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'אח שלי גיבור'
מבט להתיישבות

חוכמת החיים של המסטיק
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ונדק 'אח שלי גיבור' הנמצא פ
ליד מחנה חורון שבשומרון 
יוצאת  קנייה  חווית  מספק 
צה"ל  לחיילי  כפינה  ומשמש  דופן 

ולעוברים בדרך. עסק עם חיוך.
ומשרתים  שעוברים  החיילים  כל 

שלי  'אח  פונדק  את  מכירים  בשומרון 

וחצי  כחודש  שהוקם  הפונדק  גיבור'. 

נמצא  אוסלו  מלחמת  פרוץ  לאחר 

ההר  גב  לכיוון  העולה  הדרכים  בצומת 

ומיועד  שומרון,  חטמ"ר  בסיס  ליד 

לחיילים הרבים המשרתים באזור.  את 

מורה  מאלון  גלעד  אורן  הקים  המקום 

את  ראיתי  לכאן,  "הגעתי  שמספר: 

מומש,  ולא  בעסק  שטמון  הפוטנציאל 

ולהפוך  הכפפה  את  להרים  והחלטתי 

מעבר  הרעיון  לאימפריה.  המקום  את 

לבית  להפוך  היה  הכלכלית  להצלחה 

חם לחיילים, וליצור חווית קנייה שבימים 

אלו קשה לפגוש בכל עסק קיים". את 

רצון  מתוך  גלעד  בחר  המקורי  השם 

"חיפשתי  צה"ל:  חיילי  את  לחזק 

הגיבורים  לחיילנו  תודה  לומר  דרך 
השנה  כל  המשמר  על  שעומדים 

למען  למעני  היממה  שעות  בכל 
ישראל,  עם  כלל  ולמען  משפחתי 
גיבור זה דבר שתמיד ששאפנו אליו. 
לדעתי הדבר שהחיילים עושים הוא 

דבר גדול וחשוב."
הפונדק  של  הקטנים  הקירות  על 

רבים.  הוקרה  ואותות  מתנות  תלויים 

על אחד מהם כתבו בנות חמ"ל חטמ"ר 

פנים  ומאיר  רחב  חיוך  "עם  שומרון: 

משהו  עם  פנינו  את  מקבל  אתה 
בבאגט  נקניקיה  שניצל,  כל  טעים. 
בטיפת  אצלך  מהולים  חביתה  או 
אידיאולוגיה קטנה, כל פנינת חוכמה 
משולבת בהערצה לכל. ולנו החיילים 
לעמוד  אלא  נותר  לא  הפשוטים 
קבוע  באופן  בוקר  כל  איך  נפעמים 
בסטלבט  לעבודה  מתייצב  אתה 
אותנו  ולשרת,  לחייך  תמשיך  רגוע. 
על  וחיוך  אהבה  המון  עם  החיילים, 
אוהב,  חיוך  שכל  כמובן  כי  הפנים.  
תמיד מחמם לנו את הלב, ובקיצור 
גיבורות  אחיות  איתכם.  תמיד 

חטמ"ר שומרון"
 הפונדק, שנפתח ב 5:30 בבוקר ונסגר 

משמש  המאוחרות,  הלילה  בשעות 

מעבר לפינה חמה לחיילים גם למקום 

המון  ומשלב  טובה  אווירה  שמשרה 

רבים  באוכל.  המושקעים  וחיוך  אהבה 

יספרו על חווית הקנייה והנועם שמשרה 

המשולבים  החוכמה  ופניני  המקום 

בחטיף או בבקבוק המשקה.  

אם אתם עוברים במקום, קנו משהו 

"בוקר  אורן:  שאומר  מה  ותזכרו  לדרך 

טוב זה לא איחול - זו החלטה." #

ְּבכָל "ש ְלָך  ִּתֶּתן  וְׁשְֹטִרים,  ׁשְֹפִטים 
מקום  יח(  יז,   )דברים  ְׁשָעֶריָך.." 
השלטון,  אנשי  של  מושבם 

מצווה  והתורה  מקרי  איננו  והצדק  החוק 

לתת להם מקום דווקא ליד השער.

"בכל  שעריך  בכל  המילים  את  מבאר  רש"י 

חכמים  שפתי  עיקר  כבר  אולם  ועיר"  עיר 

עיר  לכל  "כי  רש"י  דברי  את  במקום  מבאר 

השופטים".  ישבו  העיר  ובשער  שער  היה 

השער איננו אך ורק מבנה המשמש לכניסה 

הערים  בהם  בזמנים    - מהעיר  ויציאה 

 - סביבותיהם  מכל  חומה  מוקפות  היו 

של  החיים  מרכז  בעיקר  הוא  השער  אלא 

ניהלו  השער  בחדרי  המקרא.  בזמן  העיר 

השלטון.  ומוסדות  המסחר  המשפט,  את 

הענישה התרחשה בשער: וְהֹוֵצאָת ֶאת הִָאיׁש 

הַּדָָבר  ֶאת  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  הַהִוא  הִָאָּׁשה  ֶאת  אֹו  הַהּוא 
הָָרע הַּזֶה ֶאל ְׁשָעֶריָך... ּוְסַקְלָּתם ָּבֲאָבנִים וֵָמתּו... 
הנביא  ה'(.  יז'  )דברים   " וְיִָראּו  יְִׁשְמעּו  הָָעם  וְכָל 
הרעים  מעלליהם  על  העם  את  המוכיח 

נמצא במקום החשוב ביותר בעיר - בשער, 

בשער'.   'מוכיח  הביטוי   ומכאן 

מדד המחירים העירוני נקבע בשער 

ומכאן המונח הכלכלי 'שער חליפין', 

וכך אומר אלישע הנביא בנבואתו:

וְָסאַתיִם  ְּבֶׁשֶקל  סֶֹלת  ְסָאה  ָמָחר  "ּכֵָעת 
)מלכים  ֹׁשְמרֹון  ְּבַׁשַער  ְּבֶׁשֶקל  ְׂשעִֹרים 
רות  של  החליצה  מעמד  א'(.  ז'  ב' 

המואביה וחתונתה עם בועז נערכו 

בשער, בנוכחות זקני העיר כמסופר 

שונים  סוגים  ישנם  רות.   במגילת 

של שערים.

