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ה ֶאל־"ֵא ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ה ַהדְּ לֶּ
ֵעֶבר  ן... בְּ ֵעֶבר ַהיְַּרדֵּ ָרֵאל בְּ ל־ִישְׂ כָּ
ה  ֶאֶרץ מוָֹאב הוִֹאיל מֹשֶׁ ן בְּ ַהיְַּרדֵּ
ֵלאמֹר"  ַהּזֹאת  ֶאת־ַהּתוָֹרה  ֵאר  בֵּ

)דברים פרק א'(.
משה רבנו מתחיל בתוכחה לעם 
ישראל על כל מעשיהם במשך ארבעים שנה 
)הרמב"ן(. הדבר צריך ביאור, מה ראה משה 

להתחיל את ביאור התורה בדברי תוכחה?
שלפני  החיים'  'נפש  דברי  פי  על  לומר  יש 
לימוד תורה צריך להקדיש זמן מועט לחזרה 
בכמה מקומות,  זצ"ל מסביר  הרב  בתשובה. 
הרצון.  טהרת  הוא  התשובה  עניין  שעיקר 
וכותב הרב זצ"ל שעל ידי טהרת הרצון, גם 

להשיג  יכול  והאדם  ומתברר  מתבהר  השכל 
לומר  נוכל  עתה  האלוקית.  התורה  את 
מוסר  רבנו  כשמשה  זה,  במעמד  שדווקא 
בפעם האחרונה את התורה לעם ישראל, כולל 
כל התורה שבעל פה )עיין בהקדמת המשנה 
כדי  תוכחה  בדברי  משה  מתחיל  לרמב"ם( 

שיהיו מסוגלים לקבל ממנו את כל התורה. 
המרגלים.  בעניין  היא  הראשונה  התוכחה 
באמצע סיפור חטא המרגלים משה מביא את 
נושא מינוי השופטים. צריך להבין את הסדר 

בדברים.
חטא  את  מגדיר  רבנו  שמשה  לומר,  נראה 
המרגלים בקלקול ברצון לארץ ישראל: "ולא 
אביתם לעלות" )דברים א', כ"ו(. כל הטענות 
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המשך בעמוד 3

מבט חפוז על עיתוני השבועות האחרונים, 
להיות  עלולה  מסוכנת  כמה  עד  ממחיש 
סוג  מכל  פלסטינית  מדינה  של  הקמתה 
מלחמת  במצרים,  התהפוכות  שהוא. 
בירדן  הרעוע  והמצב  בסוריה  האזרחים 
שבמרכזו  חוחים  כשדה  הם  ובסוריה 
השושנה – ישראל – אי של יציבות במזרח 
התיכון שחיי הערבים בו הם הטובים ביותר 
ביחס ליתר מדינות ערב. יחסי הכוחות בין 
האוכלוסייה היהודית אל מול זו הערבית 
שאפשרו  הם  הזה,  והצפוף  הקטן  באזור 
להתקיים  ישראל  למדינת  ומאפשרים 
ולא  פזיז  מהלך  כל  וביציבות.  בביטחון 
חכם לקראת הקמת מדינה ערבית נוספת 
לתוכה  שתשאב  ושומרון,  יהודה  בשטחי 
עצמם  המגדירים  נוספים  ערבים  מיליוני 
ותפגע  המאזן  את  תשבור  כ”פליטים”, 

אנושות בעתידה של מדינת ישראל.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הפרשה דברים

תוכחת משה רבנו
הרב יהושע מגנס
ר"מ בישיבת מרכז הרב

"90 לבית"ר"
8מה קורה

ש”עמדה
י

חי את המדינה
מבצע "חתונה"46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל

תנ"ך בעיון
10,000 איש השתתפו השנה בימי העיון בתנ"ך במכללת הרצוג גוש עציון )עמ' אחורי(
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

שושנה בין החוחים

הערפל סביב הנעשה במצרים טרם התבהר, אך 
סביר להניח שההפיכה האחרונה לא תביא עמה 
רגיעה לרחובות קהיר, אלא להיפך. עשרות אלפי 
פעילים קיצוניים של תנועת “האחים המוסלמים” 
מאיימים מחד לנקום את נקמתם, וראשי השלטון 
החדש עוד לא מוכנים להצהיר דבר באשר לאופי 
המשטר שיונהג או באשר לעתיד הסכם השלום 
עם ישראל. מה שברור הוא ששום דבר אינו ברור.

