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האדם א בני  שרוב  בטבע  מוצאים  נו 
גשמיים.  לקניינים  בטבעם  שואפים 
אבל ישנם אנשי מעלה המכוונים את 
כל עצמם ועולמם לקניין רוחני עמוק יותר, וזו 
בעצם תכלית בריאת האדם בעולמו - להרחיב 

את גבולו הרוחני ע”י נתינה. 
“כי  הפסוק  על  ח’(  )ד’,  רבה  במדרש  מובא 
ירחיב ד’ את גבולך”: “זה שאמר הכתוב )משלי  
י”ח, ט”ז( “מתן אדם ירחיב לו, ולפני גדולים 
מעשה  לו”?  ירחיב  אדם  “מתן  מהו  ינחנו”. 
ברבי אליעזר ורבי יהושע שיצאו לגבות לעסק 
אנטוכיא,  של  לחילתה  הלכו  רבותינו  מצות. 
יודן.  אבא  נקרא  והיה  אחד  אדם  שם  והיה 
נעשה  רחבה.  ביד  לרבותינו  לתן  למוד  והיה 

אליעזר  רבי  )את(  ראה  עני,  יודן  אבא  אותו 
ורבי יהושע שהלכו לגבות שם, והטמין עצמו 
ולא  ושניים  יום  ועשה  ועלה לביתו  מפניהם, 
ירד לשוק. אמרה לו אשתו, מפני מה לא ירדת 
לשוק, הרי שני ימים? אמר לה, רבותינו באו 
ספק  ואין  תורה,  עמלי  מצות  לעסק  לגבות 
לשוק.  לירד  מתבייש  ואני  להם,  לתן  בידי 
אשתו, שהייתה אוהבת את המצות, אמרה לו, 
לא נשתייר לנו שדה אחת? מכור חציה, ותן 
אותה להן. הלך ועשה כן, מכר אותה חצי שדה 
להן,  ואמר  לרבותינו  ונתן  זהובים  בחמישה 
התפללו עלי! התפללו עליו ואמרו לו ‘המקום 
לגבות  רבותינו  להן  הלכו  חסרונך’,  ימלא 
במקום אחר, אותו אבא יודן חרש בחצי שדה, 
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המשך בעמוד 3

השבוע  החליטה  עליו  המחבלים  שחרור 
כניעה  רק  לא  מהווה  ישראל  ממשלת 
מבישה ללחץ האמריקני. העובדה שישראל 
משחררת מהכלא את רוצחיהם של אזרחים 
חזרה  לשוב  להם  ומאפשרת  ישראלים, 
בריבונות  חמורה  פגיעה  פוגעת   – לבתיהם 
הישראלית ובערכי הצדק שעליהם מושתתת 
כי  עוד,  עולמי  אינו  עולם”  “מאסר  המדינה. 
אם זמני ביותר. נוכח מדיניותה של ממשלת 
יכול  גיוס מחבלים חדשים לא היה  ישראל, 
להיות קל יותר – ניגשים לצעיר שמוחו כבר 
הורעל ע”י התקשורת הפלסטינית המהללת 
אם  שגם  לו  מבטיחים  מתאבדים,  מחבלים 
ייתפס בתוך כמה שנים הוא ישוחרר, ואפילו 
לשם  ישראלי  ולחטוף  לטרוח  צורך  אין 
ומתן  המשא  על   – בישעמדה  השבוע  כך. 
עם  להידרדר  רק  וצפוי  בוויתורים  שהתחיל 

כל יום שעובר.
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ציפי  השרה  ומתן,  המשא  לעניין  רה”מ  שליחת 
כי  השיחות,  פתיחת  עם  השבוע  אמרה  לבני, 
חשוב לשמור על חשאיותן - “בעבר התנהל משא 
ומתן במשך כמה חודשים מבלי שהוצאו דברים 
שרת  מזיק”.  רק  זה  יוצאים  כשדברים  מהחדר. 
המשפטים יודעת מדוע היא מעדיפה את המשא 
ומתן שלה שקט ובלי הפרעות. רק יממה לפני כן 
הציב אבו-מאזן יעד ברור לסבב השיחות הנוכחי: 
אף  של  נוכחות  נראה  לא  שלנו  הסופי  “בפתרון 
הצהיר  אדמתנו”,  על  חייל,  או  אזרח  ישראלי, 

מחמוד עבאס.

ללמוד  יכולה  ישראל  שממשלת  אחד  דבר  הנה 
ממנהיגם של ערביי יהודה ושומרון – כשאבו מאזן 
אומר “פתרון סופי” הוא מתכוון לכך. זאת בניגוד 
מכאיבות  אינן  שכבר  כואבים”  “ויתורים  למילים 
עצמו  את  שהמיר  הסכסוך”  “קץ  או  לאיש, 

בהודנה.