לדוגמא שער סורי: שער רחב בעל 

שבשני  צד,  בכל  תאים  ושני  ישירה  כניסה 

תאים:  ששה  שער  מגדלים,  ניצבו  צידיו 

שער גדול בן ששה חדרים )ששימשו כחדרי 

וסוגים  צד,  בכל  חדרים  שלושה  משמר(, 

נוספים.

שכתב  מאמר  לציין  חשוב  זה  בהקשר 

היה  ידין  ידין.   יגאל  הנודע  הארכיאולוג 

ושימש  ישראל  מדינת  של  השני  הרמטכ"ל 

עקב  בפועל  כרמטכ"ל  השחרור  במלחמת 
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לאחר  דורי.  יעקב  קודמו,  של  מחלתו  

לקפוץ  )ובמקום   35 בגיל  מהצבא  שחרורו 

לתחביב  לחזור  מחליט  הוא  לפוליטיקה...( 

האהוב עליו - ארכיאולוגיה.

הוא האיש שיחפור את מצדה, מגידו וחצור. 

הוא האיש אשר יגלה מכתבים במדבר יהודה 

על  הנסי  כוסבא  בן  "שמעון  ע"י  החתומים 

ישראל" הלוא הוא בר כוכבא, מפקד המרד 

ברומאים בין השנים 135-132 לספירה.

מחייב  כמקור  בתנ"ך  ראה  ידין  פרופ'   

וחיפש תמיד להוכיח ע"י הארכיאולוגיה את 

"בספר  כותב:  הוא  וכך  המקראי,  הסיפור 

המלך  שלמה  מוזכר  ט'  פרק  א'  מלכים 

מגידו  חצור,  חדשות:  ערים  שלוש  כבונה 

וגזר.  מראשית החפירה )בחצור( שמנו לנו 

למטרה למצוא את שערו של שלמה המלך 

כבר  אמרנו  למגידו  הגענו  ומצאנו...כאשר 

לפועלים בשמץ גאווה חפרו כאן ותמצאו 

לא  השער...  את  ותמצאו  שם  חפרו  קיר, 

העזתי לחפור בגזר חששתי שאהרוס במו 

ידי הנחה כ"כ יפה...למזלי משלחת אחרת 

חפרה שם ומצאה את אותו מודל של שער 

- לא היה גבול לאושרנו..."

ויציאתם  לכניסתם  משמש  השער 

של תושבי העיר, אך בנוסף לכך הוא 

מראה לאורח הבא מבחוץ את הדבר 

הביקור,  כרטיס  את  ביותר,  החשוב 

במקום  העיר.   של  הרוחני  ליבה  את 

הצדק  את  נעמיד  אנו  חשוב  הכי 

כעיקר, את היושר ואת המשפט. אנו 

עם אשר בניגוד גמור להמון של סדום 

עצמאי  דין  פסק  לוט  על  שגוזרים 

רוצים  אנו  בעצמם,  אותו  ומבצעים 

מאנשי  בנויה  אשר  משפט  מערכת 

אמת  אנשי  אלוהים  "יראי  העם  של  העילית 

דין של שלושה,  שונאי בצע". מדרג של בתי 

המלך  גם  אשר  ואחד  ושבעים  ואחד  עשרים 

כפוף לה. "אין יוצאים למלחמת הרשות אלא 

עפ"י בית דין של שבעים ואחד, אין מוסיפין 

על העיר ועל העזרות אלא עפ"י בית דין של 

שבעים ואחד... )סנהדרין א' ה'(.

היושר  הבסיסי,  הצדק  המשפט,  מערכת 

הגר   – החלשים  על  חמלה  הכולל  החברתי 

היתום והאלמנה הם הלב והשער של כל עיר 

ושביה  תפדה  במשפט  "ציון  ישראל.  בארץ 

בצדקה". #

סיורי בי"ס שדה עפרה

בשיתוף המוא"ז שומרון ובנימין:

# י' אלול 24.8.07

נחל פרת - מעין פרת לעין מבוע )למטיבי 

לכת( 

# י' אלול 24.8.07 

"יוצרים ביצהר" - סיור בישוב יצהר, 

סדנת צורפות, כרם ויקב בוטיק ותצפית 

מסלמאן אל פרסי.

נשמח לראותכם! לפרטים נוספים:

בי"ס שדה עפרה, 02-9975516 
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# 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



כשם שצריכים לעלות את המידות 
והמחשבות הרעות לשורשן כדי לתקנם ולמתקן,

 כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות 
אע"פ שהן טובות אבל אינן במעלה גדולה ומאירה 

למקור שורשן, ולהאירן באור של גדולה.
וכשם שמועילים לעולם כולו בעלית המידות 

והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים 
לעולם ע"י העלאתן של המידות והמחשבות 

הקטנות כשעולות לאורה גדולה
)הראי"ה קוק, אורות התשובה פרק י"ד, א(

לשקד  וקובי  מורי,
מזל טוב לרגל נישואיכם!

