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הנורא ש הגירוש  מאז  חלפו  שנים  בע 
ואנו  השומרון,  וצפון  קטיף  מגוש 
השבוע,  בפרשת  עיון  מתוך  מצווים, 
להדריך  ומבקש  אלינו  הבא  ה’  דבר  את  לבקש 

אותנו בתוך מציאות חיינו.
עומד משה רבנו ומכין את העם לקראת כניסתו 
לארץ ישראל. “פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי... 
עד  הים...  ובחוף  ובנגב  בשפלה  בהר,  בערבה, 
משהו  עוד  יש  אולם  פרת”.  נהר  הגדול  הנהר 
“שרי  משפט:  מערכת  הקמת  בדרך:  נדרש 
אלפים ושרי מאות, ושרי חמישים ושרי עשרות”, 
ולִצדה – כוח אכיפה, “ושוטרים לשבטיכם”. לא 
די בהקמתה של מערכת המשפט. עליה לפעול 
ושפטתם  אחיכם  בין  “שמוע  ובהגינות:  ביושר 
צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים 

במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני 
איש, כי המשפט לא-להים הוא”. רק לאחר הקמת 
מערכת משפט תקינה מתחדש המסע הגדול אל 

ארץ ישראל.
מערכת  הקמת  על  משה  מספר  בה  הצורה 
לא   – ישראל  לארץ  המסע  באמצע   – המשפט 
שופטים  פרשת  גם  עקרונית.  אלא  היא,  מקרית 
– העוסקת בהקמתה של מערכת המשפט בארץ 
ישראל - חוזרת ואומרת את אותו הדבר: “שופטים 
א-להיך  ה’  אשר  שעריך  בכל  לך  תתן  ושוטרים 
נותן לך לשבטיך”. ואף שם מצווים אנו על יושר 
והגינות: “ושפטו את העם משפט צדק. לא תטה 
משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד...”. ושם 
תרדוף  צדק  “צדק  במפורש:  התורה  מסיימת 

למען תחיה וירשת את הארץ”. 

על התקופה שבת חזון

שבת
זמני ה

תכנית  יישום  של  הכוללת  “העלות 
מיליארד  ל-5-6  תגיע  ההתנתקות 
בכיר  מדיני  מקור  התנבא  כך  שקל”, 
בינואר   TheMarker לעיתון  בראיון 
2005. נכון להיום, עומדת עלות הגירוש 
למעלה  על  השומרון  וצפון  קטיף  מגוש 
כפול מזה  - סכום  מיליארד ש”ח  מ-13 
שתכננה המדינה להוציא. דווקא השבוע, 
הנפשע  למהלך  שנים  שבע  ציון  ערב 
לטווח  ישראלים  אלפי  מאות  שהכניס 
כמה  בחרו  הטרור,  ארגוני  של  הרקטות 
נתונים,  לציבור  להציג  תקשורת  כלי 
שופכת  המדינה  כי  לדבריהם  המעידים 
ושומרון.  ביהודה  ההתנחלויות  על  כסף 
שנאת חינם של ממש במיוחד לתשעה 
עולה  מה   – בישעמדה  השבת  באב. 
יותר? ליישב את ארץ ישראל או להאמין 

לחזיונות השווא של השמאל?
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בעיניים  ישראל  בארץ  ההתיישבות  על  מבט 
הציונות  שנות   120 את  מעמיד  בלבד,  כלכליות 
באור מגוחך. זה לא היה כלכלי להקים את מדינת 
נגבה  או  חי  תל  על  לשמור  שלא  ובוודאי  ישראל 
ושדה בוקר. ההתיישבות ביהודה ושומרון, במובן זה, 
היא ממשיכת דרכם של החלוצים הראשונים וכל 

השקעה בה היא השקעה בעתיד מדינת ישראל.
ואולם האמת היא שלמרות כל זאת, אין באמת 
ושומרון.  ביהודה  מיוחדות  תקציב  השקעות 

פשוט אין.
ואינה  כמעט  ישראל  מדינת  האחרון  בעשור 
על  עודפות  השקעות  ושומרון  ביהודה  משקיעה 
שאר האזורים. ישנן מעט מאוד השקעות ציבוריות 
עם  מיטיבים  אינם  הפיתוח  תקציבי  וגם  למגורים, 
חינוך  מוסדות  בארץ.  אחרים  מאזורים  יותר  יש”ע 
קמים ביש”ע על פי מספר תלמידים בנוסחה קבועה 
כמו בכל הארץ, כך גם מוסדות ציבור ורווחה. מבני 
ציבור גדולים קמים ביש”ע בזכות עבודה מאומצת 

של ראשי הרשויות, בעיקר באמצעות תרומות.
גדר  בבניית  הגבוהות  הביטחוניות  ההשקעות 
ההפרדה, לא נועדו להגנה על המתנחלים – להיפך, 
הן משרתות בעיקר את תושבי יתר אזורי הארץ. גם 
משימתה המוצהרת של אוגדת איו”ש אינה לשמור 
המאוים  המדינה  מרכז  על  אלא  ההתנחלויות,  על 
באופן חמור על ידי ארגוני הטרור. אגב, גם אם כל 
בעינו  יעמוד  זה  תקציב  מחר,  יפונו  ההתנחלויות 

וכנראה שאפילו יגדל באופן משמעותי.