על  דיווחים  יום  מדי  נשמעים  סוריה  של  מכיוונה 
עשרות הרוגים במלחמת האזרחים המשתוללת, 
בני  אלף  כמאה  של  חייהם  את  כה  עד  שגבתה 
אדם. גם בלבנון, השסועה בפני עצמה מזה כמה 
עשורים, המצב הולך ומתערער, כאשר העם חלוק 
בדעתו באשר לסכסוך העקוב מדם של שכנתם 
בסוריה  הקרבות  מפליטי  אלפים  מאות  ממזרח. 
נסו על נפשם לירדן, ויחד עם זליגתם פנימה של 
המיעוט  שלטון  נגד  תסיסה  וניצני  ג’יהאד  פעילי 
ההאשמי, נראה שלא יהיה מנוס מהגעת ה”אביב 

הערבי” גם לממלכת ירדן.
אל מול כל אלה ניצבת בגאון ישראל, דמוקרטיה 
באזור  נחת  של  כאי  ויציבה,  מבוססת  צעירה, 
המדינה  היא  ישראל  ותהפוכות.  מתחים  מלא 
הערבים  חיי  שבה  התיכון  במזרח  היחידה 
ואף  והזדמנויות  זכויות  בשוויון  מתנהלים 
לסכן  שעלול  היחיד  הדבר  מתקנת.  בהעדפה 
את יציבותה של ישראל הוא רעיון הקמתה של 

מדינה פלסטינית בשטחי ארץ ישראל.
כל מי שעוקב בשנים האחרונות אחר ההתרחשות 
תסיסה  על  להצביע  יודע  הפלסטינית  ברשות 
של  אחד  ברגע  להתפרץ  שעשויה  שקטה 
בקרב  פנימיות  שלטוניות  תהפוכות  לכדי  זעם 
אנטי-ישראלי.  אידיאולוגי  רקע  על  הפלסטינים, 
 – ובלוב  בסוריה  בתוניס,  במצרים,  כמו  בדיוק 
וקיצוניות  דתית  פלגנות  אידיאולוגיות,  מחלוקות 
השקט  את  להעמיד  עלולות  גבולות  חסרת 

ברחובותיה של ישראל בסכנה. העובדה כי לצה”ל 
חזקה  נוכחות  היום  ישנה  הביטחון  זרועות  וליתר 
ישראל,  של  ביטחונה  על  ששומרת  היא  בשטח, 
ותעמוד להגנתנו באותה שעה, שייתכן ותגיע. ניתן 
רק לדמיין מה עלול לקרות אילו אותה אוטונומיה 
פלסטינית הייתה מקימה מדינה עצמאית ונטולת 
יהודה  עזה,  רצועת  בשטחי  צה”לית  נוכחות 
ובקלקיליה  בשכם  ברמאללה,  המצב  ושומרון. 
שמתחולל  למה  מאוד  דומה  הנראה  ככל  היה 
היום בקהיר ובדמשק. וכל זה במרחק קילומטרים 

ספורים מכפר סבא, נתב”ג וירושלים.
באותה  גדותיו  על  יעלה  הזעם  כאשר  יקרה  ומה 
את  להכיל  לכאורה  שאמורה  צרה,  מדינה 
“פליטים”?  עצמם  המגדירים  הפלסטינים  מיליוני 
מעוניינים  אינם  הערבים  הלא   - ברורה  התשובה 
במדינה מפורזת לצידה של ישראל, כמו זו שהציע 
נתניהו, אלא במדינת פלסטין על כל שטחה של 
ארץ ישראל. חדשות לבקרים מפרסמת הטלוויזיה 
הפלסטינית קליפים, מערכונים ותוכניות טלוויזיה 
ירושלים,  אשקלון,  טבריה,  את  כולם  המזכירים 
רמלה, לוד, יפו, עכו, חיפה ונצרת כערים פלסטיניות. 
רק בימים האחרונים דיווח אתר “מבט לתקשורת 
של  הרשמי  בעיתונה  כתבה  על  הפלסטינית” 
הישראלית  ההתיישבות  את  המכנה  הרשות, 
בנגב “התנחלות שתגרום לפיצוץ ולעימותים עם 
הפלסטינים החיים בתוך ישראל”. קץ הסכסוך, על 
פי הפלסטינים, אינו כולל בשום אופן מדינה יהודית 

במזרח התיכון.
מבינים  הללו  העובדות  את  ההפתעה,  למרבה 
ובתקשורת  האמריקני  בממשל  בכירים 
יותר מאשר בחלק ממסדרונות  טוב  האמריקנית 
שעבר  בשבוע  רק  בישראל.  והממשלה  הכנסת 
פרסם אחד העיתונים החשובים בעולם, ה”ניו יורק 
טיימס”, מאמר התוקף את מאמציו חסרי התכלית 
בחידוש  קרי,  ג’ון  האמריקני,  המדינה  מזכיר  של 

כדור  בעוד  לפלסטינים  ישראל  בין  ומתן  המשא 
השלג הערבי מתגלגל במרחק לא רב משם.

