
המשך בעמ' 11

ערבות הדדית - המפתח לשיבת ציון

דבריםעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אב תשס"ז   56 גליון 

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:24 	19:22 	19:17 	19:24 	19:14 	19:09 כניסה	
20:24 	20:24 	20:28 	20:27 	20:25 	20:24 יציאה	

הרב יגאל קמינצקי - רב חבל עזה תובב"א וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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בתי ב חורבן  יום  באב  ט'  ערב  זו,  שבת 
מקדשנו, אנו קוראים בתורה כיצד לאחר 
והכנה  קשה  "טירונות"  שנות  ארבעים 
לכניסה לארץ, חוזר משה רבנו ומגולל בהרחבה 
את חטא המרגלים שאירע בט' באב לוודא שחטא 
זה לא יחזור. ידוע המדרש המפורסם העומד על 
)חטא  ההוא,  בלילה  העם  "ויבכו  ביניהם:  הקשר 
בכיתם  אתם  לישראל  הקב"ה  א"ל  המרגלים(, 
בכיה של חינם ואני אקבע לכם בכיה של דורות", 
בכיה לדורות על חורבן שני בתי המקדש והגלות 
הנוראה על כל מוראותיה שבאו בעקבות כך. לא 
כבד  מחיר  ישראל  עם  שילם  שבגינו  חטא  היה 
חמור  המרגלים  חטא  מדוע  זה.  חטא  כמו  כ"כ 
עבד  ישראל  עם  שבו  העגל,  מחטא  אפילו  יותר 
היותר  זרה הנמנית על אחת מג' עבירות  עבודה 
בהן  שיש  א'(,  ה',  התורה  יסודי  )רמב"ם  חמורות 
)רמב"ם,  העבירות  שבין  החמור  ה' שהוא  חילול 
שבועות י"ב, ב', "חלול ה' המקודש שהוא הגדול 
מכל העוונות"(, כשע"ז היא החמורה שבהם שהיא 

כפירה בכל? 
ובעל כורחנו צריך לומר שיש חילול ה' נורא 
ובירושלמי  ו',  כ"ב,  רבה  בויקרא  מצינו  מזה: 
ע"ז  לישראל על  "שוויתר הקב"ה  א':  ט',  נדרים 
שנאמר ואתם בית ישראל איש גלוליו לכו עבדו 
הקב"ה  עוד."  תחללו  לא  קדשי  שם  וגו'...ואת 
מחזיר את עם ישראל לארץ ישראל למרות היותו 
עובד ע"ז כמובא ביחזקאל )ל"ו י"ז - כ'(: "... ֵּבית 
יְִׂשָרֵאל יְֹׁשִבים ַעל ַאְדָמָתם... ְּכֻטְמַאת הַּנִּדָה הָיְָתה 
ֲעֵליהֶם  ֲחָמִתי  וֶָאְׁשּפְֹך  )גילוי עריות(  ְלָפנָי:  ַדְרּכָם 

דמים(  )שפיכות  הָָאֶרץ  ַעל  ָׁשְפכּו  ֲאֶׁשר  הַּדָם  ַעל 
אָֹתם  וָָאִפיץ  זרה(.  )עבודה  ִטְּמאּוהָ:  ּוְבגִּלּוֵליהֶם 
ַּבּגֹויִם... וַּיָבֹוא ֶאל הַּגֹויִם ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשם וַיְַחְּללּו ֶאת 
ֵׁשם ָקְדִׁשי ֶּבֱאמֹר ָלהֶם ַעם ה' ֵאֶּלה ּוֵמַאְרצֹו יָָצאּו." 
עבירות  ג'  של  התמשכותם  בשל  אינו  ה'  חילול 
חמורות אלו, אלא בשל הימצאותו של עם ישראל 

בגלות, וניתוקו מארצו.
ָקְדִׁשי  ֵׁשם  ַעל  "וֶָאְחמֹל  כ"ד(:   - כ"א  שם,  )שם, 
ֲאֶׁשר ִחְּללּוהּו ֵּבית יְִׂשָרֵאל ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר ָּבאּו ָׁשָּמה... 
ּכֹה ָאַמר ה'... ֹלא ְלַמַענְכֶם ֲאנִי עֶֹׂשה ֵּבית יְִׂשָרֵאל 
ִּכי ִאם ְלֵׁשם ָקְדִׁשי ֲאֶׁשר ִחַּלְלֶּתם ַּבּגֹויִם ֲאֶׁשר ָּבאֶתם 
ָׁשם: וְָלַקְחִּתי ֶאְתכֶם ִמן הַּגֹויִם... וְהֵֵבאִתי ֶאְתכֶם ֶאל 
לארצו  ישראל  עם  את  הקב"ה משיב  ַאְדַמְתכֶם." 
תוקנו  לגלות  שגרמו  העבירות  ששלשת  למרות 
שם:  כנאמר  לארצו  ישראל  עם  שיבת  לאחר  רק 
ַָרְקִּתי ֲעֵליכֶם ַמיִם ְטהֹוִרים  )שם, שם כ"ה - כ"ח(: "וְז
ֲאַטהֵר  ּגִּלּוֵליכֶם  ּוִמּכָל  ֻטְמאֹוֵתיכֶם  ִמּכֹל  ּוְטהְַרֶּתם 
ֶאֵּתן  ֲחדָָׁשה  וְרּוַח  ָחדָׁש  ֵלב  ָלכֶם  ַָתִּתי  וְנ ֶאְתכֶם: 
ַָתִּתי  וְנ ִמְּבַׂשְרכֶם  הֶָאֶבן  ֵלב  ֶאת  וַהֲִסֹרִתי  ְּבִקְרְּבכֶם 
וְָעִׂשיִתי  ְּבִקְרְּבכֶם  ֶאֵּתן  רּוִחי  וְֶאת  ָּבָׂשר:  ֵלב  ָלכֶם 
וֲַעִׂשיֶתם:  ִּתְׁשְמרּו  ּוִמְׁשָּפַטי  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחַּקי  ֲאֶׁשר  ֵאת 
ִלי  וִהְיִיֶתם  ַלֲאבֵֹתיכֶם  נַָתִּתי  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  וִיַׁשְבֶּתם 
כן,  אם  למדנו  ֵלאלקים."  ָלכֶם  ֶאהְיֶה  וְָאנֹכִי  ְלָעם 
שחילול ה' היותר גדול הוא הנתק בין עם ישראל 
לא  ח"ו  שהקב"ה  לחשוב  לגויים  הגורם  לארצו, 
משה  וכדברי  והבטחתו,  רצונו  את  לממש  יכול 
רבנו במרגלים... ואמרו הגויים... מבלתי יכול ה' 
להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם 

וישחטם במדבר. 
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נ
תענית:  במסכת  בגמרא  אמר 

"חמישה דברים אירעו את אבותינו 

וחמישה  בתמוז  עשר  בשבעה 

על  נגזר  באב  בתשעה  באב...  בתשעה 

הבית  וחרב  לארץ,  יכנסו  שלא  אבותינו 

בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה 

בשמחה".  ממעיטין  אב  משנכנס  העיר. 

בני  נדודי  את  המסכמת  השבוע  בפרשת 

הראשון  האירוע  גם  נזכר  במדבר,  ישראל 

חטא  לאחר  באב.  בט'  לאבותינו  אירע  אשר 

המרגלים נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ: 

"ִאם יְִרֶאה ִאיׁש ּבֲָאנִָׁשים הֵָאֶּלה, הַּדֹור הָָרע הַּזֶה ֵאת, 
הָָאֶרץ הַּטֹובָה, ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי, לֵָתת ַלֲאבֵֹתיכֶם..." 
בטוב  זה  דור  שכפר  כיוון  ל"ה(.  א',  )דברים 

הארץ לא זכה בה. שני יוצאי דופן זכו להיכנס 

יפונה.  בן  וכלב  נון,  בן  יהושע  ישראל.  לארץ 

קבורתם  ומקום  יחדיו,  נקברו  אף  )שניהם 

מצפון  חארת'  כיפל  בכפר  בשומרון  נמצא 

לאריאל(. הסיבה לכניסתו של כלב בן יפונה 

לארץ מוזכרת בספר במדבר )י"ד, כ"ד(: "ֵעֶקב 

וַהֲִביאִֹתיו,  ַאֲחָרי  וַיְַמֵּלא,  ִעּמֹו,  ַאֶחֶרת  רּוַח  הָיְָתה 
יֹוִרֶׁשּנָה". כלב  ְַרעֹו,  וְז ָׁשָּמה,  ּבָא  ֲאֶׁשר  הָָאֶרץ  ֶאל 
ניסה לשכנע את ישראל כי המרגלים טועים 

וכי הארץ היא ארץ זבת חלב ודבש. אמנם לא 

הצליח אך על "הרוח האחרת" שהביא עמו, 

זכה להיכנס לארץ.

