
יטבתה - זבת חלב ודבשסיפורו של מקום

גוש קטיף בגולן

מבט להתיישבות

מחזקים ונהנים
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ּוִמן הַּגְֻדּגֹדָה "מ נְָסעּו, הַּגְֻדּגֹדָה;  ָּׁשם 
ָמיִם..."  נֲַחֵלי  ֶאֶרץ  יְָטָבָתה, 
במדבר  בספר  ז'(  י',  )דברים 

מוזכרות שוב שתי תחנות אלה לפני עציון 

גבר המזוהה עם אילת המקראית, משמע 

הזיהוי  לאילת.  בדרך  נמצאת  שיטבתה 

ודאי, של  כי לא באופן  כיום, אם  המקובל 

יטבתה הוא עם "עין רדיאן" הנמצא כיום 

כ–50  יטבתה, אשר בערבה,  סמוך לקיבוץ 

גם  מסתדר  זה  זיהוי  לאילת.  מצפון  ק"מ 

הסמוכה  המְלֵחָה  של  שמה  שימור  פי  על 

- סבחת טבה, ובור הנמצא לא רחוק משם 

של  תיאורים  טבה".  "ביר  הנקרא  מזרחה 

חוקרים מסוף המאה ה–19 ממחישים לנו 

את שפע המים אשר במקום, כפי שנאמר 

"ארץ נחלי מים" - "בעין רדיאן יש בריכת 

מים וכמה בארות המספקות מים טובים 

בשפע..." )קיצ'נר 1884(.

המים  לכמויות  זכר  ואין  כמעט  כיום 

הגדולות המתוארות למעט תחנת שאיבה 

גדולים  דקל  עצי  גדולה, 

הניזונים ממי התהום הגבוהים 

שרידים  וכמובן  באזור 

רצף  המייצגים  ארכיאולוגיים 

שנים  אלפי  של  התיישבותי 

מהתקופה  החל   - במקום 

ועד  הקדומה  הכנענית 

התקופה המוסלמית וכמובן.

הנביעה  של  המערבי  בצד 

נמצאו  נישאת,  גבעה  על 

מימי  מצודה  של  שרידים 

הברזל.  תקופת  ראשית 

במצודה ישנה חומת סוגרים ושער המוגן 

כנראה ע"י מגדל. במצודה נמצאו שרידים 

של סיגי נחושת, דבר שמעלה את הסברה 

כריית  עם  קשר  היה  האתר  שליושבי 

הנחושת בבקעת תמנע הנמצאת כ–7 ק"מ 

הגדולות  המים  כמויות  ליטבתה.  מדרום 

והעצים הרבים באזור היוו עורף לתעשיית 

הנחושת בתמנע בראשית תקופת הברזל 

שבוע שעבר ציינו ב

תושבי גוש–קטיף 

שנתיים כואבות לגירוש 

מבתיהם שבחבל עזה. בניגוד 

להבטחות הממשלה בדבר 

"פתרון לכל מתיישב" צפו ועלו 

סיפורי המתיישבים שהצביעו על 

מצוקות קשות, בתחום מגורי 

הקבע, הנוער, החקלאים ובעיות 

התעסוקה. אחת הקבוצות 

שהתגבשה בגוש הגיעה לישוב 

אבני איתן שבדרום רמת הגולן. 

בשכונת קראווילות שהוקמה 

ביישוב מתגוררות כיום 21 

משפחות אשר גורשו מאדמתם 

בכפר דרום, נצר–חזני, תל–קטיפא, 

נווה דקלים, כפר–ים וגדיד. גם 

הם עדיין מתגוררים במגורים 

זמנים וממתינים לתחילת בנית 

הקבע - באבני איתן.  במקביל 

להתאקלמות, המשפחות 

בקבוצה הקימו עסקים קטנים 

לפרנסת המשפחות ובהם 

צימרים, טיולי ג'יפים, מסעדות, 

חנויות שונות ואפילו ספא. 

נמצאים אנו בתקופת החופש 

הגדול, לקראת שיא עונת הטיולים 

ברחבי הארץ, עונה שבה הצפון 

בכלל ורמת הגולן בפרט מלאים 

במטיילים ובנופשים. אז כשאתם 

בונים לעצמכם את המסלול הבא 

או מתלבטים לגבי צימר באזור 

כדאי לנסות ולהגיע לאתרי הנופש 

של קבוצת גוש קטיף בגולן. 

הרווח כפול )גם נופש וגם סיוע 

למגורשים( וההנאה מובטחת.

צימרים באבני איתן

נח בגולן קרין מצליח, 054-6671601  #

טבע ברמה משפ' קידרון, גדי 054-5684492  #

טיולי גיפים

טבע ברמה גדי קידרון, 054-5684492  #

סוף הדרך שי כאלף, 054-6883939 	#
אוכל

רוח דרומית מסעדת בשר, גריל וקדירות.   	#
כשר למהדרין, צומת ווסט, רמת הגולן.

יוסי חדד, 054-5684575  

פונדק החולות פלאפל, גלידות ושתיה  	#
קרה באבני איתן כניסה לנחל אל–על.  

יובל מצליח, 054-6672693  

דורון ינאי, 054-7775317  

עמוס אברהם, 054-5684211  

חנויות - באבני איתן

ארגמן בגדים לכל המשפחה ותפירה לפי   	#
הזמנה. תרצה גוטסמן, מ054-6672597

סטודיו פפיטה מתנות עבודות יד 	#
מילכה ינאי, 054-7775316   

TUPPERWARE כלים תוצרת חברת 	#
קרין מצליח, 054-6671601   

מוצרי אלוורה איילת חדד, 054-7404014  		#
תמציות ברבי סיוון ברבי, 054-5684536  	#

ירקות עלים

קטיף בגולן, ירקות עלים כרוב לבן 	#
וכרוב אדום, אייל חדד, 054-7404014  

ספא

רפלקסולוגיה ומסאג' 	#
שרלה עמיחי, 050-6330617  

פרטים נוספים: עמותת 'גוש קטיף בגולן'

054-5684574 טובה
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ובתעשיית  באזור  שלטו  כשהמצרים 

הנחושת המשגשגת בתמנע. איננו יודעים 

הייתה  זו  תחנה  האם  הפסוקים,  ע"פ 

מאוישת כשעברו בה בני ישראל, בכל אופן 

על פי תיארוך היציאה ממצרים למאה ה–

14 לפנה"ס כנראה שהאתר עדיין לא היה 

מאויש, שאם כן, לא בטוח שבני ישראל היו 

בשל  כזה  במקום  לחנות  בקלות  מורשים 

חשיבותו ושפע המים אשר בו.

באתר  והמשמעותי  החשוב  הממצא 

המאוחרת  הרומית  מהתקופה  הינו 

כשהמקום  והרביעית  השלישית  במאות 

היה תחנת דרכים חשובה להולכים לאילת 

וממנה. במקום נמצאה מצודה )קסטלום( 

ובה 4 מגדלים. תפקידה של המצודה היה 

במפה  המדבר.  נווה  על  שמירה  בעיקר 

באימפריה  הדרכים  רשת  את  המתארת 

מצוין  פויטינגר,  המכונה:מפת  הרומית, 

הרומית(  )אילת  לאילה  סמוך  מקום 

המפה  על  זה  מקום  דיאנם"  הנקרא–"אד 

מזוהה עם יטבתה. 