תזכו לעצב בית נאמן בישראל
מאחלים

בית "ישע שלנו" ושילה/ברכץ בית אל
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לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 3765270–052

www.si–or.com

מוחשב
מ טלי

יגי
ד

בקרו באתר
האינטרנט החדש
של מועצת יש"ע

www.myesha.org.il



המשך בעמ' 6

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אלול תשס"ז   60 גליון 

נחמת ירושלים תתקיים במלואה

שופטיםעל הפרשה

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:02 	19:00 	18:53 	19:01 	18:51 	18:46 כניסה	
19:59 	19:59 	20:01 	20:00 	19:58 	19:58 יציאה	

הרב חיים דרוקמן - ראש מרכז ישיבות בני–עקיבא
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ין תשעה באב לראש השנה אנו נפגשים ב
עם נחמת ירושלים. בשבתות אלה קבעו 
ירושלים.  בנחמות  להפטיר  רבותינו 
אחרי שלוש הפטרות של פורענות, לפני תשעה 
אחרי  נחמה  של  הפטרות  שבע  נקבעו  באב, 
בשורה,  יש  עצמה  זו  בקביעה  באב.  תשעה 
לפורענות.  ומעבר  מעל  היא  גדולה  שהנחמה 

מרובה מידה טובה.
מהו הסדר של שבע הפטרות הנחמה? מסביר 
הקב"ה  אומר  הראשונה  בשבת  האבודרהם: 
נֲַחמּו,  נֲַחמּו  ישראל"  את  לנחם  לכו  לנביאים: 
כך  על  א(.  מ,  )ישעיהו  ֱאֹלֵקיכֶם"  יֹאַמר  ַעִּמי 
"וַּתֹאֶמר  השניה:  בשבת  ישראל  כנסת  משיבה 
ַָבנִי ה', וַה' ְׁשכֵָחנִי" )שם, מט, יד(. אחרי  ִצּיֹון, ֲעז
ורדיפות,  גזרות  נוראה,  גלות  שנות  אלפיים 
כנסת   - דם  נחלי  ונהרי  ופוגרומים  שחיטות 
להתנחם.  יכולה  ואיננה  עזובה  חשה  ישראל 
ואומרים  השלישית  בשבת  הנביאים  חוזרים 
יא(.  נד,  )שם,  נָֻחָמה"  ֹלא  סֲֹעָרה,  "ֲענִּיָה  לקב"ה: 
לנחם  ניסינו  מתנחמת.  איננה  ישראל  כנסת 
הרביעית  בשבת  בא  הועיל.  ללא  אבל  אותה 
הקב"ה בכבודו ובעצמו ואומר לנו: "ָאנֹכִי ָאנֹכִי 
הּוא, ְמנֶַחְמכֶם" )שם, נא, יב(. זוהי נחמה אמיתית, 
אני הוא זה שמנחם אתכם. הגיעה עת הנחמה. 
"ָרּנִי  ואומר:  הקב"ה  מוסיף  החמישית  ובשבת 
ובשבת השישית  א(.  נד,  )שם  יָָלדָה"  ֹלא  ֲעָקָרה, 
מדגיש הקב"ה: "קּוִמי אֹוִרי, ִּכי ָבא אֹוֵרְך; ּוכְבֹוד 
ה' ָעַליְִך זָָרח" )ישעיה ס, א(. ואז בשבת השביעית 

משיבה כנסת ישראל, אם כך, ריבונו של עולם, 
אם אתה באמת מנחם אותנו, "ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש בה', 
ָּתגֵל נְַפִׁשי ֵּבאֹלהַי ִּכי הְִלִּביַׁשנִי ִּבגְֵדי יֶַׁשע" )שם, 

סא י(.
מהלך זה הינו בעל משמעות חשובה ביותר. 
הוא  אנכי  ש"אנכי  מאמינה  ישראל  כנסת  אם 
הנחמה  אם  גם  מתנחמת,  היא  אז  מנחמכם" 
קשיים  עיכובים,  בה  יש  אם  גם  איטית,  היא 
אנכי  ש"אנכי  לכך  מודעים  כאשר  וסיבוכים. 
הוא מנחמכם", אז שמחים בנחמה על כל קשייה 
וסיבוכיה, כי בטוחים שהנחמה בוודאי תושלם. 
ז'  אין ספק בכך כלל וכלל. רבותינו קבעו את 
דנחמתא, כדי שבשבועות אלה נזדהה עם נחמת 
ירושלים, ונתרומם להיפגש עם נחמת ירושלים. 
כנסת ישראל שבכל הדורות, גם בגלויות הקשות 
ביותר, גם במצבים הנוראים ביותר, התרוממה 
ירושלים  נחמות  עם  להיפגש  אלה  בשבועות 
נחמה  זוהי  כי  מהן,  ודאי  ואין  ודאיות  שהן 
אלקית. הדור שלנו החל להיפגש באופן מעשי 
עם נחמת ירושלים. לא רק עם נחמת ירושלים 
ירושלים  נחמת  עם  אלא  העתידית,  המובטחת 
המציאותית שמתגשמת למעשה. דברי הנביאים 
ויתקיימו בשלמותם, בזה  התקיימו ומתקיימים 

אין שום ספק. כי לא ייפול מדבר ד' ארצה.
האזינו(  פרשת  בסוף  )בפירושו  הרמב"ן 
תסריט  לנו  ונותן  אדם  בא  היה  אילו  אומר: 
רואים  והיינו  מראש על דברים שיקרו בעתיד, 
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בשבוע שעבר נתבשרנו על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה כי למרות הגבלות וצווים דרקוניים 

זינוק במכירת  שונים האוכלוסייה גדלה ועמה גם 

השנה  תחילת  מאז  הלמ"ס  נתוני  פי  על  הדירות. 

