא 

יום תל חי( והקימו לא רחוק מהמצודה 

התנגשויות  לאחר  החדשה.  ביריה  את 

אלימות עם הצבא אשר באו להרוס את 

המבנים הכריעו ההמונים את הכף.

כאשר חזרו ההמונים לבתיהם נשארו 

אשר  הדתית  המחלקה  אנשי  במקום 

לא  ולכן  למצודה  בזמן  להגיע  איחרו 

היה  לכולם  אולם  ע"י הבריטים...  נאסרו 

ויכוח  והתנהל  מקומם  זה  אין  כי  ברור 

היכן להקים את קיבוצם החדש, בהר או 

בנגב ומי שהכריע את הכף היו המוסדות 

המיישבים. במוצאי יום כיפור תש"ז עלו 

המפורסמות  הנקודות   11 הקרקע  על 

וכשבועיים אח"כ נשלחו החברים להאיר 

ולהקים  עציון,  גוש  הרי  מעל  נוסף  אור 

את קיבוץ עין צורים. לאחר נפילת הגוש 

והליכתם של הגברים לשבי בירדן, חזרו 

במרכז  צורים'  'עין  והקימו  החברים 

צורים  ראש  קיבוץ  שוכן  וכיום  שפיר, 

במקום בו עמד בזמנו קיבוץ עין צורים. 

לגרשנו  אויבינו  ניסו  שבו  מהמקום 

ולטבוח בנו, קמו שתי נקודות התיישבות 

בארץ ישראל בבחינת "כאשר יענו אותו 

כן ירבה וכן יפרוץ". #

סיורים לקהל הרחב עם ביס"ש עפרה

יום חמישי י"ד תמוז )17.7(

אל מקום המשכן.

יום חמישי י"ד תמוז )17.7(

אל סבסטיה בירת ישראל -

בהדרכת חיליק אברגי'ל. 

יום שישי ט"ו תמוז )18.7(

סדנת צילום בטבע מאלון לעין מבוע.

נשמח לראותכם. 02-9975516
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מנחם–מענדל ה רבי  מליובאוויטש,  רבי 

י"א  שישי,  ביום  נולד  שניאורסון, 

בעיירה   )1902( תרס"ב  ניסן  בחודש 

הרוסית–אוקראינית ניקולייב. אביו, רבי לוי יצחק 

ותלמיד–חכם  שם  בעל  מקובל  היה  שניאורסאון, 

גדול. אמו, הרבנית חנה, היתה אשה אריסטוקרטית 

ממשפחה רבנית מכובדת. בהיותו בגיל שבע, עברו 

הרבי ומשפחתו להתגורר בעיר יקטרינוסלב )כיום 

דנייפרופטרובסק( שם התמנה רבי לוי–יצחק לרבה 

ליהודי  קשות  שנים  אלה  היו  העיר.  של  הראשי 

מהתעללויות,  תכופות  שסבלו  הצארית,  רוסיה 

הרבי,  של  אמו  רצחניים.  ופוגרומים  התנכלויות 

תרס"ה  שבשנת  זה  בהקשר  סיפרה  חנה,  הרבנית 

ברחובות  השתוללו  פורעים  כאשר   ,)1905(

מחסה  מצאו  רבות  יהודיות  ומשפחות  ניקולאייב 

במחבוא משותף, בכו התינוקות בקול רם. נסיונות 

שקולות  כדי  ולהשתיקם  אותם  להרגיע  ההורים 

הבכי לא יסגיר אותם לפורעים, רק הגבירו את הבכי 

והחרדה. והנה, סיפרה הרבנית חנה, מכל היושבים 

במחבוא, היה זה מנחם–מענדל הצעיר, כמעט עולל 

אל  מתינוק  הלך  הוא  המצב:  את  שהציל  בעצמו, 

או במלת  יד  תינוק, הרגיע את העוללים בלטיפת 

עידוד עד שהפסיקו מבכיים. בכל שנות נעוריו היה 

של  מוריו  בתורה.  והעמקה  בלימוד  הרבי  שקוע 

והגדירוהו  הנדירים  בכשרונותיו  מיד  הכירו  הרבי 

דעת  לו  ולהוסיף  ללמדו  בכוחם  שאין  'עילוי' 

