
 
של גדולי ישראל חיבת הארץ

רבי ישראל משקלוב

'פאת השולחן'

צפת בתחילת המאה העשרים
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השולחן' ר 'פאת  בעל  משקלוב  ישראל  בי 

שמואל,  ר'  אביו,   .)1770( תק"ל  בשנת  נולד 

ר'  סבו,  על  חכם.  וכתלמיד  כצדיק  ידוע  היה 

עזריאל, ידוע כי עלה ארצה בשנת תקל"ב, כדי לבדוק 

את האפשרויות ליישוב אשכנזי בארץ. בדרכו חזרה 

ר'  נפטר. אצל הגר"א למד  לליטא, בהיותו באיזמיר, 

אותו  שימש  הוא  האחרונה.  חייו  בשנת  רק  ישראל 

בשנת תקנ"ז )1797(, ובעשרים הימים האחרונים לחייו 

של הגר"א לא מש יומם ולילה ממיטתו. למרות פרק 

הזמן הקצר, יחסית, ששהה במחיצתו של הגאון. הוא 

פטירתו  ואחר  שבתלמידיו,  המובהקים  לאחד  נחשב 

עסק עם חברו ר' מנחם מנדל משקלוב בהבאת תורתו 

לשולחן  הגר"א  פירושי  את  סידר  ישראל  ר'  לדפוס. 

חזר  ההגר"א  אצל  ששהה  לאחר  חיים.  אורח  ערוך 

לשקלוב, ובה היה מגיד מישרים. ובמשך עשר שנים 

הרביץ שם תורה ויראה. 

בראש  ארצה  עלה   )1809( תקס"ט  שנת  בסוף 

השיירה השלישית של תלמידי הגר"א. הם הגיעו לצפת 

בתשרי תק"ע. בצפת הם מצאו קהילה פרושית קטנה, 

ר'  עמד  בראשה  נפש.  כ–150  משפחות   40 שמנתה 

מנחם מנדל משקלוב. מצבה החומרי היה קשה מנשוא 

והייתה דרושה עזרה דחופה מן החוץ. ראשי העדה לא 

ראו דרך אחרת מאשר לשלוח לחו"ל אישיות חשובה 

מסוים  "מעמד"  לקבוע  שתצליח  השפעה,  ובעלת 

למשימה  מתאים  נמצא  לא  העדה.  בשביל  ומתמיד 

כבדה זו יותר מר' ישראל. בשלהי חורף תק"ע )1810(, 

חודשים ספורים לאחר עלייתו ארצה, יצא ר' ישראל 

דרך קושטא, ואחר יגיעות רבות הגיע לליטא. בעזרת 

ר'  של  הגדולה  בעזרתו  ובייחוד  ועסקנים,  ידידים 

חיים מוולוז'ין, הוא הצליח לארגן מקורות להכנסות 

קבועות. במסעו הגיע עד ורשה ואף עשה הסכם עם 

נפשות.  מספר  פי  על  הכספים  חלוקת  על  החסידים 

ידי  על  החתומה  איגרת  הייתה  ישראל  ר'  של  בידיו 

של  ליבם  את  לעורר  הייתה  שמטרתה  העדה  חשובי 

התורמים בגולה. מתוך האיגרת בולטת העובדה כי אין 

הם באים לאסוף נדבות בשביל עצמם אלא מדגישים 

כי הם שליחי העם כולו, ואין הם תובעים בזכות עצמם 

אלא בזכות הארץ. אין הם מעוררים רחמים על צורכי 

עצמם אלא על צורכי הארץ השוממה מבניה.

הארץ  מבשרת,  "הארץ  באיגרת:  נכתב  וכך 

לא  בי  עתה  גם  אומרת,  לשון  מה  ארץ  מתעוררת, 

היראה  בי  מתבררת,  התורה  בי  נחסרת,  דבר  שום 

אני  עתה  משוחררת...ומדוע  הנשמה  בי  מתגברת, 

חמדה...  ארץ  אני  הלא  וגלמודה  שכולה  שחרחורת 

להיות  שבקדושה  דבר  לכל  משופלת  אני  מדוע 

מוסיפים  ולא ראשון בראשונים?"  אחרון באחרונים 

ושואלים את פרנסי הקהילה בחו"ל:  כותבי האיגרת 

מארי  לכל  המקיפין  טירדין  רבבות  רברבי  מכל  "וכי 

על  לרחם  ופנאי  חלק  ליתן  ביניהם  קשה  דעסקא, 

העניה הלזו אכסניה של תורה, הלא היא אמכם שורש 

לריק  הולכים  אשר  אלפים  אלפי  מכל  וכי  נשמתכם, 

בלי הכרח צרכיכם, קשה בעיניכם לאשוויי האי ארעא 

קדישא כאחת ממותרות פרנס תיכון? שיכחת הארץ 

שכחת  הגלות  אריכות  ושלום  חס  גורם  הקדושה 

קשה  עבודה  אכזבות,  שכלל  המסע  במהלך  הימין." 

בשנת  הדפיס  הוא  ישראל,  ר'  על  שעברו  רב,  ועמל 

תקע"ג )1813(. במינסק את ספרו "תקלין חדתין" על 

מסכת שקלים. שלוש שנים שהה בנכר, ובתקע"ג חזר 

ארצה, בתקווה כי אחר שהבטיח את קיומה של עדת 

ולהרבצתה.  תורה  ללימוד  להתמסר  יוכל  הפרושים, 

רבים  יהודים  בצפת.  מגפה  פרצה  בתקע"ג  אולם 

ור' ישראל ומשפחתו עמהם. בדרך  ברחו לירושלים, 

מתה עליו אשתו, ובירושלים מתו בזה אחר זה חתנו, 

בתו, בנו, בת נוספת ובן נוסף. באותו זמן הגיעה אליו 

שמועה מהגליל על מות הוריו במגפה. במצב זה נדר 

ר' ישראל "לסדר חיבור סדר זרעים בתלמוד ירושלמי 

לפאת  )הקדמה  החסיד..."  רבנו  קה"ק  שיטת  עם 

מעוררים  נפשו  וגדלות  שלו  העמידה  כוח  השולחן(. 

בראש  ועמד  לצפת  שב  הוא  המגפה  אחרי  הערצה. 

ר'  חדשה.  משפחה  והקים  שנייה  אישה  נשא  העדה, 

חלק  ועמו  בירושלים,  נשאר  משקלוב  מנדל  מנחם 

מאנשי הכולל. היה על ר' ישראל לבנות הכול מחדש, 

מן המסד ועד הטפחות. 

במיוחד,  גשומה  שנה   ,)1825( תקפ"ה  בשנת 

היושבים  את  וקברו  בצפת  רבים  בתים  התמוטטו 

בהם. גם ביתו של ר' ישראל התמוטט ובני ביתו ניצלו 

איחר  וניסיון, על אשר  נס  בכך  ישראל ראה  ר'  בנס. 

לשלם את נדרו, לחבר ספר על סדר זרעים, והלכות 

ארץ ישראל. בתקצ"ד הוכן הספר לדפוס, אולם מרד 

עד  זיתון  עין  לכפר  צפת  אנשי  את  הבריח  הדרוזים 

וכל  הבתים  את  הדרוזים  החריבו  בעיר  זעם.  יעבור 

ישראל  ר'  של  הדפוס  בית  את  הרסו  וכן  בהם,  אשר 

ב"ק. בנס נותר לפליטה כתב היד של "פאת השולחן". 

תקצ"ו.  בשנת  רק  לאור  הספר  יצא  דבר  של  בסופו 

ושוב עסק ר' ישראל בשיקום אנשי קהילתו ובתיהם. 