מאמציו  התיכון,  במזרח  התהפוכות  מול  “אל 
העדיפויות  לסדרי  בנוגע  שאלה  מעלים  קרי  של 
אזורית  תסיסה  של  בתקופה  אובמה  ממשל  של 
כבר  הממשל  “פקידי  במאמר.  נכתב  מחודשת”, 
היא  הפלסטינית  המדינה  שהקמת  טוענים  לא 
במזרח  ארה”ב  של  מעמדה  לשיפור  המפתח 
אחד  ראש  כאב  רק  עכשיו  הוא  הסכסוך  התיכון. 
מני רבים, ובכל זאת קרי בגיבויו של אובמה מאמין 
מציינים  “ישראל”,  המאמץ”.  את  שווה  שעבודתו 
כותבי המאמר בשם בכירים בממשל, “היא המקום 
עוד  האמריקני  שהממשל  התיכון  במזרח  היחיד 
יהיה  יותר  נכון  בו”.  הנעשה  על  להשפיע  מסוגל 
באזור  היחידה  היא  ישראל  שממשלת  לומר, 
בענייניה  להתערב  לארה”ב  מאפשרת  שעדיין 

הפנימיים.  

ברוך דיין האמת
מועצת יש"ע  

משתתפת בצער משפחת לוי 
מגבעתיים על פטירתו בייסורים של 

אלי )אליהו( לוי
בן ויקטוריה  ז"ל

מהפעילים הבולטים לשמירה 
על שלמות הארץ 

יהי זכרו ברוך
בבניין הארץ תנוחמו
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בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

המגדל הישראלי
נדב פרנקל

"ַוְיִהי ִבְשַׁנת ַהְתִּשׁיִעית ְלָמְלכֹו ַבּחֶֹדׁש ָהֲעִשׂיִרי 
ֶבָּעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָבּא ְנֻבַכְדֶנאַצּר ֶמֶלְך ָבֶּבל הּוא 
ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָשׁלַ ִם ַוִיַּחן ָעֶליָה ַוִיְּבנּו ָעֶליָה 
ְבִּתְשָׁעה  ַבָּמּצֹור.  ָהִעיר  ַוָתּבֹא  ָסִביב.  ָדֵּיק 
ַלחֶֹדׁש ַוֶיֱּחַזק ָהָרָעב ָבִּעיר ְוֹלא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם 

ָהָאֶרץ. ַוִתָּבַּקע ָהִעיר..." )מלכים ב' כ"ה(.
הצליחו  לפנה"ס,   586 שנת  של  תמוז  בחודש 
ירושלים,  חומות  את  לפרוץ  בבל  מלך  צבאות 
המקדש.  בית  לכיוון  דרכם  את  לעשות  והחלו 
היהודי  הרובע  בתוך  השוכן  הישראלי,  במגדל 

בירושלים, קיים זכר לקרבות אלו.
אביגד  נחמן  הארכיאולוג  מצא  תשל"ד  בשנת 
תושבי  את  ששימש  ביצור,  מגדל  של  שרידים 

נבנה  המגדל  הראשון.  הבית  ימי  בסוף  ירושלים 
סמוך לחומת העיר בתקופה זו, ה"חומה הרחבה". 
של  הצפוני  בצד  נתגלה  ומעניין  מרגש  ממצא 
המגדל: פני הקרקע שלרגלי המגדל, היו מכוסים 
ופיח.  אפר  מפוחם,  עץ  שהכילו  שריפה,  שרידי 
בתוך החומר השרוף נמצאו חמישה ראשי חיצים: 
ארבעה מברזל ואחד מברונזה. חיצי הברזל הינם 
מסוג שהיה שכיח בתקופה הישראלית בארץ, ולכן 
שימשו כנראה את צבא ממלכת יהודה, שהגן על 
היה  הברונזה  בחצי  השימוש  זאת,  לעומת  העיר. 

רווח בצבאות הבבלים.
הקרב  על  מעידים  והחיצים,  השריפה  שרידי 
שהתחולל במקום, הקרב על כיבוש החומה. מגני 
בוערים,  ובלפידים  ברזל  בחיצי  השתמשו  העיר 
כדי להשמיד את ציוד המצור של הבבלים: אילי 

המצור והסולמות.
היהודי,  הרובע  בתחומי  נמצא  הישראלי  המגדל 

ברחוב שוני הלכות. מעל למגדל ולשרידי החורבן 
התקיימותה  על  המעידים  הרובע,  בתי  בנויים 
אָמַר  ה  כֹּ לֵאמֹר  קְרָא  "עֹוד  זכריה:  נבואת  של 
ה'  וְנִחַם  מִּטֹוב  עָרַי  פּוצֶינָה  תְּ עֹוד  צְבָא-ֹות  ה' 
א'  )זכריה  לָ ִם"  ירּוָשׁ בִּ עֹוד  ּובָחַר  צִּיוֹן  אֶת  עֹוד 
י"ז(. הכניסה למגדל דורשת תיאום מוקדם עם 

החברה לפיתוח הרובע היהודי.