קטן  מרחץ  בית  נמצא  למצודה  סמוך 

ששירת את יושבי המצודה בתקופתו של 

בית  לראות  מפתיע  דיוקטילינוס.  הקיסר 

מאד  יבש  במקום  הערבה  באמצע  מרחץ 

למצוא  מפתיע  זה  אין  ומאידך  במים  ודל 

תופעת "מותרות" זו במסגרת אתר רומי. 

כזו  בסביבה  מרחץ  בבית  ושימוש  הקמה 

התנאים  על  תיגר  קריאת  משום  בה  יש 

בנוגע  משמעית  חד  ואמירה  הטבעיים 

בית  כידוע  הטבע.  מול  האדם  של  לכוחו 

מתקן  אלא  פשוטה  אמבטיה  אינו  מרחץ 

בו.  ולטיפול  הגוף  לעינוג  שנועד  שלם 

של  ממבצריו  גם  לנו  מוכרת  כזו  אמירה 

במצדה  בעיקר   - יהודה  במדבר  הורדוס 

שם ישנם שני בתי מרחץ. 

יכול  אינו  ביטבתה  היום  המטייל 

להתעלם מהטוב שמצליחים חלוצי הערבה 

להוציא מארץ מלחה זו בפשטות ובענווה 

המספק  גדול  שאיבה  מתקן  מדברית. 

מים לתושבי האזור, רפת ומחלבה גדולה 

תמרים  ומטעי  הארץ  בכל  נודע  ששמה 

ששמם מוכר גם בכל העולם. ניתן בהחלט 

לכלול היום גם אזור זה בכותרת "ארץ זבת 

חלב ודבש" בארץ שלעמלים בה יוצא טוב 

- יטבתה. #

# הזמנה מעל 100 פריטים יותר תשלמו פחות!  תקנו 

לפרטים: 052-8903906, 052-5666947

הפקות ומוצרי פרסום 
רגע לפני שאתם מפיקים מוצר עבור מחזור בי"ס, הפלוגה בצבא, 

ונציע   אלינו,  תתקשרו  שלכם,  הסניף  או  הלימוד  מוסד  הקייטנה, 

במחירים  החברות  מיטב  של  איכותיים  מוצרים  מבחר  לכם 

אטרקטיביים!

בין המוצרים:

חולצות עם הדפס # כובעים 

עם הדפס / רקמה # פליזים 

עם רקמה / הדפס # תיקים 

מכל הגדלים והסוגים עם 

הדפס / רקמה # פנסי לידר 

עם הדפס # טרמוסים 

# מארזי דיסקים ועוד...

שיווק ישראלי



ההכשר של הרוח הלאומי של
כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה,

תלוי הוא במידת אפשרותו
לקבל את האורה האלוקית העליונה,

להיות לו לנשמת חיים
)הרב קוק למהלך האידיאות בישראל, פרק ו' עמ' קט"ו( 
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המשך בעמ' 5

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אב תשס"ז   58 גליון 

ארץ אחרת

עקבעל הפרשה

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:15 	19:13 	19:07 	19:15 	19:05 	18:59 כניסה	
20:14 	20:14 	20:06 	20:16 	20:13 	20:13 יציאה	

הרב אליקים לבנון - ראש היישוב וראש ישיבת אלון מורה 
וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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לפנינו ה פתחה  המדעית  התפתחות 
החומר  מבנה  רבים.  חדשים  אופקים 
הולך ומתברר, גם מבנה התא האנושי 
להישגים  הגענו  יום.  בכל  ומוסיף  נחקר 
ולהרכיב  לפרק  האנושית  ביכולת  אדירים 
לחולל  מצליחה  הרפואה  חדשים.  חומרים 
פלאות בחולים בעזרת הידע המצטבר. נשים 
שהיו נחשבות עקרות בדורות קודמים זוכות 
לעקרות  הנוגע  וגם המחקר  בטן,  לפרי  היום 
החשיפה  מתוך  דווקא  ומתפתח.  הולך  הגבר 
שיש  להבין,  המדע  מתקשה  הזאת,  הגדולה 
הבדל בין חומר לחומר, כאשר שניהם נראים 
רבנו,  משה  מעיד  והנה,  לחלוטין.  זהים 
יד  אין  שם  מקום  יש  כי  ישראל,  כל  לאוזני 
החומר  גובה,  נקודת  באותה  מגעת.  המדע 
לא  "שמלתך  אחרת.  מתנהג  והמוכר  הידוע 
ארבעים  זה  בצקה,  לא  ורגלך  מעליך  בלתה 
בגד  אותו  האדם  שילבש  מצינו  היכן  שנה"! 
שלאיש  יתכן  כיצד  שנה.  ארבעים  במשך 
מבין המיליונים אשר הלכו במדבר, לא היתה 
הגברים  היו  ריבוא  )שישים  ברגליו.  בצקת 
מבן עשרים שנה ומעלה, עם הנשים והילדים 
מדובר במיליונים( רש"י בשם המדרש מגדיל 
עוד יותר וכותב שהבגד היה גדל עם האדם, 
זאת  כל  הילוך.  כדי  תוך  ומתגהץ  מתנקה 
לעין  אם  גם  העקרונית:  להבנה  אותנו  מביא 
האדם, עם כל האמצעים המדעיים נראה שיש 

זהות מוחלטת בין חומר זה לחומר זה, לאמתו 
של דבר, לא ראי זה כראי זה. יש חומר רגיל, 

ויש חומר עם נשמה. 
שלא  וברגל  בשמלה  גם  נוהג,  זה  דין 
יותר,  הכללי  בנושא  וגם  בצקו.  ולא  בלו 
מבדיל  המדע  לארץ.  ארץ  בין  ההבדל  והוא, 
באקלים ובטיב הקרקע בין ארץ לארץ, אולם 
אינו רואה כל הבדל מהותי בחומר. גם משה 
רבנו אינו מתעלם מהחומר הטוב אשר לארץ 
ישראל: "ִּכי ה' ֱאֹלקיָך, ְמִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה: 
ַּבִּבְקָעה  יְֹצִאים  ֲעיָנֹת ּוְתהֹמֹת,  ָמיִם  נֲַחֵלי  ֶאֶרץ, 
וְִרּמֹון;  ּוְתֵאנָה  וְגֶֶפן  ּוְׂשעָֹרה,  ִחָּטה  ּוָבהָר. ֶאֶרץ 
ֲאָבנֶיהָ  ֲאֶׁשר  ֶאֶרץ  ּוְדָבׁש...  ֶׁשֶמן,  זֵית  ֶאֶרץ 
ַּתְחצֹב נְחֶֹׁשת" )דברים ח', ז' -  ֶל, ּוֵמהֲָרֶריהָ  ַבְרז
ט'( אולם, בהמשך מתגלית סגולתה הרוחנית 
ָׁשָּמה  ָבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  הָָאֶרץ,  "ִּכי  הארץ:  של 
ְלִרְׁשָּתּה ֹלא כְֶאֶרץ ִמְצַריִם הִוא... ֶאֶרץ, ֲאֶׁשר ה' 
ָּבּה  ֱאֹלקיָך  ֵעינֵי ה'  ָּתִמיד,  ֱאֹלקיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה  
י"א  )דברים  ָׁשנָה"  ַאֲחִרית  וְַעד  הַָּׁשנָה,  ֵמֵרִׁשית 
י' - י"ב(. אם כן, גם העפר, האדמה של ארץ 
רק  ולא  לארץ,  חוץ  מאדמת  שונה  ישראל, 

בפוריותו ובטובו, אלא בסגולתו הרוחנית.
מישראל,  אדם  האנושי.  לגורם  ומכאן 
לבד  בעולם,  אדם  ככל  נראה  בחיצוניותו 
ובאופן  שלנו.  מעשה  שהיא  המילה  מברית 
עקרוני אפשר למול גם גוי, ושוב לא יראה כל 



חדשות ישע

23

לראשונה  התקיימה  דברים  פרשת  בשבת 

שבהן  מעורבות  ערים  בארבע  אירוח  שבת 

שבהם  במקומות  מדובר  וערבים.  יהודים  חיים 

בתי  על  משתלטת  הערבית  האוכלוסייה 

ברחובות,  שהולכים  לאלו  מתנכלת  היהודים, 

אינם  והיהודים  בידיהם  נופלות  רבות  בנות 

בורחים  ולכן  נורמליים,  חיים  לקיים  יכולים 

צעירים  קבוצת  קמה  כך  בשל  ערים.  מאותן 

והחליטו לעשות מעשה. 