דביקותו בארץ הקודש התבטאו הן במעשיו החלוציים 

והן בדביקותו למרות כל הייסורים שהביאה עליו ארץ 

ישראל. את ספריו ואיגרותיו חתם בשם :"עפר ארץ 

כך בהקדמתו לספרו  חייו סיכם  ואת מפעל  ישראל" 

כי  הרבה,  לי  חביבה  ישראל  "ארץ  השולחן:  "פאת 

בייסורים רבים עמדה לי אשר זכיתי להסתפח בנחלת 

ד' ולהתגנדר בעפרה זה שבעה ועשרים שנה, והרבה 

יגיעות על תיקוני ישיבתה יגעתי,  נתייסרתי, והרבה 

דבר  פחד  שבתי,  מיום  עלי  עדו  הרפתקאות  וכמה 

ורעב טעמתי, ובשבי הקשה בסוגר ישבתי, סבוני גם 

סבבני אויבי בנפש יקיפו עלי, והרבה הצלתי ועזרתי, 

ארץ הקדושה ואנשיה בכל כחי עבדתי והנהגות כולל 

תורה  לימוד  ועבודת  עשיתי,  כחי  בכל  טהור  ציבור 

מחוץ  הקודש  ארץ  ישוב  ויסודות  קבעתי,  ברבים 

ופנים יסדתי..."

לאחר רעידת האדמה בצפת בשנת תקצ"ז )1837( 

הקהילה  למעשה  חוסלה  יהודים,  אלפיים  נספו  בה 

הניצולים  רוב  נותרו.  בודדים  רק  בעיר.  הפרושית 

קבעו את מושבם בירושלים, ור' ישראל עימהם. הוא 

המשיך להנהיג את הקהילה עד מותו. ר' ישראל נפטר 

ונקבר בטבריה, בעת שיצא להירפא במעיינותיה ב–ט' 

סיוון בשנת תקצ"ט לפני 168 שנה. #

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав
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מדבר  אלא  עצמו  ציער  שלא  זה  ומה  ראשו. 
אחד נקרא קדוש, המצער עצמו מכל דבר - על 

אחת כמה וכמה." )תענית דף י“א עמוד א‘(. 
על זאת יש להוסיף את דעת הרמב"ן ורבינו 
קרבן  מביא  שנזיר  שהסיבה  המבינים  בחיי 
כותב  וכך  הנזירות  הפסקת  על  הוא  חטאת 
הרמב"ן: "וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום 
מלאת ימי נזרו, לא נתפרש. ועל דרך הפשט 
הנזירות,  במלאת  נפשו  חוטא  הזה  האיש  כי 
השם,  ועבודת  מקדושתו  נזור  עתה  הוא  כי 
ימיו  כל  ויעמוד  לעולם  שיזיר  לו  היה  וראוי 
נזיר וקדוש לאלהיו, כענין שאמר )עמוס ב‘ י“א( 
ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, 
)לעיל  וכדכתיב  לנביא,  הכתוב  אותו  השוה 
פסוק ח‘( כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא 

צריך כפרה בשובו להיטמא בתאוות העולם". 
בעל המשך חכמה רואה בהיטמאות הנזיר פגם 
בנזירות וכמו שהורג נפש בשגגה הכהן הגדול 
נזיר שבד' אמותיו  הוא האחראי לכפרתו כך 
ועל  הנזיר  במדרגת  פגם  הוא  זה  אדם  נפטר 
זה הנזיר מביא קרבן חטא, שהרי הנזיר הינו 

במדרגת הכהן הגדול.
לסיכום, אין ספק שפשט הפרשה שהנזיר 
הישראלי  של  הדרך  היא  וזו  קדוש,  הינו 
ולהתעלות  הגדול  הכהן  למדרגת  להגיע 
החברה  צריכה  כן  על  המת.  טומאת  מעל 
גם  קדושים  לאנשים  מקום  ולתת  להיזהר 
אלקים.  כנזיר  בהנהגותיהם  חריגים  הם  אם 
וראוי לכולנו לראות בעין טובה את האנשים 
את  ולייקר  הקדושה  במעלות  העולים 
המגמות של התעלות בקדושה בקרבנו. #
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ומתוך האור הישן, האורה שברא צור כל העולמים 
מאז מראשית, ו"שנתעטף בה הקב"ה כשלמה

והבהיק זיו הדרו, מסוף העולם ועד סופו",
מאור קדום זה, שנגנז בנשמת ישראל באורה של 

תורה, מהאור הישן הזה יזרח לנו אור חדש, אשר על 
ציון יאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו, בגווניו השונים 
והמאוחדים במקורם באור חיים שלמים אשר יקיפו 

את כל הוייתנו ויאחדו את כל פרודותנו במדינה 
ובמקדש שיבנו יחדיו במהרה בימינו אמן.

)מאמרי הראי"ה עמ' 182-181(
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לוח תפארת ישראל

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

לאחר  7855 ימים בכלא 

האמריקאי - מצבו של יהונתן

קשה ביותר והוא בסכנת חיים!

רוצים את פולארד 
בבית!
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הרב רא"ם כהן רב היישוב וראש ישיבת ההסדר עתניאל

נזיר לה'

נשאעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | סיוון תשס"ז   48 גליון 
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באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:16 	19:14 	19:08 	19:15 	19:06 	19:00 כניסה	
20:17 	20:17 	20:21 	20:20 	20:18 	20:17 יציאה	

אם הנזירות הינה דרך עליונה בעבודת ה
ה' או שהנזירות היא בדיעבד? בדרך 
כלל אוהבים לצטט את דעת ר' אלעזר 
ת"ל:  "מה  ע"א:  יא'  תענית  במסכת  הקפר 
)במדבר ו‘( וכפר עליו מאשר חטא על הנפש? 
וכי באיזו נפש חטא זה? אלא שציער עצמו מן 
היין, וק"ו: ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן 
היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על 
דרכו  ידועה  לכך,  ובנוסף  וכמה".  כמה  אחת 
של הרמב"ם על הערך הגדול של שביל הזהב, 
ונמצאנו שוללים את הנזירות כדרך בעבודת 

ה'. 
שהנזיר  נראה  בפרשה  בהתבוננות  אולם 
הינו דרך להתעלות אל הקודש. בפרשה נאמר: 
"ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו, ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו ֹלא יִַּטָּמא ָלהֶם, 
ְרֹו,  ֶר ֱאֹלָקיו, ַעל–ֹראׁשֹו.  ּכֹל, יְֵמי נִז ְּבמָֹתם: ִּכי נֵז
ָקֹדׁש הּוא, לה'" )במדבר ו‘ ז‘ - ח‘( מדריגת הנזיר: 
למדריגת  מקביל  ראשו"  על  אלקיו  נזר  "כי 
יּוַצק  ֲאֶׁשר  ֵמֶאָחיו  הַּגָדֹול  וְהַּכֹהֵן  הגדול:  הכהן 
ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשֶמן הִַּמְׁשָחה, ּוִמֵּלא ֶאת–יָדֹו, ִלְלּבֹׁש, 
ֹלא  ּוְבגָדָיו  יְִפָרע,  ֹלא  ֹראׁשֹו  ֶאת  הְַּבגִָדים  ֶאת 
ְלָאִביו  יָבֹא:  ֹלא  ֵמת,  נְַפׁשֹת  ּכָל  וְַעל  יְִפֹרם. 
וְֹלא  יֵֵצא,  ֹלא  הִַּמְקּדָׁש,  ּוִמן  יִַּטָּמא.  ֹלא  ּוְלִאּמֹו, 
ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֶר  נֵז ִּכי  ֱאֹלָקיו:  ִמְקַּדׁש  ֵאת  יְַחֵּלל, 