עזב  הרבי  זו,  מסיבה  שגרתית.  לימודית  במסגרת 

הרבי את ה'חדר' ועבר ללמוד אצל מורים פרטיים 

וזמן לא רב לאחר–מכן, החל ללמוד לבדו בהדרכת 

בכל  ידיעותיו  ובהיקף  בהבנתו  גאון  שהיה  אביו, 

הנדיר  והיקפן  כישרונותיו  בזכות  היהדות.  נושאי 

ידיעותיו, הרבי החל כבר בצעירותו להתכתב  של 

שהיו  אף  מפורסמים,  ותלמידי–חכמים  רבנים  עם 

מבוגרים ממנו בעשרות שנים.

נמלטו  הראשונה,  מלחמת–העולם  במהלך 

הוריו  רוסיה.  שטחי  אל  מפולין  פליטים  המוני 

של הרבי פתחו את ביתם לרווחה לפני הפליטים 

ורווחתם:  ביטחונם  למען  יכולתם  ככל  ועשו 

והירבו  אסורים  לפדות  כדי  כספים  גייסו  הם 

תוך  אחת  לא   - השלטונות  ובין  ביניהם  לתווך 

בן  אז  היה  הרבי  וחירותם–שלהם.  חייהם  סיכון 

ארבע–עשרה בלבד, אך היה שותף מלא בפעולות 

שטבעה  העמוק  הרושם  על  דיבר  לימים  אלה. 

מסירותה  ובפרט  הוריו,  של  מסירות–נפשם  בו 

זו  של אמו לפליטים ולפעולות ההצלה. מסירות 

בכל חלק מחלקי העולם היוותה כבר אז את חלק 

החומרי  לחסד  גם  שדאגה  חב"ד  בתורת  מרכזי 

תרפ"ט  כסלו  בחודש  לכך.  שהזדקק  מי  של 

של  חתונתו  פולין  בירת  בוורשה  נערכה   )1928(

נשיא  של  בתו  חיה–מושקא,  הרבנית  עם  הרבי 

ימים,  יוסף–יצחק. באותם  רבי  דאז,  ליובאוויטש 

מאבקו ההירואי של רבי יוסף–יצחק למען יהדות 

רבה  ולהערכה  תבל  ברחבי  לפרסום  זכה  רוסיה, 

בכל החוגים. הערכה זו התבטאה בבואם לחתונה 

יהודיים  ומנהיגים  רבנים  אדמורי"ם,  מאות  של 

מכל הזרמים. בחתונה השתתפו גם אלפי אורחים 

מכל גווני הקשת הדתית, שבאו גם הם כדי 'לתת 

כבוד' לרבי יוסף–יצחק בחתונת בתו.

גרמניה  צבאות  כבשו   )1940( ת"ש  בקיץ 

לרבי  הציע  צרפתי  גנרל  פריס.  את  הנאצית 

להסתתר בביתו בכפר ליד פריס, אך הרבי שהבין 

את משמעותו האמיתית של הכיבוש הנאצי, סירב 

ונמלט מפריס באחת הרכבות האחרונות  להצעה 

קווי  בין  מסוכן  מסע  לאחר  העיר.  את  שעזבו 

והרבנית  הרבי  הגיעו  הכבושה,  בצרפת  החזיתות 

מספר  בה  ושהו  צרפת  במרכז  וישי  העיר  אל 

הרב מנחם מנדל שניאורסון: "ארץ ישראל
שייכת לכל בני ישראל במשך כל הדורות" חלק א'

חודשים. כעבור זמן–מה עברו לעיר ניס שבדרום 

כניסה  אשרת  לקבל  שזכו  עד  בה  ושהו  צרפת 

לתנועת  נחסמו  צרפת  שנמלי  כיוון  לארה"ב. 