השני  באירוע  גם  מתבטא  הרוח  עניין 

שאירע בט' באב - חורבן בית ראשון. ירמיהו, 

הנביא מענתות שבארץ בנימין, שחי וניבא על 

ירושלים בתקופת החורבן, זועק ומוכיח את 

עם ישראל: "ִּכי ֶׁשֶקר נְִסּכֹו, וְֹלא רּוַח ּבָם" )ירמיהו 

נ"ה, י"ז(. כיוון שעם זה אין בו רוח, אותה "רוח 

אחרת" שהייתה לכלב בן יפונה, ה' החריב את 

ירמיהו  מנבא  החורבן  בנבואת  אף  ירושלים. 

ִמְדּבָר",  ְלרּוַח,  עֹוֵבר,  ְּכַקׁש  "וֲַאִפיֵצם,  כ"ד(:  )י"ג, 

ְנִי  ובהמשך מפרט )שם, נ"א, א'(: "ּכֹה, ָאַמר ה', הִנ

ֵמִעיר ַעל ּבֶָבל, וְֶאל יְֹׁשֵבי ֵלב ָקָמי רּוַח, ַמְׁשִחית".
70 שנה לאחר חורבן בית ראשון זכו הגולים 

כל  ונחמיה.  עזרא  לשוב אל עריהם בהנהגת 

ּכֶֹרׁש  רּוַח  ֶאת  ה',  "הִֵעיר  לאחר  זאת התאפשר 

ֶאת  הֱָאֹלקים,  הִֵעיר  ש"ְלכֹל  ולאחר  ּפַָרס..."  ֶמֶלְך 
רּוחֹו, ַלֲעלֹות ִלְבנֹות, ֶאת ֵּבית ה' ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם". 
אך עבר הזמן ועם ישראל שב לחטוא. כעונש 

הביא עליהם ה' את טיטוס מלך רומא, אשר 

החריב את בית המקדש השני. בשער הניצחון 

שבנה טיטוס ברומא נראים שבויי המלחמה 

ביהודה מובלים לשבי ועל גביהם כלי מקדש 

שנשדדו. בולטת ביותר היא המנורה. תבליט 

היום,  ירושלים.  לחורבן  להיות סמל  זה הפך 

"מכון  בירושלים  הוקם  ארצנו,  אל  כששבנו 

המקדש  בית  לקראת  שמתארגן  המקדש" 

השלישי, וכחלק מההכנות הם בונים את כלי 

המקדש. כאשר בנה המכון דגם של המנורה, 

הוחלט  לבסוף  אותה.  להציב  היכן  התלבטו 

להציב אותה במרכז הקרדו בירושלים, ברחוב 

הרומאי שמסמל יותר מכל את חורבן ירושלים 

בו  המקום  אלילית.  רומאית  לעיר  והפיכתה 

להיכנס פעם בשנה, בתשעה  יהודים  הורשו 

המקדש.  בית  חורבן  על  לבכות  כדי  באב, 

יותר  שמסמלת  המנורה  הוצבה  שם  דווקא 

מכל את תקומת עם ישראל ומדינת ישראל.

ביתר  נפילת  הנוספים,  האירועים  שני 

להזמנות: 054-4508980 צביקי

שירים הקולחים מהמיית הלב וצורבים על הדף את אשר הרגשנו וחווינו. שירים הזועקים 

מקירות ליבנו את הקינה, הכאב, החורבן שראינו. שירים פשוטים המהווים גם תיעוד 

מרתק ומרטיט לפני ולפנים של קורות נימי הנפש בימי הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון

מחיר: ₪40

חדש!
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וחרישת העיר שזורים אחד בשני. לאחר חורבן 

ייבנה  היהודים שתוך 70 שנה  קיוו  שני  בית 

בית המקדש השלישי, כמו שהיה בין חורבן 

בית ראשון לשני. אך בשנת 132 למניינם, 62 

לאחר חורבן בית שני, חרש אדריאנוס קיסר 

את העיר ירושלים. לרוב חושבים כי חרישת 

הוא  ההיפך  העיר,  החרבת  פירושה  העיר 

הנכון. חרישת העיר זהו טקס רומאי קדום בו 

יושב הקיסר על מחרשה ומסמן את גבולות 

העיר הרומאית שעתידה לקום. כאשר חרש 

אדריאנוס את ירושלים, הוא סימן את גבולות 

שתקום  קפיטולינה"  "אליה  האלילית  העיר 

על חורבותיה. מעשה זה שבר את רוח העם 

הבית  ייבנה  בודדות  שנים  שעוד  שקיווה 

השלישי. שבירת הרוח הייתה אחת מהסיבות 

המרכזיות שהובילו את יהודה לפתוח במרד 

בר כוכבא. סופו של המרד היה כאשר פליטים 

המזוהה  ביתר  לעיר  התקבצו  יהודה  מכל 

הכפר  יד  על  יהוד"  אל  "ח'רבת  עם  כיום 

בתיר בצפון גוש עציון. בט' באב נפלה ביתר, 

ובפועל הסתיים המרד. פליטים בודדים ברחו 

למערות מדבר יהודה וניסו להינצל, אך ללא 

בסופו  נחל  כוכבא  בר  מרד  אמנם  הועיל. 

כאן  אנו  התוצאה,  במבחן  כיום  אך  כישלון, 

במדינה עצמאית אשר לוחמיה מחונכים על 

עוז רוחו וגבורתו של בר כוכבא.

ט' באב מלמדנו שיש חשיבות גדולה לרוח 

שמנחה אותנו. שנתיים לאחר הגירוש מגוש 

קטיף וצפון השומרון התברר ביתר שאת כי 

המפעמת  הרוח  את  נוטש  ישראל  עם  אם 

ונחרב  הולך  החומר  גם   - היווסדו  מאז  בו 

בין  ימי  קשים.  מאורעות  אותו  ופוקדים 

המיצרים הם ימים בהם יש לחזק את הרוח 

ואם נשאף ונדבק ברוח זו, אזי יהפוך יום זה 

"מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב". #

סיורי בית ספר שדה עפרה

בשיתוף המועצות האזוריות שומרון ובנימין

# יב' אב 27.7.07

"תכלת המדבר" - נרד אל מעיינות פרת 

ומבוע אשר בספר המדבר, ונסיים בביקור 

בפתיל תכלת )מחיר מיוחד(.

# יב' אב 27.7.07

סיורים לעומק התנ"ך - שתי "צרידה" 

- פדואל: חרבת בינתבר וחרבת בלטה. 

בהדרכת ז'אבו ארליך.

#  יב' אב 27.7.07

אקולוגיה ומפגעים סביבתיים בשומרון 

בעקבות גדר ההפרדה והשלכותיה.

נשמח לראותכם!  לפרטים נוספים:

בי"ס שדה עפרה    02-9975516

אודיה 4052-6070916אופקים

יעל 5052-6070169אילת

רחל 3052-8903973באר-שבע

רעיה 2050-8334251בית שאן

בת-חן 3057-5245234בת-ים

נעמה 2054-4320550גבעת זאב

רונית 1052-3466385הוד השרון

יפעת 1052-5761444הזורעים- גליל תחתון

יעל 4052-3795008חדרה- אור עקיבא

ענבל 2052-4314952טירת הכרמל

ליאת 1052-4234129חל"ד ירושלים

אושרה 3054-6234975כרמיאל

רביבית 4052-2938704לוד

ענבל 3050-6807552מבשרת ציון

נעם 1052-4317106מודיעין

במרכזים להעמקת הזהות היהודית
נותרו מספר תקנים פנויים לשנה"ל תשס"ח:

מחפשת
הצטרפי אלינו!רוצה להשפיע?משמעותי ומאתגר?שירות לאומי

מלכי 1054-4955667מעלות וגליל מערבי

סיגלית 1052-5664465נתניה

אסתר 2054-2106975עכו

שירית 3052-8957618עפולה

יניב 1052-8308383ערד

מיכל 3050-6557171קרית אתא

אביגיל 1054-4816061קרית שמונה

מתן 1050-2393202רעננה

ליזי 2052-3114551שדרות

עירית 2052-8396479שעלבים

קרינה 2052-4767373חל"ד תל-אביב

עדי 1054-6668387ידידים

סיון 2052-5665968מבראשית

חנה 054-2242533 1 אשדוד

מיכל 050-6557171 4 מגדל העמק

www.mercazim.org בית הדפוס 11, ת"ד 34513 ירושלים  91344 • 

המרכזים איגוד 
האגף לתרבות תורניתמשרד החינוךלהרגיש, לגעת, להתחבר...להעמקת הזהות היהודית