יתנו  לא  כי  וברורה  חדה  בצורה  הכריזו  הם 

ידי  על  להיכבש  ישראל  בארץ  יהודיות  לערים 

הערבים באמצעות "גירוש שקט" והחליטו לפעול 

יהודיים,  חיים  לשגרת  הערים  את  להחזיר  כדי 

שתגיע  יהודית,  אוכלוסייה  ידי  על  אותם  לחזק 

תורניים  גרעינים  שם  ולהקים  להתגורר  מבחוץ 

וגרעיני בנות שירות לאומי, ישיבות ומדרשות. 

הפעילות  התחילה  שבה  הדגל  ספינת  ביפו: 

אשר  נוער  בני  מ–200  למעלה  בשבת  הגיעו 

הסתובבו במהלך השבת בין בתי הכנסת וחיזקו 

את המניינים וקיימו סיור בעיר העתיקה. 

הנוער הכתום בערים מעורבות
שערכו  צעירים  מ–130  למעלה  הגיעו  בלוד: 

קבלת שבת ברחובה של עיר מול המסגד המקומי 

השבת  ביום  פה!  אנחנו  ברורה:  בצורה  ואמרו 

התפזרו הבאים בין בתי הכנסת, חיזקו, שמעו שיחות 

ושיעורים, אכלו בבתי התושבים ושמעו מקרוב על 

הבעיות והסבל של האוכלוסייה היהודית שם.

פעילים  מ–120  למעלה  הגיעו  בנצרת: 

הגדול  הכנסת  בבית  שבת  בקבלת  שהתפללו 

האורחים  את  שיבח  הכנסת  בית  רב  בנצרת. 

רגעים  הכנסת  לבית  עמם  הביאו  הם  כי  ואמר 

עונג  שנים.  מזה  במקום  נראו  שלא  מרוממים 

השבת ברחובה של העיר עורר הדים רבים של 

שירה ושל שבת אחים.

בעכו: גם שם למעלה מ–130 בני נוער שהתפזרו 

והתחזקו,  חיזקו  הכנסת  בתי  בין  השבת  במהלך 

שקיבלו  ולמרות  העתיקה,  בעיר  סיור  קיימו 

מקומיים,  ערבים  ממספר  חייהם  על  איומים 

המשיכו ללכת בגאווה יהודית ללא מורא. 

לפרטים והרשמה לשבתות הבאות:

עדיאל יום טוב 052-5665589  #

למסורת,  הפכה  שכבר  בפעילות  שנה,  כמדי 

עבודה  לשבוע  בני–עקיבא  תנועת  חניכי  יצאו 

ביישובי יש"ע לסייע למתיישבים. 

השנה, כחלק ממגמה לחבר את הנוער בישובים 

לחבריא ב' בבנ"ע יצאו קבוצות בני נוער בגילאי 

התיכון לשני מקומות עיקרים: לכרמים ולמטעים 

שילה,  לישוב  סמוך  בגבעות  "אחיה"  משק  של 

מגורשי  מתגוררים  שם  שבנגב,  "יבול"  ולישוב 

הישוב "נצרים". הנערים והנערות עבדו במטעים 

במציאות  שמביטים  אנשים  ויותר  יותר 

מבינים את האסון הנורא שהביאה עמה "תוכנית 

חמסאטן,  קסאמים,  פיגועים,  ההתנתקות", 

ומלחמת לבנון השניה.

בשבוע האחרון, במלאת שנתיים לגירוש, ערכו 

רוב  כי  סופית  שהוכיחו  סקרים  התקשורת  כלי 

הציבור הישראלי סבור שעקירת הישובים היתה 

מהלך שגוי ונורא, ומתנגד בצורה גורפת לנסיגות 

ע"י  ונערך  ב"מעריב"  שפורסם  בסקר  נוספות. 

הנסיגה מחבל  כי  חברת טלסקר כ–60% סבורים 

סקר ההתנתקות הייתה טעות

רוב מוחלט נגד נסיגות נוספות

"שבוע תורה ועבודה"

עזה היתה טעות. רק 29% חושבים כי גם בראייה 

לאחור כי היה זה צעד נכון. אגב, שליש מהנשאלים 

שהעידו על עצמם שתמכו בעבר בעקירה מודים 

הביטחוני  המצב  כי  סבורים   51% שטעו.  היום 

הורע בעקבות הגירוש, לעומת 30% הסבורים כי 

המהלך לא השפיע. בשאלה האם אתה בעד או נגד 

פינוי ישובים ביו"ש באופן חד צדדי השיבו 74% 

נגד לעומת 18% בלבד בעד. לגבי מצב המגורשים 

השיבו 71% מהנשאלים כי המדינה הפקירה את 

תושבי גוש–קטיף. #

ובחממות, ולמדו להכיר את אזורי ההתיישבות. 

מתוכנית  החניכים  נהנו  עצמה,  לעבודה  בנוסף 

בעבורם.  במיוחד  הוכנה  מגוונת אשר  תרבותית 

"קרני  סניף  חניכי  ביבול  היו  האחרון,  בשבוע 

שומרון". מיכאל גייר, רכז הנוער של קרנ"ש ציין 

את שיתוף הפעולה הפורה בין תנועת בני עקיבא 

אשר  ביישוב,  הדתית  והמועצה  המתנ"ס  לבין 

במחיר  העבודה  לשבוע  לצאת  לנוער  אפשרו 

מסובסד ושווה לכל נפש. #
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פעמים רבות ישנה חשיבות לא רק לדיבורים, 

האמירה  לאופן  גם  אלא  למעשים,  רק  לא 

והעשייה למה שאנו כאומה משדרים כלפי חוץ 

וכלפי פנים. התשדורות האלה נקלטות היטב, 

מעל  הנמצאים  מהדברים  יותר  אף  לעיתים 

לעיניים,  לנינוחות,  גוף,  לשפת  השטח.  לפני 

רק  אינו  לאומי  חוסן  הרועד.  או  הבוטח  לקול 

אמירה נבובת תוכן, אלא משימה שעם ישראל 

ומנהיגותו צריכים לעמול עליה ולבנותה שלב 

עליה  התורפה  נקודת  בדיוק  זו  שלב.  אחר 

מנגנים אויבינו, כפי שאמר מזכ"ל החיזבאללה 

חסן נסראללה בנאום קורי העכביש. אך מדינת 

ישראל כאילו אינה מכירה בצורך זה. 

היא  יהודים  מגרשת  ישראל  כשמדינת   

נכנעת  ישראל  כשמדינת  חולשה,  משדרת 

האיחוד  ממדינות  ולתכתיבים  ללחצים 

אותה,  לסחוט  שאפשר  משדרת  היא  האירופי 

כשבמדינת ישראל מעלים לדיון השכם והערב 

את הישארותנו ביהודה ושומרון במקום לעלות 

של  הנפש  מסירות  ואת  הגבורה,  את  נס  על 

לחדול  יש  יום.  יום  בנטל  הנושאים  התושבים 

ו"תוצאות  מן הדיבורים על "עוולות הכיבוש" 

מלחמת ששת הימים". אנו שבים אל מולדתנו 

ובונים אותה ועל כך אין להתנצל בוקר וערב.