+
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המנויות בפסוקים הבאים, נובעות מיסוד אחד 
מקולקל "ולא אביתם לעלות". היה חוסר רצון 

ועל כן "ותמרו את פי ד'". 
משה רבנו מקדים שהקלקול ברצון התחיל כבר 
קודם - כשאמר "לא אוכל לבדי שאת אתכם". 
על אף האהבה גדולה, ומתוך ברכות "ד' אלוקי 
אבותיכם יוסף עליכם וכו' ויברך אתכם וכו'", 
 – בעם  שיש  את החסרונות  רבנו מבאר  משה 
"טרחכם ומשאכם וריבכם" )עיין ברש"י(. משום 
וכאן  שופטים.  למנות  רוצה  רבנו  משה  כך 
ותאמרו  אותי  "ותענו  בקטנותו:  העם  מתגלה 
הרי  "טוב"?-  מדוע  דברת".  אשר  הדבר  טוב 
השופטים!  מינוי  סיבת  את  פירט  רבנו  משה 
את  "החלטתם  רש"י:  כותב  בזה?!  "טוב"  מה 
הדבר להנאתכם, היה לכם להשיב, רבינו משה 
ממך  לא  או מתלמידך  ממך  ללמוד  נאה  ממי 
מחשבותיכם.  ידעתי  אלא  עליה.  שנצטערת 

דיינין  עלינו  יתמנו  עכשיו  אומרים,  הייתם 
הרבה, אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא 

נושא לנו פנים". 
מעתה הוברר הקשר בין הנושאים. משה רבנו 
נבע  המרגלים  חטא  ישראל:  עם  את  מוכיח 
אולי  "לעלות".  רוצים  מרצון מקולקל, שאינם 
רוצים ארץ לשבת בה, אבל אינכם רוצים את 
הקלקול  "עולים".  שאליה  ישראל  ארץ  אותה 
הנורא הזה, שגרם לכם להגיע ל"וימאסו בארץ 
לפני  עוד  התחיל  כ"ד(,  ק"ו,  )תהלים  חמדה" 
לקבל  לרצות  במקום  בשופטים.  כשבחרו  כן, 
תורה גדולה ממשה רבנו, העדיפו תורה קטנה 
ביחס  כאן,  להנאתם.  שוחד  שיקבלו  מדיינים 
לתורה, כבר רואים שאין רוצים לעלות. וחסרון 
זה ביחס למינוי שופטים הוביל לאסון של חטא 

המרגלים.
בספר דברים, משה רבנו מוסר לעם ישראל את 

כדברי  פה,  שבעל  התורה  כל  גם  התורה,  כל 

הרמב"ם בפירוש המשניות. כל זה לפני הכניסה 

לארץ ישראל. בארץ ישראל, מתחיל גילוי חדש 

של תורה, שלא כמו שהיה במדבר. כל ארבעים 

שנה שעם ישראל היו במדבר, קבלו את התורה 

ישירות מד' יתברך. כאן מתחילה תקופה חדשה 

הקב"ה  היא".  בשמים  "לא   – התורה  בלימוד 

מסר כביכול לעם ישראל את היכולת להכריע 

בתורה, כמבואר בסיפור תנורו של עכנאי. 

משה רבנו מוכיח את עם ישראל, לפני הכניסה 

עוצמת  ואת  הארץ  את  לנחול  כדי  לארץ, 

התורה – זכרו את הטעויות של דור המדבר! 

הכינו את נפשותיכם, תטהרו את רצונכם, הכינו 

חכמים  תלמידי  בגידול   – לעלות  עצמכם  את 

גדולים, ובארץ ישראל. 

על הפרשה דברים
המשך מעמוד השער תוכחת משה רבנו

info@mishkefet.org.ilwww.mishkefet.org.il    
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פרצה ע כאשר  נולד  לא  עוד  דן  מיחי 
מלחמת יום הכיפורים. אביו היה מוצב 
בסיני ושם עשוי היה להיות עוד כחצי 
שנה אחרי שנסתיימה המלחמה. המשפחה, בת 
שבע  מבאר  מכבר  זה  עברה  הנפשות,  ארבע 
כבר  עמיחי  של  אחיו  בשרון.  מתפתח  ליישוב 
המקומיות,  החינוכיות  במסגרות  השתלבו 
מחדש  חייהם  בסידור  עסוקים  היו  וההורים 
עמיחי,  לימים  שייקרא  העובר  המעבר.  לאחר 
מתכונן  אמו,  בבטן  להתבשל  מצדו  המשיך 

לצאת בחשוון של אותה השנה, תשל”ד.
והמדינה  בהפתעה  המלחמה  פרצה  והנה 
השתנתה בן רגע. נפגעים רבים היו לכוחותינו 
ועקב כך הספק והדיכאון החלו לחלחל לחברה 
הישראלית. האופוריה של אחרי מלחמת ששת 
עצמית  ביקורת  בתחושת  התחלפה  הימים 
עמיחי  האזרחים.  של  ודמורליזציה  נוקבת 
הגיח לעולם כחודש לאחר סיום הלחימה ואביו 
הגיע לחופשה קצרה לצורך הברית. מיד אח”כ 
שוב  משהגיע  בסיני.  חודשים  כמה  לעוד  חזר 
לחופשה ודפק בדלת הכניסה של ביתם החדש, 
אם רעייתו - הסבתא של עמיחי - סירבה לתת 
מאחד  ערבי  או  גנב  הוא  שמא  להיכנס,  לו 