אך מעל כולם נמצא “מאסר עולם”, ששוכן היום 
בעולם שכולו טוב:

במלחמת  ישראל  ניצחון  לאחר   ,1967 בשנת 
ששת הימים, גזר בית דין צבאי גזר דין מוות על 
עירם.  מבני  ערבים  שני  שרצחו  מחבלים  שני 
כל  “אין  כי  הדין  בית  שופטי  כתבו  דינם  בפסק 
הצדקה ששני הנאשמים שלפנינו ימשיכו לבלות 
זכו  שלא  בתנאים  ישראלי,  בכלא  חייהם  את 
לקראת  לימודים  לרבות  הם,  בביתם  לשכמותם 

בלימודים  להשתלם  אפשרות  בגרות,  בחינת 
כזה  מאסר  ובעזרתה.  ישראל  מדינת  חשבון  על 
אינו מרתיע נוער ערבי מלהסתפח לארגוני טרור 
ולבצע מעשי חבלה, הרג והרס”. “הניסיון מוכיח”, 
“כי  שנה,  מ-40  למעלה  לפני  השופטים  ציינו 
כליאת מחבלים הביאה להפגנות אנטישראליות 
ושביתות רעב והמחבלים העצורים הם מוקד של 
אי שקט ולחצים”. ראש הממשלה בן גוריון אמר 
ולא  המחבלים  את  לתלות  “יש  כי  ימים  באותם 
יפחיד  המוות  איום  הסוהר.  בבית  אותם  לכלוא 
רוצחים בכוח ורובם יירתעו נוכח הסכנה שייתלו”.

ניתן  )שכאמור  גזר הדין החמור  בסופו של דבר, 
לגבי רצח פנימי של ערבים את אחיהם( הומתק 
ורדי,  רפאל  תא”ל  איו”ש,  מפקד  ידי  על  לבסוף 
והומר למאסר עולם. למעשה, מעולם לא מומש 
לא  אף  מחבלים,  כלפי  מוות  דין  גזר  בישראל 
מאז  עולם,  מאסר  ביותר.  קיצוניים  במקרים 
ביותר  החמור  העונש  ונותר  היה  המדינה,  קום 
שמסוגל בית דין להטיל על מחבל שרצח אזרחים 

ישראלים.

גם מי שתומך בכך ומסתייג מהטלת עונש מוות 
על מחבלים חייב לשאול את עצמו, נוכח המציאות 
מחבל  של  במוחו  עובר  מה  האחרונות-  בשנים 
אחד  הישראלי?  בכלא  עולם”  “מאסר  המרצה 
שרצח, ניסה לרצוח או “רק” תכנן רצח ונתפס ע”י 
או  משער  )לא  יודע  הישראליים  הביטחון  כוחות 

מקווה, אלא יודע( שתוך מספר שנים גם יומו יגיע, 

והוא יחזור לביתו כמנצח עם חיוך מאוזן לאוזן.

מדיניותן של ממשלות ישראל בשנים האחרונות, 

בעד שחרור מחבלים עם מעט או הרבה דם על 

הידיים, הופכת את מאסרי העולם המוטלים בבתי 

הדין הצבאיים לבדיחה. מדובר למעשה בשהות 

קצרה בסוג של בית מלון המספק אוכל משובח, 

אביזרי תקשורת )לרבות טלוויזיה בלוויין ועיתונים 

מוגבל  בלתי  וכמעט  רציף  סלולרי  קשר  יומיים(, 

לתארים  לימודים  לחומות,  שמחוץ  העולם  אל 

אקדמיים מטעם האוניברסיטה הפתוחה ולבסוף, 

לעת שחרור, קבלת פנים מתוקה וחגיגית בלשכת 

הרשות  מוסיפה  שבמקביל,  נשכח  בל  הראיס. 

ילדי  ומבצעיו.  הטרור  את  להאדיר  הפלסטינית 

הרשות שרים יום יום שירי הלל לרוצחים, ומביעים 

השאהידים,  זכו,  שלא  אלו  אל  להצטרף  כמיהה 

ש”מסרו את חייהם” למען המולדת.

ישראל מוחלת שוב ושוב על כבודה, מוותרת על 

ומתרפסת  מתקפלת  האבות,  בארץ  זכויותיה 

מוסיפה  ובעולם  בארץ  התקשורת  ובינתיים 

לדווח שהצדדים “מתקרבים זה לזה”. ודאי שהם 

היחידה  היא  שישראל  הוא  העניין  מתקרבים, 

שזזה. 