ֱאֹלָקיו, ָעָליו ֲאנִי ה'" )ויקרא כ“א י‘ - י“ב(
נבוכים מזהה את מדרגת  הרמב"ם במורה 
הנזיר למדרגת כהן גדול: "וטעם נזירות מבואר 
מאד, והוא הפרישות מן היין אשר הפסיד מן 

כל  ועצומים  רבים  והאחרונים  הראשונים 
הרוגיו וגם אלה ביין שגו, ובא מדין הנזירות 
מה שתראה מאיסור כל אשר יעשה מגפן היין, 
להרחקה יתירה עד שיספיק לאדם ממנו הדבר 
הצריך, כי הנשמר ממנו נקרא קדוש, והושם 
יטמא  עד שלא  בקדושה,  גדול  כהן  במדרגת 
הגדולה  זאת  כמוהו,  ולאמו  לאביו  אפילו 
מפני שפירש מן היין": )חלק שלישי פרק מ“ח(. 
..." האברבנל מרחיב בצורך במדרגת הנזיר: 

מאנשים  אחרת  מדרגה  עמי  בקרב  לעשות 
יהיו  ולא   - ה'  מכהני  קדושים  יותר  שיהיו 
כהנים והם הנזירים". יוצא איפה שהנזיר הוא 
יותר גבוהה מהכהן מפני שמדרגתו  במדרגה 

היא תולדה בחירית הנובעת מנקודת הרצון.
אליעזר  ר'  של  שאלתו  מתחדדת  כך  אם 
הקפר מדוע הנזיר מביא קרבן חטאת? לשאלה 
זו יש להתייחס בשתי דרכים: ראשית בפשט 
התורה הביטוי "וכפר על חטאתו מאשר חטא 
על הנפש", נאמר רק בנזיר שנזירותו הופסקה 
על ידי טומאה ולא על נזיר שהשלים את ימי 
נזיר  מסכת  בתחילת  הגמרא  ואכן  נזירותו, 
על  רק  הקפר  אלעזר  ר'  דברי  את  מצמצמת 
י"ט  דף  בנזיר  לגמרא  בניגוד  שנטמא.  נזיר 
על  גם  הקפר  אלעזר  ר'  דברי  את  המעמידה 
נוספת  דעה  ישנה  נזירותו.  את  נזיר שהשלים 
קדוש,  נקרא  אומר:  אלעזר  "רבי  בתנאים: 
פרע שער  גדל  יהיה  קדוש  ו'(  )במדבר  שנאמר 



קהילת קטיף שבאמציה

מבט להתיישבות

פרשת נשאסיפורו של מקום

את הרוח לא שברו

23

של  סיפורה  את  במדור  נביא  השבוע 
הקהילה,  רכזת  שבאמציה.  קטיף  קהילת 
הטובים  היחסים  על  מספרת  שלמון  בלהה 
באמציה,  לתושבים  מקטיף  הקהילה  בין 
על התוכניות לעתיד ובעיקר - על רוח גוש 

קטיף שלא מוכנה להישבר.
יום  ה'תשס"ה,  מנחם–אב  בט"ז 

הגירוש מקטיף, הודענו כי על אף הגירוש 

הנורא, ההרס והחורבן - הרוח הגדולה 

נשברה.  לא  קטיף,  בגוש  שנבנתה 

הצהרנו כי נחפש יחד כקהילה, מקום בו 

נוכל להמשיך להגשים את שאיפותינו. 

חיפשנו מקום חדש להתיישבות, ועמדנו 

עבור  משמעותיים  עקרונות  מס'  על 

חקלאית  התיישבות  והם:  קהילתנו 

יישוב  הקמת  לאומית,  עדיפות  באזור 

יישוב  מהגוש,  יישובים  מרצף  כחלק 

והתחברות  ליישוב הקבע,  זמני בסמוך 

לעם ישראל שבקרבתנו.

למושב  הקהילה,  מרבית  הגענו,  כך 

היה  ניתן  בו  לכיש,  שבחבל  אמציה 

אמציה  מושב  שחיפשנו.  את  לשלב 

ובו  שנה,   50 בן  בית"רי,  מושב  הינו 

מתגוררות כ–35 משפחות בלבד. מרגע 

בצמוד  יישובנו  את  לקבוע  החלטתנו 

מאנשי  היגוי  צוותי  הוקמו  לאמציה, 

את  לבדוק  כדי  אמציה  ומאנשי  קטיף 

וללבן  בכלל,  בינינו  המשותפים  החיים 

יחד נקודות מפגש שונות בפרט.

המפגשים אכן סייעו מאד והתקבלנו 

אמפתיה  ובהרבה  פתוחות  בזרועות 

לדוגמא:  הוותיקים.  התושבים  מצד 

בריכת השחייה במקום שופצה ושולבו 

בה שעות נפרדות לשחייה. בית הכנסת 

את  גם  משמש  קטיף,  באתר  שהוקם 

הוותיקים, בתפילה, בבר מצוות, ברכות 

הגומל ועוד. אנו נעזרים לצרכינו באנשי 

אמציה,  תושבי  שבין  שונים  מקצוע 

ומדי פעם מקיימים אירועים משותפים. 

מספר  גדל  ביישוב  הכנסת  בבית 

העצמאות  וביום  והמניינים  השיעורים 

בקהילת  טהרה.  מקווה  לחנוך  זכינו 

קטיף שבאמציה 45 משפחות, מתוכן 

האחרונה  בשנה  שנקלטה  משפחה 

ועוד משפחות בפתח. באתר מתגוררות 

הרואות  דקלים  מנווה  משפחות   7

כחלק  לכיש,  בחבל  כן,  גם  עתידן,  את 

מקבוצת נווה דקלים שבעין צורים.

ולתושביו  קטיף  לגוש  הגעגועים 

אנו  הזמן  שעם  לומר  ניתן  אך  גדולים, 

לנוף  ומתרגלים  למקום,  מסתגלים 

המערות  הכרמים,  היערות,  הגבעות, 

הקהילה  חברי  רוב  העונות.  ושינויי 

עובדים, רובם בעבודות שעבדו בהן גם 

מספר  חדשות.  בעבודות  וחלק  בגוש 

חברים וחברות לומדים וחלק מהנשים 

כאפשרות  הבית  עיקר  את  מצאו 

עדיפה, כרגע, מבחינתן.

ביישוב הזמני פועלות 3 כיתות מעון 

בנ"ע  סניף  ילדים,  גני   2 לפעוטות, 

לילדים,  חוגים  קומונרית,  בהנהגת 

ופעילות חברתית בראשי חודשים,חגים 

תלמידינו  רוב  חול.  של  ביום  וסתם 

לומדים בשומריה ומיעוטם ביד בנימין. 

סלולה  בלתי  דרך  מובילה  לשומריה 

שהובטח לנו שתיסלל עם הגעתנו, אך 

אחרים,  רבים  במקרים  כמו  לצערנו, 

הבטחות לחוד ומעשים לחוד.

בעל  יישוב  הקמת   - לעתיד  בתכנון 

וכן  וחקלאית,  תיירותית  אוריינטציה 

את  רואים  אנו  חינוכי.  מוסד  הקמת 

אל  פנים  בפעילות  משתלבים  עצמנו 

פנים באזור, ומשתדלים להביא את רוח 

גוש קטיף לכל מקום בו נהיה. #

ִלנְּדֹר "א יְַפִלא  ִּכי  יׁש אֹו–ִאָּׁשה, 
ִמּיַיִן  ַלה'.  ְלהַּזִיר,  ִיר  נָז נֶֶדר 
א',  ו'  )במדבר  יַּזִיר..."  וְֵׁשכָר 
ב'(. מפרש רש"י במקום: "למה נסמכה 

לך  לומר  סוטה?  לפרשת  נזיר  פרשת 

יזיר  בקילקולה  סוטה  הרואה  שכל 

עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף". 