מיישובי הסביבה...
הילד  ועמיחי  שקעו  הזיכרונות  חלפו,  הימים 
והמשפחה  גם המדינה  רגילה.  בצורה  התפתח 
לפני השטח  נורמלי. אך מתחת  חזרו לתפקוד 
החלה לחלחל תקופה חדשה: גוש אמונים הוקם, 
על  דיברו  ושומרון,  ביהודה  התיישבות  החלה 
נס גדול שנעשה לעם ישראל, שהצליח להיחלץ 
בעור שיניו והפך מפלה כמעט בטוחה לניצחון. 
על  להסתכל  והעדיפו  אחרת  שסברו  היו  אך 
חצי הכוס הריקה - תנועת ביקורת קשה כנגד 
קברניטי המדינה יצאה לרחובות, סוחפת אחריה 
ביקורתיות  הצגות  העלו  התיאטראות  המונים. 
שלה  הצבא  ואנשי  המדינה  מנהיגי  נגד  קשות 
לבחירות  ותסיסה שהביאו  זרעו מרירות  ובכך 
חדשות ולבסוף ל’מהפך’ שהביא לראשונה את 
תנועת ה’חרות’ של בגין ואנשיו לשלטון. לכל זה 

גדל עמיחי הצעיר. הוא לא באמת 
ידע, כמובן, מה בדיוק קרה כאן. 
להתעניין  התחיל  בהחלט  אך 
כך  כל  הלא  בהיסטוריה  מאוד 

ישנה של מדינת ישראל.

יום אחד חיטט עמיחי במגרות הישנות שבשידת 
אביו וגילה את ‘אלבומי הניצחון’ השמנים של 
תמונות  בשלל  המתארים  ‘במחנה’,  עיתון 
במלחמת ששת  הגדול  הניצחון  את  מדהימות 
הימים. הוא ספג בהנאה מרובה את מה שתואר 
תוך  שהשמיד  האוויר  חיל  של  עליונותו  שם: 
כמה שעות את חיל האוויר המצרי על הקרקע, 
את כיבוש סיני, שומרון ויהודה, הגולן. קרבות 
הקדושים  המקומות  אל  החזרה  הטנקים, 
וכמובן - תמונת הצנחנים בכותל. עמיחי קרא 
בשקיקה את הכתוב , שוזף בעיניו את התמונות 

הנדירות, וחולם על תקופות זוהרות.
בספורט,  התאמן  גדל,  ועמיחי  לו  חלף  הזמן 
בילה עם חברים, הלך לתנועת הנוער. בינתיים 
פרצה לה עוד מלחמה - של”ג )שלום הגליל(. 
הפעם ראה את אמו המודאגת גם מכך ששני 
אחיו, בנוסף לאביו, שירתו בלבנון. הוא יזכור 
הארוכות  הטנקים  שיירות  את  רבות  לשנים 
לפקודה  מחכות  ביירות,  בפאתי  העומדות 
לנוע פנימה. אך משהו החל להיסדק, אף אחד 
על  רק  וחזון, אלא  גבורה  על  יותר  דיבר  לא 
ישראלית  פנים  ביקורת  טרור.  נפגעים,  פחד, 
הוטחה בכל בעל תפקיד. ראש הממשלה בגין 
אמר ‘אינני יכול עוד’ ופרש לביתו. ועמיחי לא 
הבין - מה קרה? מה בין כל מה שקורה עכשיו 
שעליהם  וההתיישבות  ההעפלה  סיפורי  לבין 
אהב  בהם  הניצחון’  ‘אלבומי  או  לקרוא  נהג 

לעיין בילדותו?
השבר הלך והעמיק עוד כשנלחם עם חבריו 
כנגד הסכמי ‘אוסלו’ הארורים. אז עוד חשב 
בתמימות כי המחאה תתקבל והשלטון ישנה 
את דעתו: הרי רבין 
חרוז  היה  בעצמו 
ההיסטוריה  בכל 
היפה  הישראלית 
קרא  שעמיחי 

עליה בהנאה, מפליג בדמיונו על גלי הצדק 
ואהבת הארץ. בינתיים, עמיחי הלך לישיבה 
ואח”כ לצבא - לצנחנים כמובן, בגלל הכותל, 
הכומתה  רושם  אולי  או  במתלה...  הצניחה 
החזה,  על  המבריקות  והכנפיים  האדומה 

ואולי שניהם.
לגור  ונשאר  התחתן  בבר-אילן,  למד  אח”כ 
ליד הוריו, באותה עיר נעימה בשרון. מדי יום 
הלך הוא לעבודתו, וילדיו ואשתו לעיסוקיהם 
אך  גבר,  הטרור  עברו,  השנים  היומיומיים. 
קצת  משפחות  הקימו  שכבר  וחבריו  עמיחי 
הצעירים  ובנותיו  בניו  הרב,  למזלו  התעייפו. 
שהצית  חדש  במאבק  פעילים  להיות  החלו 
‘גוש קטיף’. עמיחי,  את דמיונם - המאבק על 
שכבר ראה כמה מאבקים בחייו, לא התרגש, או 
יותר נכון לא האמין כי ייתכן גירוש. הוא עוד 
הספיק לעזור בהקמת חממות באיזה קיץ לוהט 
אחד 15 שנה קודם לכן, כבחור צעיר ביחד עם 
חבריו. בעיקר זכר איך נהנה לקפוץ לים הנעים, 