נרשם זינוק חד בשיעור של כ–42% במספר הדירות 

שנמכרו ביהודה ושומרון. ובמספרים - 236 יחידות 

דיור חדשות, לעומת 168 בלבד במחצית המקבילה 

בשנת 2006. לשם השוואה שיעור מכירת הדירות 

בכ–19%.  שנה  מתחילת  ירד  בתל-אביב  החדשות 

גידול במכירת דירות ביהודה ושומרון
במחוז הדרום היתה עליה של 3.3%, ובמחוז הצפון 

- למרות המלחמה בקיץ  שעבר - זינוק חד של 95% 

במספר הדירות החדשות שנמכרו. ראשי המועצות 

והישובים ביש"ע הביעו סיפוק רב מהנתונים, רבים 

מהם יודעים לספר כי על כל דירה או יחידת דיור 

פנויה מתמודדות לפעמים מספר משפחות. למרות 

בישובים,  הבניה  מצב  את  להשחיר  הניסיונות 

במקומות רבים הבניה נמשכת והעבודה על שכונות 

חדשות ממשיכה במלוא המרץ... #

ביום ח' באלול תשס"ה יצאו כוחות ישראל מחבל 

של  והריסה  בשריפה  צוררינו  חגגו  בערב  ובו  עזה 

מקדשי מעט. במלאת שנתיים לעזיבת יישובי גוש 

קטיף ושריפת בתי הכנסת  קוראים רבנים מובילים 

בציונות הדתית לקבוע יום תענית ותפילה. בקריאה 

דוד  גיסר,  אברהם  אריאל,  יעקב  הרבנים  שפרסמו 

דודקביץ , דוד דרוקמן, חיים דרוקמן, אליעזר ולדמן, 

תענית קטיף
נחום  קמינצקי,  יגאל  ליאור,  דוב  לבנון,  אליקים 

רבינוביץ ודניאל שילה נכתב: "אנו קוראים לאחינו 

בית ישראל להשתתף איתנו בתענית ובתפילה ביום 

יחידים,  תענית  התענית  תשס"ז,   באלול  ח'  רביעי 

ביום שלישי. עצרת תפילה  קבלת התענית במנחה 

לסליחות  המערבי  בכותל   18:00 בשעה  תתקיים 

ולקריאת 'ויחל משה' בתפילת המנחה. #

במועצה המקומית קרני שומרון מסכמים בסיפוק 

שהתקיימו  הנוער"   "עיר  אירועי   הצלחת  את  רב 

הופיעו  האירועים   בפתיחת  השבוע.  בתחילת  שם 

להקות אזוריות מרחבי יש"ע וראש המועצה הרצל 

בן ארי מסר את מפתח "עיר הנוער" ליו"ר מועצת 

הנוער גפן חלא. 

לילדים  פעילויות  נערכו  הראשון  היום  במהלך 

לנוער  פעילות  וכן  מתנפחים(  ומתקנים  )ליצנים 

ע"י מתקני ספורט אתגרי לצד טורנירים בכדורסל 

יבנה,  מרחובות,  קבוצות  השתתפו  בהם  וכדורגל 

כ"ס, קרני  שומרון, הוד השרון, וגוש קטיף תובב"א. 

בשעות הערב הגיעה נועה ירון, כוכבת ערוץ הילדים 

על  הנוער  עם  ושוחחה  בתשובה,  שחזרה  לשעבר 

משמעות החיים, חיי הזוהר והמעבר לחיים אחרים. 

במחזמר  לצפות  ההמונים  עם  יחד  נשארה  היא 

מהישוב  צעירים   34 על–ידי  והוצג  שהופק  נוער 

ובימאית.  ומוסיקאלי  אומנותי  מפיק  עם  בשיתוף 

מאוחר יותר התקיים מופע ענק של הזמר סיני תור 

ובשעות הקטנות של הלילה ישבו בני הנוער בפינות 

שאנטי ושוחחו עם גיא צבי מינץ מהיישוב בת עין 

למעלה מ–6000  איש 
ב"עיר הנוער" בקרני שומרון

על תשובה, ועל התמודדויות. ביום השני התקיימו 

בואדי קנה טיול רגלי  בשיתוף חיילי צה"ל וסיורי 

הצעירים  יותר שמעו  מאוחר  הצהריים.  עד  ג'יפים 

מקיף  בפאנל  והשתתפו  גרין,  שי  הרב  מפי  שיעור 

של  דרכה  לבירור  לאן?"  "ההתיישבות  בנושא 

יו"ר  דיין  דני  חלק  לקחו  שבו  בימינו,  ההתיישבות 

בנימין,  מוא"ז  ולרשטיין ראש  פנחס  יש"ע,  מועצת 

תחילה.  חומש  ממטה  חזני  ומנורה  העצני  ובועז 

אש  להטוטי  עם  הסיום  אירוע  נעל  הפסטיבל  את 

אקרובטיקה, מעגלי מתופפים והמופע המרכזי של 

הזמר מוש בן ארי. לפי הערכות המשטרה השתתפו 

ב"עיר הנוער" למעלה מ–6000 איש.  #
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ביום שישי האחרון, שלושה ימים אחרי 

פינוי שתי משפחות שהתגוררו בשוק 

בשכונת אברהם אבינו בחברון, השמיע 

בתוכניתו  גאון  יהורם  והשדרן  הזמר 

נוקבים  דברים  ב'  ברשת  ברדיו"  "גאון 

המדיניות  היוזמות  ונגד  הפינוי  נגד 

בין  מחבר  ישיר  קו  לדבריו  החדשות. 

"יוזמות"  לבין  בחברון  האירועים 

אסון.  עלינו  להמיט  שעלולים  השלום 

הנה קטע מהדברים:

אומר  אם  אותי  שתצדיקו  בטוח  "אני 

לכם שביום ששמעתי שכדי לפנות שתי 

אלפי  עם  נערכים  מחברון  משפחות 

בי,  אחז  גדול  פחד  וחיילים,  שוטרים 

צה"ל  על  החדשים  האלה  הדיבורים  וכל 

שהוא היום אחר, מאומן יותר, חזק יותר, 

בטוח יותר, כל הדיבורים הללו נשמעו לי 

פתאום בלוף. אלפי חיילים ושוטרים כדי 

לפנות שתי משפחות בחברון. מה הטריק 

הזה? מה רצו להוכיח ולמי? איפה הקץ''? 