כיצד  אנוש",  לבב  ישמח  "יין  ומנגד 

מאותו  היוצא  קיצוני  כה  פער  ייתכן 

מקור? 

נאמר  בגבעה  פילגש  פרשת  לאחר 

ְּבִׁשלֹו  ה'  ַחג  הִּנֵה  "וַּיֹאְמרּו  בנימין  לבני 

)שילה( ִמּיִָמים יִָמיָמה... וַיְַצּוּו, ֶאת–ְּבנֵי ִבנְיִָמן 
ַּבְּכָרִמים. ּורִאיֶתם,  וֲַאַרְבֶּתם  ְלכּו,  ֵלאמֹר: 
וְהִּנֵה ִאם–יְֵצאּו ְבנֹות–ִׁשילֹו ָלחּול ַּבְּמחֹלֹות, 
ִאיׁש  ָלכֶם  וֲַחַטְפֶּתם  ִמן–הְַּכָרִמים,  וִיָצאֶתם 
ִאְׁשּתֹו ִמְּבנֹות ִׁשילֹו; וַהֲַלכְֶּתם, ֶאֶרץ ִּבנְיִָמן" 

)שופטים כ"א י"ט, כ'(.

זה של המחולות מזכיר את  תיאור 

תענית  במסכת  המסופר 

טובים  ימים  היו  "לא  לא: 

עשר  כחמשה  לישראל 

ובנות  כיפור...  וכיום  באב 

לבן  בכלי  יוצאות  ירושלים 

בכרמים"  וחולות  שאולים... 

לנו  המתואר  הכרמים  חג 

בא לאחר תקופה ממושכת 

עד  חודשים  כחמשה  של 

ולאחר  הגפנים,  להבשלת 

בעל  של  תפילות  מעט  לא 

מגיע  כאשר  לבסוף  הכרם. 

שלב הבציר ואפשר להתחיל 

בתהליך הפקת היין, פורצת 

מרובה  שמחה  החוצה  לה 

במסגרת  הסביבה.  של 

"פסטיבל היין", נאספים בני 

המקום סביב מקום עשיית היין, היא 

בגת  הענבים  דריכת  ביצוע  את  הגת. 



פרשת נשא
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ומחולות  המוזיקה  הרמונית  מלווה 

הסובבים.  של  השמחה  צהלות  לצד 

ומגיעה  החגיגה  מתפשטת  בהמשך, 

לחול  יצאו  הבנות  כאשר  הכרמים  עד 

ולרקוד בבגדי לבן. הרמוניה זו עלולה 

יתר  משמחת  כתוצאה  להיסדק 

להוללות,  להפוך  עלולה  זו  ושמחה 

בסביבה.  יין  מצוי  כאשר  במיוחד 

ישנה סכנה ברורה באי שמירת הגבול 

המוגמר  במוצר  השמחה  בין  הדק 

במסגרת  והריקודים  ההוללות  לבין 

הגפן,  שמרובה  היכן  היין".  "פסטיבל 

מרובה ההוללות.

לכן נאמר לבני בנימין לסור אל עמק 

שילה ובו כרמים רבים ובשעת חגיגית 

המחוללות.  הנשים  מן  "לגזול"  היין 

שמחה  אותה  בין  לתפר  דוגמה  זוהי 

עמק  מסוכנת.  להוללות  אמיתית 

בערבית  שמו  השתמרות  אשר  שילה 

"סהל אל בנאת" )=עמק הבנות(, הינו 

רבה  חקלאית  ייחודיות  בעל  אזור 

לגידול הגפנים. ייחודיות זו נובעת מכך 

מעל  מטר   700 ברום  מצוי  שהעמק 

לאיכות  יתרון  המהווה  דבר  הים,  פני 

העינב ובהמשך על איכות היין. בזכות 

תהליך  ההר  בבמת  הנוח  האוויר  מזג 

יותר  ומושקע  איטי  העינב  הבשלת 

דבר היוצר עינב איכותי לייצור יין. 

וייצור  הגפנים  גידול  תעשיית 

בשנים  בלבד.  העבר  נחלת  אינה  היין 

האחרונות מתעורר הרצון לחדש ימינו 

מתחדשת  שילה  עמק  ובאזור  כקדם, 

הגפנים  חקלאות  שורשים  ומעמיקה 

האזור  חקלאי  בוטיק.  יקבי  ותעשיית 

הבינו  התנ"כי,  בסיפור  העמיקו  אשר 

יד  על  המצויה  הקרקע  איכות  את 

ביתם. 

הישוב  לו  שוכן  שילה  עמק  בשולי 

גבעת הראל. גבעה זו צופה אל מרחבי 

והמעין  שילה  נחל  ועיקולי  העמק 

השוכן בערוצו - עין עוז. בראש הגבעה 

יקב  הוקם  ולצידה  גת עתיקה  מצויה 

הכרמים  אל  הצופה  ייחודי  בוטיק 

בעמק שילה. גת זו אשר לבטח שימשה 

כמוקד אפשרי לחגיגות הכרמים בעבר 

הכרמים  התחדשות  את  לראות  זוכה 

בבנימין בהווה. #

‹
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דווקא בימים אלו, לנוכח מתקפה בלתי פוסקת 

אשקלון,  על  בטילים  איום  שדרות,  העיר  על 

לרצועת  כניסה אפשרית  ואימוני צה"ל לקראת 

למה  למה?  אז  השאלה,  ועולה  מתחדדת  עזה 

להשיג?  חשבנו  מה  בזה?  השגנו  מה  התנתקנו? 

מה הרווחנו מגירושם של קרוב לעשרת אלפים 

פורחים,  יישובים  מחורבן  מבתיהם,  ישראלים 

מעזיבת חבל ארץ מלבלב ומסירתו לידי כנופיות 

מעסיקות  מסתבר,  הללו,  השאלות  הטרור. 

בציבור  אנשים  של  רק  לא  מוחם  את  וטורדות 

הכתום, אלא בכל החברה הישראלית, מכל קצוות 

ומתחומים שונים בציבוריות.  הקשת הפוליטית 

הבאנו  "התפכחות"  במדור  שלנו"  "ישע  בעלון 

אחרת,  ציבורית  מאישיות  ציטטה  שבוע  מדי 

מדינאים,  צבא,  לאנשי  עד  מעיתונאים  החל 

מאשליית  ש"התפכחה"  דעות,  והוגי  סופרים 

הגירוש,  סביב  ששררה  ומהאופוריה  ה"שלום" 

ומודים לדברי מתנגדי תהליך ההתנתקות, שכל 

השבוע  המפה.  על   - ברקן  התעשייה  אזור 

התקיים במקום "ישוק ברקן" השני בהשתתפות 

מבצעים  ממחירים,  ליהנות  שהגיעו  רבים 

וחנויות באזור התעשייה  והוזלות של מפעלים 

אופנתי,  לביגוד  ועד  ושטיחים  מרהיטים   -

תכשיטים ומזון.