אחרי יום עבודה מפרך.
חרב הגזרה על גוש קטיף החלה להתרומם, אך 
היא הכתה בעמיחי יום בהיר אחד, רק כאשר 
דיבר עם אחיו תושב הגוש, שמירר בפניו בבכי, 
על כך ששום דבר לא עוזר: כל פנייה הגיונית 
בדחייה  נענית  הממשלה  ראש  לשכת  לאנשי 
כך שהצבא  על  ושמגיעות שמועות  מוחלטת 
כבר מתארגן לצורך הפינוי. התקשורת החלה 
בבכי  פרץ  עמיחי  חיים.  בשידורים  ‘לחגוג’ 
חש  הוא  אחיו.  של  בצער  משתתף  פתאום, 
ברגע אחד את כל כובד המשקל של יהדותו 
וישראליותו. האם זהו? הכול היה נוסטלגיה? 
האם אני עצמי נוסטלגיה? הוא הרגיש השפלה 
שהתחלפה לה בזעם. הוא בכה ביתר עוז על 
כך  בעיקר,  המושפלת.  היהדות  על  המדינה, 
כך  - על  התחיל להבין, הוא בכה על עצמו! 
שהלך קצת לאיבוד, שאיבד את הדרך, ששכח 
ואמונה  צדק  חדווה,  עוצמה,  מלאי  חלקים 
שקיימים בו. הוא נרגע מעט בבכיו, חלק שבו 
בנחישות,  התחלף  הזעם  להתרומם,  התחיל 
ההשפלה באמונה בצדקת הדרך. הוא החליט 

מכאן  לצאת 
חדשה  בדרך 
את  לו  שתגלה 
ועוצמת  עוצמתו 
עמו מחדש... 

סיפורי ארץ ישראל
חי את המדינה

אבישי דגן

עמיחי לא הבין - מה קרה? 
מה בין כל מה שקורה 

עכשיו לבין סיפורי ההעפלה 
וההתיישבות שעליהם נהג 
לקרוא או 'אלבומי הניצחון' 

בהם אהב לעיין בילדותו?
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אחוריתמראה
"יום האבל הלאומי בירושלים - ממלא מקומו של הנציב העליון 

מסר לבאי כוח ההנהלה הציונית והועד הלאומי על איסור 
הדלקת נרות בליל ט' באב ליד הכותל. על קהל המתפללים 

השגיחו, מלבד המשטרה הערבית, האנגלית והיהודית גם המופתי 
חג' אמין אלחוסייני וסגנו. הפקודה החדשה נתמלאה בכל חומר 

הדין. כל הרחבה של הכותל הייתה שוקעת בחושך ואפלה כל 
ליל ט' באב. אי אפשר היה לקרוא בספר הקינות מפאת האפלה 
שמסביב. יהודי אחד העז להדליק נר שעווה קטן ומיד בא שוטר 

ופקד עליו לכבותו".
שריד בית מקדשנו בימים אחרים ונוראים | דאר היום, י' באב התר"צ
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 מבצע "חתונה"
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 




יהודים, שהחליטו להלחם  ושני תומכיהם שאינם  ציוניים  יהודים  קבוצה של  1970, שדה התעופה "סמולני" ליד לנינגרד, רוסיה.  ביוני   15 בוקר 
במשטר הסובייטי לטובת היהודים והרעיון הציוני, צועדת לכיוון אחד המטוסים. התכנית האמיצה שלהם - חטיפת מטוס, הטסתו לשבדיה וקיום 
מסיבת עיתונאים מתוקשרת, במטרה לחשוף לעולם את מצוקת יהודי ברית המועצות הרוצים לעלות לישראל אך מוחזקים מאחורי מסך הברזל. 
הקבוצה מתכוונת להשתלט על הטייסים ללא סיוע כלי נשק, כדי להבטיח שלא יהיו קורבנות, ואם יסרבו לשתף פעולה ולטוס לשבדיה, מארק 

דימשיץ, יוזם הרעיון - יהודי, טייס ואיש צבא לשעבר, יטיס את המטוס. סיפור הכיסוי של החברים: טיסה לחתונה משפחתית גדולה.