המרכזים להעמקת הזהות היהודית פועלים בלב האוכלוסייה החילונית, בבתי הספר הממלכתיים, 
השירות  מובילות בנות  במרכזים  הפעילות  את  קליטה.  ובמרכזי  וקשישים  נוער  בגנים, במועדוני 
הלאומי, והיא עוסקת בנושאים שונים הקשורים לזהות יהודית ולחינוך יהודי-ציוני ערכי, כשמטרתה 
- חיזוק הסולידריות והמכנה המשותף בעם, יצירת גשר וקשר בין דתיים וחילונים, והעמקת הידע 

של התלמידים במורשת ישראל ובתרבות היהודית העשירה, על ערכיה, סמליה ומנהגיה 
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השבוע  בתחילת  הקימו  קטיף  גוש  חקלאי 

הממשלה  ראש  משרד  מול  מחאה  מאהל 

למאבקם  מודעות  לעורר  בניסיון  בירושלים 

בזמן  מהם  שנלקחו  הפרנסה  מקורות  להשבת 

הגירוש. 

שיותר  כמה  לרתום  המאהל  הקמת  מטרת 

כוחות וחלקים בציבור הישראלי למאבקם, ואכן 

דיירי  את  ולעודד  לחזק  הגיעו  רבים  מבקרים 

מאהל המחאה. בין הבאים שרת החוץ ציפי לבני, 

סיעות  מכל  כנסת  וחברי  ישי  אלי  התמ"ת  שר 

הלאומי  האיחוד  ועד  בשמאל  ממר"צ  הבית 

בימין, שהגיעו לתמוך ולשמוע על מצוקתם של 

גם  הגיעה  החקלאים שגורשו מנחלתם. למקום 

עורר  שבואה  סל"ע  מנהלת  ראש  שמעון,  צביה 

ראשון  ביום  הנוכחים.  לבין  בינה  חריף  ויכוח 

הממשלה  ישיבת  בעת  בבוקר   10:00 בשעה 

ועד מתיישבי גוש קטיף יציין השנה את יום 

הזיכרון לגירוש תחת הכותרת: "הזוכר את העבר 

לגוש  הזיכרון  יום  אירועי  העתיד".  את  יבנה 

קטיף וצפון שומרון יתקיימו השנה ביום רביעי 

)25.7.07(, התאריך בו פשטו  י' באב התשס"ז, 

היישובים  על  שחורים  לבושי  גדולים  כוחות 

בניסיון לחלק את צווי הגירוש למתיישבים.

שנכתב  תורה  ספר  יובא  בבוקר   9:00 בשעה 

במיוחד למחסום כיסופים ומשם תצא תהלוכה 

ל–  11:00 השעות  בין  במקביל  נתיבות.  לכיוון 

"זוכרים" במכללת חמדת  16:00 יתקיים מעמד 

ובו  הדרום סמוך למתחם הבבא סאלי בנתיבות 

סרטים,  אישיים,  סיפורים  פאנלים,  שיעורים, 

אחה"צ  ב–16:30  ותערוכה.  תיאטרון  הצגות 

נזכור ונחזור
יום הזיכרון לחורבן גוש קטיף וצפון שומרון

תמיכה ואהדה במאבק חקלאי גוש קטיף

תפילה  עצרת  סאלי  הבבא  במתחם  יתקיימו 

בספר  האותיות  כתיבת  וטקס  ישראל  עם  למען 

הכיסופים. לאחר מכן, בשעה 18:00 תצא שיירה 

הכותרת  תחת  לעצרת  שדרות  לעבר  כתומה 

לגבורה  מחולשה  לבניין  מחורבן   - כיוון  "משנים 

ספר  הכנסת  תתקיים  העצרת  בסיום  וניצחון". 

עד  בשדרות  אלה"  "במשכן  למשמרת  התורה 

לחזרתנו לגוש קטיף במהרה בע"ה. בעצרת תשיר 

לכל  "נשוב  השיר:  את  ירושלים"  "פרחי  מקהלת 

אביטל  חנן  המנצח  שכתב  מיוחד  שיר   - יישוב" 

לציון שנתיים לגירוש. מילות הפזמון הן: יחד עוד 

/ אל החופים  יישוב  כל  / בראש מורם אל  נשוב 

נמלא  ליבנו   / הזית  ועץ  התמר  אל   / הבית  ואל 

געגועים / וכאן אנחנו נשבעים. #

ראש  משרד  מול  הפגנה  החקלאים  קיימו 

יותר  ומאוחר  חקלאיים  כלים  בליווי  הממשלה 

פרס  שמעון  הנכנס  לנשיא  ברכה  אגרת  שיגרו 

איחוי   - המרכזית  במשימה  הצלחה  לו  ואיחלו 

עמו  להיפגש  ביקשו  החקלאים  בעם.  הקרעים 

המחאה  למאהל  להגיע  אותו  והזמינו  בהקדם 

ממר"צ  וילן  אבשלום  ח"כ  למחאתם.  להקשיב 

ועדת  בהקמת  תמיכה  הביע  למאהל  שהגיע 

לפתור  מנת  על  החוק  ובשינוי  מיוחדת  שרים 

את מצוקת חקלאי גוש קטיף. הוא הבטיח לגייס 

את הלובי החקלאי בכנסת ואף את סיעת מר"צ 

כדי להגיע לפתרון משבר החקלאים בגוש קטיף. 

יו"ר הכנסת לשעבר, ח"כ ראובן ריבלין שהגיע 

יחד עם יו"ר סיעת הליכוד גדעון סער תמכו אף 

הם בשינוי מיידי של חוק פינוי–פיצוי. בישיבת 

שהתקיימה  הלאומי–מפד"ל  האיחוד  סיעת 

מהסחבת  חלק  כי  התברר  המחאה  במאהל 

תשלום  מאי  נובע  קטיף  גוש  עקורי  בשיקום 

לאחד  שילמה  לא  סל"ע  שמנהלת  עבודה  שכר 

מעורכי הדין אותו שכרה. חברי הסיעה הצהירו, 

כי ידרשו ממנכ"לי משרד ראש הממשלה ומשרד 

החקלאות להגיע לפתרונות יסודיים ולפצות את 

החקלאים, בין היתר גם על אובדן עונות ושיווק 

תוצרת בחו"ל. לא רק מפורסמים הגיעו למאהל 

לחזק  והגיעו  במקום  שעברו  אזרחים  המוני  גם 

ועשרות  לחקלאים  טובה  מילה  ולומר  לעודד 

בצופר  והשתמשו  המאהל  ליד  שעברו  נהגים 

המכונית כדי להביע תמיכה במאבק. #
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שישי,  ביום  התכנסה  המתחדשת  יש"ע  מליאת 

ליושב  ובחרה  באריאל,  התשס"ז  תמוז  כ"ז  שעבר 

ראש את דני דיין )51( תושב מעלה שומרון ולסגניתו 

דיין, תושב מעלה  )56( מקדומים.  את שרה אליאש 

שומרון למעלה מ-20 שנה היה בעבר מזכ"ל תנועת 

התחייה ומועמדה לכנסת. הוא איש עסקים בתחום 

ושומרון  יהודה  במכללת  לכלכלה  ומרצה  ההיי-טק 

באריאל. סגניתו, שרה אליאש,  מתגוררת בקדומים 

מאז הקמת הישוב. היא עמדה עד לאחרונה בראש 

בשנת  היווסדה  בקדומים, מיום  להבה  אולפנת 

של  היסודי  הספר  בית  את  ניהלה  כן  ולפני  תשמ"ב, 

הישוב. לאחר שנבחר אמר דיין את הדברים הבאים:

של  ראשון  שלב  מסכמת  המתחדשת"  "ישע 

ההתארגנות שלה. מוטלת עלינו חובה לנהל שיח כן, 

אמיתי, רצוף ומתמשך גם עם אנשי גב ההר וגם עם 

אנשי שפלת החוף ולב הארץ. עם אלה וגם עם אלה. 