השנייה  השנה  זו  המתקיים  באירוע  מדובר 

להפוך  מקווים  "שומרון"  האזורית  ובמועצה 

מפעלים  פתחו  יומיים  במהלך  למסורת.  אותו 

רבים את שעריהם בפני הצרכנים שזכו למבצעי 

הנחה.  ל–70%   30% בין  של  והוזלות  מכירות 

בהאנגר  איכרים  שוק  במקום  התקיים  במקביל 

מהאזור,  חקלאית  תוצרת  ובו  ענק  מכירות 

אתני.  אוכל  ודוכני  הפעלות  אמנים,  הופעות 

בתחילת השבוע התקיים באזור התעשייה ברקן 

ראשי  בהשתתפות  מסוגו  ראשון  כלכלי  כנס 

חוברת התפכחות
תחזיותיהם הקודרות התממשו.

קרוב לשנתיים לאחר התהליך קיבצנו את כל 

חוברת  בצורת  שיצא  לסיפרון  הללו  המובאות 

בגודל של תקליטור, ונקרא "החליפו את הדיסק". 

החוברת נשלחת בימים אלו לקובעי המדיניות, 

ראשי המערכות השלטוניות בישראל, שופטים, 

עיתונאים, ראשי הצבא ומחליטנים נוספים. לא 

כדי לבכות על מה שנשפך, לא כדי לומר "אמרנו 

הלקח  את  להפנים  כדי  אלא  בקנטרנות.  לכם" 

למהלכים  הדרך,  בהמשך  לוויכוחים  לעתיד, 

מדינים שאולי יבואו. כדי לומר, לעולם לא עוד. 

עוד  לא  ומסוכנים,  חובבנים  ניסויים  עוד  לא 

איבוד  עוד  לא  הישראלית,  בחברה  יצירת קרע 

במציאות  מפוכחת  והתבוננות  לאומית  אחריות 

שבה אנו חיים במדינת ישראל, במזרח התיכון. 

את החוברת ניתן להזמין במועצת יש"ע:

משלוח,  דמי  כולל   ₪15 במחיר   02-6211999

הנחה לקניה מרוכזת. #

כנס כלכלי
באזור  סיור  ערכו  הם  בישראל.  התעשיינים 

באזור  בברקן.  המפעלים  על  סקירה  ושמעו 

ומועסקים  מפעלים  ושמונים  כמאה  התעשייה 

בהם אלפי עובדים. כשמונים אחוזים מהתוצרת 

מיועדת לייצוא נאמד בהיקף של כ–250 מיליון 

דולר בשנה. #

צעדה  התקיימה  בסיוון  ז'  חמישי,  ביום 

של  לזכרו  הירדן  בקעת  לכיוון  איתמר  מגבעות 

קב"ט המועצה האזורית שומרון, גלעד זר הי"ד. 

הצעדה אורגנה על ידי מתנ"ס שומרון בשיתוף 

משפחת זר. בצעדה השתתפו בני נוער מיישובי 

השומרון שעברו בתחנות חייו של גלעד בהדרכת 

בני משפחתו.

בקבוץ   )1961( תשכ"א  בשנת  נולד  גלעד 

גלעד  יצחק. בתום שירותו הצבאי למד  בארות 

במכון מאיר ויצא עם גרעין מהמקום להקים את 

לקצין  התמנה  גלעד  בשומרון.  איתמר  היישוב 

הביטחון של המועצה האזורית שומרון ולמנהל 

צעדה לזכר גלעד זר הי"ד
מחלקת הביטחון. 

ביום א' בניסן תשס"א נפצע גלעד ע"י מחבלים, 

הוא הצליח לפנות את עצמו למחנה צבאי סמוך 

מאוד,  קשה  הוגדר  מצבו  הצלה.  כוחות  והזעיק 

בסדרת  השומר.  בתל  החולים  לבית  הוטס  והוא 

עוד  לעבודתו  חזר  והוא  מצבו  התייצב  ניתוחים 

בסיוון  ז'  שלישי,  ביום  המלאה.  החלמתו  טרם 

תשס"א נורה גלעד ע"י מחבלים ממארב בצומת 

ג'ית ולאחר שפגעו בו התקרבו המחבלים וביצעו 

גלעד  היה  ארבעים  בן  הריגה.  וידוא  בגלעד 

אחים  שבעה  הורים,  אחריו  הותיר  הוא  במותו. 

ואחיות, אישה ושמונה ילדים. #

בן כספית, הפרשן 

המדיני של מעריב מתומכיה 

הגדולים של ההתנתקות: 

 "החזון של משטר 

כנופיות, כאוס 

ואיסלאם קיצוני בשערי אשקלון 

קורם עור וגידים לנגד עינינו. זהו 

כישלונה הקולוסאלי, הגרנדיוזי, 

המהדהד של ההתנתקות. 

אפשר היה לצאת מעזה בהסכם, 

לתת לאבו–מאזן ודחלאן את 

הנסיגה טיפין–טיפין, להפוך אותם 

לגיבורי הרחוב הפלשתיני ולחזק 

את המערכת הפלשתינית. אם 

זה היה קורה, הניצודים עכשיו 

היו החמאסניקים. זה לא קרה, 

באשמת כולנו, ועכשיו אנחנו 

משלמים את המחיר". #

17.5.07 NRG

התפכחות בן כספית:

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
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ישי הולנדר
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בשדרות  המתמשך  הביטחון  מצב 

ביותר,  קשה  הוא  הסמוכים  וביישובים 

לומר  יכול  שמישהו  לומר  קשה  אך 

בכירי  לא  הממשלה  לא  מופתע.  שהוא 

האזרחים.  ולא  הצבאית  המערכת 

ישובי  יהיו  הקדמי  האש  שקו  במקום 

על  הוחרבו  הללו  הישובים  גוש–קטיף, 

שיגור  לבסיסי  כיום  ומשמשים  ידינו 

עזה.  עוטף  מרחב  לעבר  טילים  של 

התממשו.  והאיומים  האזהרות  כל 

את  הגשימו  הקודרות  התחזיות  כל 

ומכופל.  כפול  נורא,  הוא  הכאב  עצמן. 

יהודים  וגירוש  הישובים  החרבת  גם 

הקשה  הביטחוני  המצב  וגם  מבתיהם 

והפגיעה החמורה בהרתעה הישראלית 

שנגרמה מכך ובנוסף לכך יציאת שדרות 

בשבוע זה. למרות הכאב על העוולות 

המצב  שנעשו,  הנוראות  והשגיאות 

הוא בר–תיקון. כיום יש הסכמה לאומית 

רחבה בעם כי כך אי אפשר להמשיך.

יש להכות מכה אנושה בקיני הטרור, 

ולעקורם מהשורש. הקונספציה שניתן 

לבד  מהאוויר  לחימה  או  קרב  להכריע 

קרסה במלחמת לבנון השנייה. הוכח שרק 

קרב המשלב את היכולת האש המדויקת 

של חיל האוויר עם טיהור ומיגור הטרור 

על הקרקע יש בכוחם לשפר את תוצאות 

בחומת  שנעשה  כפי  הטרור  ריסוק  של 

לעבר  ירי  ושומרון.  יהודה  בערי  מגן 

שטחים פתוחים לא יוצר מצב הרתעתי. 

גם לא ירי מהאוויר לעבר משגרי קסאם, 

פעולות נקודתיות כאלה נדמות לעיתים 

לנתינת כדור אקמול לחולה סרטן. צריך 

לומר את הדברים בצורה ברורה. ברשות 

קמה  ההתנתקות  שלאחרי  הפלסטינית 

מפלצת טרור ששמה לה למטרה למחוק 

עם  פעולה  בשיתוף  ישראל.  מדינת  את 

נסראללה בצפון ועם גורמי טרור וממשל 

איראנים הם רוצים להביא לדחיקת רגלינו 

הערבי.  בעולם  נתפס  זה  כך  ממולדתנו. 