אני  הסוף.  לא  עוד  וזה  חיילים  א-ל-פ-י 

ועל  צה"ל  על  הפרטים  כל  את  מכיר  לא 

מספר החיילים והחיילות שבצה"ל. סתם 

ככה מ�י�ד�ע אישי לא מוסמך, תדעו שמדי 

שנה מתגייסים לצה"ל כ–50 אלף חיילים 

בצה"ל  הפעיל  הכוח  חיילות.  אלף  וכ–47 

מדי שנה הוא בערך 176 אלף חייל כוחות 

פעילים שלא לדבר על כוחות המילואים 

שזה עוד כמה אלפים טובים. יש בצה"ל 

מתנדבים  אליהן  עילית  ויחידות  סיירות 

יחידות  בצה"ל  יש  שבבנינו.  הטובים 

כמו גולני וגבעתי וצנחנים ונח"ל וכוחות 

שדה ואוויר וים, וזה המעט שזכרתי ככה 

משימה  יש  עכשיו  העניין.  לצורך  רק 

בהתייחס  ומזערית  קטנה  מסויימת, 

לכוחו של הצבא החזק במזרח התיכון, 

פינוי של שני בתים, אז צה"ל מתחיל 

שחוזרים  כאילו  יום,  מבעוד  להיערך 

או  החיזבאללה  של  לבונקרים  ללבנון 

יוצאים לכבוש את דמשק, או לפחות 

גאון: מותר להיות חכם

לברר  במקום  ואז  ג'ביל.  בינת  את 

בסביבה  יש  אם  פינצטה  של  בזהירות 

הזה  הפינוי  של  הרחוקה  או  הקרובה 

עם  עקיף  או  ישיר  קשר  לו  שיש  מישהו 

משפחתי,  רגש  זיקה,  קטיף,  גוש  פינוי 

לאשר  הפוכה  דעה  אפילו  חברי,  רגש 

כאלה  יש  אם  לאתר  במקום  אז,  נעשה 

כמה  בן  לנופש  אותם  ולשלוח  במקרה 

או לשירות צבאי בראש  ימים לקפריסין 

הנקרה, מה שהכי רחוק מחברון, או לברוח 

לראות  לא  כדי  רחוק  שיותר  מה  מהם 

דווקא,  כן  דווקא,  מחליטים  בכאבם, 

מבין 170 אלף חיילים במערך הפעיל של 

צה"ל אני מזכיר לכם, דווקא אותם לבקש 

להחליף את מי שהולך לפנות בחברון כדי 

להחזירם באותו מעמד אל סיוטי הלילה 

והרעים,  השחורים  בחלומותיהם  שלהם 

שלהם  הגירוש  מן  מאז,  אותם  המלווים 

ושל הוריהם, והם בכל זאת מנסים לשכוח 

ומתגייסים על אף הכל כי זו ארץ ישראל 

חכם"  "מאוד  ומישהו  עליה,  להגן  שיש 

חטיבת  של  האימונים  בסיס  אל  מגיע 

מן  דווקא  מבקש  בבקעה,  הנמצא  כפיר 

החיה הפצועה והמדממת הזאת ששובל 

לבקעה,  עד  קטיף  מגוש  נמשך  דמה 

לאנשי  לאפשר  מבקשים  מהם  דווקא 

מג"ב להשתתף בפינוי החדש. 

להתנגד  אסור  בצה"ל,  לסרב  אסור 

אחד  כל  אם  אנרכיה,  זו  סירוב  לפקודה. 

מאוד  מהר  לו  נוח  מה  לעצמו  יחליט 

חמור,  באיסור  אסור  כאן.  נהיה  לא 

לא  הימין  מן  לא  פקודה,  לסרב  אסור 

מוסדות  של  חורבן  זה  כי  השמאל  מן 

שמחזיק  הדבק  שהיא  הדמוקרטיה 

פקודה  לסרב  אסור  נתפורר,  לבל  אותנו 

זה  חכם.  להיות  מותר  אבל  נקודה.    -

אחד  אף  אוסר,  לא  אחד  אף  זה  מותר 

לסרב  אסור  מתחשב.  להיות  אוסר  לא 

לחשוב  מותר  אבל  אנרכיה  זו  כי  פקודה 

בחיה  אחת  בעיטה  עוד  לבעוט  שלא 

זה  כי  הזאת,  והדומעת  הפצועה  המוכה 

טמטום, מה לעשות. אלא אם כן מישהו 

בסרבנים  להשתמש  רמז,  לרמוז  התכוון 

ונחרצות.  נחישות  להוכיח  כדי  האלה 

אותו  פתגם  יש  בלדינו  יודעים,  אתם 

מפנה החתן לאשתו ואומר לה: תקשיבי 

הרמז,  את  תבין  שאמך  כדי  כלתי  טוב 

ופה אין מנוס מלחשוב שמישהו אמר 

בקול או צעק בקול הקשיבי טוב ארץ 

ושומרון  יהודה  שתושבי  כדי  ישראל 

יבינו את הרמז. ואם זאת הייתה כוונת 

הזה,  האופנסיבי  בפינוי  העצוב  הסיפור 

החברה  על  הלקח  נלמד  שלא  באמת 

שלנו, ומחכים לנו ימים קשים מנשוא. 

שלום  כשאיזה  מנשוא  קשים  ימים 

הצד  את  מחייב  ובלתי  ורופף  חדש 

איזה  כמו  עלינו  ינחת  ככה  שוב  השני 

מן אדווה, וירושש אותנו מחלקי ארץ 

דרדלה  כזה  שלום  מן  חדשים,  ישראל 

כמו קודמיו שהולך מעמנו תמיד בקיץ 

וחוזר תמיד בסתיו לפרוח בין הסלעים 

עד  שמתחתיו,  בעשן  שחשים  עד 

כבר  ירו  שהפעם  רק  יורים,  ששוב 

למרכז הארץ. #

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים

הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל
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של גדולי ישראל חיבת הארץ
הרב יצחק ידידיה פרנקל חלק א'

"נבנה את חיינו בארץ ישראל"
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הרב יצחק ידידיה פרנקל, 

אביב,  תל  של  הראשי  הרב 

תרע"ד  בתשרי  בכ"ו  נולד 

פולין,  בלינטשיץ,   )1913(

פרנקל,  אהרון  הרב  לאביו, 

בפולין,  הרבנים  מחשובי 

הכנסת  בית  רב   - ולימים 

מחלקת  וראש  תורה"  "אור 

הראשית  ברבנות  הכשרות 

 ,13 בגיל  אביב–יפו.  לתל 

המלמדים  שכל  לאחר 

הרגישו  אביו  לו  שהעמיד 

שהיה  מה  כל  את  מיצו  כי 

והוא  לו  להעניק  ביכולתם 

לו  ונכונו  בגיל צעיר מאוד  בקי במכמני התורה 

גדולות נשלח הרב יצחק ידידיה ללמוד בוורשה, 

ב'מתיבתא' של רבי מנחם זמבה שנוסדה על ידי 

האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי בעל ה"אמרי 

אמת".