מסרבת  לא  מעולם  שישראל  כלל  ישנו 

אבל  בכך.  שחפץ  מי  עם  שלום  על  לדבר 

בכך  חפצים  לא  מעולם  אויבינו  לצערנו 

להשיג  נוספת  דרך  הוא  ה"שלום"  באמת. 

על העיוורון

יותר  פשוטה  בקומבינה  טריטוריאלי  שטח 

והרקטות.  הלחימה  אמצעי  כשמתמעטים 

שנים  כבר  מנצלים  ה"רגיעה"  תקופות  את 

שוב  להתחמש  הערבים  הטרור  ארגוני 

לקראת הסיבוב הבא בעימות האלים, ובכך 

ואיכותיים  אסטרטגיים  ליעדים  להתקרב 

יותר - החלשתה של מדינת ישראל ולבסוף 

להגיע לכלל "יעלה מן הארץ". 

אינה  רואה,  אינה  ישראל  ממשלת  אבל 

היא  זה  במקום  יודעת.  אינה  וכאילו  שומעת, 

לאוויר.  שפורחת  שלום"  "יוזמת  בכל  נאחזת 

כאילו לא חווינו מלחמה בקיץ שעבר, כאילו לא 

יהודים   9,000 לגירוש  שנתיים  השבוע  מלאו 

בצעד  למחבלים  יישוביהם  ומסירת  מבתיהם 

כיום  שמעידים  כפי  תועלת  כל  וללא  מטורף 

תוכנית  של  המובהקים  מתומכיה  חלק  גם 

הגירוש. לצערנו מופיעות בשבועות האחרונים 

וממשלת  וויתורים"  "מחוות  שלום",  "יוזמות 

ישראל חוזרת לסורה כאילו שום דבר לא קרה 

אבו  חיזוק  סעודית,  שלום  יוזמת  נלמד.  ולא 

מאזן, קריאות "להידבר עם המתונים" ברשות 

שחרור  מסוריה,  שלום  ציוצי  הפלסטינית, 

מחבלים, מתן רובים - כולם שמות קוד לאותה 

הבעיה. 

כולם מדברים )כאילו( על שלום אף אחד 

ההיסטורי  הצדק  על  צדק.  על  מדבר  לא 

שלנו.  ארצנו  ישראל,  לארץ  שבנו  שבשמו 

מי  של  בחסד  לא  בזכות.  לנו  שניתנה 

מהעמים. ולצערנו הניסיון מלמד - במקום 

ביטחון.  אין  וגם  שלום  אין  גם  צדק  שאין 

לדבר  ש"מוכן"  מי  לכל  יד  להושיט  הרצון 

כמאמר  הגלות  של  סינדרום  הוא  אתנו, 

אבל  מהגלות  יצאנו  'אולי  העממי:  הפתגם 

הגלות לא יצאה מתוכנו'. 

הציבור  עם  פנימה.  להידבר  הזמן  עכשיו 

הפערים  וסגירת  לשיקום  להביא  הישראלי. 

בין  לחילוניים,  דתיים  בין  המעמדות.  בין 

שמאל לימין, לקרב ולאחד במקום שוב ללכת 

למהלכים הרסניים שיצרו קרעים רחבים יותר 

שספק אם יוכלו להתאחות. 

חייב  הכתום  הציבור  הלאומי,  הציבור 

רגועה,  תקופה  זו  לכאורה  אם  שגם  לדעת, 

תקופה שאנו חושבים שישראל "התפכחה" 

מאשליית שטחים תמורת שלום, וכרגע יש 

רוב מוצק נגד נסיגות, עלינו לדעת שהמצב 

לנו לנוח לרגע. יש לפתור  הזה הפכפך. אל 

להביא  במחננו,  הפנימיים  המאבקים  כל 

לפתרון הסכסוכים והקרעים שיצר הגירוש 

חס  אם  איתנים  לעמוד  מוכנים  להיות  כדי 

הכורת  את  להעלות  רצון  יהיה  וחלילה 

לנו  אל  ישראל.  בארץ  נוספים  יישובים  על 

להירדם בשמירה.	#
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בשנת ה נולד  מונטיפיורי  )חיים(  משה  שר 

שבאיטליה  ליוורנו  בעיר   )1784( תקמ"ד 

אמידה,  יהודית–ספרדית  למשפחה 

גדל  בה  ובגיל צעיר עבר עם משפחתו לאנגליה 

והתחנך. בבגרותו השתלם במסחר והיה אחד מ–

12 הברוקרים היהודים בבורסה של לונדון. הוא 

נכנס לעסקי מסחר עם אחיו אברהם ועשה חיל 

בעסקיו. בשנת תקע"ב )1812( נשא את יהודית כהן 

ברנט, בת למשפחה עשירה וגיסתו של איל ההון 

נתן מאיר רוטשילד. כספרדי, היה בנישואים אלה 

עם בת משפחה אשכנזית מיוחסת משום שבירת 

מוסכמה בקהילה היהודית האנגלית. מונטיפיורי 

נכנס לעסקי בורסה וביטוח עם משפחת רוטשילד 

והתעשר מאד, עד כי בשנת תקפ"ד )1824(, בגיל 

זמנו  כל  את  ולהקדיש  לפרוש  היה  יכול   ,40

לעשייה ציבורית. כראש עדת הספרדים בלונדון 

הקים  הציבור,  לעסקי  זמנו  את  להקדיש  דאג 

)מעין  לונדון"  של  כ"שריף  וכיהן  צדקה  מוסדות 

הופעתו  ייחוסו, מעמדו,  עושרו,  עיר(.  סגן ראש 

דלתות  לו  פתחו  התמירה  וקומתו  המרשימה 

אלה  נתונים  לנצל  השכיל  והוא  פנה,  אשר  בכל 

מונטיפיורי  יהודיות.  קהילות  למען  לשתדלנות 

כמו  בעולם  רבת  במדינות  נרדפים  ליהודים  עזר 

רוסיה, סוריה, מרוקו, רומניה וגרמניה.

מונטיפיורי ביקר בארץ ישראל שבע פעמים. 

 ,)1827( תקפ"ז  בשנת  נערך  הראשון  הביקור 

 .91 בן  כשהוא   )1875( תרל"ה  בשנת  והאחרון 

בארץ  העברי  היישוב  להתפתחות  סייע  הוא 

היהודים  של  החיים  תנאי  ולהקלת  ישראל 

כספי  בחלוקת  די  שלא  האמין  מונטיפיורי  בה. 

היהודי  היישוב  את  להפנות  יש  אלא  נדבות, 

יצרניים  לאפיקים  ישראל  וארץ  בירושלים 

ולהבראת אורחות חייו. בין היתר, יזם במסגרת 

משכנות  השכונה  הקמת  את  הרביעי  מסעו 

שנבנתה  הראשונה  היהודית  השכונה  שאננים, 

מחוץ לחומות ירושלים. מזכירו של מונטיפיורי, 

דרך  את  בזיכרונותיו  תיאר  הלוי,  אליעזר  ד"ר 

ניהול המשא המתן המשעשע על קניית האדמות 

השכונה  להקמת  שיועדו  ירושלים  של  מהפחה 

ומזכירים במעט את סיפור קניית מערת המכפלה 

על ידי אברהם אבינו: "כשהציע סר משה לפניו 

את עניין מכירת האדמה הייתה תשובתו: 'הנך, 

ידידי, אחי, בבת עיני, קח לך אותה בבת אחת. 