בלנינגרד משפטם של אחד עשר הפעילים  נפתח   1970 ב-15 בדצמבר 
דימשיץ  מארק  במולדת.  בבגידה  מואשמים  הקבוצה  חברי  הציונים. 
ואדוארד קוזנצוב נידונים למוות, יוסף מנדלביץ ויורי פדורוב נידונים ל-15 
שנים,  ל-10  זלמנסון  סילווה  שנים,  ל-14  מורז'נקו  אלכסיי  מאסר.  שנות 
אריה חנוך ל-13 שנים, אנטולי אלטמן ל-12 שנים, בוריס פנסון ל-10 שנים, 

ישראל זלמנסון נידון ל-8 שנים ומנדל בודניה נידון ל-4 שנות מאסר.

המשפט וגזרי הדין האכזריים בו מעוררים סערה בינלאומית. 
הפגנות המוניות הדורשות לשחרר את יהודי ברה"מ מתקיימות 
ברחבי העולם, מנהיגים ממדינות שונות, ביניהם גולדה מאיר 
וריצ'רד ניקסון, נשיא ארה"ב, מתערבים בנעשה ולוחצים על 

הממשל הרוסי להמתיק את גזר דינם של הנידונים.
מומר  מוות  דין  גזר  פועל:  הקרמלין  על  הבינלאומי  הלחץ 
במאסר ועם השנים משוחררים כל חברי הקבוצה בעסקאות 

חילופי אסירים פוליטיים.
בעקבות המשפט וגל התמיכה ביהודי ברית המועצות, עולה 
מסך הברזל ומתחילה העליה של יהודי ברה"מ לארץ ישראל. 

המטרה של "מבצע חתונה" הושגה במלואה.

"ללכת  מחליטים  אך  אחריהם  שעוקבים  בכך  מבחינים  הם 
דעת  את  לעורר  רצון  מתוך  לאחור" ,  ולא  החנק  עניבת  לתוך 
ציון" בברית המועצות, גם אם  הקהל העולמית בעניין "אסירי 

יצטרכו לשלם מחיר אישי כבד על כך.
חברי הקבוצה נעצרים על המסלול כמה צעדים לפני העלייה 
בפריוזורסק  שחיכו  האחרים  המשתתפים  ארבעת  למטוס. 
שיעלו אותם לאחר "פריקת צוות המטוס" נעצרו בלילה כמה 
שעות לפני כן. כתב האישום הוגש, וערב קודם החלו המעצרים 
של פעילים ציוניים ברחבי ברית המועצות. מסתבר שהק.ג.ב., 
המשטרה החשאית של ברית המועצות, יודע על התוכנית כבר 

מספר חודשים. 

דגן
ה 

תקו
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שנים  שמונה  יפים  לימים  געגועים 
וצפון  קטיף  מגוש  הגירוש  אחרי 
לראשונה  הכנסת  הקדישה  השומרון, 
בתערוכת  ההתנתקות,  לציון  יום 
את  המשקפת   1 מיוחדת   תמונות 
גירושם.  לפני  הגוש  תושבי  של  חייהם 
בשיתוף  קטיף  מרכז  שיזם  בתערוכה 
אורית  וח”כ  כלפה  זבולון  ח”כ  עם 
ישראל בכנסת,  משדולת ארץ  סטרוק 
אדי  הצלמים:  של  תמונותיהם  הוצגו 
ישראל, מירי צחי, דבורה הורוביץ, דרור 
ונונו, רון אלגון ועמיחי גרוס. “באמצעות 
הזיכרון  על  שומרים  אנו  התמונות 
קטיף”,  גוש  מורשת  של  וההמשכיות 

סיכם מוכי בטר, מנכ”ל מרכז קטיף.
שבבקעת  חוגלה  בבית  תחילה  יריחו 
עיון  יום  האחרון  שני  ביום  נערך  יריחו 
בקעת  על  הריבונות  החלת  בנושא 
הירדן ובקעת יריחו, ביוזמתה של הגב’ 
אליקים העצני אמר  עו”ד  ארנה קובוס. 
למשתתפי יום העיון כי “ישראל צריכה 
על  לריבון  ככובש  מהגדרתה  לעבור 
שטח ארץ ישראל מצד אחד, אך לתת 
שני”.  מצד  לערבים  אוטונומיה  זכויות 
הפרופ’ אריה אלדד אמר כי “מי שיחזיק 
על  הבית  בעל  יהיה  הוא  הבית  בהר 
עמד  זאגא  יצחק  הרב  ישראל”.  ארץ 
יריחו ביהדות כעיר  על משמעותה של 

“שהכל מתחיל ממנה”.
שמחה עד השמים קייטנה יוצאת דופן 
התקיימה בפתח הקיץ ביוזמת בני הנוער 
של קרית ארבע ובסיוע המועצה וארגון 
בני  מ-200  למעלה  לרפואה”.  “חברים 
נוער גייסו עשרות אלפי שקלים והצליחו 
שהו  במסגרתה  הקייטנה,  את  להרים 
עם 25 הילדים המיוחדים סביב השעון, 
במשך שבוע שלם כולל שבת מיוחדת 

בילו  חיילים,  עם  נפגשו  הם  בחברון. 
בלונה פארק והשיא – טסו בשמי הארץ  
. ראש המועצה, מלאכי לוינגר, אמר  2
בני  של  בהתגייסותם  “גאה  הוא  כי 
הנוער אשר שמו להם למטרה לתרום 