ברצועת  צה"ל  חיילי  מול  גרילה  טרור 

תעוזה תחילה

ומשאיר  בורח  וצה"ל   - בלבנון  הביטחון 

טרור  החיזבאללה.  למחבלי  לחימה  ציוד 

 - גוש–קטיף  לעבר  וקסאמים  טילים  של 

ממשלת ישראל במקום להלחם במחבלים 

ומשלחת  בניה,  בטובי  נלחמת  הערבים, 

כוחות הביטחון  אנשי  באלו,  אלו  יהודים 

לעומת המתיישבים, כדי לגרש את יושבי 

את  מנצח  חמאס  בכדי  לא  קטיף.  חבל 

הבחירות. לאחר מכן שוב עוברת החזית 

לצפון, מלחמת לבנון השנייה, המחדלים, 

כמה  ההרתעה.  כושר  ואיבוד  הכשלים, 

של  ביניים  מסקנות  פרסום  לאחר  ימים 

הכשלים,  על  המצביעים  וינוגרד  ועדת 

מנסים  לאט  לאט  בדרום.  שוב  החזית 

פינג– כמו  גבולנו.  את  צעדנו,  את  להצר 

פונג מצפון לדרום. 

ישראל  די.  אלה  לכל  לומר  צריך 

אין  בידיה,  גורלה  את  לקחת  חייבת 

ראשון  בשלב  קרקעית  מכניסה  מנוס 

לשטחי צפון הרצועה, לכיבושה מחדש. 

מהמחרטות  השטח  כל  של  לניקיון 

יצור  מתעשיות  הנפץ  ממעבדות 

המחבלים,  ומקיני  הלחימה,  אמצעי 

ולפגוע בהם פגיעה קשה, שתועיל עם 

תחזוקה נכונה לתקופה ארוכה. לאחר 

אזור  בכל  ביטחון  רצועת  יצירת  מכן 

צבאית  נוכחות  עם  עזה  רצועת  צפון 

האחרונה  בשנה  קבועה.  מאסיבית 

המדיניות  קובעי  מבין  רבים  ע"י  נאמרו 

הפוליטית,  המערכת  ראשי  קהל,  ודעת 

עיתונאים  אומנים,  הצבאית,  המערכת 

הם  בהם  ברורות  אמירות  ציבור  ואישי 

טעות  היתה  ההתנתקות  כי  המודים 

היסטורית. נדמה כי התחושה הזאת היא 

משותפת לרוב רובו של עם ישראל לנוכח 

המציאות המתרגשת עלינו. 

העם והממשלה חייבים לקבל הכרעה 

צבאית  לפעולה  לצאת  אסטרטגית; 

נרחבת ברצועת עזה ויצירת חיץ ביטחוני. 

להגיע  ישראל  ממשלת  על  מכן  לאחר 

קרסה  הנסיגות  שקונספציית  לתובנה 

וטעות  איוולת  הייתה  ושההתנתקות 

לשאוף  יש  השני  בשלב  לתקן.  שיש 

הקמה  בעד  יפעלו  הממשלה  שחברי 

רצועת  באותה  הישובים  של  מחודשת 

כאבן  הצפונית(,  )התוחמת  הביטחון 

תושבי  של  לחזרתם  הראשונה  הפינה 

הדבר  זהו  לבתיהם.  כולו  גוש–קטיף 

שממנו מפחדים יותר מכל אויבנו וארגוני 

בחבלי  ואחיזה  התבססות  הטרור. 

הערכית  האמיתית  התשובה  זו  ארץ 

קסאם.  טיל  לכל  הניצחת  והביטחונית 

כנגד כל נפילה תהיה הקמה. מול כל בור 

נוסף  בית  יוקם  שנפגע,  בית  או  שנפער 

בארץ ישראל, ייסלל כביש נוסף. 

דרושה לנו חומת מגן עכשיו. צבאית 

ועזה  השומרון  צפון  והתיישבותית. 

תחילה. #
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מבט של הנוער

תלמידות השמינית � אולפנת 'צביה' מעלה אדומים

איפה כולם?

בנות כיתה יב' מאולפנת צביה השתתפו בשבת שנערכה ביפו ולאחריה 
בעיניהן את החזרה למאבק על  בעומר שסימלה  ל"ג  הודלקה מדורת 
לציבור  במכתב  ישראל.  ארץ  של  בלב–ליבה  בערים  גם  ישראל  ארץ 

ה'כתום' הן שואלות: איפה כולם?

6

לציבור נאמני א"י הנאחזים באהבה 

אליכם,  כותבות  אנו  הקודש,  באדמת 

מתוך  ישראל,  עם  יקרים,  אחים 

שחזרנו  לאחר  עצומה  התרגשות 

הביתה משבת ביפו. רצינו לבוא ולהיות 

להיות  אותם,  לראות  התושבים,  עם 

איתם, לחזק אותם ולהגיד להם: 'אנחנו 

דיברנו  הכנסת,  לבתי  נכנסנו  איתכם'. 

ועצם  המבוגרים  ועם  הילדים  עם 

היהודים  לתושבים  גרמה  שם  היותנו 

המעטים שבעיר לזרוח. הם כבר חשבו 

מכך  וההתרגשות  לב  מכל  שנשכחו 

שבאנו הייתה עצומה. 

כשכל  במוצ"ש,  היה  השיאים  שיא 

לעצמו  מדורה  הדליק  ישראל  עם 

הצתנו  אנחנו  שכונתו,  או  למשפחתו 

מדורה בלב היהודים שזועקים לחיזוק 

מריקוד  פעם  התרגשתם  מעמם. 

היה  זה  שם  בירושלים?  הדגלים 

כפול! לא בכמות הדגלים, ולא בכמות 

האנשים אלא בקידוש ה', בהתרגשות, 

בשייכות ובאכפתיות. בגאווה שהדגל 

שהוא  מה  וכל  לבן  הכחול  דגל  שלנו, 

מסמל אל מול הרוב הערבי בעיר. 

מתי בפעם האחרונה הייתם ביפו? 

ניסיתם פעם לחשוב איך זה שערבים 

משתלטים על העיר פשוט בגלל שלא 

כוחנו  בכל  נלחמנו  ממנה?  לנו  אכפת 

על גוש קטיף וכעת עלינו לרכז הרבה 

יש  הקיים.  על  לשמור  כדי  מאמצים 

לבוא  לבניה  שזועקת  אדמה  ביפו 

ולחזקה. #

Æמיקום∫ גוש דולב טלמונים שבמערב בנימין  ∞≥ דקות ממודיעין
 

בס¢ד

‰ÙÂ˙· È¯Â˙ ·Â˘ÈÈחרשהחרשה

ם∫ גוש דולב טלמונים שמיקום∫ גוש דולב טלמונים שבמערערב ב

 ∞µ≤≠µ∂∂∂∑∏∂ ≠ לפרטים∫  גיל
מרכז מידע אמנה ≠ ∞¥≥≠∞∂≥≠∞∞∏±

משפחות
צעירות

אוירה 
אידיאליסטית

חינוך
תורני איכותי

פעילות חברתית 
עניפה

ומלכדת
ביכנ¢ס¨ מקווה¨
מכולת¨ מעונות¨
גנים¨ משחקיה¨
ספריה¨ פינת חי

Æועוד

חרשה

בואו והצטרפו
לחדוות היצירה 

אתם מוזמנים להצטרף
לקהילה תוססת וצעירה הבונה ומקימה יישוב דתי בלב השומרון, סמוך לאריאל 

בנוף עוצר נשימה. לרשותכם: יחידות דיור מורחבות - 3 חדרי שינה, מעון, גן ילדים, 
גני שעשועים ומשחקיה

תרחיבו אופקים - תגיעו
לפרטים: משה 050-9010895

נופי–נחמיה

! ו נ ב ח ר ת ה



השבוע שהיה
י' סיוון - ט"ז סיוון
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י' סיוון

משה  המילואים  חיילי  שני  תשנ"ד: 

בוקרה וארז בן ברוך הי"ד נרצחו מירי 

מחבלים ליד מחסום ארז.