אבל לא רק לרשויות אין תקציב עודף, גם לתושבים 
אין הטבות מיוחדות: תושבי יהודה ושומרון משרתים 
במילואים, עובדים במגזר הפרטי והציבורי, משלמים 
מס וממלאים את כל חובותיהם כלפי המדינה, ובכך 
מסייעים לפיתוח הכלכלי בישראל. לעיתים אפילו 
זולה  פרופגנדה  זו  מאזורים אחרים במדינה.  יותר 
להאשים אותם בחיים על חשבון הציבור. ההטבה 
היא  ושומרון  יהודה  תושבי  “נהנים”  ממנה  היחידה 
הנחה בתחבורה ציבורית שנועדה לעודד תושבים 
עלויות  לחסוך  וכך  ירי  ממוגני  באוטובוסים  לנסוע 
מיגון של רכבים פרטיים. בכל פריפריה ניתן למצוא 
סוג של הטבה או עידוד המתאימים לצורכי המקום 

– וביש”ע אלה האוטובוסים הממוגנים.

הנה  ההתנחלויות  עלות  של  הכלכלית  ה”בדיקה” 
מדיניות  את  להכפיש  שנועדה  זולה,  תעמולה 
במטרה  עזה,  דה-לגיטימציה  כלפיו  ולעורר  הימין 
להביא לגירוש נוסף גם ביהודה ושומרון. האם פינוי 
כלכלת  את  שיציל  המהלך  הוא  הוא  ההתנחלויות 
ישראל? הרי זו בדיחה. העלות המתוכננת של פינוי 
גוש קטיף עמדה על כ-6 מיליארד ש”ח, אולם עד 
מ-13  למעלה  על  ההתנתקות  תקציב  עומד  כה 
חישוב  המדינה.  מקופת  שנגרעים  ש”ח  מיליארד 
עלויות אלו באופן יחסי לגבי פינויים של “רק” כ-150 
ביהודה  ‘גושים’  ה  תושבי  שאינם  מתנחלים  אלף 
ושומרון, תביא אותנו לסכום הוצאות מינימאלי של 
תקציב  לכל  הזהה  סכום   - ש”ח  מיליארד  כ-250 
ועוד(  כלכלה  חינוך,  בריאות,  )ביטחון,  המדינה 

הוא  מבתיהם  התושבים  גירוש  עצם  שנה.  למשך 
כמובן מנוגד למוסר ולצדק החברתי, אך גם בהיבט 
הכלכלי מהלך כזה יביא להוצאות לאומיות עצומות, 
המרכז  ערי  על  והלחץ  הצפיפות  להחרפת  ויוביל 
יחד עם עלייה חדה במחירי הדירות. זה בוודאי לא 

צדק חברתי. 
ואם הזכרנו את הגירוש שהביא עלינו את מצב 
את  לכם  דמיינו  רק  עזה”,  ב”עוטף  החירום 
“עוטף פלסטין” – מעפולה עד באר שבע. נראה 
עלויות  לחשב  מתחילים  התקשורת  כלי  את 
כלכליות של מיגון ערי העוטף ובהן כפר סבא, 

ראש העין ונתניה.
בעשורים  השמאל  מדיניות  עלויות  עם  ומה 
האחרונים? זו לא הייתה זולה כלל וכלל. כמה עלו 
ארגוני  לחץ  תחת  לשלום,  הכושלים  הניסיונות 
השמאל? כמה עלו לנו הסכמי אוסלו והטרור שבא 
מגן  חומת  המבצעים  לנו  עלו  כמה  בעקבותיו? 
והמיגון  הביטחון  תקציבי  עם  ומה  יצוקה?  ועופרת 
באזור הדרום מבאר שבע עד אשדוד וגדרה? כמה 
פיצויים  לחימה,  אמצעי  ברכישת  הושקע  תקציב 
זו  לתעשיות?  ונזק  עבודה  ימי  אבדן  על  לניזוקים 
מבחינה  לכמת  בלתי-אפשרית  כמעט  משימה 

כספית את עלותן של טעויות אלו.
כבר  לנו  עלו  השמאל  לנו  שמכר  השווא  חלומות 
להמר  ישראל  למדינת  כדאי  לא  מאוד.  הרבה. 
עדיף  שלה,  הכלכליות  העצות  את  שוב.  עליהם 

שתקבל מדינת ישראל מכיוונים אחרים. 