כי  מעיד  זמבה  רבי  עם  הראשון  מפגשו 

בקיאותו בלטה לכל עין. כשנכנס בשערי הישיבה 

פנה אליו רבי מנדל הופר מנהל הישיבה בירכו 

והתעניין למקום שממנו בא. כשהשיב לו כי בא 

מלינטשיץ שאל אותו הרב הופר אם יש לו איזה 

אין  "לא.  ידידיה:  יצחק  לו  ענה  המלצה.  מכתב 

לי המלצות. הנני אומר כעקביא בן מהלל לבנו: 

'מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. זוהי ההמלצה 

שהבאתי איתי". באותו רגע נשמע קולו של אחד 

הנוכחים ששאל: ומנין אתה מכיר את עקביא בן 

מבטו  את  אליו  הפנה  הצעיר  התלמיד  מהלל? 

נזכר  כל המקומות בש"ס בהם  והחל לפרט את 

שמו של עקביא בן מהלל. למשמע התשובה הציג 

השואל את עצמו כרבי מנחם זמבה אמר לו את 

כתובתו ושייכנס אליו בשעות הערב וכך נקשרו 

השניים כשהרב פרנקל עורך את כתביו של רבי 

זמבה.  לימים, בגיל 18,  קיבל מהרב זמבה היתר 

הוראה וכן מרבי רבי שלמה דוד כהנא והאדמו"ר 

מאוסטרובצה,  יחיאל  מאיר 

והוסמך לרבנות בגיל 18.

 ,)1932( תרצ"ב  בשנת 

18, נשא לאשה את  בן  והוא 

חנה לאה ברנד. באותה שנה 

בריפין  הקהילה  לרב  מונה 

שבפולין, עיר מבצר הקרובה 

פרנקל  הרב  הגרמני.  לגבול 

בזכרונותיו  עצמו  על  העיד 

לעצמו  שהתווה  הדרך  כי 

גם  נהג  וכך  קהילה  כרב 

הרבנות  כיסא  במרום  שישב 

דרך  הייתה  אביב,  תל  של 

כל  נהג  וכך  בפרט  הטיפול 

חייו כמורה הלכה. "כבר אז אמר לי ליבי שהדרך 

להשפעה על העדה בעניינים שבין אדם למקום 

מוביל דרך הטיפול בין אדם לחברו. ישיבה על 

מצאן  מנותק  הרב  את  תשאיר  ונישא  רם  כסא 

לבני השכבות  נתתי דעתי  כניסתי  מרעיתו. עם 

החלשות והעניות.'עמך'. וכי מה אני הייתי? לא 

'עמך'? יש לקיים: 'וירד משה מן ההר אל העם.' 

רב בישראל מן הדין שיהא בבחינת אבא, ולאבא 

באים  עם כל כאב ראש, כבד או קל. לא הפנים 

האהבה  את  מעוררים  והתקיפות  החמורות 

לנושאי דגל התורה אלא הפשטות והענוה. לא 

זו  ורחמים.  בחסד  אלא  הזה  העם  לב  את  נקנה 

הייתה אמונתי כבר בתחילת דרכי והיא הנחתה 

אותי גם לעבר מחפשי הדרך שמצוקתם הנפשית 

העיקה עליהם להאיר לכולם פנים."

עלייתו של הרב פרנקל לארץ ישראל פיעמה 

ברגע  נפלה  כך  על  אולם החלטה  רב  זמן  ברוחו 

אחד משמעותי, בליל הסדר בשנת תרצ"ג. הרב 

ובני משפחתו הגיעו לפסקה 'השתא הכא לשנה 

"חזרתי  הרב:  מספר  דישראל'.  בארעא  הבאה 

הללו  המעוררות  המילים  על  קודש  בהתלהבות 

למה  בהתרגשות:  אמרתי  המסובין  אל  ובפנייה 

לא  וכי  הזו?  המשאלה  בהגשמת  מחכים  אנו 
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ישראל?  בארץ  להיות  הדבר  תלוי  וברצוננו  בנו 

ה'סדר'.  כל  לאורך  ממני  הרפתה  לא  השאלה 

ויתירה מזו כל אותו ליל שימורים לא עצמתי עין 

ומוחי עבד על ניסוח המכתב שאפנה אל המשרד 

המפתח  היה  שבידו  בוורשה  ישראלי  הארץ 

ישראל.  לארץ  לעלייה  הסרטיפיקט  לאישור 

הרעיון  ישראל.  לארץ  לעלות  בפשטות:  כך 

'על מנת  כמו  ונועז  נואל  אז  נשמע בתנאים של 

שתעלה לרקיע". מיד בחלוף החג ראה זאת הרב 

את  לשגר  לעצמו  והתיר  האבד'  כ'דבר  פרנקל 

זאת מבלי לחלוק את  כל  המכתב בחול המועד, 

השאיפה המקננת בו עם בני משפחתו הקרובים. 

כעבור זמן קצר ביקר הרב פרנקל אצל האדמו"ר 

)פתקא(  'קוויטל'  בידו  ונתן  אמת'  ה'אמרי  מגור 

לארץ  לעלות  אני  'רוצה  בפשטות:  כתב  ובו 

מחשבה  'זוהי  ואמר:  בפתק  עיין  הרב  ישראל'. 

ישרה. ארץ ישראל זקוקה לאברכים כאלה'. ואז 

הפנה האדמו"ר את מבטו אל משמשו והורה לו: 

'תואיל להזכירני לדאוג לכך שהרב יצחק ידידיה 

ההשתדלות  הסרטיפיקטים.'  ברשימת  ייכלל 

סיפר  מגור עשתה את השפעתה.  של האדמו"ר 

"בשבת נחמו אחרי הצהריים נכנס  הרב פרנקל: 

הדוור הגוי ובידו גלויה. שאלתי את הרבנית מה 

גלויה(,  )איזו  קארטל'   א  'עפאס,  הדוור?  הביא 

'אושר  אחת  שורה  בה  קראתי  הרבנית.  ענתה 

אמרתי  ישראל.'  לארץ  לעלות  סרטיפיקט  לך 

והרי  שיגרה?  של  דבר  גלויה?"  "איזו  לרבנית: 

זה משנה את כל סדרי חיינו ואת כל חלומותינו. 