המשך מעמוד השעריש”עמדה

מאסר נעלם

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

Boazshlomi ,תמונות: מרים צחי - מקור ראשון, צביקה קליין
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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ומצא שם סימא גדולה, ונעשה עשיר יותר ממה 
שהיה קודם, עד שרבותינו חוזרין - עברו באותו 
אבא  עם  העמידנו  חייך,  לאחד,  אמרו  מקום, 
יודן. אמר להם אותו האיש, ומי יכול לעמוד עם 
המלך ולא עמו? אמרו לו, אין אנו מבקשין אלא 
שלא ידע שעברנו כאן ולא שאלנו את שלומו, 
ידע אבא יודן ובא אצלם ונתן להם אלף זהובים. 
לו,  אמרו  פירות,  תפילתכם  להם, עשתה  אמר 
ועשינו  יודעים במעשיך הטובים  היינו  אף אנו 
אותך ראש פרק, קראו עליו רבותינו, “מתן אדם 

ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו”. 
זו מידה עצומה שאדם הופך את חייו לנותן ולא 
לנוטל, הרי אדם בעצם התנהגותו דבק במידותיו 
של הקב”ה אשר הוא הנותן הבלתי גבולי, ללא 
כל מטרה. אם כן אם אדם דבק במידותיו של 

הקב”ה להיות נותן ודאי שהקב”ה ירחיב לו.
על מרן קוק זצ”ל מובא שלא ידע בצורתא של 

ע”א  ק”ד  דף  מטבע, שהגמרא במסכת פסחים 
מגדירה תופעה כזאת “בנן של קדושים”, )נושא 
סימן הדף “דרדקי קדושים”( משום היותו אדם 
אשר מרומם מענייני החומר, ולא שייך לתאוות 
הכבוד, הכסף והשררה הוא “בנן של קדושים”. 
ביתו  אנשי  והנהגת  הנהגתו  הייתה  כך  ואכן 
בנתינה בלתי גבולית עד שבית הרב הפך מבית 

פרטי לבית ציבורי.
נוסף  דבר  בסיפור  כאן  לנו  הדגישו  חז”ל  והנה 
לא  במצווה,  שותפה  הייתה  אשתו  שאף  והוא 
לא  אף  ברירה,  בלית  או  בדיעבד  של  שותפות 
שותפות אשר נבעה מיחס של כבוד לרצון בעלה, 
וביתר  המצוות”.  את  אוהבת  “שהייתה  אלא 
ביאור מובא בירושלמי הוריות פ”ג, ה”ד: “אשתו 
שהייתה צדקת ממנו”. הנה לנו פרק של נתינה, 
בחכמה  פתחה  “פיה   – חיל”  “אשת  של  פרק 

ותורת חסד על לשונה”. – תורת חסד אמתית.

אכן שלמה המלך ע”ה אשר היה לו עושר בלתי 
גבולי, עושר אגדי, לימד אותנו בקריאה פשוטה 
של הפסוק: “מתן אדם ירחיב לו”, שנתינה זו 
של האדם מביאה אותו למה שמובא בהמשך 
ז”א מביאה לו  ינחנו”.  הפסוק: “ולפני גדולים 
מה  זה  ונכבדים,  גדולים  אצל  להנהיגו  כבוד 
שיגרום לאדם להיות מכובד אצל הבריות. כי 
האדם,  על  הקב”ה  מאת  יורדים  והחסד  החן 
ומי שנותן ונותן ואכפת לו מזולתו, מהחלשים 

ומהנצרכים אזי הקב”ה ייתן לו עד בלי די.
ליאור  הגר”ד  מו”ר  של  בפומיה  מרגילי  וכך 
ואומר:  פותח  ישרים  שהמסילת  שליט”א: 
“חובת האדם בעולמו, מה אדם חייב לתת ולא 

רק לחשוב איך לקבל”.
יהי רצון שנזכה להיות מן הנותנים וכך לחנך 
 – משפיעים  להיות  נוכל  כך  וע”י  ילדינו  את 

אכי”ר.  