שהניסיון  לי  אמרו  מאד.  חשובה  המחנה  אחדות 

ובה  הלאומי  המחנה  מרכיבי  כל  את  בתוכנו  לאגד 

הוא  הרחב  הישראלי  הציבור  על  להשפיע  בעת 

לעשות  נחוש  אני  ובכן,  המעגל.  את  לרבע  ניסיון 

ניסיון אמיתי ולהשקיע מאמץ גדול בריבוע המעגל 

הזה. אינני מוכן לוותר ללא קרב לא על אלה ולא על 

אלה. נעם ארנון איננו עדי מינץ ועדי מינץ איננו יגאל 

על  רב  שהמאחד  הבינו  שלושתם  אבל  כהן–אורגד. 

המבדיל, והמטרה המשותפת כה חשובה וכה חיונית 

וכה גדולה, שיש בה מקום לגוונים השונים של הצבע 

הכתום. את שולי הגלימה הזו אני רוצה להרחיב. גם 

וייס  דניאלה  לכת,  מרחיק  מעט  נשמע  זה  היום  אם 

ורון נחמן יכולים וצריכים להיות כאן. בני קצובר ובני 

ואלפי  יצהר  כאן.  להיות  וצריכים  יכולים  כשריאל 

של  צד  באותו  הן  המתרס,  צדי  משני  אינן  מנשה 

התודעה ושינוי  המחנה  אחדות 

המתרס בו כל הנוכחים כאן מצויים גם הם. בוודאי 

ובוודאי שהעוינות והחשדנות והמשטמה בין חלקי 

וכצעד  להיפסק!  חייבים  להיפסק.  חייבים  המחנה 

ראשון אנחנו חייבים למסד מנגנונים של הידברות: 

אם  נכון:  תיחמונים.  בלי  כנה,  פשוטה,  הידברות 

נצליח להרחיב את השורות הויכוחים יהיו לוהטים 

וייתכן  יותר.  תכופים  יהיו  הדעות  חילוקי  יותר, 

מעמד.  תחזיק  לא  החבילה  פקודה  שביום  אפילו 

אבל כל עוד נהיה ביחד, נוכל לעשות דברים הרבה 

כל  מאשר  משמעותיים  יותר  והרבה  גדולים  יותר 

אחד בנפרד. 

יחד עם זאת, יש לומר בגלוי: לא נוכל לשעבד את 

הרחב,  הציבור  עם  השיח  את  העיקרית,  משימתנו 

להשתהות  נוכל  לא  לאחדות.  והאמיתי  הכן  לניסיון 

הכושר  שעת  נדירה.  כושר  שעת  לפנינו  כי  כך,  עם 

היא, לפי תחושתי, נדירה וייחודית, לא רק מן הסיבות 

רואים  הכל  נכון,  השטח.  פני  על  בגלוי  הנראות 

מדיניות  של  הקולוסאלי  הכישלון  את  בבירור  היום 

והחיזבאללה  שהחמאס  רואים  הכל  נכון,  הנסיגות. 

של  והימצאותו  ממנו,  שנסוגונו  מקום  בכל  שולטים 

על  השתלטותם  בפני  היחיד  המחסום  הוא  צה"ל 

יהודה ושומרון. נכון, זו שעת כושר גם כי אין כיום על 

אנחנו  שבגללה  מיידית  מדינית  התפתחות  השולחן 

צריכים לעזוב הכל ולעסוק רק בסיכולה. אבל נדמה 

לי שיש היום שעת כושר נדירה וייחודית מסיבה מעט 

יותר סמויה מן העין. החברה הישראלית הובלה ע"י 

היתה  לא  שעוד  שפל  לנקודת  קלוקלת  מנהיגות 

החלולה  ההנהגה  והאולמרטיזם,  השרוניזם  כמוה. 

להגיע  שמבקשת  חיצונית,  ותדמית  ספינים  שכולה 

מקורביהם,  של  ולביתם  לביתה  לעשות  כדי  לצמרת 

לציבור  אמת  של  אחת  מילה  כמעט  אומרת  שאינה 

ההנהגה הזאת דרדרה עמה את החברה הישראלית. 

היא הפכה אותה מחברה ערכית לחברה עסקית, הכל 

נמדד ברווח והפסד, רווח והפסד כספי, רווח והפסד 

של רמת חיים ואפילו רווח והפסד של חיי אדם. חברה 

רכב  דורש  לשעבר  הציונית  ההסתדרות  יו"ר  בה 

זר  דרכון  בעת  ובה  הציונית  התנועה  מן  החיים  לכל 

מממשלת צרפת. וזה מחלחל.

ישראל  שעם  שלמה  באמונה  מאמין  אני  אבל 

צריך  בריאים.  יסודות  בו  שיש  מאמין  אני  כזה.  אינו 

להראות לו דוגמא אחרת והוא יזדהה איתה, גם אם 

אנטי–תיזה  שאין  מאמין  ואני  איטי.  יהיה  התהליך 

שאנחנו  הנלוזות  לתופעות  יותר  קוטבית  יותר,  חדה 

המתיישבים  ציבור  שלנו,  הציבור  מאשר  להן  עדים 

בישע, המתנחלים, הציבור האמוני על גווניו השונים 

ערכים,  של  חיים  אלה  בימים  גם  לחיות  שממשיך 

של  שבסופו  מאמין  אני  ציונות.  ושל  יהדות  של 

ערכית,  לאלטרנטיבה  צמא  הישראלי  הציבור  דבר 

ואולי  ציונית,  לאלטרנטיבה  יהודית,  לאלטרנטיבה 

אמת.  אליו  שדוברת  לאלטרנטיבה  מכל:  החשוב 

על  שנים  במשך  כוסו  הבריאים  היסודות  נכון, 

שם  הם  אבל  ולכלוך.  סחף  של  בשכבות  שנים  גבי 

וצריך ואפשר לחשוף אותם. אני חושב שהגיע העת 

שנחזור וננהל עם הציבור הישראלי שיח של אמיתות 

יסוד ולא של סיסמאות ריקות; שנציג בפניו את עיקרי 

האמונה שלנו ולא טיעונים שלפעמים משמשים רק 

ולא נחפש  כסות לאמת שלנו; שנאחז בשור בקרניו 

את המטבע מתחת לפנס.

בפה  ונאמר  שנחזור  העת  שהגיע  מאמין  אני 

מאמין  אני  "בטחון".  רק  ולא  ישראל"  "ארץ  מלא 

באוזני  פעם  ועוד  פעם  ולשנן  לחזור  העת  שהגיע 

הציבור הישראלי את האמיתות הפשוטות והטובות 

הארץ,  על  זכותנו  התיישבות,  עליה,  הציונות:  של 

גם  כן,  הזה  ובקונטקסט  הדדית,  ערבות  ריבונות, 

שלנו:  האמת  את  נאמר  פנים  כלפי  וגם  ביטחון. 

מדינת   - שחטאה  פי  על  אף   - ישראל  שמדינת 

להשמיע  העת  שהגיעה  מאמין  אני  היא.  ישראל 

דברי אמת - ואז העת בה דברי אמת יישמעו - גם 

היא תגיע”. #
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וכל נתיבותיו שלום
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ברזובסקי, ה נח  שלום  רב 

סלונים  לבית  האדמו"ר 

הנודע  הספר  ומחבר 

באב  בי"ד  נולד  שלום'  'נתיבות 

שנת תרע"ה )1915( לאביו הגה"ח 

רבי משה אברהם ברזובסקי ראש 

ומחשובי  בברנוביץ  הקהילה 

מרת  ולאמו  בעיירה  החסידים 

היה  צעיר  מגיל  כבר  צביה. 

ביתו  מבאי  והיה  מאוד  מקורב 

משה  רבי  הגדול  החסיד  של 

התעצב  התורני  עולמו  מידנר. 

החסד'  'תורת  ישיבת  ראש  אצל 

של חסידי סלונים בברנוביץ דאז, רבי אברהם שמואל 

הירשוביץ, "העילוי מטאסן" אשר חיבבו וקירבו מאוד. 

לאחר שנות עמל ויגיעה בתורה עלה ונתעלה כבחיר 

לצבא  גיוסו  גיל  הגיע  בטרם  בישיבה.  התלמידים 

להתחמק  כדי  ארוכה  תקופה  במשך  התענה  הפולני 

מהשירות בצבא. כחצי שנה הסתגר בעזרת הנשים של 

עצומה. בשל  ביגיעה  בלא הפסק  ולמד  בית המדרש 

כהרגלו  בעיון  ללמוד  מסוגל  היה  לא  הרבה  חולשתו 

ערוך.  מהשולחן  וחלק  ה'טור'  את  "רק"  למד  ולכן 

וגאוני  גדולי  ידי  על  להוראה  הוסמך  מסוים  בשלב 

ליטא דאז, ביניהם הגאון רבי מאיר קרליץ אחיו של 

החזון איש, הרב יצחק קוסובסקי ורבי יצחק שוסטר.