באדמה זו אני מחזיק בירושת אבותי, לא הייתי 

לי"ש,  באלפי  לא  אפילו  איש  לשום  מוכרה 

שלך  היא  הרי  מחיר,  בלי  חינם  אתננה  לך  אבל 

שלח ידך וקחנה. אני עצמי, אשתי, ילדיי ובניי 

כולם לך הם.' וזו הייתה תשובתו לסר משה מדי 

את  מוכר  היה  מחיר  באיזה  כששאל  ביומו  יום 

יום  במשך  ידידותי  ויכוח  אחרי  לבסוף  נחלתו. 

תמים, עד שכמעט קצר לי אוצר מילים בשפה 

הערבית )הייתי משמש כמתורגמן ביניהם( אמר 

לי: 'ידידי אתה אחי, בזקני בראשי, הנני מצהיר 

כי כן הדבר, נא לומר לסֵיר משה שייתן לי אלף 

לי"ש למתנה ובן רגע נלך אל הקאדי.'

הייתה  מונטיפיורי  של  הראשונה  תוכניתו 

להקים במקום בית חולים, אולם כשהשתכנע כי 

אין צורך במוסד רפואי במרחק רב כל כך מהעיר, 

לפתור  שתעזור  שכונה  במקום  להקים  החליט 

את מצוקת הדיור ברובע היהודי ולהקים במקום 

לתושבים  פרנסה  מקור  לתת  כדי  קמח  תחנת 

ולהוזיל את עלות הקיום. אליעזר בן יהודה תיאר 

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים

הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל

shilo_b@ 017.net.il  ,02-9973875
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו
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עורך:
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ארץ אחרת
המשך מעמ' השער
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זאת מספר שנים אחר כך במאמרו: "ויהי בשנת 

יהודית  ואשתו  מונטיפיורי  השר  ויעל  תרט"ו, 

ירושלימה, וכסף המנוח יהודה טורה בידו, אשר 

ירושלם,  לעניי  מותו  אחרי  הזה  הנדיב  השאיר 

ויואל השר מונטיפיורי לעשות דבר גדול להעיר 

הזאת ולענייה היהודים להוציאם מן המצר, אשר 

היו כלואים בתוך העיר, ויאמר לבנות בתים לעניי 

ירושלם מחוץ לחומה ולתת להם שם גם אדמה 

מטחנה  לבנות  ויצו  לעבודתה...  ידיהם  ללמד 

כי  אמרו  אשר  אנשים  היו  כי   - ברוח  הסובבת 

הדבר הזה יביא תועלת רבה מאד לירושלם, כי 

ירד מחיר הטחינה לחצי, כי תהיה יכֹולת לטחון 

בריחים האלה כל הקמח הצריך לירושלם. ויבנו 

המטחנה וכסף הרבה מאד הוציא השר עליה, כי 

את  השר  וייעד  מאנגליה,  הכלים  כל  את  הביאו 

המטחנה  לצרכי  בשדהו  נבנו  אשר  הבתים  שני 

השדה  את  לשמור  הופקד  אשר  הפקיד  ולדירת 

וכל אשר בו. ויצו השר להוסיף לבנות עוד בתים, 

בית,  ועשרים  כארבעה  תר"ך  שנת  עד  ויבנו 

בתים  ויהיו  שאננים".  "משכנות  להם  ויקראו 

האלה הראשונים אשר נבנו מחוץ לחומת העיר, 

והשר מונטיפיורי אשר היה הראשון בדורו, בין 

ישראל  ארץ  זכר  את  להעלות  ישראל,  גדולי 

את  להרים  הזה  בדבר  הראשון  גם  היה  לפניהם 

אבה  לא  איש  כי  אפס  עפרה.  מערמת  ירושלם 

אז  ופחד אשר פחדו  לגור בבתים האלה ממגור 

העיר,  לחומת  מחוץ  לשבת  ירושלם  אנשי  כל 

ויפילו גורלות - מי יצא בראשונה לדור שם."

למונטיפיורי זכויות רבות בבניין ארץ ישראל 

וליציאה מן החומות. הוא חילק את עושרו הרב 

בין כל היהודים ומלבד נדבה היה חשוב לו לקנות 

אדמות ופרדסים כדי שיוכלו תושבי הארץ לעמוד 

חלוקה  כספי  על  להסתמך  ולא  עצמם  בזכות 

גדולים  סכומים  הוציא  מונטיפיורי  למיניהם. 

מכספו לצרכי ציבור, בנה את המבנה המפורסם 

כדי  המערבי  הכותל  את  הגביה  רחל,  קבר  על 

על  הבית  מהר  אבנים  לזרוק  יוכלו  לא  שערבים 

עברי  דפוס  בית  הקים  הכותל,  ליד  המתפללים 

בירושלים,  חדשות  שכונות  הקים  בירושלים, 

בנה מושב לעבודת אדמה ליד יפו וגם תמך בבתי 

חסד וצדקה. בצעירותו לא היה מונטיפיורי יהודי 

שומר מצוות אך למן ביקורו הראשון בירושלים 

הוא  קיימו  מאז  ולמסורת.  לדת  מאוד  התקרב 

ואשתו אורח חיים אדוק. הוא הקפיד לקחת עימו 

כדי שיוכל לספק בשר  שוחט למסעותיו בעולם 

כשר, ולאירועים ונשפים אליהם הוזמן עם שועי 

עולם נהג להביא מזון וכלים משלו. בבית שהקים 

כנסת,  בית  בנה  לונדון  בקרבת  רמסגייט  בעיר 

בירושלים  בנה  ובשכונת משכנות שאננים אותה 

דאג שיהיו שני בתי כנסת לשימוש 16 המשפחות 

שהשתכנו בה - אשכנזי וספרדי. משה מונטיפיורי 

ונקבר   )1885( תרמ"ה  בשנת  באב  ב–יג'  נפטר 

בבית העלמין ברמסגייט. עשרות שנים אחר כך 

כתב חיים חפר שיר על נדיבותו ומסירותו הרבה 

לבניין הארץ. וכך נכתב בבית האחרון:

נשקוהו  שנה,  עוד  מאה  בן  השר  "...וכשהיה 

מלאכים בנשיקה האחרונה, וכך את העיניים עצם 

לראשו,  מתחת  ירושלמית  אבן  רק  בבקשו,  הוא 

עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון, גמר השר משה 

המוכנים  אנשים  יש  עוד  אך  האחרון,  מסעו  את 

בסביבה,  כשהחושך  בלילה  שלפעמים  להישבע, 

ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה..." #

הבדל חיצוני בין זה לזה. אף כאן אנו למדים 
ִמּכָל  ִּתהְיֶה,  "ָּברּוְך  ה' בפי משה רבנו:  מדבר 
הַָעִּמים... וְהִֵסיר ה' ִמְּמָך, ּכָל חִֹלי" )דברים ז' י"ד 
- ט"ו( ומיד בהמשך: "ִּכי תֹאַמר ִּבְלָבְבָך, ַרִּבים 
ְלהֹוִריָׁשם  אּוכַל  ֵאיכָה  ִמֶּמּנִי;  הֵָאֶּלה  הַּגֹויִם 
שלא  אזהרה  למעשה  זוהי  ֵמהֶם".  ִתיָרא  ֹלא 
כולם  לפיו  כי  החיצוני,  במראה  להתבונן 
שווים, וממילא אם הגויים רבים יותר מאיתנו, 
לא נוכל להורישם. האזהרה על כך היא: אל 
תירא! אם תביט פנימה תמצא שבישראל, על 
אדירות,  עוצמות  עם  רוח  שורה  החומר  גבי 
והופכות  הישראלי  הגוף  את  המרוממות 
אותו לגוף בעל תכונות שונות. האדם יראה 