על הפרשה ראה
המשך מעמוד השער "הדרך להשפיע - נתינה"

allaboutJerusalem.com 

ביום שישי, 
ג' באלול, 

יום לעלייתו לגנזי מרומים של  

הסעות לקבוצות מאורגנות מכל רחבי הארץ
אוטובוסים יצאו בין השעות 8:00 - 14:00 מבנייני האומה וגבעת התחמושת

לפרטים יהודה אולשיצקי 054-7227276

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

המשרד 
לשירותי דת

הרבנות 
הראשית 
לישראל
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כבר ה הסתיים  ביה”ס  הקיץ.  גיע 
אף  והמעונות  הקייטנות  מזמן, 
דרור  ומשפחת  נסגרו  כבר  הם 
המורחבת יצאה סוף כל סוף לנופש המיוחל. 
חדרי הצימר הבסיסי הוזמנו כבר לפני כמה 
חודשים - המתחם היה מבטיח וכלל אפילו 
בריכת שחייה משותפת. דוידי דרור בן ה-10 
היה נרגש מאוד – שוב יזכה לבלות עם בן 
בפעם  שולי.   – ההרפתקן  דודו  בן  גילו, 
בנופש,  הייתה  המשפחה  בה  האחרונה 
זכו לבסס את חברותם  בחנוכה שעבר, הם 
מסתורית  להרפתקה  יצאו  כאשר  האמיצה 
ברחובות ציפורי, שם הלכו בעקבות יוסף בן 
המסתתרים  ‘ציפורי’  לוחמי  ושאר  מתתיהו 
במערות היישוב המקראי. הפעם המוקד היה 
אזור ביריה, שליד צפת. שולי, כך הסתבר, 
כבר היה באזור במסע לילי עם תנועת הנוער 
בני עקיבא בחודש אדר האחרון, ודוידי היה 
מסוקרן לשמוע מה היה באותו מסע. דוידי 
שעברו  לפני  לא  לביריה,  הגיעו  ומשפחתו 
במקווה האר”י שבצפת, שם העז וטבל במים 
הקרים. הוא רק חיכה לפגוש את שולי ולספר 
ביחד  וטבל  האומץ  מבחן  את  עבר  איך  לו 
עם אביו במים בעוד אחיו הגדול ממנו בשנה 
משהגיעו  להיכנס.  העז  לא  יונתן,   – וחצי 
למתחם, יצא לקראתו שולי ובחיוך ממתיק 
סוד, עוד לפני איחולי שלום הדדיים, לחש: 
הקטן  שאחי  רק  מעולה!  תוכנית  לי  “יש 
מנסה להידבק אליי. בוא איתי אל מאחורי 
הצימר”. הם התחילו ללכת. דוידי עוד שמע 
תעזור  בוא  “דוידי  לו:  קוראת  אימו  את 
רגע  “עוד  מהאוטו”.  הדברים  את  להוציא 
החברי  לחיבוק  מתחת  ונבלע  השיב  אמא”, 
לשמוע  הספיק  עוד  הוא  שולי.  של  האוהב 
את אבא של שולי אומר לאימו בייאוש: “אני 
מקווה שהפעם לא נסיים את הנופש בתחנת 

המשטרה...”.
“שמעת על הקצין הבריטי הרשע – ברוס?” 
שאל שולי. “לא”, השיב דוידי. “אנחנו צריכים 
להתנכלות  אחראי  הוא  בעקבותיו.  לצאת 
ביריה”.  מצודת  אל  לעלות  שניסו  לאנשינו 
“באמת?” שאל דוידי, “מתי כל זה היה?” “לא 
זה מה שחשוב”, אמר שולי. “מה שחשוב זה 
צריכים  אנשינו  שנצא במהירות בעקבותיו. 
כאשר  נאסרו  הפלמ”ח  מאנשי  רבים  עזרה. 
את  המצודה”.”ראית  אל  ליל  באישון  עלו 
המצודה כבר?”. “לא”, ענה דוידי. “בוא אני 
אקח אותך. זה לא רחוק. הנה אפשר לראות 
החורשה  עבר  אל  והצביע  אמר  פה”  אותה 
הגדולה,  ממנה בצבצה פינתה של מצודה. 
וכובעים,  מים  עם  תרמיל  חטפו  השניים 
“תהיו  היער.  עבר  אל  ונחפזו  שלום  אמרו 
זהירים”, אמרה אמא של דוידי, “בלי שטויות 
“אנחנו  דוידי,  אמר  דאגה”,  “אל  הפעם”. 
נחזור  המצודה.  על  מעקב  לשים  הולכים 
לעבר  לעלות  החלו  השניים  עוד שעתיים”. 
מערות  מיני  בכל  הציצו  בדרך  המצודה. 
ושוחות. “זה בטח היה הסליק של ה’הגנה’ “, 
אמר דוידי. “מעניין אם נשאר נשק שם”. הם 
פשפשו באחת המערות, אך לא מצאו דבר. 