הנערץ  לרבו  ביותר  קשור  היה  ברזובסקי  הרב 

זצ"ל  וינברג  אברהם  רבי  הצדיק  מסלונים  האדמו"ר 

כלי  הצעיר  בתלמידו  שראה  אברהם'  ה'בית  בעל 

ובבחרותו  ונצורות  לגדולות  והועידו  ברכה  מחזיק 

שהשמיע  תורתו  דברי  את  לרשום  ידו  על  נבחר 

את  מגיה  כשהרבי  ומועדים  בשבתות  חסידיו  לקהל 

בשנת  ביקר  אברהם"  ה"בית  שרבו  בעת  רשימותיו. 

תרצ"ג )1933( בארץ ישראל הציע את תלמידו, הרב 

ברזובסקי כחתן לבתו של הרב אברהם וינברג מראשי 

חסידות סלונים בטבריה, ולימים האדמו"ר מסלונים 

בעל ה"ברכת אברהם". האדמו"ר הפליג בשבחיו של 

"הוא אחד המיוחד שבתלמידי  החתן המיועד ואמר: 

והוא יהיה האיש שלנו בארץ ישראל." באותה שעה 

שהתבררו  דברים  התואר,  פשר  את  רבים  הבינו  לא 

לאחר שואת יהודי אירופה מספר שנים מאוחר יותר 

כשהקים מעפר את חסידות סלונים החריבה ושיקמה 

ה"בית  נסתלק  תרצ"ג,  אייר  בר"ח  ישראל.  בארץ 

נסע  ברזובסקי  הרב  של  המיועד  והחותן  אברהם" 

לברנוביץ נפגש עם אביו של החתן וכך בא הרב בברית 

השידוכין. בחג סוכות לאחר האירוסין כשחותנו שהה 

לחתן  מתנה  לתת  בידו  היה  ולא  בברנוביץ,  עדיין 

כנהוג לכבוד החג, לימד את החתן קיצור הכוונות של 

הנענועים של ארבעת המינים כמתנה לחג. 

בחודש אדר תרצ"ה, שנתיים לאחר הסתלקותו של 

האדמו"ר ה"בית אברהם", עלה הרב ברזובסקי לארץ 

ישראל אליה נקשר בכל נימי נפשו ומני אז לא יצא את 

גבולותיה לעולם. ה'נתיבות שלום' שלל מכל וכל את 

היציאה לחו"ל למטרות נופש ואפילו השתטחות על 

קברי צדיקים שלל מכל וכל. כשהקשו עליו תלמידיו 

שמדובר בקברי קדושים קדמונים השיב: "אכן, אבל 

כאן יש לנו את ארץ חמדה טובה ורחבה, איך אפשר 

לעזוב אותה?" סופר עליו כי כשחלה בצעירותו אמרו 

שבריאותיו  מהמחלה  להחלים  כדי  כי  הרופאים  לו 

שבה.  הנקי  באוויר  שידועה  לשוויץ  לנסוע  עליו 

לי  אומרים  היו  "אם  והשיב:  בתוקף  לכך  סירב  הרב 

שישנו רופא טוב או תרופה טובה בחוץ לארץ ניחא, 

'ארץ  נאמר:  הקדושה  בתורתנו  בריא...  אויר  אבל 

אויר  שישנו  להיות  וחייב  בה'  כל  תחסר  לא  אשר 

לימים  היכן!"  יודעים  ישראל אף שאיננו  כזה בארץ 

שמע מאחד מרופאיו כי אין צורך לצאת לחו"ל כיוון 

להתרפאות  צריכים  שהחיידקים 

נחלו מהם. הרב  בו  באותו מקום 

זה  בעניין  ההשוואה  את  אז  ציין 

הנפשות,  לחולי  הגוף  חולי  בין 

תשובה  בהלכות  הרמב"ם  כדברי 

באותו  תשובה  בעל  דמי  'היכי 

סיפר  עוד  מקום'.  באותו  פרק 

משוויץ  חזר  מתלמידיו  אחד  כי 

הנוף  מיופי  התפעלות  כשכולו 

בתחנונים  מגדרו  ויצא  השוויצרי 

כדי  לשוויץ  לנסוע  חייב  שהרבי 

לראות את הרי האלפים. ענה לו 

הרבי: "אבן אחת מאבני הקיר של 

פעם  שוויץ."  מכל  יותר  בעיני  חשובה  שערים  מאה 

אחת תיאר באוזני תלמידיו כי חלומו הגדול מראשית 

אפילו  בה  ולחיות  ישראל  לארץ  לעלות  היה  ילדותו 

במשורה  מים  ולשתות  יבש  לחם  לאכול  יצטרך  אם 

ולישון ברחוב - העיקר לגור בארץ ישראל.

בטבריה  התגורר  נישואיו  לאחר  השנים  בחמש 

סמוך לחותנו. למד בישיבת "אור תורה" שעל יד ציון 

התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס. תקופה מסוימת אף 

מסר שם שיעורים לבחורים הצעירים ונתחבב מיד על 

זקני וחשובי החבורה שהתגוררו באותה תקופה וראו 

מיד שנמצא בתוכם איש אשכולות המיועד לגדולות. 

ציבורית  בפעילות  מעורב  גם  היה  שלום'  ה'נתיבות 

ו'משמרת  טבריה'  'צעירי  ארגון  הקמת  כמו  ענפה 

סלונים.  מחסידות  נוספים  חסידים  עם  יחד  השבת' 

'אחי  ישיבת  כראש  לכהן  התמנה   )1940( ת"ש  בשנת 

פלאות  חולל  שם  אביב,  בתל  ליובאויטש  תמימים' 

בקרב התלמידים והצליח במשך שנתיים ימים לרומם 

שמים  ויראת  בתורה  ודרגתם  אישיותם  את  ולפתח 

תש"ב  בשנת  למרחקים.  הגיע  הישיבה  של  ושמעה 

)1942(, שנת השיא של השמדת יהודי אירופה, החלו 

להגיע לארץ שמועות ובשורות איוב על מימדי ההרס 

גמלה ההחלטה  ה'נתיבות שלום'  בליבו של  והחורבן. 

להקים מחדש בארץ ישראל את ישיבת סלונים שהיתה 

"אם  המפורסמת:  הכרזתו  את  הכריז  אז  בברנוביץ. 

את  נשקיע  לפחות  הגופים,  את  להציל  מאיתנו  נבצר 

כל הכוחות להציל את הרוח, להמשיך את מה שנבצר 

היה  הכלכלי  המצב  רבים.  היו  הקשיים  מאיתם..." 

קשה ובני סלונים היו מעטים מאוד אז בארץ. מקורבים 

לרב ברזובסקי ניסו להניאו מהתוכנית בטענה כי חבל 

להרוס את מעמדו כראש ישיבה מצליח אך הוא הרגיש 

הזאת"  בעת  תחרישי  החרש  "אם  בבחינת  מדובר  כי 

ולא היה מוכן לסגת מהחזון ומשאר השאיפות.

בר"ח מרחשוון באותה שנה, הקים הרב ברזובסקי 

ומנה  מועט  היה  התלמידים  מספר  הישיבה.  את 

מירושלים  בחורים  וכמה  סלונים  חסידי  חמישה 

הישיבה.  של  המייסד  למניין  והיו  יחדיו  שהתקבצו 

הגרמנים  כי  העיתונים  כותרות  הודיעו  יום  באותו 

ניצחונם  ותחילת  מוסקבה  של  ביצוריה  את  הבקיעו 

של הנאצים ימ"ש. במעמד הפתיחה אמר הרב: "כתוב 

בגמרא כשנשא שלמה את בת פרעה בא גבריאל ונעץ 

קנה בים והעלה שרטון ועליו נבנתה רומי שהחריבה 

את ירושלים. ובוודאי מידה טובה מרובה. אנו נועצים 

כעת קנה בלב ירושלים, בשעה זו שאוקינוס של דם 

ישראל ובתוכם כל הקרובים לנו נשפך כמים, קנה כאן 

בלבד, ועינינו נשואות לשמים שיעלה שרטון ומכאן 

תבנה ותכונן חבורתנו הקדושה מחדש. לכאורה אנו 

לבנות  עלינו  והאם  והרס  חורבן  של  בעולם  נמצאים 

אבל  ופריחה?  לצמיחה  מתאימה  השעה  וכי  כעת? 