לפורטוגל,  וזוגתו  הרבי  יצאו  לארה"ב,  אוניות 

הבריחו את הגבול לספרד, הגיעו לברצלונה ועלו 

אותם  שהובילה  פינטא'  'סורפא  הספינה  על  שם 

בבטחה יחסית לארצות–הברית. וכך, בכ"ח בסיוון 

הרבי  הגיעו  בבוקר   10:30 בשעה   ,)1941( תש"א 

רבות  בפעולות  מיד  פתח  והרבי  לארה"ב  וזוגתו 

הרבי  של  הזה  ההצלה  מבצע  היהדות.  להפצת 

וזוגתו, התנהל על–ידי חמיו של הרבי, רבי יוסף–

והכיבוש  ההפצצות  מוראות  את  ששרד  יצחק, 

הנאצי בוורשה ואוטווצק, והגיע לניו–יורק באדר 

שני שנת ת"ש )1940(. מכאן - ממקום המבטחים 

בניו–יורק - הפעיל כאמור רבי יוסף–יצחק את כל 

מי  את  הכבושה  מאירופה  לחלץ  במטרה  קשריו 

שיהיה למנהיגה הבא של חסידות חב"ד.

בינואר   28( תש"י  בשבט  יו"ד  בבוקר,  בשבת 

הקודם  הרבי  עולמו  לבית  נסתלק   ,)1950

מליובאוויטש, רבי יוסף–יצחק. הרבי התמלא יגון. 

לעתים  בבכי  פורץ  היה  שלאחר–מכן,  בחודשים 

תכופות כששמע את שמו של חותנו או דברים על 

פעולותיו. הרבי היה אמנם המועמד הטבעי למילוי 

מקומו של חותנו בנשיאות חב"ד, אך סירב לקבל 

על עצמו את התפקיד. הוא קיבל אלפי בקשות מכל 

רחבי העולם ליטול על עצמו את התפקיד, אך עמד 

הסכים  הפטירה,  מיום  שנה  בעבור  ורק  בסירובו 

בהתוועדות  ההנהגה.  עול  את  עצמו  על  ליטול 

יום– לציון   )1951( תשי"א  בשבט,  ב–י'  שנערכה 

השנה הראשון לפטירת חותנו, קיבל הרבי על עצמו 

באופן רשמי את הנהגת חסידות חב"ד, כלומר את 

נשיאות התנועה. כמנהג חסידים, הרבי עשה זאת 

באמירת 'מאמר חסידות' שנקרא 'באתי לגני': "כאן 

)'סטייטמנט'(,  באמריקה אוהבים לשמוע הצהרה 

אינני  הרעיון.  את  המבהיל  דבר   - חידוש  דבר 

יודע אם יש צורך בזה, אבל 'אזלת לקרתא עביד 

לפי  להתנהג  יש  לעיר,  באים  )כאשר  כנימוסא' 