מוחבא  כנראה  “זה 
דוידי.  אמר  טוב”, 
אמר  נמשיך”,  “בוא 
כבר  המצודה  שולי. 
יותר.  קרובה  נראתה 
שולי  סימן  “ששש...” 
דוידי  במקום.  לרדת 
התבוננו  הם  ציית. 
המצודה  באזור 
בכל  נראתה  שכבר 
תפארתה. שולי לחש: 
שבלילה  יודע  “אתה 
של י”א אדר כ-2,000 
בארבעה  יצאו  איש 
מארבעה  טורים 
כדי  שונים  מקומות 
המצודה  את  לתפוס 
שהבריטים  אחרי 
את  ממנה  סילקו 
הפלמ”ח?  אנשי 
מיטות,  עם  עלו  הם 
עבודה  כלי  אוהלים, 
לנטיעה.  ושתילים 
הם הלכו שבע שעות 
על  הציוד  כל  עם 
בסופו  והקימו  הגב 
של אותו מסע מפרך 
מחוץ  חדש  מתחם 
פה  “הנה  למצודה”. 
שולי  הצביע  ממש”, 
ליד  מסוים  אזור  על 
נערך  “פה  המצודה, 
את  שרו  הם  הטקס. 
ה’תקוה’ בהתרגשות”. 
קמו  ושולי  דוידי 
אל  עוד  והתקרבו 
נזוז  “לא  המצודה. 
הכריזו”.  הם  מפה, 
“אבל  שולי.  אמר 

ילכו,  שהרוב  עד  חיכו  המנוולים  הבריטים 
וכשנשארו רק 150 איש, משירד הלילה, הם 
עלו על המקום עם טנקים ושריוניות וכבשו 
את המקום. הם הרביצו מכות נוראיות, רמסו 
את האוהלים והשתילים. רבים נעצרו”. “בוא 
יותר  ונכנס עוד  נעשה מנוחה”, אמר דוידי 
לתוך המשחק - “צריך להסתתר קצת. בוא 
לעץ,  מתחת  התיישבו  הם  העץ”.  מאחורי 
וסעדו  ידיים  נטלו  מים,  בקבוק  הוציאו 
להם  דחפה  דוידי  של  שאמא  לחמניות 
לתרמיל טרם יצאו. “אתה יודע”, אמר שולי, 
“כאשר עלו על ביריה, באחת השבתות לא 
התירו  צפת  ורבני  לאכול  מה  לעולים  היה 
הלוחמים”.  למען  לחם  לאפות  למאפיות 
מסוקרן.  דוידי  שאל  בסוף?”  קרה  “ומה 
משמחת  הודעה  הגיעה  הפורים  חג  “בעצם 
להישאר  איש  ל-20  מתירים  הבריטים  כי 
וביריה  המצור  את  הסיר  הצבא  במקום. 
אלתרמן  המשורר  יהודיות.  לידיים  חזרה 
נעמד  שולי  שיר”.  זה  כל  על  כתב  אפילו 
“ושלוש  דרמטית:  בצורה  לדקלם  והתחיל 

)פעמים( הוא נתלש / וזורק חזרה / ושלוש 
היא נדרה לו נדר )מצודת ביריה( / ושלוש 
התיישבה  ושלוש   / נעקרה  הגדר  פעמים 
הגדר”. דוידי חיכה בסבלנות שחברו יסיים 
שאל.  הוא  ברוס?”  הקצין  עם  מה  “אבל   -
“הוא פיקד על הכוחות של הבריטים וממש 
התעלל ביהודים!” השיב בן דודו. הוא עצר 
והסתכל סביב: “אהה... אני לא רואה אותו 
יותר...”. “כנראה שהוא כבר ברח לירושלים. 
הוא חשש לחיים שלו. יש לו מזל שלא נפל 
“היינו  דוידי,  אמר  “בטח”,  שלנו!”.  בידיים 
ביהודים”.  ככה  זה להתעלל  לו מה  מראים 
ביריה כבר לגמרי שלנו.  “זהו”, אמר שולי, 
אך  עכו,  בכלא  נאסרו  ביריה  אל  העולים 
הקמת  לפני  עוד  הבריטים  ידי  על  שוחררו 
בנחת  והסתכלו  השתתקו  הם  המדינה”. 
זמן  אחרי  הגלילי.  מהשקט  נהנים  סביב, 
נחזור.  “בוא  השתיקה.  את  שולי  הפר  מה 
בטח כולם מחכים לנו בבריכה. חוץ מזה - 
סודות  לגילוי  מבצע  למחר  לנו  מתכנן  אני 

סמטאותיה של צפת העתיקה!”. 