המשך מעמוד השעריש”עמדה

מדד המחירים

פה ושם+
ח'רבת כוזיבה
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)ט'  ביום ראשון הקרוב  נציין  אותו  מרד בר-כוכבא 
באב( היה שיאה של ההתנגדות היהודית הלאומית 
המרד,  של  תוצאותיו  בארץ-ישראל.  רומי  לשלטון 
לספירה(   136-132( וחצי  שנים  כשלוש  שנמשך 
היו קשות מאד הן לצבא הרומי והן ליישוב היהודי 
בארץ. בסופו של המרד נותרה ארץ יהודה כמעט 
ריקה מיהודים ושמה של ארץ ישראל כולה הוסב 
מדינת  להקמת  עד  בה  שדבק  שם  לפלשתינה, 
ישראל. על אף חשיבותו המרובה של המרד דלות 
מן  מידע  פיסות  הן  לנו  שנותר  וכל  עליו  ידיעותינו 
הארכיאולוגי.  הממצא  ומן  ההיסטוריים  המקורות 
בכך  למשל  מתבטא  המרד  אודות  המידע  מיעוט 
מנהיג  של  שמו  מהו  ברור  היה  לא  שנים  שהרבה 
בן-כוזבה  את  מזכירים  חז"ל  מקורות  המרד. 
הפסוק:  על  עקיבא  רבי  של  דרשתו  ומפורסמת 
"דרך כוכב מיעקב" )במדבר כ"ד, יז( – "דרך כוזבא 
מיעקב. ר' עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה הוה אמר 
דין הוא מלכא משיחא" תרגום: רבי עקיבא כאשר 
היה רואה את בן כוזבה היה אומר זהו מלך המשיח 

)ירושלמי תענית פ"ד, ה"ה(. לעומת זאת, בכתביהם 
של אבות הכנסייה הנוצרית אנו מוצאים את השם 
התעודות  גילוי  עם  רק  למעשה,  "בר-כוכבא". 
במערות מדבר יהודה בראשית שנות ה-50, התברר 
כי שמו היה "שמעון בן כוסבא" והנה סוף סוף ניתן 
היה להבין את חידת שמו: אותם מחסידיו כמו רבי 
שליחותו,  של  המשיחי  באופייה  שהאמינו  עקיבא, 
לאחר  בייחוד  מתנגדיו,  ואילו  "בר-כוכבא"  כינוהו 
כישלונו, שינו את שמו ל"בן-כוזבא". מה משמעות 
השם כוסבא? ובכן, בלב הרי חברון, כ-4 קילומטרים 
קטנה  חורבת  שוכנת  צור,  כרמי  ליישוב  ממזרח 
החורבה  של  לצידה  "כוזיבה".  השם  את  הנושאת 
מפכה מעיין קטן שנקרא עין כוזיבה, ממנו מתחילה 
שני  בית  בימי  לירושלים  מים  שהובילה  האמה 
גת  בולטים  בין השרידים במקום  )"אמת הערוב"(. 
גדולה ומבנה עתיק בן שתי קומות הבנוי אבני גזית 
עם סיתות שוליים. על אף שבמקום התגלו עד כה 
שרידי יישוב מן התקופה הביזאנטית ואילך, מקובל 
 – האגדי  המנהיג  של  הולדתו  כפר  את  בו  לזהות 
שמעון בן כוסבא. מעניין לציין, שברשימת היוחסין 
כב(  ד,  )א,  הימים  דברי  בספר  יהודה  שבט  של 
מופיעים בין השאר: "ְויֹוִקים ְוַאְנֵׁשי כֵֹזָבא ְויֹוָאׁש ְוָׂשָרף 

ֲאֶׁשר ָּבֲעלּו ְלמֹוָאב ְוָיֻׁשִבי ָלֶחם ְוַהְּדָבִרים ַעִּתיִקים...".

במקום  לטייל  מנת  על  כוזיבא-  בחורבת  סיור 
הולדתו של בר כוכבא- ח' כוזיבה, יש לצאת מכרמי 
צור וללכת מזרחה על במת ההר. ההליכה בנופים 
על  מקומית.  הררית  לחקלאות  ובינות  מרהיבים 
יש צורך בידע בקריאת מפה  מנת להגיע למקום 

וניווט. חובה לתאם את הטיול עם הצבא.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

טיולי איכות, לכל גיל, עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה - 02-9973106

"אורלב הוא חבר כנסת שעשה הכי הרבה 
למעננו, תושבי גוש קטיף, בכל שבע 
השנים האחרונות מאז ההתנתקות"

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

 אליעזר יעקב, 
מראשי המפונים החקלאים מגוש קטיף
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יש קשר הדוק בין משפט צדק לבין ירושת הארץ. 
על כך עמדו כבר חז”ל בספרי, והדברים מובאים 
ברש”י: “כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות 