כי בעוד שהלהבות עלו מבית המקדש  מצינו בחז"ל 

מתחילה  אז  ממש  ההיעדר  בזמן  וכי  המשיח  נולד 

הצמיחה מחדש." #

המשך בשבוע הבא...
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היותר  ה'  לחילול  שנתיים  ימלאו  אלו  בימים 
יהודים  ע"י  יהודים  עקירת  של  ונורא  גדול 
מאדמתם והפקרתה בידי צר. חובתנו למחוק את 
חילול ה' הנורא הזה באופנים הבאים: א. חתירה 
בלתי נלאית לשיבה ולישיבה במקומות אלו, בין 
ע"י הפעולות הנעשות בחומש ובין אלו הנעשות 
וביום השנה  גוש קטיף בכלל  ועד מתיישבי  ע"י 
לחורבן בפרט. ב. חובה לנסות לחבר ככל הניתן 
ולחולל מהפך  את עם ישראל לערכי הנצח שלו 
ומנהיגותי  תרבותי  חינוכי,  אמוני,  תודעתי, 
שבכוחו בין השאר גם למנוע טרגדיה נוספת ח"ו 

של עקירה. במסגרת "מרימים את הדגל" התחילו 
זה ע"י  להתבצע בשנה האחרונה פעולות בכיוון 
חיבור של מקסימום כוחות, דבר שהוליד אוהלי 
ביום  צבאיים  עלמין  בתי  ב–25  ותפילה  לימוד 
הזיכרון, חגיגות יום ירושלים בפרהסיה בכארבעים 
ערים, שיתוף פעולה והתחברות לשדרות המופגזת 
וכו'. ג. להטות כתף לשיקום המגורשים בכל אתר 
שעפ"י  ההדדית  הערבות  את  בכך  ולממש  ואתר 
הגר"א היא תנאי הכרחי לגאולה: "ציון במשפט 
לפעולות  שנתחבר  ככל  בצדקה".  ושביה  תפדה 
במלוא  להתנחל  וזכויותינו  כוחנו  ירבו  כן  אלו, 

רוחב ארצנו ולבנין בית מקדשנו בב"א. #
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נתיים לגירוש וכלום לא זז. הבית ש

נראה רחוק מתמיד גם לאחור וגם 

חולמים  עזים,  הגעגועים  לפנים. 

חלומות  היישוב.  הגינה,  הבית,  על  בלילות 

בלהות של אובדן, חוסר התמצאות במרחב. 

חיים  לבנות  חדש,  במקום  להיקלט  מנסים 

מתוכנן  לא  זמני.  שהכול  ידיעה  תוך  אחרים 

ולא  לחופשה,  נסיעה  מתכננים  ידוע.  ולא 

מצליחים לארוז מזוודה... הכול הופך לאריזה 

שארה יובל מחפשת פינה של שייכות

הרחבה  בארץ  נוסעים  ההיא.  הנוראה 

וקולטים שאנו פליטים בארצנו, למרות יופייה 

אין מקום אותו אנו יכולים  לכנות "בית". אנו 

שהיה לנו הכול! והכול נלקח ברגע של גחמה. 

תופסים כמה נורא שאפילו מקום לקבר אין 

היישוב  למקום  קשור  "בית–החיים"  כי  לנו, 

בבית  נשב  אם  שגם  תופשים  לנו.  אין  אותו 

ודאי שיהיה הדבר רק בעשור הבא...  משלנו 

ומתוך געגועים אלו נכתב השיר הבא: 

בית, זה הריח, הנופים,

מגע הקרקע עת מהלכים,

קול ושקט מוכרים,

גינה פרחים ועצים,

ארבע קירות אהובים.

מגע מפתח במנעול.

המראה בפתח ממול.

מדפים בספרים עמוסים.

מקום מיוחד לאלבומים,

ארונות נרחבים לדברים,

זיכרונות שצברנו שנים...

וכך בעצימת עיניים נוכל לחוש

כי ביתנו שלנו הוא חלק מגוף...

לפתע הכל נלקח!

לארגזי–צה"ל הושלך!

היכן בדיוק חפצינו מצויים?

כנראה נדע עוד שנים...

קול  מביאים  אנו  השומרון  וצפון  קטיף  גוש  והחרבת  לגירוש  שנתיים  במלאת 

אחד בודד של שארה יובל שגורשה עם משפחתה מנווה דקלים ומתגוררת כיום 

בקבוצת יבנה. קול אחד ברור ובהיר שחודר לנשמה יותר מאלפי מילים ומבטא 

את המחדל הנורא שנקרא בשפה מכובסת, 'התנתקות'.

געגועים לספרים, אלבומים...

היכן פנקסי חיסונים?...

המפתח תלוי על תמונה,

שאת הרס הבית מנציחה...

יבשו הגינה, הפרחים.

קולות אחרים נשמעים...

מגע הקרקע כה נוקשה,

הנוף והריח כה שונה...

בארץ–ישראל הרחבה מהלכת,

יודעת שאין פינה לי שייכת.

מתגעגעת לבית,

למקום הפרטי,

המעניק לאדם זהות,

קיום מהותי...

כי האדם תבנית נוף מולדתו...

כעץ שתול...

בקרו באתר האינטרנט
החדש של מועצת יש"ע

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 3765270–052

www.si–or.com
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ז' - י"ג אב
ז' אב

תשל"ז: הוקם הקיבוץ הדתי מגדל–עוז 

בגוש עציון.

תשס"ב: פיגוע תופת סמוך לעמנואל 

וברימונים  בירי  מחבלים  בהתקפת   -

בכניסה  דן  חברת  של  אוטובוס  על 

עשרה  נרצחים  שבשומרון,  לעמנואל 

בהם  כשלושים,   - ונפצעים  ישראלים 

שישה–עשר קשה. 

בירושלים  מפגינים  אלפי  תשנ"ב: 

הנואמים  ההתנחלויות.  הקפאת  נגד 

ממשלת  בין  ההשוואה  על  מדברים 

רבין ל'ממשלת צ'מברלין' שחתמה עם 

היטלר ימ"ש על הסכם בו ויתרו לו על 

חבל ארץ בצ'כיה תמורת "שלום", זמן 

קצר לפני מלחמת העולם השנייה. 

ט' אב

אלפי  של  התפרעויות  תשנ"ד: 

אש  וקרבות  ארז  במחסום  פלסטינים 

שפורצים לראשונה עם שוטרי המשטרה 

אטיאס  ג'קי  מג"ב,  שוטר  הפלסטינית. 

הי"ד נרצח מאש הפלסטינים.

האלפים  צעדת  מתקיימת  תש"ס: 

והקיפוה"  ציון  "סובו  המסורתית 

בין  בירוק.  נשים  ע"י  המאורגנת 

ירושלים, אהוד  הצועדים ראש עירית 

אולמרט הקורא לרוה"מ אהוד ברק לא 

לחלק את ירושלים.

י' אב

לגירוש  הראשון  היום  תשס"ה: 

פושטים  שחר  עם  קטיף.  גוש  יישובי 

כוחות גדולים עם מדים שחורים לכיוון 

היישובים בגוש לחלוקת צווי הגירוש. 

המבצע נקרא בשם "יד לאחים". בחלק 

מהיישובים החלוקה מתבצעת ובחלק 

מהיישובים היא נמנעת ע"י התושבים, 

המונעים מהכוחות להיכנס ליישוב.

פסגות  היישוב  הוקם  תשמ"א: 

בבנימין.

מיצד  היישוב  הוקם  תשד"ם: 

שבמזרח גוש עציון.

י"א אב

תשס"ה: ביום זה בחצות היה אמור 

להסתיים הצו המורה על פינוי מרצון 

נחסמים  היישובים  היישובים.  של 

ובחלק  רבים  ואורחים  תושבים  ע"י 

פרידה  טקסי  מתחילים  מהיישובים 

מנסים  במקביל  וכואבים.  קשים 

ולהיכנס לגוש  מתנגדים רבים לחתור 

יש"ע  מראשי  שלושה  הנצור,  קטיף 

נעצרים במחסום כיסופים.

י"ב אב

תשנ"ה: אנשי ימין מבצעים פעילות 

עוצרת  המשטרה  כבישים.  חסימת 

כ–130 אזרחים. 

בכוח  הגירוש  תחילת  יום  תשס"ה: 

היישובים;  תושבי  הגוש.  תושבי  של 

בדולח,  עצמונה,  כרם  טל,  גני  מורג, 

אהבנו  שכ"כ  יישובים   - קטיפא  ותל 

בחרפה  מגורשים  נלחמנו  ועליהם 

והמשטרה  הצבא  כוחות  מבתיהם. 