סיפורי ארץ ישראל

עלילות שולי ודוידי בביריה
אבישי דגן

הקטן  שאחי  רק  מעולה!  תוכנית  לי  “יש 
מנסה להידבק אליי. בוא איתי אל מאחורי 
הצימר”. הם התחילו ללכת. דוידי עוד שמע 
תעזור  בוא  “דוידי  לו:  קוראת  אימו  את 
רגע  “עוד  הדברים מהאוטו”.  להוציא את 
אמא”, השיב ונבלע מתחת לחיבוק החברי 
האוהב של שולי. הוא עוד הספיק לשמוע 
בייאוש:  לאימו  אומר  שולי  של  אבא  את 
“אני מקווה שהפעם לא נסיים את הנופש 

בתחנת המשטרה...”
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אחוריתמראה
"שחרורם של המחבלים הוא אם כל חטאת. עוד שנים 

רבות נשלם על השגיאה שעשינו בהחזרה הסיטונאית של 
רוצחים. צריך לזכור שכל שיטת טרור שמצליחה חוזרת 

על עצמה: אם מדובר בחטיפה, בסחיטה, במיקוש ומעשי 
רצח. כל פעולה מוצלחת כזו מזמינה פעולה נוספת".
)השר רחבעם זאבי הי"ד, 2.8.1985. האם גם רוצחיו 

ישוחררו בקרוב כמחווה לאבו מאזן?(

שיש בה הכל
gostv44@gmail.com 052-2631763
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בשיתוף

 זרח ברנט
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

זרח ברנט נולד בצ‘יטוביאן שבליטא, למד בישיבת סלובודקה. בעקבות שידוך, עבר להתגורר בלונדון שם עסק בפרוונות ובלימוד תורה. שבע שנים 
התגורר בלונדון ובשנת תרל“ב עלה בפעם הראשונה לארץ. הוא התיישב בירושלים, עסק במסחר והפסיד את כל כספו. ברנט הצטרף למייסדי ”מאה 
שערים“ וכשלא נמצאה מספיק פרנסה למחיית המשפחה , חזר בגפו ללונדון כדי לצבור כסף בבית מסחרו. 
בשבט תרל“ז עלה לישראל בפעם השלישית,הצטרף לקבוצת מייסדי פתח-תקווה והשתתף בקניית שטח 
האדמה הראשון. אשתו רחל לאה, שחששה מהחיים במקום שומם ונגוע בקדחת, סירבה ללכת אחריו 
ודרשה גט פיטורין מבעלה. הרב סלנט פסק, שאמנם זכאית היא לדרוש גט, אך משום שמעשהו הוא 

מעשה שיגעון, הרי הוא ”בלתי שפוי בדעתו“ וככזה, הוא פסול מלתת לה גט ועליה ללכת אחריו .
ברנט ומשפחתו התגוררו במושבה וסבלו עם יתר המייסדים. החורף הקשה של שנת תר“ם הביא את 

ולחזור  כספים  לחסוך  במטרה  ללונדון  שוב  חזרו  ומשפחתו  ברנט  זרח   – המקום  לעזיבת  המייסדים 
להתיישבות מחדש. בשנת תרמ“ה, עם חידוש ההתיישבות במושבה, חזר לפתח-תקווה ובנה שם בית 

אבן. ברנט תרם לבניית בית המרחץ במושבה והכניס לבית הכנסת ספר תורה.
בחקלאות לא ראה ברנט הצלחה ואף איבד בניסיונותיו החקלאיים את כל כספו. עקב כך,  נאלץ לעזוב 
שוב את ביתו ולחזור ללונדון, שם שהה 3 שנים. כשחזר ב- 1890, מכר את ביתו בפתח-תקווה ואת בתיו 
האחרים ורכש את האדמות הסמוכות ליפו, עליהן הקים את שכונת ”נווה-שלום“. זרח ברנט ובני-
ביתו התיישבו במקום כמשפחה יהודית בודדה. רבה של יפו, הרב נפתלי הרץ הלוי, בא להתגורר 

במקום בעקבות המלצת הרופאים לאשתו החולה ובעקבותיו באו משפחות נוספות. 
93. הוא נקבר  זרח ברנט נפטר ב1935, בביתו ב“נוה שלום“ בשיבה טובה ,כשהוא בן 

בהר הזיתים. 