את ישראל ולהושיבן על אדמתן”. 
גם חזון ישעיהו – המנבא את החורבן – קושר קשר 
 הדוק בין עיוות המשפט לחורבנה של הארץ, וקורא: 
שפטו  חמוץ,  אשרו  משפט,  דרשו  היטב,  “לימדו 
את  הוא  מעלה  כך  ומתוך  אלמנה”.  ריבו  יתום, 
הזעקה: “איכה היתה לזונה, קריה נאמנה? מלאתי 

משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים!!!...”. 
שקראנו  לאחר  ימים  מספר  תשס”ה,  אב  בחודש 
פרשה זו והפטרה זו, עמדנו בבית הכנסת המרכזי 
גירוש  של  נוראים  ימים  שני  בתום  דקלים,  בנווה 
תושבי היישוב. העיניים דומעות: הא כיצד? “איכה 
ישבה בדד העיר רבתי עם, היתה כאלמנה?... בכו 
מנחם  לה  אין  לחיה,  על  ודמעתה  בלילה  תבכה 
מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים!”. 
אבלות,  ציון  “דרכי  מאדם.  ריקים  היישוב  שבילי 

כוהניה  שוממין,  שעריה  כל  מועד,  באי  מבלי 
נאנחים, בתולותיה נוגות והיא מר לה”. והלב זועק: 
למה? מדוע? “על מה אבדה הארץ, ניצתה כמדבר 
הפה  אל  הזעקה  עולה  הלב  ומן  יושב?”.  מאין 
בעקבותיה  שהביאה  השלטונית  השחיתות  אודות 
גנבים,  וחברי  סוררים  “שרייך  הנורא:  הגירוש  את 
כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו 
איה  הצדק?  היכן  אליהם”!  יבוא  לא  אלמנה  וריב 
המשפט? איך אפשר להתעלל כך באחים חלוצים? 
איך אפשר לעקור יתומים מנחלתם ואלמנות מביתן 

וִעמם לעקור את קברי אבותיהם-בעליהן? 
אין בידינו תשובה לשאלה. נסתרות דרכי ה’ מאתנו. 
“אין עוד נביא ולא ִאתנו יודע עד מה” )תהילים עד, 
עלינו  אולם  היה.  אשר  את  להסביר  נדע  לא  ט(. 
להביט אל פני העתיד מתוך למידת העבר. בשביל 
לבנות את ארץ ישראל, לא די בבניית בתים. לא די 
בנטיעת עצים. לא די בחקלאות פורחת ובתעשייה 
משגשגת. יש לבנות חברה מתוקנת – לא רק בביתנו 

אם  כי  נפלאות,  בקהילות  רק  ולא  פנימה,  הפרטי 
בבית הלאומי כולו. לא נוכל לבנות את הארץ תוך 
שיתוף פעולה בקריצת עין של מנהיגים חסרי יושר. 
“מי שגונב היום בשבילך, מחר יגנוב ממך” – אמר 
לפני  בפאריס  בנאום  וילסון,  האמריקני  הנשיא 
מלחמת העולם הראשונה. ארץ ישראל לא תיבנה 
מבלי שתיבנה מערכת משפט אשר תיישם את דבר 
ה’ בחיים החברתיים. הוא אשר אמר ישעיהו בחזונו: 
ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסירה כל 

בדילייך.
כבתחילה,  ויועצייך  כבראשונה  שופטייך  ואשיבה 

אחרי כן ייקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה.
גם אם אין זה הלקח העיקרי, וישנם עוד רבים, גם 
את הלקח הזה עלינו ללמוד מצרת הגירוש שבאה 
עלינו ולראות כיצד להתנהל אחרת מכאן ולהבא, 
ובכך יתקיימו בנו דברי הנביא – אשר היו ב’לוגו’ 
של קופת ‘שבות סיני’ – קופת הצדקה האזורית של 

גוש קטיף: ציון במשפט תיפדה ושֵביה בצדקה.

על התקופה שבת חזוןציון במשפט תיפדה
המשך מעמוד השער
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סיפורי ארץ ישראל
ניצחוני בני 

רב ב בכאב  אנו  מציינים  ממש  אלו  ימים 
שבע שנים להריסתו המרה והנמהרת של 
חבל גוש קטיף. אך עם התחושה הקשה 
חולות  ארץ  על  בראשיתיים  זיכרונות  גם  עולים 
מלאי  אדירים,  שורשים  צמחו  שממנה  שוממה 
אדירה  ושירה  ילדים  מלאי שחוק  ותקומה,  חזון 
של תורה ויישוב ארץ ישראל, של מידות ומעשים 
טובים. ננסה לקחת, למרות הכול, את אותה רוח 
נעורים משובבת של ימים ראשונים ולספר חלק 
זה,  נדיר  והתמים של חבל ארץ  מהסיפור היפה 
מורג,  הנח”ל  היאחזות  של  הקמתה  סיפור  דרך 