השם,  אהבת   - האהבות  "שלוש  המקום(.  מנהגי 

אהבת התורה ואהבת ישראל - כולן דבר אחד הן 

אחת  שכל  מובן  לכן  ביניהן,  להפריד  ואי–אפשר 

מהן כלולה מלכתחילה זו בזו. "כאשר רואים יהודי 

שיש בו אהבת ה' אך אין בו אהבת התורה ואהבת 

ישראל, צריכים לומר לו, שעליו לדעת כי אהבת 

ה' לבדה, בלא אהבת התורה ואהבת ישראל, אין 

לה קיום. מאידך–גיסא, כשרואים יהודי שיש לו רק 

אהבת ישראל, צריכים להשתדל להביאו לאהבת 

להשתדל  צריכים  מזו:  יתרה  ה'.  ולאהבת  התורה 

שפעולתו באהבת ישראל תתבטא לא רק בנתינת 

לחם לרעבים ומים לצמאים, אלא שיקרב בעטייה 

יהודים נוספים לאהבת התורה ולאהבת ה'. "כאשר 

שלוש האהבות תפעלנה יחדיו, זו מתוך זו, יהיה זה 

תבוא  ובאמצעותו  יינתק'  ש'לא  המשולש'  'החוט 

בה,  מצויים  שאנו  זו  לגלות  הסיבה  הגאולה:  גם 

ישראל  ובאהבת  ישראל,  אהבת  של  היפוכה  היא 

תבוא הגאולה במהרה בימינו ממש".

ועשה  פעל  רבות,  דיבר  מילובאוויטש  הרבי 

כל העת למען ארץ ישראל. וכך אמר הרבי בשנת 

תשמ"ב: "הנה כל ארץ ישראל ניתנה לבני ישראל 

לבני  וניתנה  'ברית עולם',   - בין הבתרים  בברית 

ישראל מ'אלוקי עולם' באופן ד'נחלת עולם'. ועל 

פי זה מובן שאין ביכולת אף אחד לשנות עניין זה. 

ואפילו אם נמצא מישהו מבני ישראל שמוכן ורוצה 

לתת חלקים מארץ ישראל לאינם יהודים - מובן 

בפשטות שאין הדבר ביכולתו כלל, מאחר שארץ 

ישראל שייכת לכל בני ישראל במשך כל הדורות, 

ולהחזיר  הבית  כבעל  להתנהג  ביכולתו  אין  ולכן 
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אפילו שעל מארץ ישראל לאינם יהודים, כי אין 

דבר  למישהו  )לתת  זו  והנהגה  ברשותו.  הדבר 

 שאינו ברשותו( היא הפך הצדק והיושר לגמרי.

ובפרט כאשר מדובר אודות חלקים בארץ ישראל 

באופן של מתנה,  ישראל  לבני  שניתנו מהקב"ה 

ניסים  ומתוך  חינם,  בחסד  יפות,  פנים  בסבר 

חס  הרי  ידי'(,  ועוצם  'כוחי  מצד  )ולא  גלויים 

ולהחזיר  הקב"ה,  של  במתנתו  לבעוט  ושלום 

רחמנא  יהודים  לאינם  ישראל  מארץ  חלקים 

ליצלן...". )משיחת י' טבת תשמ"ב(. #

וקבלו את הספר 
ב-35 ש"ח בלבד.

בואו לאחת מחנויות 
רשת           או

חדש! 

מחזירים את הספרים לעם הספר 

והחודש: 
לאה

 גולדברג
מבחר שירים
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סיביסלוץ,  בעיר  נולד  לוין  שמריהו 

)כיום  הרוסית  שבאימפריה  מינסק  ליד 

באוניברסיטאות  למד  בלארוס(.  בירת 

קניגסברג וברלין וכן בבית המדרש הגבוה 

דוקטור  תואר  וקיבל  יהדות,  ללימודי 

הדוברים  מראשי  היה  לפילוסופיה. 

נחרצות  והתנגד  הציוניים  בקונגרסים 

על  נמנה  היתר  בין  אוגנדה.  לתוכנית 

יוזמי הקמת הטכניון בחיפה. עלה לארץ 

ב–1924 ועסק בעיתונאות, נפטר בחיפה 

בתל  טרומפלדור  הקברות  בבית  ונקבר 

אביב. על שמו קרוי היישוב כפר שמריהו 

קרית  בשכונת  אביב,  בתל  רחובות  וכן 

יובל בירושלים ובערים נוספות בארץ.

"האומנם נכון הדבר, כי היו לפנים גבורים 

בישראל ועתה יצאו מן העולם ואינם? נכון 

המרה  החשוכה,  הארוכה,  שהגלות  הדבר, 

ממנו  ונטלה  ישראל  עם  את  וחמסה  גזלה 

את אומץ הלב, זו חמדה יקרה, אצילה, גנוזה 

ישראל  עם  כי  הדבר,  נכון  האומנם  לעם? 