לחברה ולקהילה”.
קולנוע ראשון ביהודה ושומרון בקניון 
ייחנכו  אדומים  שבמעלה  אדומים 
קולנוע  אולמות  ארבעה  הבאה  בשנה 
של רשת גלובוס גרופ. מנכ”לית הקניון 
אומרת כי “הקמת בתי  נעמי סימן טוב 
מתוכנית  חלק  היא  בקניון  הקולנוע 
שיפוצים והרחבה המתוכננת לשנתיים 
כושר,  חדרי  הקמת  וכוללת  הקרובות 

משחקייה ומגדל משרדים”.
מעצבת עתיד לרגל 90 שנה להיווסדה, 
לעיצוב  תחרות  בית”ר  תנועת  ערכה 
הסטודנטים  בקרב  לתנועה  חדש  לוגו 
במרכז  חזותית  לתקשורת  למחלקה 
לעיצוב וטכנולוגיה של בי”ס להנדסאים 
זכה  בתחרות  אריאל.  באוניברסיטת 
 23 בת  שטיינר,  איילת  שעיצבה  הלוגו 
השנייה  בשנתה  סטודנטית  מדולב, 
. תערוכה של התמונות  3 ללימודים  
במקביל  הכנסת,  במסדרונות  הוצגה 
לישיבת מליאה מיוחדת לציון 73 שנים 
אביה  ז’בוטינסקי,  זאב  של  לפטירתו 

האידיאולוגי של התנועה.
והשיכון  הבינוי  שר  לסבתא  מספר 
בכנס  השבוע  השתתף  אריאל  אורי 
מחקרי שילה ה-2 שעסק בממצאים 
העתיקות  מאתר  הארכיאולוגיים 
אשר שימש במשך 369 שנים כבירת 
לניסיונות  התייחס  השר  ישראל. 
להניע תהליך מדיני ואמר: “יש כאלה 
אלו   - מדינות  שתי  לנו  שאומרים 
סיפורי סבתא. בין הירדן והים יכולה 

ישראל.”   - אחת  מדינה  רק  להיות 
הארכיאולוגים  השתתפו  בכנס, 
אחראי  וכן  בשילה  החופרים 

הארכיאולוגיה ביו”ש, חנניה היזמי.
ישראל  התחבורה  שר  הנכונה  בדרך 
וחנך  אפרת  לישוב  השבוע  הגיע  כ”ץ 
בכניסה  החדש  הרמזורים  צומת  את 
הצפונית לישוב. בטקס השתתפו ראש 
וראש   4 רביבי   עודד  אפרת  מועצת 
מועצת גוש עציון דוידי פרל וכן שי ברס 
בדבריו,  ישראל.  נתיבי  חברת  מנכ”ל 
האמריקני  ללחץ  כ”ץ  השר  התייחס 
“לא תהיה  ואמר:  ומתן  לחידוש המשא 
אך  כזה,  חשש  ואין  לאומית  דו  מדינה 
קיום.  בדו  לחיות  אפשרות  יש  בהחלט 
אני יודע שכל פרנסי האזור שמים דגש 
בהתנהלות היום יומית לחיים משותפים 
את  מקדמים  אתם  הזה  ובדבר 

האידיאולוגיה שכולנו מאמינים בה”.
תנ”ך לעם לימי העיון בתנ”ך של מכללת 
השנה  גם  הגיעו  עציון  בגוש  הרצוג 
מרחבי  משתתפים  מרבבת  למעלה 

ידיעותיהם  את  להרחיב  כדי  הארץ, 
המלמדים  בין  השער(.  )תמונת  בתנ”ך 
היו הרב יעקב מדן, הרב יובל שרלו, הרב 
אליעזר קשתיאל, ד”ר רחלי עופר, הרב 
אלחנן סמט, הרב יואל בן-נון, הרב חיים 
נבון, הרב יהודה גלעד, ד”ר ברכי אליצור, 
הרב בני להמן, הרב יוסף צבי רימון, הרב 

משה ליכטנשטיין ועוד.
התקיימו  השבוע  ברשת  מתנחלים 
5 ושילה שבמועצה  ביישובים טלמון  
בתחום  סדנאות  בנימין  מטה  אזורית 
 - הסדנאות  מטרת   מדיה.  הניו 
הרשתות  עולם  את  לתושבים  להכיר 
שימושיים  כלים  ולהקנות  החברתיות 
רכזת  אסרף  תמר  ברשת.  לעבודה 
כי  אומרת  המועצה  ודוברת  ההסברה 
נהדר  כלי  הן  החברתיות  “הרשתות 
לראשונה  שמאפשר  תקשורת  עוקף 
לספר על החיים ביהודה ושומרון ללא 
עריכה וסינון, חשוב שהתושבים ילמדו 
ויכירו ויהיו שותפים פעילים בכל מרחבי 

המדיה החדשה”.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות
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