ב-ו’ בכסלו תשל”ג. 
עשרות אורחים וקצינים בכירים נהרו לעבר מורג 
חיילי  מסדר  במספר.  ה-53  הנח”ל  היאחזות   -
ההיאחזות כבר חיכה שם. אורח הכבוד היה שר 
אותו אחד שטען שנתיים  גבתי,  חיים  החקלאות 
קודם לכן כי הקמת היאחזות במקום שכזה נראית 
לו “פרובלמאטית”. לאחר עליית החיילים והעלאת 
בפני  נשא  ואח”כ  המסדר,  את  השר  סקר  הדגל 
“באזור  שלו:  הציוני  מאמין”  ה”אני  את  החיילים 
והאינטנסיבית  היעילה  בצורה  לנצל  צריך  זה 
ביותר את האפשרויות החקלאיות הקיימות כאן. 
אקלימית  מבחינה  המבורכים  האזורים  אחד  זהו 
וחקלאית, ואפשר לפתח כאן חקלאות המכוונת 
דאז,  הפיקוד  אלוף  גנדי,  גם  לייצוא”.  בעיקר 
שהפיחה  הביטחונית-ציונית  אמונתו  את  שיטח 
אז:  חרדי  לא  ממש  שהיה  הנח”ל,  בחיילי  רוח 
ביטחונית  עוצמה  תוספת  הן  הנח”ל  “היאחזויות 
החיילות  אחת  ומבצרים.  ממעוזים  פחות  לא 

הקריאה את מגילת הייסוד של ההיאחזות. 

חצי שנה קודם לכן הייתה העלייה לקרקע, בט”ו 
להקים  התחייב  השיכון  משרד  תשל”ב:  בסיוון 
תאורה ביטחונית, גידור ומגדלי שמירה, מגורים 
וחדר אוכל, אבל הבטחות לחוד ומציאות לחוד, 
ומשה דיין, שר הביטחון הרים את הכפפה והזרים 
השיכון  משרד  התעשת  כתגובה  הכספים.  את 
ועשה את העבודה עצמה, וזמן קצר אחר כך כבר 
להיאחזות  השם  את  הראשונים.  הבתים  עמדו 
חקלאי  כלי  שם  על  “מורג”,  גנדי:  האלוף  קבע 
 – קודם  הכיר  לא  והוא  בסביבה  שראה  מקורי 
“המורג המצרי”, שבו יושב החקלאי על מין דרגש 
וכך הוא חורש את הקרקע. אך  ובו שתי קורות 
המגל  ולא  החרב,  היפה,  החקלאי  השם  למרות 
הדומיננטית  הייתה  הנח”ל,  חטיבת  של  מסמלה 
באזור: עיקר עיסוקם של הנחלאים היה שמירות 
גן  ברצועה.  שוטף  וביטחון  מחסומים  וסיורים, 
היה  עוד  דונמים  ארבעים  של  שטח  על   – הירק 
רק בתכנון. הדרך אל ההיאחזות הייתה אף היא 

הציוד  את  שהובילו  המשאיות  ונהגי  בחיתוליה 
אבנים  מטר  אז  כבר  חטפו  להיאחזות  הנדרש 
כאשר נאלצו לעבור דרך חאן יונס העוינת. כביש 
גישה נוח, ציר הישובים של גוש קטיף, נסלל רק 