נתפורר מבפנים והיה לאבק–עם, לפרודות 

ההדדי  כוח–המושך  את  שקפחו  פרודות, 

הנישאים  נפרדים,  לחלקים  היו  שלהם, 

אין  ושוב  ובמערבלתם  החיים  בסערת 

שמריהו לוין:
תשובה 

לפסימיסטים 
מישראל

כלום?  לאלה  אלה  להם 

מרובים אצלנו פסימיסטים 

לכל  "הן"  האומרים 

השאלות האלה. שוב אינם 

מאמינים הללו, שעתיד עם 

עם,  בחינת  לקום  ישראל 

עצה,  לנו  משיאים  והריהם 

שאף אנו נשתדל להחיש את התהליך של 

התפוררות שתקף אותנו, למהר ולצאת מן 

תולדות  אחרים...  ולהיות  להפוך  העולם, 

מאוד  עניות  בגלות  הארוכות  ישראל 

ולעודד  להלהיב  בהן  שיש  במאורעות, 

בני נעורים רעננים ובריאים, ובטוחים אנו 

שדווקא התקופה של הישוב היהודי החדש 

היהודית  שהגבורה  מקום  ישראל,  בארץ 

הסבילה נתגלגלה שוב בגבורה פעלתנית, 

והלך  נתבלט  שוב  היוצר  שהכוח  מקום 

תפרה  זו  תקופה  שדווקא  אנו  בטוחים   -

בני הנעורים שלנו לא רק שם, מקום  את 

אלא  חדשים,  חיים  והולכים  שמתפתחים 

על  יהיה  ובפשטות:  הגלות.  בארצות  גם 

לספר  יהיה  אפשר  באצבע.  להראות  מה 

נתנו  בני אדם שלא  לדור הבא לא רק על 

אנשים,  על  גם  אלא  למרמס  עצמם  את 

שבנשמתם פעם רעיון לאומי נעלה ובלבם 

הרגישו כוח לבנות להם עתיד חדש. עדיין 

לא הערכנו כערכה את התקופה החדשה, 

שכן אנו עצמנו חיים בה, היא קרובה אלינו 

אף  מאמינים  אנו  אין  ולפיכך  מדאי.  יותר 

בנבואותיהם של הפסימיסטים שלנו" )25 
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את פתרון התשחץ
יש לשלוח עד יום ב' 

הקרוב, באמצעות דוא"ל:
 m@myesha.org.il
או באמצעות הפקס'

.02-6516662 
נא לציין שם וכתובת 
הפותר. בין הפותרים 

יוגרלו פרסים ממוצרי 
גוש קטיף. 

הילדים הזוכים בפתרון 
החידה משבוע שעבר: 

שירה פרץ מנתניה, יוליה 
שיפר מראשל"צ, משפ' 
סרוסי מחצור הגלילית.

הפתרון לתשחץ יתפרסם 
מיום ג' הקרוב באתר

www.myesha.org.il

ישוביצי
מס' 20

זאב פראנק ערך ושיבץ: 

זוג שנקבר 
במערת 
המכפלה

איתן, ללא 
תנודות

אשה שלא 
יכולה 
ללדת

תנא, בר 
פלוגתא 
לר' עקיבא

ישוב 
בשומרון 

ליד עתניאל

זוג שנקבר 
במערת 
המכפלה

ישוב ליד 
קרית 
טבעון 

)3,3(

מרובע 
שצלעותיו 

שוות

חבל ארץ 
בישראל

לאבותיכם 
לתת לכם 

כימי... 
)קריאת שמע(

מישובי 
גוש עציון

שפל רוח

ממלכה 
קדומה

ישוב 
מזרחית 
לנהריה

בע"ח כשר 
לאכילה 

)ראה(

רדאר
)ר"ת(

אבי דוד 
המלך

אדמו"ר

עם גדול 
ורב... 