המבט,  את  לרומם  חייבים  אנו  לעיניים. 
כוחות  לנו  שיש  לדעת  בעצמנו,  להאמין 
גדולים הרבה מעבר למה שנראה כלפי חוץ. 
הצצות  מדומה,  שלום  של  האיוולת  תכניות 
באזורנו, מתבססות על סמיות עניים, שאינה 
שלנו.  החומר  של  הרוחני  ביתרון  מכירה 
בשבע שבתות הנחמה בהן אנו נמצאים, תאיר 
לנו הכוונת התורה את הדרך, לראות שאנו, 
אומות  משאר  בגופנו  שונים  ישראל,  עם 
ולשבת  לרשת  חובתנו  כך  ומתוך  העולם, 
את הארץ הטובה, אשר עיני ה' אלוקינו בה, 
מפני שאין היא ככל הארצות. ומתוך כך נזכה 
החומריים,  במפעלים  גם  הברכה  את  לראות 

כדוגמת השמלה והרגל. #
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אבשלום חביב נולד בחיפה בשנת 

מחתרת  חבר  היה   ,)1926( תרפ"ו 

הבריטים  ידי  על  שנתפס  האצ"ל 

במבצע פריצת כלא עכו, והוצא להורג. 

במהלך משפטו כפר בסמכותו של בית 

המשפט הבריטי ולקיום תהליך הגנה 

בכלל. הוא הועלה לגרדום ונתלה בי"ב 

באב תש"ז )1947(.

בסיום משפטו אמר לבית המשפט: 

הנפסדת  שגאוותכם  "...אתם, 

העבירה אתכם על דעתכם, מה לכם 

ולנפש האדם החופשי המוכן לסכן 

את חייו ואף להקריב את חייו למען 

זה  כיצד  אתם:  תמהים  החירות? 

שחשבנום  הללו  שהיהודים  אירע 

שחיטות  לקורבן  שהיו  לפחדנים, 

נגד  התקוממו  דורות,  במשך 

ואף  בצבאותינו  נלחמים  שלטוננו, 

שמים לאל את פקודותינו, ובעומדם 

והרי  למוות?  בזים  המוות,  בצל 

לכם.  משנדמה  יותר  פשוט  הדבר 

בשתיים יוצבה דמותו החיונית של 

ועל  המולדת  אדמת  ידי  על  דורנו: 

המולדת  אדמת  בגולה.  האסון  ידי 

אבשלום חביב הי"ד

אדמת המולדת
היא שייחדה אותנו

שנתנה  היא  אותנו,  שייחדה  היא 

כוח לשרידינו, אומץ לליבנו ואמונה 

את  לנו  שהחזירה  היא  בעתידנו... 

ובר  המכבים  של  הגבורה  מסורת 

כוכבא, ומצד שני אסון ללא דוגמה 

עומדים  אנו  כי  למדנו,  הוא  בגולה. 

במערכה לא רק על חירותנו, כי אם 

כי  שלמדנו  הוא  קיומנו...  עצם  על 

אם לא נלחם - נושמד, והוא שנטל 

מכל אחד ואחת מאיתנו את הפחד. 

בכל הארץ עומדים בפניכם אנשים 

זאת  ואף  עוד...  מפחדים  שאינם 

אנוכי,  כאשר  תבינו,  לא  בוודאי 

איש עברי צעיר, העומד בפני איום 

אל  ליבי  את  אשא  ברצח,  מחומש 

אלוהי שבשמים, ואתן שבח והודיה 

עבור  לסבול  לי  שנתן  הזכות  על 

ישותי:  בכל  ואומר  ועמי  ארצי 

העולם  מלך  אלוהינו  ה'  אתה  ברוך 

לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 

הזה!" #

אנו לא שוכחים

להזמנות: 052-5666947

תורמים קונים ומקבלים
במבצעי קיץ תשס"ז 2007 במחירים מדהימים על תיקי איכות גוש קטיף והשומרון
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‹ הסט הגדול
1. תיק איכותי גדול 36 ליטר ₪70 2. תיק גב מזוודה, 55 ליטר, ₪80 
3. תיק ענק 85 ליטר ₪180 כל התיקים ביחד במבצע ₪310 ובנוסף 

שי תיק צד פאוץ'

ומבצע ענק על 3 הסטים ביחד ₪540 בלבד!
ההכנסות קודש להמשך המאבק, המחיר אינו כולל דמי משלוח,

צבעי התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי

מועצת יש"ע

5% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט

10% הנחה לתושב
בי גוש קטיף וצפון השומרון בחסות: 

תא כתום

‹ הסט הפשוט 
1. תיק צד פאוץ' ₪25 2. תיק ילקוט גב מעוצב  ₪40 3. תיק 
איכותי גדול 36 ליטר ₪70 כל התיקים ביחד במבצע ₪125 

בנוסף שי שרוך לנייד

הסט האיכותי € 
הכתום  ילקוט  גב  תיק   .2  ₪35 סטודנט  גדול  צד  תיק   .1
החדש חזק ואיכותי ₪65 3. תיק שק גב, 57 ליטר, ₪85 כל 

התיקים ביחד במבצע ₪160 בנוסף שי שרוך לנייד
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כ"א אב

שבחבל  קטיף  המושב  הוקם  תשמ"ו: 

עזה.

מטות  עם  יחד  יש"ע  מועצת  תשנ"ג: 

בגן  ימים   5 בת  בהפגנה  פותחים  הימין 

צ'רלס קלור בת"א נגד הסכמי אוסלו.

תשס"ה: שבוע לאחר הגירוש מתוודעים 

ומתסכלת  חדשה  למציאות  המגורשים 

גירשו  יום. היעילות שבה  יום  יחיו  איתה 

הגיעו  ובמקומה  נעלמה  מביתם  אותם 

הממשלה  של  הלב  וקשיחות  האטימות 

ומינהלת סל"ע. 

כ"ב אב

לראשונה  מחליטה  הממשלה  תשס"ג: 

לעלות  ליהודים  לתת  שנים  שלוש  מזה 

להר הבית. 

כ"ו אב

מפיו  אומללה  התבטאות  עוד  תשנ"ג: 

"הישראלים  רבין:  הממשלה  ראש  של 

ולא  הצפון  תושבי  הם  האמיתיים 

המתנחלים הבכיינים."

נרצחים  מזעזע  ירי  בפיגוע  תשס"ב: 

ואבי  אביטל  הזוג  בני  שילה  בצומת 

כ"א - כ"ז אב
ילדיהם  שבבנימין.  עלי  מהישוב  וולנסקי 

ואחד  איתם  יחד  ברכב  נמצאים  הקטנים 

מהם נפצע קשה.

נאלצות  מהמשפחות  חלק  תשס"ה: 

של  שניות  הלוויות  עם  גם  להתמודד 

בגוש  העלמין  בבתי  שנטמנו  הנפטרים 

קטיף  מגוש  יוצאת  ההלוויה  קטיף. 