שנים יותר מאוחר.
צריך  היה  אזרחים  ידי  על  הראשוני  היישוב 
להיות קיבוץ ולהיעשות על ידי “איחוד הקבוצות 
יחידות  למאה  מיועד  היה  הקיבוץ  והקיבוצים”. 
חקלאיות בשלב הסופי, אך תוכנית זו לא מומשה 
שגרמה  הכיפורים,  יום  מלחמת  עקב  מעולם 
ביניהם  מהציבור,  נרחב  חלק  אצל  גדול  לשבר 
מפחד  שהחליטו  הותיקות  המיישבות  התנועות 
ידיהן  “תגובת העולם”, כהיום כן אז, להסיר את 
גילו  המזרחי  הפועל  אנשי  גם  האזור.  מיישוב 
יהיה  לא  כי  וטענו  האזור  יישובי  בעניין  ספקות 
החולית  האדמה  וכי  להתפרנס  ממה  לאנשים 
איננה מבטיחה יותר מדי. חששם לא היה לשב: 
יותר,  מאוחר  שנערכו  ארכיאולוגיים,  סקרים 
וידאו כי לא נעשתה שום התיישבות או פעילות 
חקלאית באזור הזה. שום בן תמותה לא הצליח 
להפריח את הדיונות. לכל היותר היו שם סימנים 
לעובי  נכנס  אז  לא.  ותו  נוודית,  להתיישבות 
ההתיישבות  אבי  ז”ל,  חזני  מיכאל  השר  הקורה 
לא  להקמת  מרובה  עזרה  שבאמתחתו  הדתית, 
מעט ישובים דתיים. “קשה לי להאמין שהניסיון 
הזה יצליח”, אמר לאליעזר אבטבי, מזכ”ל איגוד 
‘הפועל המזרחי’, “אבל לדעתי לא מזיק לנסות”. 
אבטבי, שהספקות של חבריו הדביקו גם אותו, פנה 
בצר לו לידידו אריה יודנפרוינד ז”ל משדה יעקב. 
יודנפרוינד נחשב לאחד החקלאים הטובים ביותר 
אדמה,  איש  שכולו  אדם  ישראל,  למדינת  שהיו 
עבד  האחרון  יומו  עד  אשר  ועבודה,  תורה  איש 
ותומים’  ל’אורים  הוא  ונחשב  ברפת,  בחקלאות, 
בנושא קביעת אזורי התיישבות. יודנפרוינד נענה 
בחיוב ומיד הכריז “אני רוצה קודם לסייר בשטח, 
לראות מקרוב את האזור”. עד מהרה אורגן סיור, 

פיקוד  עם  בתיאום 
קצין  בליווי  הדרום, 
צעיר בשם מנדי וייס, אז 
האחרון  הצבאי  מפקדה 
של היאחזות כפר-דרום, 
החבורה  אזרוחה.  לפני 
יודנפרוינד  אבטבי,   –
על  טיפסה  וויס  ומנדי 
נוף  עם  יפהפיה,  גבעה 
לכיוון  שצופה  מקסים, 
שעת  זו  הייתה  הים. 
שקיעה,  של  דמדומים 
הזהובות  השמש  וקרני 
נוגה  החול  על  הטילו 
זוהר שהאיר אותם באור 
השטח.  פני  על  זהב 
מהרכב,  ירד  יודנפרוינד 
נתן מבט בנוף המרהיב, 
ממושכות  התבונן 
שהתמשכו  בחולות 
מאופק עד אופק, ופסק 
לי  “יצמחו  נחרצות: 
אם  היד  בכף  שערות 
על  משהו  פה  יצמח 
האדמה הזאת. זו אדמה 

שזזה, אלו 
חולות. שום דבר לא ניתן לגדל עליהם”. אבטבי 
נחלץ להגן על החולות הנעלבים: “תשמע”, אמר 
הצליחה  המודרנית  “החקלאות  ליודנפרוינד, 
עם הידע שלה להגיע למצבים שבהם ניתן יהיה 
ברמת  ואפילו  טובים  חקלאיים  גידולים  לגדל 
 – למשל  חול.  אדמת  על  מאוד  גבוהה  גידולים 
אבטבי,  במעט  הסתייג  כי”,  אם  רפיח,  פתחת 
“השטח הוא במקצת שונה”. אך יודנפרוינד היה 
בשלו: “פה לא יצא כלום”. אבטבי שכנראה ידע 
כי הידע של חברו לגבי גידול בחולות ובחממות 
איננו מודרני כל כך, התחיל לשכנע אולי יותר את 
תיתן  רק  יצליח,  כן  “זה  חברו:  את  עצמו מאשר 
יד בהסכמה. אנחנו נזיז פה ויהיו לנו פה תריסר 
ישובים קבועים”. יודנפרוינד לא השתכנע, אך נתן 
את ברכתו. מרגע זה הסתער אבטבי על המשימה 
בכל הכוח, אך הפעם  – הקמת היישובים גושים 
גושים ולא אחד אחד, וכך אכן היה. לימים, היה 
אריה יודנפרוינד ז”ל מגיע לביקורים תכופים בגוש 
קטיף, עומד ומתפעל מכל חממה וכל ירק שצמח 
ההתפתחות  את  שהבין  אחרי  בחול.  להפליא 
הטכנולוגית כבר רצה להפוך שני דונמים עגבניות 
את  שכח  לא  מעולם  הוא  ולעשרה...  לשלושה 
“נבואתו” שהכזיבה, לשמחתו. “ניצחוני בני” היה 
את  רבה  באהבה  מלטף  כשמבטו  ואומר,  חוזר 

המתיישבים ואת תוצרתם.
חגי  מאת  בחולות’  ‘שורשים  הספר  מתוך  מעובד 

הוברמן, בהוצאת ספריית נצרים.

אבישי דגן

יק
עת

רג 
מו

היישוב מורג בימיו הטובים

אורלב
אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

א ל�מ (מיל�) הרב משה הגר,
יו�ר איגוד המכינות הקד�צ

�אורלב, בדבקתו הפרלמנטרית, סייע למפעל 
המכינות הקדם צבאיות, לקידומו, פיתוחו 

והרחבתו. אנחנו שמחים מאוד שבהנהגה של 
הציונות הדתית יש אנשים כאלה�.