נכנסים במדים שחורים בטורים טורים 

הנעים אל תוך בתי היישובים ועוקרים 

את האנשים מבתיהם.

י"ג אב

נמשך,  האכזר  הגירוש  תשס"ה: 

מגרשים  העיקש  המאבק  למרות 

קטיף  גוש  בירת  היישובים:  ונעקרים 

נווה דקלים, כפר דרום הנעקר בפעם 

השנייה, שירת הים, כפר ים, נצר חזני, 

 74 נפצעים  הגירוש  במהלך  אור.  וגן 

יהודים  של  קשים  מחזות  אדם.  בני 

לכל  משודרים  מביתם  המגורשים 

העולם דרך מסכי הטלוויזיה. במקביל 

הפגנות סוערות בכל הארץ ובמקביל, 

הקסאמים ממשיכים ליפול.

הראשונה  העיר  מוקמת  תשל"ח: 

ביש"ע - אריאל 

תשנ"ח: במהלך סיור ביטחוני נרצחים 

הי"ד  נון  בן  הראל  יצהר  תושבי  שני 

מחבלים  ידי  על  הי"ד  ליבמן  ושלמה 

שהציבו מארב בקרבת היישוב. #



ילדים שלנו מבט של הנוער

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

בח' - אב יום ההולדת 
ה–53 של אחינו יהונתן 

פולארד כבר 7911 ימים 
בכלא האמריקאי ומצבו 

קשה ביותר עד מתי?!

ציון הלא תשאלי 
לשלום אסיריך

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

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

כותבים:
ישי הולנדר

אריאל פילבר
שי סנדיק

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l
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תקשורת, 
בואו נדבר

על זה!

שואלים את נועם ארנון | חלק ב'

עם  יום–יום  מתמודד  שנה,  כ–13  מזה  בחברון  היהודי  היישוב  דובר  ארנון  נעם 

ופעולותיהם  האנשים  את  להשמיץ  כוחה  בכל  שמנסה  בישראל  התקשורת 

להשפיע  אפשרות  יש  האם  אותו  שאלנו  בתחום  ניסיון  כבעל  היהודי.  ביישוב 

מבפנים. תשובתו חד משמעית - אפשר וצריך.

מה אפשר לעשות על מנת לקרב בני 

האם  אלו?  בתחומים  לעבודה  נוער 

הקמת מוסדות לימוד נוספים ללימודי 

)ישיבה  שונים  לגילאים  עיתונאות 

תיכונית, מכינה, מוסד אקדמי( שווים 

את ההשקעה בנושא?

חוגים ומגמות לתקשורת הם חשובים 

שליחות   זה  בתחום  לראות  יש  מאד. 

רבים  בתחומים  מאשר  יותר  חיונית 

אחרים. במידה רבה התקשורת היא זאת 

)או  הלאומי  היום  סדר  את  שמכתיבה 

האנטי לאומי(, ומשקל מצטבר של חבר'ה 

הכף.  את  להטות  יכול  בתוכה  טובים 

לתקשורת  שפונה  שנוער  חיוני   - אבל 

יהיה ספוג בערכים אמיתיים של קדושה 

לאחר  צורך  יהיה  לדעתי  הארץ.  ואהבת 

לימודי התקשורת לפנות למספר חודשים 

מנת  על  ובמדרשה  בישיבה  לימודים  של 

לקבל את החיזוקים הנכונים.

נוספות  השפעה  דרכי  ישנן  האם 

ולעבוד  ממש  לתחום  להיכנס  מלבד 

בו? מה בני הנוער יכולים לעשות על 

מנת להשפיע על אופן הסיקור העוין 

שמתגלה בתקשורת של היום?

לא קטנה לשנות את  ישנה אפשרות   

אופן הסיקור בתקשורת, ולדעתי זה חיוני. 

ישראל  ארץ  יישוב  למען  פועלים  כשאנו 

למען  אלא  עצמנו  למען  פועלים  לא  אנו 

עם ישראל והעולם כולו, המושפע באופן 

משמעותי ממה שהוא רואה ושומע. לכן 

מתוך  נכונים  דברים  לעשות  מאד  חשוב 

דבקות במטרה וגבורה, אבל לא לעשות 

מצלמות.  לעיני  לא  ובעיקר   - שטויות 

הציבור מעריך ציבור נחוש ומסור, הנלחם 

מביטויים  סולד  אבל  עמדותיו,  על  בעוז 

ומעשים מוזרים ומכוערים. בנושא זה יש 

הרבה מה לעשות ולתקן.

שלך  לפעולה  דוגמא  לתת  תוכל 

והפכה  הסיקור  אופן  את  ששינתה 

מבחינת  יותר  לחיובית  הידיעה  את 

היישוב היהודי?

אדמה  הוא  שה"שוק"  לכל  וידוע  ברור 

יהודית - אחרי שחזרנו על העובדה זו אלפי 

החלטנו  האפשריים;  הכלים  בכל  פעמים 

לקרוא לבית החדש בחברון "בית השלום" 

)!( )היה ברור שהתקשורת תקרא לו "בית 

ודווקא אנחנו הופענו עם מסר  המריבה", 

התקשורת  דבר  של  בסופו  "שלום"(  של 

כתבי  הן  נקנה,  אכן  הבית  כי  דיווחה 

המובילים  מהעיתונאים  כמה  והן  השטח 

בתקשורת, ביניהם נחום ברנע ודן מרגלית, 

כתבו באופן חיובי על הבית. במקרה הפוך, 

"לירות  שצריך  אמר  קראדי  כשהמפכ"ל 

במתנחלים מתפרעים" - העמדנו את ילדי 

ילד  כל  של  כשלחזהו  משרדו,  מול  חברון 

"קראדי,  והכתובת  מטרה  עיגול  מוצמד 

הרשעות  את  שחשף  מסר   - בי!"  תירה 

והטיפשות בדבריו. לאחרונה הפקנו דו"ח 

שנתן  בחברון,  יהודים  נגד  האפליה  על 

"בצלם"  ארגון  של  השקרי  לדו"ח  תשובה 

ו"האגודה לזכויות האזרח". ועוד. בנושאים 

אורית  עם  בצוות  עובד  אני  ואחרים  אלו 

סטרוק ועם דוד וילדר )בתחום התקשורת 

הזרה( וב"ה רואים גם הצלחה. #



ילדים שלנו

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 14 

זהה את המקום

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם 

להתחבר ולאהוב את ארצנו 
הקטנטונת והיפה. כל שבוע מציגים 

בפינה חידות הקשורות לארצנו 
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו 

בפרסים נאים.
באהבה רבה, צוות העלון

9

פתרון החידה משבוע שעבר: הבור הסיני בסמוך ליישוב עפרה.

היישוב עפרה שוכן באזור קרסטי - בעל מבנה סלע גירי שמצויים 

יוצרים  אשר  הגשמים,  מי  ע"י  הסלע  המסת  של  תהליכים  בו 

מערות  של  במינו  מיוחד  מצבור  נמצא  בעפרה  ומערות.  מחילות 

קרסטיות מיוחדות ולכן דווקא כאן הוקם המרכז לחקר מערות - 

המושך  ביותר  המפורסם  הבור  אלו.  מערות  של  תכונותיהן  את  שחוקר  המלח"ם 

מטיילים רבים הוא הבור הסיני. אורכו כ–70 מטר. ומדוע נקרא כך? בימיו הראשונים 

של היישוב כשנמצא הבור המיוחד, ירדו בו המטיילים והרגישו ש"הוא לא נגמר..." 

אחת המטיילות אמרה - "עם בור כל כך ארוך עוד נגיע לסין..." ומאז הוא נקרא הבור 

הסיני! בשל סיבות ביטחוניות חובה להודיע לפטרול היישוב לפני הכניסה לבור.
מרגלית  מקרני שומרון  לזר  דעאל  בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: 

כהן מפסגות ומשפ' בן יוסף מעפרה. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. 
שבת שלום! #

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' א' אב. 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. 

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  תקציר 

סבו.  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך  אל 

אדם  בשוב,  פוגש  הוא  בזמן.  שחזר  לו  מתברר 

מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות 

ההתיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה. במסעם, 

ביישובים  עוברים  הם  המערבי,  בכותל  המתחיל 

שהוקמו בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום 

כיפור. שוב ואוריאל מצטרפים אל קבוצת אנשים 

המנסה לעלות ליישוב בשומרון אך באמצע הדרך 

מגלה אוריאל שמדריכו הנאמן נעלם...