כענקים 
)דברים ב(

מי שאין 
לפניו

הזיז, 
"הדליק"

בית הצאן
זוג שנקבר 

במערת 
המכפלה

מארבעה 
בנים של 

פסח

ברכו 
את ה'... 
)תפילה(

נותר

עיר בדרום 
הארץ

מל"ט 
מלאכות 

שבת

תו 
מוסיקלי

עיר בצפון 
הארץ

הרם!

זה )ארמית(

מכ"ם 
)מגלה כיוון 

ומיקום(

מושב 
בערבה

נימוסין, 
התנהגות 
מתורבתת 

)3,3(

ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 57

per la@myesha.org. i l

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
0 2 - 6 2 1 1 9 9 9 ן  ו פ ל ט
0 2 - 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

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:
חמוטל כהן

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

8274 ימים
עד מתי?!
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ואוריאל  מאירועי הפרקים הקודמים: שוב 

מתחילים  בה  גורלית  בפגישה  משתתפים 

שמטרתו  חדש  יישוב  להקמת  מהלך  לגלגל 

להחזיר התיישבות יהודית לאזור חברון לאחר 

מאורעות תרפ"ט. 

אֹוִריאֵל  ּבֵין–עְַרּבַיִים.  ְׁשעַת  הָיְיָתה  הַָׁשעָה 

ָאדָם.  הֹוָמה  עִיר  ּבְלֵב  ּגָדֹול  לְבִּנְיָין  נִכְנְסּו  וְׁשּוב 

ַמחֲנִיָקה  אֲוִיָרה  הְִׁשָרה  הַּקַיִץ  אְֶמצַע  ֶׁשל  חֹום 

הֹולְכִים  "אֲנַחְנּו  הַאַפְלּולִי.  הַַּמְדֵרגֹות  ּבְחַַדר 

ּתֹוְך  ׁשּוב  ָאַמר  חֲׁשּובָה"  ּבִיִׁשיבָה  לְהְִׁשַתֵּתף 

ְׁשֵתי  ּבְִמהִירּות,  ּבַַּמְדֵרגֹות  עֹולֶה  ֶׁשהּוא  ּכְֵדי 

לְהִַׂשיג  הְִתאֵַּמץ  אֹוִריאֵל  ּפַעַם.  ּבְכֹל  ַמְדֵרגֹות 

חֲׁשּובָה?  יְִׁשיבָה  "אֵיזֶה  ִמְתנֵַּׁשף:  וְָאַמר  אֹותֹו 

הְִסּפִיק  ֶׁשהּוא  לִפְנֵי  עֹוד  ּבִכְלָל?"  אֲנַחְנּו  אֵיפֹה 

אֶת  ּפַָתח  ׁשּוב  ְׁשאֵלֹוָתיו  עַל  ְּתׁשּובָה  לְַקּבֵל 

ּכְבָר!"  ּבֹא  "נּו,  ּפְנִיָמה.  וְנִכְנַס  ּבְִמהִירּות  הַּדֶלֶת 

הּוא ָאַמר ּבְהְִתלַהֲבּות. "ּכַָּמה אֲנִָׁשים ּבְִּקרּו אֵצֶל 

הַַרב ָסְרנָא ֹראש יְִׁשיבַת חֶבְרֹון, לְׂשֹוחֵחַ אִּתֹו עַל 

תרפ"ט.  ּבְִמאֹוָרעֹות  ֶׁשחְָרבָה  הַּיְִׁשיבָה  הַחֲזַָרת 

ּגּוְריֹון  ּבֶן  אֶת  ּפָגְַׁשִּתי  הָיְָתה:  הַַרב  ְּתׁשּובַת 

לּו  וְהִצַעְִּתי  יִָמים  ּכַָּמה  לִפְנֵי  ּבְחֶבְרֹון  ּבְבִיקּוִרי 

לְהַחֲזִיר אֶת הַּיְִׁשיבָה לְחֶבְרֹון, ּוּבֶן ּגּוְריֹון הְִתּפַּלֵא 

ַמדּועַ עֹוד ֹלא עָלִינּו - נּו, נּו, צִָריְך לַעֲלֹות ִמּיָד". 

אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל עַל ׁשּוב ּבְִׁשאֵלָה. "הַּדֹובֵר הּוא 

לַּקְַרַקע  ּבַעֲלִיָתֹו  ׁשּוָתף  ֶׁשהָיָה  הָעֶצְנִי  אֵלְיִָקים 

ֶׁשל ּכְפַר עֶצְיֹון". אֹוִריאֵל זָכַר אֶת ּכְפַר עֶצְיֹון ּבֹו 

הּוא ּבִּקֵר ַמָמׁש ֹלא ִמּזְַמן. ׁשּוב הְִמִׁשיְך. "עַכְָׁשיו 

הּוא ּוְקבּוצָה ֶׁשל אֲנִָׁשים ְמנַּסִים לְאְַרגֵן הֲָקַמת 

יִׁשּוב ּבְאֵזֹור חֶבְרֹון, אּולַי אֲפִילּו עִיר...". "נּו, ַמה 

לַעֲׂשֹות, צִָריְך לַעֲׂשֹות ַמֶׁשהּו!" סִּיֵם אֶת הִַּׂשיחָה 

אֵלְיִָקים  ֶׁשְׁשמֹו  הֵבִין  אֹוִריאֵל  ֶׁשעַכְָׁשיו  הַאִיׁש 

"אַָּתה  ּבְהְַסּכָָמה.  הִנְהַנּו  ּבַחֶֶדר  הַאֲנִָׁשים  ּוְׁשָאר 

ּוִמיהֵר  ׁשּוב  ָׁשאַל  עָׂשּו?  הֵם  ַמה  לְִראֹות  ּבָא 

ּבְעְִקבֹוָתיו  ָרץ  הֵחֵל  אֹוִריאֵל  ֵמהַחֶֶדר.  לָצֵאת 

ִמְתנֵַּשף. "חַּכֵה ֶרגַע, אֲנִי ּבָא!" 

המשך בשבוע הבא...



אותו המתק והנועם,
שיש בנשמותיהם המקודשות של הצדיקים, 
ישרי לבב, הדורשים טוב לעמם, ולכל היצור 

כולו מתמזג עם המציאות כולה... עיקר פעולה 
זו באה מקדושת ארץ ישראל, המערבת בכוחה 

את חיי הנשמות בסגולתה האחדותית, 
חיי נשמות אוויר ארצך.

)הראי"ה קוק, אורות הקודש ד', תק"ב(
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15 נולדה עם עיוורון יום. זוהי מגבלת ראייה  נערה בת 
קשה של מיעוט בתנאי אור יום מולדים. הנערה סובלת 
גם מבעיה עצבית של 'ניסטמוס'- תזוזות בלתי רצוניות 

של העיניים באופן קבוע.
הנערה נזקקת למלווה באופן קבוע. אין ביכולתה ללכת 
ייעוץ  בזכות  ברחוב.  חופשית  בצורה  ולהתמצא  לבד 
רפואי שקיבלה המשפחה שמעה על ניתוח עיניים של 

מומחה עיניים בפיטסבורג, פנסילבניה, ארה"ב. 
הנערה  עבור  והשהיה  הטיסה  הניתוח,  הוצאות  עלות 
לא יאוחר  30,000 דולר.  ואימה שתלווה אותה היא: כ- 
חלק  להעביר  המשפחה  צריכה  הקרוב  השבוע  מסוף 

נכבד מהסכום למימון הניתוח. 
תרמו לקרן מס’ 523

קרן אור...