תלמידי המכינות הצבאיות מודים לך.
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C I T Y  O F  T H E  T A B E R N A C L E ן כ ש מ ה ר  י ע

Ancient Shiloh

08-9712348

90
75 26.7

www.gobinyamin.org.il
02-9977197 10

"מרחק קצר ואנו בעיירה קטנה דיר אל-בלח, כלומר משכן 
התמרים, ואכן יש כאן שפע של חורשות תמרים, לא רחוק מתחנת 
הרכבת של עיירה קטנה זו, שכן הקיבוץ הדתי כפר דרום... שום 

שרידים לא נותרו, רק משטחי בטון... הבניין הצלבני כאן מזכיר 
לנו את שמה של העיירה הצלבנית שהיתה במקום זה שנקראה 

אז דרון או דרום, שהוא שמו העברי של הישוב מימי המשנה 
והתלמוד - כפר דרום".

)"דבר", יולי 1968. הם לא חלמו שיהודים יקימו מחדש את משטחי 
הבטון בכפר דרום, ומה איתנו?(

אחוריתמראה
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ילדים שלנו  

בשיתוף

www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

הציעו אתםהציעו אתם
את דמות המופת שלכם!את דמות המופת שלכם!

ita@myesha.org.il
גם בפייסבוק: 

www.facebook.com/my.yesha
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myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי

www.myisrael.org.il

ויקיפדיה ציונית
)ג'(  השבוע  נערך  אילן  בר  באוניברסיטת 
 "2012 בויקיפדיה  ציונות  "עושים  קורס 
הפרופסורים  חוג  בשיתוף  שלי  ישראל  של 
לחוסן מדיני וכלכלי. מאות משתתפי הקורס 

זכו לשמוע מפרופ' עוזי וישנה ומעמיחי בנעט 
להיות  וכדאי  פשוט  כמה  העברית  מויקיפדיה 

הציבור  על  להשפיע  רוצים  אם  ויקיפדיה,  עורכי 
המסית  השימוש  את  ולהפסיק  ובעולם,  בישראל 

במילים כמו "כיבוש" ו"ימין קיצוני".
רוצים איזון

תכנית  להגשת  לצרף  השבוע  החליטו  ב'  רשת  מנהלי 
האקטואליה "סדר יום" את מנחם בן מ"מעריב", לצדה 
השתתף  שבשומרון,  נופים  תושב  בן,  נויבך.  קרן  של 
ניסו  בתגובה  הגדול".  "האח  הטלוויזיה  בסדרת  בעבר 
אנשי שמאל לחסום פיזית את כניסתו של בן לתחנה. 

בשידורי  האיזון  לבעיית  הפתרון  היא  בן  הצנחת  האם  לקבוע  יודעים  איננו 
את  לפתוח  בדחיפות  שחייבים  הוא  שבטוח  מה  בישראל.  הציבורי  הרדיו 
מקצועיים  חדשים,  לקולות  המרכזיות  האקטואליה  תוכניות  של  שורותיהן 

ומאוזנים.
אורלב

אורלב לראשות הבית היהודי - המפדל

�האדם שנחלץ לעזרתנו בכל כוחו היה 
ח�כ אורלב. התרשמנו מאוד מהאבהיות 

שלו מצד אחד, ומהענייניות שלו מצד שני.
הוא פשוט הוציא אותנו מהמצוקה

שלנו. כך צריך להיות איש ציבור�.

הרב יעקב שפירא
ראש מדרשת יעוד
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להציל את הנחל החברה להגנת הטבע מנהלת 
)ואדי  פרת  נחל  עתיד  על  מאבק  אלה  בימים 
. בחברה מסבירים כי  1 קלט( שבמדבר יהודה 
המקום נמצא תחת סכנה, בשל הביוב המוזרם 
אל הנחל ממכון טיהור השפכים הנמצא בראש 
נחל מכמש. הביוב מזהם את מי השתייה, מסכן 
הצטרפו  ובצמחיה.  חיים  בבעלי  ופוגע  אדם  בני 
לפעול  הסביבה  להגנת  לשר  הקוראת  לעצומה 

בהקדם. חפשו בגוגל: הצילו את ואדי קלט
הקרנת  השבוע  נערכה  בכנסת  בסרט  ח”כים 
את  המציג  הרקיע”  “זוהר  הסרט  של  בכורה 
סיפורם של חיילי צה”ל בתקופת הגירוש, בקיץ 
א”י,  שדולת  חברי  השתתפו  באירוע  תשס”ה. 
הח”כים אריה אלדד, זבולון אורלב, ציפי חוטובלי, 
יריב לוין ואיוב קרא וכן במאי הסרט אליהו בנימין 
הסרט,  בו.  המשחק  ליס,  בני  לשעבר  והכתב 
מכון  ע”י  הופק  דרום,  קולנוע  זכה בפרס  שכבר 