המדרדר  הביטחוני  המצב  בעקבות 

קריית  ליד  אוהלים  עיר  מוקמת 

הממשלה. ראשוני המקימים: כ–1000 

איש מתושבי מעלה לבונה.

י"ב סיוון

לכנסת  בבחירות  מהפך  תשנ"ו: 

יריבו  על  גובר  נתניהו  בנימין  ה–14. 

של  המרכזי  כשהקמפיין  פרס  שמעון 

נתניהו היה כנגד הסכם אוסלו וחלוקת 

ירושלים.

י"ג סיוון

מתתיהו  היישוב  הוקם  תשמ"ג: 

שבבנימין. היישוב נקרא ע"ש מתתיהו 

המכבים  משפחת  אבי  החשמונאי 

שפעל באזור.

ט"ו סיוון

תשמ"א: הוקמה המועצה המקומית 

ע"ש  שנקראה  שבבנימין  אריה  בית 

תנועת  ממנהיגי  אליעזר  בן  אריה 

חרות.

של  הימשכותה  בעקבות  תשס"א: 

מועצת  ע"י  נערכת  אוסלו  מלחמת 

יש"ע הפגנת ענק בכיכר ציון בירושלים 

את  לנצח  "חייבים  הסיסמא:  תחת 

ערפאת".

ט"ז סיוון

ממשלת  הסכמת  בעקבות  תש"ס: 

נערך  יש"ע,  יישובי  את  לעקור  ברק 

כ–  יש"ע.  בישובי  כללית  השבתה  יום 

20,000 ילדים עולים לירושלים להפגין 

ליד הכנסת ובערב נערכת הפגנת ענק 

בכיכר ציון בירושלים.

י"ז סיוון

לישיבה  חודר  מחבל  תשס"ב: 

ורוצח  שבאיתמר  "חיצים"  התיכונית 

הישיבה:  מתלמידי  שלושה  קר  בדם 

וגלעד  ריאחי  נתנאל  סיטון,  אברהם 

נוספים.  שניים  ופוצע  הי"ד  שטיגליץ 

הישיבה  שומר  ע"י  מחוסל  המחבל 

וקצין מילואים.

נרצח  לעופרה,  סמוך  הטי,  בצומת 

מירושלים,   50 בן  מלול,  אלברט 

מיריות. 

מקבלת  הממשלה  תשס"ד: 

הגירוש  תוכנית  את  קולות  ברוב 

)ההתנתקות(. #

במדרשה שני מסלולים: 	#

מסלול לסטודנטיות ומסלול שילוב   
לבנות שירות לאומי.

שיעורי המדרשה מועברים על ידי  	#

רבנים ורבניות ממיטב המלמדים,
בכל מקצועות התורה, אמונה,  

תנ"ך, הלכה ועוד...  
והכל באווירה באר–שבעית  	#

משפחתית, אווירה שמחה, חמה 
ומאירת פנים, ליווי אישי לכל תלמידה.

לבנות שירות לאומי: נותרו עדיין  	#

שיבוצים בחינוך, מרכזי למידה ועוד...
למתמידות הכרה אקדמית ממכללת  	#

חמדת הדרום ותלפיות.

את, שלא רוצה
עוד שיעור 'על הדרך',

שמחפשת מסגרת רצינית, 
בונה ומשמעותית,

שמוכנה להשקיע בלימוד 
התורה ובבניין האישיות, 

"בית מוריה" ו"איילת השחר", 
שמחים לבשר לך על פתיחת 

המדרשה בבאר–שבע.

בואי להעשיר
את עולמך הרוחני
מדרשה חדשה בבאר–שבע

סטודנטית, בת שירות

052-8308213 הרב נעם הכהן, ראש המדרשה: 
  052-8990264 הרב רונן סלע, מנהל המדרשה: 
052-8903982 אורלי:  

rmsela@yahoo.com
www.a-h.co.il

לפרטים:



ילדים שלנו בשם אומרם
ברל כצנלסון

"בית שהנפש
אחוזה ודבוקה בו"
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ברל כצנלסון נפטר בשנת תש"ה )1944(, 

העבודה  תנועת  של  הבולטים  ממנהיגיה 

הציונות  של  דעות  הוגה  ישראל,  בארץ 

ומקים  עורך  עיתונאי,  הסוציאליסטית, 

מוסדות ההסתדרות. ברל היה דמות מכרעת 

שבמשך  העבודה,  תנועת  מוסדות  בהקמת 

שימשו  המדינה  הקמת  לאחר  רבות  שנים 

דבר. בלט בתנועת  לכל  כמוסדות שלטוניים 

להתכחשות  שהתנגד  דעות  כהוגה  העבודה 

עם  של  הרוחני  ולקשר  היהדות  לערכי 

לזכרו  כתב  עגנון  ש"י  ישראל.  לארץ  ישראל 

הישוב  פני  את  שעיצבו  האנשים  ארבעת  כי 

הם "ברנר ורופין ורבינו הקדוש אברהם יצחק 

הכהן קוק וברל כצנלסון".

או   - אלינו  הבאים  רבים  "לרבים 

ואף  מרחוק  חופינו  אל  המובאים 

ללא–מעטים  גם  )וחוששני,  מקרוב 

הגדלים כאן או היילודים כאן( - עדיין 

ותפקידנו  בית.  הזה  החוף  הפך  לא 

הארץ  את  להם  לעשות  הוא  החינוכי 

שהצמיח  הרוחני  העולם  ואת  הזאת, 

ודבוקה  אחוזה  שהנפש  לבית  אותה, 

בו. וזה לא יושג בלי אווירה של אהבה–

כבוד–בלתי–מזויף,  ללא–חשבונות, של 

של הידבקות בעם ובגורלו ובתולדותיו 

הטראגיות, בערכיו הרוחניים, ביצירתו 

החיה ובחזון תקומתו, אשר יסודותיה 

ה'מוסריים'  וה'אנושיים',  ה'לאומיים' 

להפרדה  ניתנים  וה'סוציאליים' 

לא  אך  ובנוסחאותינו,  במילוננו  רק 

בהתגלמותה החיה. 

אל  זורק  איננו  ויוצר  מחדש  דור 

הוא  הדורות.  ירושת  את  האשפה  גל 

בוחן ובודק, מרחיק ומקרב. ויש שהוא 

עליה.  ומוסיף  קיימת  במסורת  נאחז 

יורד לגלי גרוטאות, חושף  ויש שהוא 

מחלּודתן,  אותן  ממרק  נשכחות, 

שיש  קדומה,  מסורת  תחילה  מחזיר 

 בה כדי להזין את נפש הדור המחַדש. 

מאד  קדום  משהו  העם  בחיי  יש  אם 

את  לחנך  כדי  בו  שיש  מאד,  ועמוק 

הבאות,  לקראת  אותו  ולחסן  האדם 

המהפכה  ממידת  בזה  יהא  האם 

להתנכר לו?" #

)מתוך כתביו(



ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 6 

זהה את המקום

9

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' י"א סיוון. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

פתרון החידה משבוע שעבר: המצודה - בניין המשטרה.