נאמר שלום לגולה ונבנה את חיינו בארץ ישראל. 

שנינו היינו צעירים למדי ושגינו בחלומות. הנה 

הסגרתי לה את הסוד שקינן בי במשך חודשים 

היססה  לא  נאמנה  ברית  כאשת  כך.  כל  רבים 

ולא ערערה ולא הרהרה אלא בעצה אחת איתי 

הסכימה בשמחה ליעד הבא בחיינו. 'לכתך אחרי 

שיערנו  לא  כי  אף  זרועה'.  לא  בארץ  במדבר 

זרועה!"  לא  כמה  ועד  מדבר!  איזה  רגע  באותו 

בלחצים  הרב  עמד  הסוד  שנתגלה  מהרגע 

שהתנגדו  וקהילתו  הוריו  מצד  רבים  וניסיונות 

ממהר  אתה  וכבר  לכך,  שהגעת  "עד  למהלך. 

בארץ  על מעמד שכזה. מה תעשה  בנקל  לוותר 

ישראל? תאכל חול? רבנים חסרים שם? יש להם 

מה לאכול? זה מעשה של חוסר דעת."גם קהילתו 

ניסתה את השפעתה באומרם: "בחרנו רב צעיר 

מתוך מחשבה שינהיג אותו כ–40-50 שנה. ומיד 

אחרי שנה אתה עוזב אותנו?' 

למרות המאמצים להניאו מדעתו המשיך הרב 

בסידורי העלייה עד שבראש חודש שבט תרצ"ה 

)1935( עלה על אונייה שתוביל אותו ואת משפחתו 

סיפון  על  "האווירה  הרב:  סיפר  ישראל.  לארץ 

התיבה  לפני  עובר  אני  משפחתית.  מאוד  הייתה 

בתפילת קבלת שבת וכולנו נישאים על גלים של 

ערגה. המילים: 'התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי 

קיבלו  בית הלחמי'  ישי  בן  ידי  על  תפארתך עמי 

ממשות חיה. "שלחתי לבית הורי מהאוניה גלויה 

אינה  שהעט  מאושרים  כך  כל  'אנו  כתבתי:  ובה 

שגם  יעזרכם  יתברך  השם  זאת.  לתאר  מסוגלת 

ואכן הבלתי יאומן קרה  אתם תזכו לכך בקרוב." 

שנה  הרב  הצליח  הראשונית  ההתנגדות  ולמרות 

וסבתו  סבו  ואת  הוריו  את  להעלות  יותר  מאוחר 

שכילו  המרצחים  מאש  ולהצילם  ישראל  לארץ 

אירופה תקופה קצרה מאוחר  יהדות  את מרבית 

יותר. #

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 
לתושבי 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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מנחם אוסישקין
לא נוותר!

שמחצית ממה שהוא אמר התקיים בדיוק, האם 
לא היינו מצפים שגם המחצית השניה תתקיים. 
שלמה  באמונה  מאמינים  שאנחנו  וחומר,  קל 
במלואם.  יתקיימו  שכולם  הנביאים  בדברי 
ומה  הרמב"ן  ראה  מה  נעיר:  דבריו  בשולי 
רואים אנחנו. הרמב"ן ראה רק את הפורענות, 
מה  עכשיו  עד  התקיים  אם  בצדק:  טוען  והוא 
נבואות  אם  יתקיים.  השאר  גם  ודאי  שנאמר, 
נבואות  גם  בודאי  בדיוק,  התקיימו  הפורענות 
הנחמה תתקיימנה במלואן. אין כל ספק בדבר. 
ואילו אנחנו שזכינו לראות את נבואות הנחמה 
הולכות ומתגשמות לעינינו, שזכינו לראות את 
תקומת ישראל, ואת התופעה הפלאית האדירה 
איזה  לנו  להיות  יכול  האם  גלויות,  קיבוץ  של 

ספק שכל מה שהנביאים ניבאו יתקיים?!

נוסיף על כך את הדגשתו של הנביא ישעיהו 
)סו, ט(: "הֲַאנִי ַאְׁשִּביר וְֹלא אֹוִליד, יֹאַמר ה'; ִאם 
ֲאנִי הַּמֹוִליד וְָעַצְרִּתי, ָאַמר ֱאֹלקיְִך". מפרש רש"י 
"האני אשביר ולא אוליד: האני אביא את האישה 
למשבר ולא אפתח רחמה להוציא עוברה". זה 
אתחיל  שמא  "כלומר  הנמשל?  ומה  המשל. 
הקב"ה:  לנו  אומר  לגמור?!".  אוכל  ולא  בדבר 
ולא  במשהו  שאתחיל  דעתכם  על  יעלה  וכי 
אהיה מסוגל לסיים אותו?! אם אנחנו מאמינים 
מנחמכם",  הוא  אנכי  ש"אנכי  שלמה  באמונה 
שמה שהתגלה לעינינו בדורות האחרונים הוא 
שום  לנו  אין  אז   - ישראל  לגאולת  ד'  מעשה 
ספק שאת המהלך שהקב"ה התחיל, הוא בוודאי 
ישלים. צריך לראות, להסתכל על כל האירועים 
בששים  האחרונות,  השנים  ושלושים  במאה 
השנים האחרונות, ובארבעים השנים האחרונות 
דרך משקפיים של אמונה  - אז רואים וחשים 

את נחמת ירושלים. #

מנחם מנדל אוסישקין נולד בשנת 

תרכ"ג )1863( והיה מראשי הציונות, 

איש חובבי ציון ומהמתנגדים הגדולים 

לתוכנית אוגנדה שהעלה הרצל. פעל רבות 

בקונגרסים הציוניים והקים מוסדות שונים 

של התנועה הציונית. עמד בראש קרן 

קיימת לישראל. נפטר בשנת תש"ב )1942( 

ונטמן בהר הצופים.