המאמץ הכביר של בניית בית התיש את זרח ברנט וממש עם סיום הבניה הוא 
חלה בקדחת קשה. היה אז חורף והגג החל לדלוף. בני הבית  ניסו לחזק את 

היריעות כדי שגשם לא יחדור, אך ללא הצלחה מרובה. 
הקשה,  המחלה  ובהמות.  אנשים  בו  והתגוררו  גדול  אחד  חדר  רק  כלל  הבית 
שכמעט שמה קץ לחייו של זרח ברנט, והחורף הקשה שפקד את הארץ באותה 
המסחר  לענייני  ללונדון  זמנית,  חזר,  ברנט  וזרח  המקום  לעזיבת  הביאו  שנה 

שבהם עסק טרם עלייתו ארצה.
רק בשנת 1885חזר ברנט לפתח תקווה ובנה בית חדש, בית-אבן בן שתי קומות 
שהיה הראשון מסוגו במושבה. הוא חגג את חנוכת ביתו באירוע רב משתתפים, 

בל“ג בעומר של אותה השנה.
בית זה, שעמד בפינת הרחובות שטמפפר ובר-כוכבא בפתח-תקווה, נהרס אחרי 

כ80 שנה והיום עומד במקום בניין משרדים.

השנה היא 1880. שנתיים חלפו מאז הוקמה אם-המושבות 
פתח תקווה וזרח ברנט, ממייסדי פתח-תקווה, מחליט לבנות 
בעצמו בית באם המושבות. זרח התקין בעצמו את הלבנים, 
עצמה  הבניה  במלאכת  החל  וכשהוא  ועפר  מחול  שלובנו 

הצטרפו אליו בני ביתו ועזרו בהקמת היסודות.
המושבה הייתה עדיין בחיתוליה. חלק מהמתיישבים נאבקו 
המושבה  על  בלהגן  עסוק  היה  חלקם  המלאריה,  במחלת 

מפני התנכלויות של ערבים מן היישובים השכנים. 
למרות היריבות עם הערבים מהאזור, עלה בידו של זרח ברנט 
למשפחת  עזר  והנ“ל  שכן  מכפר  ערבי  בנאי  עם  להתיידד 
ברנט להשלים את בניית הבית. עוד עזרו בהשלמת הבניין - 

אלעזר ראב ובנו יהודה, גם הם ממייסדי פתח-תקווה.

ילדים שלנו  
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כבוד השופט, אני מפחדת
אביב,  תל  דרום  תושבת   13 בת  נערה  ש', 
המשפט  בית  לנשיא  מרגש  מכתב  כתבה 
אני  השופט,  "כבוד  גרוניס.  אשר  העליון, 
מפחדת ללכת לבד ברחוב". היא לא היחידה. 
המסתננים  בקרב  הפשיעה  האחרון  בזמן 
בשתי  לפרט.  המקום  כאן  ולא  וגואה,  הולכת 
התפרסם  המכתב  הפרוע.  המערב  מילים: 
בימים  לקראת הדיון המכריע בבג"ץ שייערך 

הקרובים. מספר ארגוני זכויות אדם עתרו נגד הנוהל ההגיוני כל כך של 
מעצר מנהלי כנגד כל מסתנן שהיה מעורב בפשיעה והליך פלילי. ראוי 
ששודד,  מי  אך  לו,  זקוק  שבאמת  למי  מקלט  תעניק  ישראל  שמדינת 
ופוגע בנשים - מקומו איננו במדינת מקלט. מקומו במעצר ואף  רוצח 
גירוש. אסור לבג"ץ לבטל את הנוהל ההגיוני כל כך הזה. לאזרחי ישראל 

מגיעה הגנה.

בחזרה למולדת
231 עולים חדשים מארצות הברית 
עלו  ילדים,   106 ביניהם  ומקנדה, 
הציוני  הפרויקט  במסגרת  ארצה 
הגדול של ארגון "נפש בנפש", קרן 
לקליטת  המשרד  לישראל,  קיימת 
 106 היהודית.  והסוכנות  עליה 
המניין,  מן  לאזרחים  הפכו  ילדים 

ולהתחנך  יזכו לגדול  ונכונה של הוריהם, הם  ציונית אמיצה  ובזכות החלטה 
בארץ לה חיכינו להגיע אלפיים שנה מפוזרים בתפוצות העולם. חברי ישראל 
שלי נותנים לייק גדול לילדים ולהורים שעוזבים את ארצם, ומגיעים להשתקע 
בארץ הקדושה למרות הקשיים. לייק גדול גם לארגון נפש בנפש שדואג ללוות 
הפרויקט  תחת  הקרובה  בשנה  להביא  צפויים  בנפש   נפש  המשפחות.  את 
989 ילדים מיבשת צפון אמריקה למקום היחיד בעולם לו הם באמת שייכים. 

ברוכים הבאים לישראל!