ונעצרת  ירושלים  ברחובות  ועוברת 

ג'ורג'  המלך  הרחובות  בצומת  להספדים 

ויפו בירושלים. משם נמשך מסע ההלוויה 

נקברים  בו  הזיתים,  בהר  העלמין  לבית 

את  שמסרו  קטיף  גוש  קדושי  בשנית 

ישראל  ועם  ישראל  ארץ  למען  נפשם 

ולמען ההתיישבות בגוש קטיף.

כ"ז אב

הביטחוני  המצב  בעקבות  תשנ"ה: 

ציבור  אנשי  כ–15  פותחים  המדרדר 

ראש  משרד  מול  רעב  בשביתת  מהימין 

שרון,  אריאל  השובתים:  בין  הממשלה. 

הי"ד,  זאבי  רחבעם  נחמן,  רון  פורת,  חנן 

חן,  אמציה  במיל  תא"ל  שילנסקי,  דוב 

תא"ל גדעון אלטשולר, הרב דרוקמן, הרב 

רבינוביץ ועוד. #



תקשורת, בואו נדבר על זה

מבט של הנוער

ראיון עם רועי שרון | חלק א'

מדבר מהשטח

ילדים שלנו
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במסגרת עיסוקנו בחודש האחרון בנושא 

התקשורת פנינו לרועי שרון, כתב לענייני 

התיישבות בעיתון 'מעריב' ובעל טור בערוץ 

nrg יהדות אותו ערך בעבר. שרון )32(, נולד 
וגדל בקרני שומרון, מספר כי למרות מקום 

המציאות  את  להביא  משתדל  הוא  גידולו 

למרות  עבודתו  את  ולעשות  פניה  כל  על 

ב'תקשורת'.  אותנו  "ייצג"  כי  הציפיות 

"לרוב", הוא אומר, "אני מצליח." 

תוכל לספר לנו בקצרה איך הגעת 

לעסוק בתקשורת? האם זה משך אותך 

מגיל צעיר?

 לתקשורת הגעתי בטעות. ידידי אריאל 

שנבל שעבד כתחקירן בתוכנית הרדיו של 

נסים משעל סיפר לי שדרושים סטודנטים 

ללא  רדיו  של  האינטרנט  אתר  לעריכת 

הפסקה. זה היה הצעד הראשון. אחרי כשנה 

והחלפתי  עצבני"  "זהבי  של  העורך  עזב 

אותו. בנוסף ערכתי את תוכנית הבוקר של 

משעל, שהציע לי להיות תחקירן בתוכנית 

הטלוויזיה שלו. תוך כדי, כתבתי ב"זמן תל 

חנוך  לי  הציע   nrg אתר  וכשנפתח  אביב", 

דאום לערוך את ערוץ היהדות. אפשר לומר 

בתקשורת,  המלא  המסלול  את  שעברתי 

בלי הנחות, קיצורי דרך וגלי צה"ל.

האם היו סיפורים שהתלבטת אם לפרסם 

כי הם יפגעו ביישובים עצמם? )בניה 

בלתי חוקית, מעשי השחתה וכו'(

שנחשפתי  סיפורים  ישנם  ולא.  כמעט 

אלא  ככתב,  תפקידי  מתוקף  לא  אליהם, 

מתוקף היותי חבר או בן משפחה של אנשי 

גבעות אקטיביים, ולכן לא פרסמתי אותם. 

מהנה  ואף  מספק  יותר  שהרבה  כמובן 

לפרסם ידיעות שמציגות את ההתיישבות 

באור חיובי, אך בראש ובראשונה אני עובד 

אני  ולכן  יש"ע,  במועצת  ולא  ב"מעריב" 

את  משרתות  שאינן  ידיעות  גם  מפרסם 

כאלה  ידיעות  אגב,  ההתיישבות.  אינטרס 

אינטרס,  בעל  ממקור  מגיעות  כלל  בדרך 

ואם אוותר עליהן - יפורסמו בכלי תקשורת 

אחרים.

האם אתה מרגיש כמחולל שינוי או 

מהפיכה או שאתה פשוט עוסק במה 

שאתה אוהב?

פי  על  היא  כתב  של  ההשפעה  יכולת 

עצמו  הטקסט  זאת,  עם  מוגבלת.  רוב 

את  שקובע  הוא  הכתב  ובו  גמיש,  הוא 

כללי המשחק. זה מתבטא בטרמינולוגיה, 

שבה  ובזווית  לדיווח,  המגיבים  בבחירת 

הסיפור מוצג לקוראים. קטונתי מלחולל 

מהפכות, אך אני מוצא חשיבות בעובדה 

מגיע  ארצי  תקשורת  בכלי  שכתב 

ערוגה  מאותה  ולא  הדתית,  מהציונות 

המודעות  ללוח  העיתונות  את  שהפכה 

ביטוי  לידי  באה  זו  עובדה  שלה.  הפרטי 

ביכולת התמרון שלי ככתב.

מהן התגובות שאתה מקבל ביישוב בו 

גדלת? האם היחס אליך מצד המתיישבים 

עליהם אתה כותב, הוא חששנות בגלל 

שאתה עיתונאי או שסומכים עליך 

שתביא את הדברים כהוויתם?

)המילה  המתנחלים  ציבור  מצד  היחס 

בעיניי(  נסבלת  בלתי  היא  "מתיישבים" 

סומכים  כלל  בדרך  מורכבת.  סוגיה  הוא 

עלי שלא אעוות את המציאות, ובדרך כלל 

אני עומד בציפיות. הבעיה היא עם אלה 

שחושבים שבגלל שגדלתי בקרני שומרון, 

הדיווחים שלי צריכים להיראות כמו עלון 

המציאות  ובכן,  הלאומי.  האיחוד  של 

ידיעה שלא  ולא כל  יותר מורכבת,  טיפה 

הופכת  הכתום  האינטרס  את  משרתת 

אותי ל"אחד משלהם". #
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פתרון החידה משבוע שעבר: היישוב כפר דרום הישן.

הייתה  זה  באזור  יישוב  היהודים  הקימו  בה  הראשונה  הפעם 

בשנות השלושים, אז רכש הפרדסן טוביה מילר קרקע בשטח של 

מאורעות  במהלך  פרדס.  במקום  ונטע  האזור  מערביי  דונם   260

הקרקע  נמכרה  יותר  ומאוחר  המקום  ננטש   )1936( תרצ"ו 

לקק"ל. ביום הכיפורים תש"ז )1946( יושב המקום על–ידי גרעין של הפועל המזרחי, כחלק 

יישובים בנגב טרם קביעת גבולות תוכנית החלוקה, על  מ–11 הנקודות - תוכנית להקמת 

בחלקה  כבר  היהודית.  המדינה  של  העתידיים  הגבולות  על  ולהשפיע  עובדות  לקבוע  מנת 

הראשון של מלחמת העצמאות )לפני הכרזת העצמאות( היה היישוב נתון להתקפות מצד 

האוכלוסייה הערבית המקומית, שכללו הפגזת מרגמות וניסיונות לפוצץ את מכון המים של 

היישוב. עוד לפני פלישת הצבא המצרי לדרום הארץ, בחלקה השני של המלחמה, תקפה 

יחידה סודנית את היישוב התקפה רגלית לאחר הרעשה ארטילרית. ההתקפה נהדפה על ידי 

מגיני היישוב, שמנו כ–60 אנשים. היישוב עמד בהתקפות מצריות רבות אולם בשלב מסוים, 

לאחר שהרגישו כי לא יוכלו יותר, הוחלט לנטוש אותו וכשהמצרים הגיעו לשערי היישוב גילו 

ובשנת תשמ"ח  כהיאחזות  היישוב מחדש  הוקם  הימים  ריק. לאחר מלחמת ששת  הוא  כי 

אישר שר הביטחון יצחק רבין את אזרוח המקום ושנה מאוחר יותר עלה גרעין הקבע. לפני 

שנתיים, לאחר מחאה גדולה, גורשו תושבי כפר דרום מבתיהם. היישוב, בפעם השלישית, היה 

לשממה אולם הפעם בגלל החלטה לא מוסרית של ממשלת ישראל. בעזרת ה' ייבנה כפר 

דרום לנצח בפעם הרביעית ובקרוב.