ששימשה  'המצודה'  של  תמונה  לכם  הצגנו  שעבר  בשבוע 

מצודה  אותה  צוף.  נווה  ביישוב  הבריטית  המשטרה  כבניין 

לקרקע  שעלו  הראשונים  הגרעינים  התגוררו  בו  המקום  הייתה 

גוש אמונים. התנאים באותה  במסגרת ההתיישבות של תנועת 

היו קשים. כל משפחה קיבלה חדר אחד קטן, ברז אחד במרכז המצודה שימש  מצודה 

את כולם, מתקן שירותים אחד שירת מספר משפחות והחשמל סופק באמצעות גנרטור. 

הקשיים הרבים הביאו חלק מהמשפחות לעזוב עד שהגיעו למצב של 7 משפחות בלבד 

שגרו במצודה. בערב אחד גורלי מגיע חנן פורת למצודה ושואל: "נשארים או נוטשים?" 

המשפחות שהבינו כי זוהי שעת הכרעה ענו אחד אחרי השני: "נשארים." ב"ה, הנחישות 

שהראו אותן 7 משפחות הוכיחה את עצמה והיום מונה נווה צוף כ–210 משפחות כן ירבו. 

מצודות מסוג זה הוקמו בעוד מספר מקומות ביש"ע ביניהם ביישוב שאנור בצפון השומרון 

ובמצדות יהודה היא בית יתיר בדרום הר חברון.

עמית  צוף,  מנווה  מעוז  עילי  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

יישלחו  הפרסים  הכבוד!  כל  סבא.  מכפר  פריטיינג  ואלון  מירושלים  שטרנברג 
בעוד כשבועיים.   שבת שלום! #

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  תקציר 

אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. 

מתברר לו שחזר בזמן. הוא פוגש בשוב, אדם 

למסע  יוצאים  הם  כי  לו  המספר  מסתורי, 

ושומרון. לאחר  ביהודה  בעקבות ההתיישבות 

ששוחרר  המערבי,  בכותל  מבקרים  שהם 

במלחמת ששת הימים, הם מגיעים שוב לכפר 

עציון שהוקם מחדש לאחר המלחמה.

ּבַּכְפַר  מּוְקָסם  לְהַּבִיט  הְִמִׁשיְך  אֹוִריאֵל 

הּוא  ּכִי  הָיָה  נְִרֶאה  ֵמחָדָׁש.  וְנִבְנָה  חַָרב  ֶׁשנִבְנָה, 

לּו ׁשּוב  עַד ׁשָּקָרא  ָׁשעֹות,  ָׁשם  לַעֲמֹוד  ְמסּוּגַל 

לָבֹוא אַחֲָריו, ּכִי הֵם צְִריכִים לְהְַמִׁשיְך. "אֲנִי רֹוצֶה 

ֶאת  לְהָסֵב  ִמּבְלִי  אֹוִריאֵל  עָנָה  ּכָאן",  לְהִָּׁשאֵר 

צְִריכִים  אֲנְַחנּו  ּבֹוא,  ֶאפְָׁשִרי.  ּבִלְִתי  "זֶה  ַּמּבָטֹו. 

לְהְַמִׁשיְך הָלְָאה".

הַּכְפַר,  לְעֵבֵר  אְַך  הָלְָאה,  הְִמִׁשיְך  אֹוִריאֵל 

ּכְִאילּו ֹלא ָׁשַמע ִמילָה ִמְדבַָריו. "אֹוִריאֵל!" ָקָרא 

אַחֲָריו ׁשּוב. "אֹוִריאֵל, חֲזֹור הֵנָה ִמּיָד!" אֹוִריאֵל 

הְִמִׁשיְך לֶָרֶדת ּבְמֹוַרד הַּגִבְעָה. הּוא חָׁש ּכִי ׁשּוב 

ְמהִיִרים,  ּבִצְעִָדים  ּבְעְִקבֹוָתיו  לָלֶכֶת  ַמְתִחיל 

וְכְִתגּובָה ּגַם הּוא הִֵחיׁש ֶאת צְעָדָיו וְהֵחֵל לָרּוץ. 

עַד ְמהֵָרה, הִִׂשיג אֹותֹו ׁשּוב.

הֹולְֵך?"  אַָּתה  לְָאן  לִי  לְהְַסּבִיר  מּוכַן  "אַָּתה 

ָׁשאַל אֹותֹו ׁשּוב ּבְקֹול חָמּור. "לִכְפַר עֶצְיֹון" עָנָה 

נִיַמת  ּכֹל  ּבְִׁשאֵלָתֹו  הָיְָתה  ֹלא  ּכְִאילּו  ּבְפְַׁשטּות, 

ּכַעַס.

צְִריכִים  אֲנְַחנּו  לְָׁשם,  לָלֶכֶת  יָכֹול  ֹלא  "אַָּתה 

"ּכִי...  "לָָמה?"  ֶׁשלָנּו".  הַּבָָאה  לַַּתחֲנָה  לְהְַמִׁשיְך 

ּכִי... אַל ִּתׁשאַל ְׁשאֵלֹות, אֲנִי ְמאְַרּגֵן ֶאת הַַּמָסע 

הַּזֶה וְאֲנִי ַמְחלִיט - אַז ָקִדיָמה!" ָאַמר ׁשּוב ּבְקֹול 

ְמרּוגַּז ּופָנָה לַחֲזֹור, אְַך אֹוִריאֵל ֹלא זָע ִמְמקֹומֹו.

ָאַמר  ֶׁשלָנּו"  הַַּמָסע  ֶׁשזֶה  ָאַמְרָּת  "ִאָּתה 

אֹוִריאֵל ּבְקֹול ָׁשֵקט. ׁשּוב עָצַר ִמּלֶכֶת וְהִּבִיט ּבֹו. 

"ּבָרּור ֶׁשזֶה הַַּמָסע ֶׁשלָנּו, אֲבָל אֲנִי מֹובִיל אֹוְתָך 

ּבֹו וְהִגִיעַ הַּזְַמן ֶׁשנְִתַקּדֵם". "ַמה יְִקֶרה ִאם נִָּׁשאֵר 

עֹוד ּכַָמה יִָמים, אֲנִי רֹוצֶה לְִראֹות ֶאת ּכְפַר עֶצְיֹון 

ִמָּקרֹוב, לַעֲזֹור לָהֶם בַֹעֲבֹודָה".

זֶה.  ֶאת  לַעֲׂשֹות  יָכֹול  ֹלא  "אַָּתה  נֱֶאנַח  ׁשּוב 

זֶה  ְמאֹוד.  ְמסּוּכָן  זֶה  ּבַזְַמן,  לְהְִתעֵָרב  לָנּו  ָאסּור 

הָיִיָת  אֵיך  ּוּבֶעִָתיד.  ּבַהֹוֶוה  ּדְבִָרים  לְַׁשּבֵש  יָכֹול 

ֵמּגִיב ִאם הָיִיָת רֹוֶאה ּבְַרחֹוב ֶׁשלְָך, יֶלֶד ֵמהָעֲִתיד, 

ּבִלְבּוׁש מּוזָר? הֵם יְכֹולִים לִפְגֹועַ ּבְָך".

"אֲבָל זֶה ֹלא ּכֵיף ּכָכָה, ְסָתם לַעֲבֹור ּבֵין ַּתחֲנָה 

לְַּתחֲנָה" ָרַטן אֹוִריאֵל. ׁשּוב ָׁשַתק וְהְִרהֵר. "נְנֶַּסה 

נְַמִׁשיְך  "ּבֹוא  לְבָסֹוף.  ָאַמר  ַמֶׁשהּו"  עַל  לַחֲׁשֹוב 

הָלְָאה ּבֵינְַתיִים".

וְהָלְַך  ּבְֵריָרה  לֹו  ֶׁשאֵין  הֵבִין  אֹוִריאֵל 

ּבְעְִקבֹוָתיו.

המשך בשבוע הבא...