8\\ יש”ע שלנו 

2

3

1

45

נוקדים  בולדר” שבישוב  ב”אמפי  חלום ליל קיץ 
הנבואה  שוטי  של  הופעה  באב  בט”ו  התקיימה 
אריאל  עם   1 ויטל  וגלעד  לוי  רואי   - לשעבר 
המחצלות  על  ישבו  משתתפים  מאות  זילבר. 
והסלעים, תחת אור הירח המלא. “אמפי בולדר” 
במדבר  להופעות  וייחודי  חדש  מתחם  הינו 
המתחם  נוקדים.  קהילת  ידי  על  שהוכשר 
שאמנם נמצא בקרבת הישוב ובמרחק של עשר 
דקות נסיעה בלבד מירושלים, מרגיש כמו בלב 
המדבר ומהווה מקום מושלם להופעות בלילות 

קיץ לאור ירח.

עקירת  לאחר  שנים  שמונה  קדימה  חוזרים 
שא-נור  לישוב  הגיעו  השומרון  צפון  יישובי 
מהבית  ח”כים  וביניהם  ישראלים  מאות 
יוגב,  מוטי  דהן,  בן  אלי  השר  סגן  היהודי: 
אורית סטרוק, זבולון כלפה ויוני טשבון. חברי 
הכנסת הצהירו שקיים בציבור רצון עז לחזור 

שבשליטה  בשטח  נמצא  “המקום  לשא-נור. 
ישראלית מלאה ואין סיבה שלא לחזור אליו”, 
אמר ח”כ כלפה. נשאו דברים ראש המועצה 
יוסי דגן  גרשון מסיקה, סגנו  האזורית שומרון 
ויו”ר ועד מתיישבי שומרון בני קצובר. הילדים, 
חופשת  לרגל  חגיגיים  נהנו ממופעים  כמובן, 

. 2 הקיץ 

 ,7/8 אלול,  חודש  בראש  לנפש  עוף  מרק 
חברון  הר  האזורית  המועצה  בבניין  תיפתח 
תערוכה חדשה של יצירותיו של הצלם האמן 
אלעזר אמיתי, תושב הישוב כרמל. בתערוכה 
יוצג אלבומו השני ‘לאורות מאפילות’ העוסק 
ושיקום  פציעה  בעקבות  התמודדות,  בנושא 
ארוך של מספר שנים. באלבום צילומים של 
באמרות  המלווים   3 והחי,  הצומח  הדומם, 
של  נפשו  לרפא  היכולות  ומחזקות,  קצרות 

כל כואב באשר הוא.

התקיימה  שומרון  בקרני  אברכך  במה  אילן 

איל”ן  קייטנת  החמישית,  השנה  זו  השבוע, 

לילדים בעלי מוגבלויות מגיל צעיר ביותר ועד 

חניכים  כ-150  חלק  לקחו  בקייטנה   .21 גיל 

“בני הנוער נחו מעט והשבוע   . 4 ומתנדבים 

אף  שומרון”,  “נופשון   - נוספת  קייטנה  תחל 

מוגבלויות”,  בעלי  לילדים  מותאמת  היא 

ההסדר  ישיבת  מנכ”ל  ליפשיץ  ליאור  מספר 

בקרני שומרון המפעילה את הקייטנה. בקרוב 

מותאם  מפארק  גם  ליהנות  הילדים  יוכלו 

שמוקם בישוב.

מבוגרים,   - קדומים  מתושבי  מאות  ויחנו  ויסעו 

מסע  הרביעית  השנה  זו  קיימו  ונוער,  ילדים 

מנהלת  ביוזמת  הירקון  בפארק   5 אופניים 

המסע  בוקובסקי.  אסתי   – התרבות  מחלקת 

בן  משפחתי  מסלול  מסלולים:  לשני  מחולק 

כ-4 קילומטר ומסלול אתגרי של כ-8 קילומטר. 

חולצות  למשתתפים  חילקה  קדומים  מועצת 

בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות  בשיתוף 

וביניהם נערכה הגרלה בה זכו בני משפחת רודה 

מקדומים צפון בזוג אופניים. 

מגיע  האפריקאי  הקרקס  ישראל  אפריקה 

בהשתתפות  אקרובטים  להקת  לאלקנה. 

יבצעו  מאפריקה  קרקס  אמני  חמישה 

פירמידות אנושיות, קפיצות בחישוקים בוערים, 

לימבו אש, חבל קבוצתי ועוד. יום ראשון כ”ח 

באלקנה.  הפיס  באולם  ב-17:00   4/8 באב 

boazmottesmatnaselkana@ לפרטים: 

.gmail.com

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