בשבוע שעבר הובא פתרון החידה )בית הכנסת העתיק בעזה( מתוך הספר 'שורשים 
בחולות' מאת חגי הוברמן בהוצאת מדרשת נצרים. בין הפותרים נכונה זכו הילדים 
הבאים: נחמה יודייקין מירושלים אביה וילוז'ני ממירב, משפ' מושניק מחברון וגבריאל 

מלסטר מחיפה. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! #

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ב 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. 

ילדים שלנו

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 

 www.myesha.org.il :נכונה יזכו בפרסים נאים. רמז ניתן למצוא באתר יש"ע
באהבה רבה, צוות העלון
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אֹוִריאֵל נָחַת ִמּתֹוְך הַַמעְֲרּבֹולֶת הַיְיֵׁשר לְִׂשיחַ ּבַר 

קֹוצָנִי. "אַיי! זֶה ּכֹואֵב!" הַיְיֵׁשר אַחֲָריו הִּגִיחַ ׁשּוב 

ֶרגַע.."  זֶה  אֶת  עֲזֹוב  הַַמעְֲרּבֹולֶת "ששש..  ִמּתֹוְך 

לְנַקֹות  ֶׁשנִיָסה  ֵמאֹוִריאֵל  ְמׁשּועֲַשע  נְִראָה  הּוא 

אֶת עַצְמֹו ִמּכֹל הֶעָלִים הַּקֹוצָנִיִים ֶׁשּכִיסּו אֶת ּגּופֹו. 

"זֹוכֵר אֶת ְקבּוצַת הַעֹובְִדים ֶׁשהָיְיָתה נֹוסַעַת לְהַר 

הֹוִריד  ֶׁשהּוא  ּכְֵדי  ּתֹוְך  ָׁשאַל  ׁשּוב  חֲצֹור?"  ּבַעַל 

ֵמהֵַׂשיעָר.  לֹו  ֶׁשהְִׁשַתְרּבֵב  ְסגַלְגַל  ּפֶַרח  לְאֹוִריאֵל 

"ּכֵן, ָאַמְרָּת לִי ֶׁשַּתְראֶה לִי אִם הֵם הִצְלִיחּו לְהִּכָּנֵס 

לְִמבְנִים ּולְהִָקים אֶת הַּיִׁשּוב." ׁשּוב חִיֵיְך. "ִּתְסַּתּכֵל 

ָקִדיָמה, אַָּתה רֹואֶה אֶת ְׁשֵּתי ְקבּוצֹות הַאֲנִָׁשים?" 

אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל אֶל הַּקְַרַקע לְפָנַיו וְגִילָה ֶׁשַמָּמש 

ֶׁשעָלַיו  הִַּׂשיחַ  עַָמד  ּבֹו  ֵמהַָּמקֹום  מְֶטִרים  ּכַָמּה 

הֵם  אֲנִָׁשים.  ֶׁשל  ְקבּוצֹות  ְׁשֵּתי  עְָמדּו  נָחַת  הּוא 

ְמאֹוד,  ִמְתַרּגְִׁשים  וְנְִראּו  הֵַּׁשנִי  עִם  אֶחָד  ּדִיּבְרּו 

הַָאדָם  אֶת  רֹואֶה  "אַָּתה  לְַמֶׁשהּו.  ְמחַּכִים  ּכְאִילּו 

ּבַמְֶרּכַז? זֶה ּפִנְחַס וַלְֶרְׁשטֵיין, הּוא הִגִיעַ עִם ּגְַרעִין 

ֶׁשל אֲנִָׁשים ִמִׁשיֹלה ּכְֵדי לַעֲזֹור לַּפֹועֲלִים לְהִּכָּנֵס 

הַעֶֶרב וְלָלּון ּבַפַעַם הִָראׁשֹונָה ּבְַמחֲנֶה הַעֹובְִדים." 

אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל עַל ַמחֲנֶה הַעֲבֹודָה. הָיּו אֵלֶה ּבְסַך 

הַּכֹל ּכַָּמה ִמבְנִים ֹלא ּגְמּוִרים, אְַך לְפִי ִמיַדת הַּמֶַתח 

ֶׁשהְַרּבֵה  הָיָה  נִיּכָר  הְַּקבּוצָה  אַנְֵׁשי  ּבְֶקֶרב  ֶׁשָׂשַרר 

מּוָטּל עַל הַּכַף. ׁשּוב נֶאֱנַח לְֶרגַע, ּכְאִילּו ָקַרא אֶת 

ַמחֲָׁשבֹוָתיו ֶׁשל אֹוִריאֵל, וְָאַמר: "ּכּולָם ּכָאן ְמאֹוד 

נְִמצַא  ּפֹוַרת  חָנָן  ַמָּמׁש  אֵלּו  ּבְִרגָעִים  ִמְתַרּגְִׁשים, 

ּבְֵתל ָאבִיב ּוְמנַּסֶה לְַׁשכְנֵעַ אֶת ַׂשר הַּבִָטחֹון ִׁשְמעֹון 

אִם  ּכָאן.  לְהְִׁשַּתּכֵן  אִיׁשּור  לַעֹובְִדים  לֵָתת  ּפֶֶרס 

הּוא יִּכֵָׁשל ּכֹל הַָׁשבּועֹות הַאַחֲרֹונִים ֶׁשל הַעֲבֹודָה 

אֶת  ָראַה  אֹוִריאֵל  לְִטְמיֹון".  יְֵרדּו  הְַּמאּומֶצֶת 

אֶחַד ֵמהַּגְבִָרים לְיָדֹו ְמַמלְֵמל ַמֶׁשהּו "ִמַמעֲָמִקים 

ְקָראִתיּך ה'...", הּוא ָאַמר ּפְִרֵקי ְּתהִילִים ּבְֶׁשֶקט. 

ִקיּוָוה  ּכְָך  ּכֹל  הּוא  לְהַּגִיד,  הּוא  ּגַם  ָרצַה  אֹוִריאֵל 

וְָאַמר  יַצְלִיחּו. ׁשּוב ָּתפַס אֶת אֹוִריאֵל ּבַּיָד  ֶׁשהֵם 

"ּבֹוא, אֵין טַעַם לְהִָּׁשאֵר ּפֹה ּבְמֶַתח, אֲנַחְנּו יְכֹולִים 

הּוא  ָׂשַמח,  אֹוִריאֵל  הַּסִיּפּור."  ֶׁשל  לַּסֹוף  לְהִָריץ 

אַף ּפַעַם ֹלא אֹוהֵב לְחַּכֹות ּבְמֶַתח... הּוא הֹוִׁשיט 

לְׁשּוב אֶת יָדֹו וְנַָתן לְעַצְמֹו לְהִַּׁשאֵב ּבֵַׁשנִית לְתֹוְך 

ִׂשיחִים  עֹוד  ֶׁשאֵין  ְמַקּוֶוה  "אֲנִי  הַַּמעְֲרּבֹולֶת. 

קֹוצָנִיִים ּבַּצַד הֵַׁשנִי" הּוא חַָׁשב. 

המשך בשבוע הבא...