אֹוִריאֵל הְִרגִיׁש ֶׁשהּוא ַמפְסִיק לִנְׁשֹום. הּוא יַָדע 

"ׁשּוב!  ּבְקֹול:  וְָקַרא  קֹולֹו,  אֶת  יְִׁשַמע  ֹלא  ֶׁשאִיׁש 

ׁשּוב!". הּוא הֵחֵל לָרּוץ ּכְנֶגֶד זֶֶרם הַאֲנִָׁשים וְהְִמִׁשיְך 

ּבָאֹופֶק.  נְִׁשַמע  אֹו  נְִרָאה  ֹלא  ׁשּוב  אְַך  לִצְעֹוק, 

זֶֶרם  יַגִיעַ.  ְׁשׁשּוב  וְצִיּפָה  ּדַקֹות  ּכַָמה  הְִמִתין  הּוא 

ֶׁשהֵם  הִבְחִין  וְאֹוִריאֵל  לְהִצְטְַּמצֵם  הֵחֵל  הַאֲנִָׁשים 

ַמְרחִיִקים ִמּמֶנּו. הּוא ֹלא ָרצַה לְהִָׁשאֵר לְבַד ּבַָּמקֹום 

הְַּקבּוצָה  עִם  ֶׁשיְַמִׁשיְך  ֶׁשמּוָטב  הֶחְלִיט  וְלָכֵן  הַּזֶה 

וְיְַקוֶוה ֶׁשׁשּוב יַאֲסֹוף אֹותֹו ּבַהְֶמֵשְך. הּוא ָרץ ּכְֵדי 

לְהִַׂשיג אֹוָתם ּולְהִׁשַתּלֵב ּבְתֹוכָם. ּכֹל אֹותֹו הַּלָיְלָה 

צַעֲדּו הַאֲנִָׁשים ּבַהִָרים ּכְֶׁשעֲלֵיהֶם צִיּוד וְַׂשֵקי ֵׁשינָה. 

לְַמרֹות הַּדֶֶרְך הְַּמעַיֶיפֶת וְהַָׁשעָה הְַּמאּוחֶֶרת, נִיּכְָרה 

ּבַאֲנִַׁשים הַהְִתַרגְּׁשּות וְהִַׂשְמחָה ֶׁשּבְַמְטַרת הַהֲלִיכָה, 

וְזֹו הִצְלִיחָה לְהְַדּבִיק אֶת אֹוִריאֵל. ּבְחֵלֶק ֵמהֶַדֶרְך, 

ָׁשרּו אֲנִָׁשים ּבְהְִתלַהֲבּות וְאֹוִריאֵל הִצְָטֵרף אֲלֵיהֶם, 

אַף ֶׁשיַָדע ֶׁשהֵם אֵינָם יְכֹולִים לְִׁשמֹועַ אֹותֹו. עַל אַף 

הַַּמחְסֹוִמים ֶׁשּבֶַדֶרְך, הִצְלִיחּו אֲנִָׁשים ַרּבִים לַעֲקֹוף 

אֹוָתם ּולְהְַמִׁשיְך הַלְָאה וְאֹוִריאֵל הְִתַקּדֵם אִָתם. ּכֹל 

הַּצִיִרים הָיּו ְמלֵאִים ּבַחֲיָילִים אְַך הַּדָבָר ֹלא הִפְִריעַ 

לְַקבּוצָה הַּנִלְהֶבֶת.

וְהַּצֹועֲִדים  הַחֲיָילִים  ֵמָרחֹוק, ָראַה אֹוִריאֵל אֶת 

ֵמהְַקבּוצֹות  אַחַת  ּכְֶׁשּכֹל  זֶה,  אֶל  זֶה  ִמְתָקְרבִים 

ּכְֶׁשָרצַה  הְַׁשנִיָה, אְַך  ּדֶֶרְך  ּדְַרכָּה  לְפַּלֵס אֶת  ְמנַָסה 

הְִסתֹובֵב  הּוא  ּכְֵתפֹו.  עַל  נָחַה  ּבְיָד  חָׁש  לְהְִתָקֵרב, 

ׁשּוב  אֶת  ּכְֶׁשָראַה  לְהֲָקלָה,  ִמיָד  ֶׁשהָפְכָה  ּבְבֶהָלַה 

מּולֹו.

ָקַרא  ּכְַך!"  ּכֹל  נִבְהַלְִּתי  הָיִיָת?  אֵיפֹה  "ׁשּוב! 

ּדָחּוף  ַמֶׁשהּו  לִי  הָיָה  ִמצְָטעֵר,  "אֲנִי  אֹוִריאֵל. 

לַעֲׂשֹות. הָיִיִתי צִָריְך לְהֹוִדיעַ לְָך" ָאַמר ׁשּוב וְלַָקח 

אֲנִי  "ֹלא,  לַחֲזֹור"?  צְִריכִים  אֲנָחְנּו  "ּבֹוא,  יָדֹו,  אֶת 

רֹוצֶה לְִראֹות ַמה קֹוֶרה ָׁשם עִם הַחֲיָילִים!" הִצְּבִיעַ 

אֹוִריאֵל אֶל ְׁשֵּתי הְַּקבּוצֹות.

ֶׁשִתְראֶה,  רֹוצֶה  ֹלא  ֶׁשאֲנִי  ַמה  ּבְִדיּוק  "זֶה 

ָקִדיָמה" וְאֹוִריאֵל חָׁש אֶת הַַּמעְֲרּבֹולֶת ִמְסַתחְֶרֶרת 

ָׁשם?  הָיָה  "ַמה  אֹוִריאֵל:  ָׁשאַל  ּכְֶׁשנָחֲתּו,  ְסבִיבֹו. 

הֵם הִצְלִיחּו לְהִָקים אֶת הַּיִיׁשּוב?" ׁשּוב נֶאֱנַח: "הֵם 

הִצְלִיחּו אֲבַל ֹלא ּבַהִזְַדְּמנּות הַּזֹו. הֵם ֹלא הִצְלִיחּו 

לְהְִתגַּבֵר עַל הַחֲיָילִים ּופּונּו ֵמהְַמקֹומֹות ּבָהֶם נִיסּו 

לְהְִתיַיֵּׁשב. זֶה הָיָה ׁשבּועַ ָקֶׁשה ְמאֹוד". "אַז הַּכֹל 

נִכְַׁשל?" ָאַמר אֹוִריאֵל ּבְאַכְזָבָה. "ֹלא ַמָּמׁש. ָאְמנָם 

לְגּוׁש  ּגַָרם  הַּדָבָר  אֲבָל  ָאז,  ָקמּו  ֹלא  הַּיִׁשּובִים 

הַּמּודָעּות  לְהַגְּבַָרת  וְעָזַר  ּכְאְִרגּון  לִפְעֹול  אֱמּונִים 

ּבַעַם לְחֲזָָרה לְִׁשְטחֵי אֶֶרץ יְִׂשָראֵל. אּוְרגְנּו הַפְגָנֹות 

אֶת  ֶׁשיָבִינּו  ּכְִדי  ּבְַרחֹוב,  הַאֲנִָׁשים  ּבְֶקֶרב  וְהְַסּבָָרה 

הֶעֲלִיֹות  ּפְָסקּו  הֲָקפֹות  ִמבְצַע  אַחֲֵרי  הַחֲִׁשיבּות. 

אֶת  ָׁשאֲלּו  ּכּולָם  עֲַדיִין  אֲבָל  ַמה,  לִזְַמן  לֵיִׁשּובִים 

ִמּכָאן'? ַמְמִׁשיכִים  לְָאן  עַכְָׁשיו,  יִהְיֶה  'ַמה   עַצְָמם 

אֶת  עַצְמֹו  אֶת  ָׁשאַל  אֹוִריאֵל  ּגַם  לִּבֹו,  בְּסֵתֶר 

הְַּׁשאֵלָה הַּזֹו...

המשך בשבוע הבא...



 
...משם תחשף המועדיות הכמוסה

של היום המר והנמהר, יום שריפת בית מאויינו,
שכל חורבן, כל מאפל וכל הרס ודלדול קשור עמו, 

ומבין המצרים רוחה תופיע, הלוך ואור,
ויגלה לעינינו איך כל ההריסות קלעו רק אל 
הקלקול והבאוש, האש אשר הצית ה' בציון 

אכלה ואוכלת באמת רק את הדופי והתיעוב, את 
החולניות ואת החולשה, המעכבת על עזן

של ישראל מהופיע בגבורתו  
)הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה ג' תשע"ח(
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