חומש לאסטרטגיה ציונית.
וצמרת  סער  גדעון  החינוך  שר  בחברון  גדעון 
משרדו ביקרו בחברון לקראת הרחבת התכנית 
“נעלה לחברון”, המעודדת בתי ספר לבקר בעיר 
ואנשיו  השר  בארץ.  המחוזות  לכלל  האבות, 
המכפלה  במערת  מילה  בברית  להשתתף  זכו 
ודבורה  נתי  של  בנם  ניצן,  בר  מעין  הנולד  לרך 
. השר פגש גם את הגב’  2 הורביץ(  )למשפחת 
והשתתף  תרפ”ט,   פרעות  ניצולת  ששון,  מרים 

בדיון מקצועי במועצת קרית ארבע. 
ולימור במצפור בזמן שהשר סער ביקר בחברון, 
וצוות  לבנת  לימור  והספורט  התרבות  שרת 
גרשון  המועצה  ראש  בשומרון.  ביקרו  משרדה 
מסיקה הפתיע את השרה כשהציג בפניה מתחם 
למרגלות אלון מורה שבו מתוכנן לקום “מצפור 

אחיינה  הי”ד,  לבנת  יוסף  בן  להנצחת  בניו” 
פלסטינים  שוטרים  ידי  על  שנרצח  השרה,  של 
במתחם קבר יוסף בשכם. בנוסף ביקרה השרה 

ביצהר, בעץ אפרים ובשערי תקווה.
יתיר  שביער  באמפיתיאטרון  ביתיר  קיץ  לילות 
פסטיבל  וחמישי  רביעי  בימים  השבוע  יתקיים 
חברי  יופיעו   )1.8( הראשון  בערב  קיץ”.  “לילות 
“צליל מכוון” – שם טוב לוי, יצחק קלפטר ושלמה 
 )2.8( השני  ובערב  שמיר,  אפרים  עם  יחד  יידוב 
ב-20:30,  יחלו  המופעים  סחרוף.  ברי  יופיע 
עם  ססגוני  איכרים  שוק  יתקיים  כשלפניהם 
האזור.  של  החקלאית  התוצרת  ממיטב  דוכנים 

כרטיסים מוזלים בטלפון: 08-8663300
קיימו  בנימין  מועצת  אנשי  הגבעה  על  רק  לא 
התחנה  שוטרי  עם  היכרות  מפגש  השבוע 
. כל אחד מבעלי התפקידים הציג  3 המקומית 
דנו  והצדדים  אחריותו,  תחומי  ואת  עצמו  את 
בני  בדרכים,  הבטיחות  ובהם  שונים  בנושאים 
כי  אומרים  במועצה  הפשיעה.  ונושא  הנוער 
ברגעים  בדר”כ  נעשים  שוטרים  עם  המפגשים 
להדק  החליטו  ולכן  והריסות,  פינויים  של  קשים 
דווקא  היחסים  ומערכת  הפעולה  שיתוף  את 

בתחומים אחרים.
בגוש  בטרור  ללוחמה  בביה”ס  והנצחה  הגנה 
על שמו  נחנך בשבוע שעבר מטווח חדש  עציון 
של חגי לב שנהרג מאש מחבלים בדרום רצועת 
עזה לפני עשור. מאות מוזמנים ובהם בני משפחה 
וחברים, השתתפו באירוע. ראש מועצת אפרת, 
המתגוררת  לב  למשפחת  פנה  רביבי,  עודד 
 . 4 המבורכת  העשייה  על  אותה  וחיזק  ביישוב 
ראש מועצת גוש עציון, דוידי פרל, אמר כי פעילות 

ביה”ס חשובה ומשמעותית בתחום.

נערך  עציון  שבגוש  הרצוג  במכללת  תנ”ך  המון 
בהשתתפות  בעולם,  הגדול  התנ”ך  כנס  השבוע 
כ-10,000 איש שהאזינו ללמעלה מ-100 מרצים, 
. בין המרצים: הרב יעקב  5 על פני 5 ימי הרצאות 
אריאל, הרב יעקב מדן, ד”ר רחל עופר, הרב יהושע 
ברכה  ד”ר  קראוס,  יצחק  הרב  פרופ’  שפירא, 
ד”ר  אריאל,  יגאל  הרב  שרלו,  יובל  הרב  אליצור, 

יעל ציגלר, ד”ר טובה גנזל וד”ר הרב שוקי רייס.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: שיראל בלייכר 052-8903906 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: גרשון אלינסון ודוד וילדר – סוכנות הידיעות תצפית
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
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