להחניק  או  לפנינו:  הביאו  הצעות  "שתי 

אותנו - או לקרוע ארצנו לגזרים ועלינו לטכס 

יותר: להיחנק או להיגזר...  לנו  נוח  עצה מה 

הארץ,  פני  על  בכינו  ואנחנו  האמנו  אנחנו 

העברית  ובהצהרה  הקודש  בספרי  ככתוב 

מזמנו של אברהם אבינו. דורות עברו, זמנים 

הממשלות  נשפך,  דם  הרבה  לנשיה,  ירדו 

אבל   - וירדו  עלו  עמים  ועברו,  הלכו  בארץ 

אף  ושאיפתנו  ותקוותנו  נשתנה  לא  יחסנו 

לשוב  שואף  היהודי  העם  נשתנו...  לא  הם 

אל ארצו, אל כל ארצו אל כל חלקיה. הוא לא 

ביותר של ארצו,  יוותר אף על החלק הקטן 

השייכת לו גם לפי ההיסטוריה וגם מטעמים 

ביושר  בגלוי  לומר  עלינו  זאת  קיומיים; 

בפני  לאמור  עלינו  זאת  תפקידנו...  זהו   -

ובשורה  אחרים,  העמים  בפני  היהודי  העם 

נסכים  אנחנו  אם  הערבים....  בפני  הראשונה 

משום  זה  היהיה  אותנו,  יבחרו  אם  להצעה 

פתרון? אין אנחנו יכולים לוותר על תקוותנו, 

...למי יש האומץ לכך... השאלה אינה חלק זה 

או חלק אחר, יותר או פחות. השאלה היא אם 

עם רשאי לוותר בגלוי וחגיגיות בפני העולם 

כולו על ירושתו. אנחנו לא נעשה זאת! שום 

הוכחה  שום  השעה...  לצורכי  ריאלית  גישה 

חשבונית אין לה ערך בשבילנו... לפני אלפים 

"אם  בבל:  נהרות  על  היהודים  נשבעו  שנה 

היום  וגם  ימיני",  תשכח  ירושלים  אשכחך 

תמזה  נהרות  על  אשר  יהודית  יד  תצא  לא 

ותהפוך את השבועה הזאת לאל...

שום רוב לא יוכל לעקור מנפשנו את רגש 

אפשר  פרוטוקול  או  הניר  גבי  על  עברנו. 

להשתמש ברוב: אבל בחיי העם היהודי לא 

את  תהפכו  ...אל  מאומה.  כך  ידי  על  יושג 

אנו  וממכר...  מיקח  של  לעניין  ישראל  ארץ 

דורשים את זכותנו ולא נותר על שום תקווה 

מתקוותנו." #
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ה' אלול - י"א אלול 
ה' אלול

תשל"ט - הוקם היישוב סלעית 

הנמצא במערב השומרון.

ו' אלול

תשנ"ח - הוקם היישוב הר גילה 

שבגוש עציון.

תשמ"ה - הוקם היישוב אורנית 

שבשומרון.

תשמ"ט - הוקם היישוב נעלה 

שבמזרח בנימין.

תשנ"ב - הוקם היישוב כפר אלדד 

שבמזרח גוש עציון.

ז' אלול

תשמ"ג - הוקם היישוב חרמש 

הנמצא בצפון השומרון

תשמ"ז - הוקם היישוב נופים 

שבמרכז השומרון

תשנ"א - הוקם היישוב אשכולות 

שבהר חברון

תשנ"ב - הוקם היישוב תל קטיפא 

שבגוש קטיף. היישוב נעקר בגירוש 

לפני שנתיים ותושביו התיישבו 

באמציה שבחבל לכיש.

ח' אלול

תשס"א - בפיגוע ירי על כביש 

איתמר-אלון מורה נרצח תושב 

איתמר מאיר ליקסנברג הי"ד.

י' אלול

תשנ"ה - מחבל חודר ליישוב מכמש 

שבבנימין ורוצח בדקירות סכין את 

דניאל פריי הי"ד תושב היישוב ופוצע 

קשה את רעייתו מרה שמאבדת את 

עוברה.

י"א אלול 

תשנ"ב - למרות הצהרותיו של 

יצחק רבין במהלך מערכת הבחירות 

כי "מי שיעלה על הדעת לרדת מרמת 

מהגולן יפקיר את ביטחון ישראל", 

הוא מודה לראשונה מעל במת 

הכנסת על מוכנותו לסגת מרמת 

הגולן. #

ניתוח לייזר
במרפאות אריאל

בשיטה הבטוחה בעולם ללא חיתוך הקרנית

בדיקת התאמה 

חינם 
וללא 

התחייבות!
מחיר קבוצתי: ₪5400
לפרטים והרשמה: 052-5666947



מבט של הנוער

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

בח' באב יום ההולדת 
ה–53 של אחינו יהונתן 

פולארד כבר 7939 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

אלישע מלאכי
מרדכי גנון

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

ילדים שלנו

תקשורת, בואו נדבר על זה
פרופ' אלי פולק - יו"ר האגודה לזכות הציבור לדעת

לא לפחד כלל!
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מה עושים? איך משנים את המציאות? 

אי אפשר לתת למצב להמשך כפי שהוא. 

אם נמשיך לשבת באפס מעשה, המדינה 

הגירושים.  את  לעצור  צריך  לנו.  תלך 

כפי  קל,  איך?  אבל  וצריך  צריך  בקיצור 

שהשמאל עושה זאת להכות באגרוף על 

חצי  את  להאשים  קל  האחר.  של  החזה 

העולם במצב, הרבה יותר קשה להסתכל 

פנימה ולשאול מה אני יכול לעשות ואיך 

אני יכולה ולו רק במעט לתרום את חלקי 

קשה,  בעיה  לכל  כמו  המיוחל.   לשינוי 

אפילו  וגמרנו.  זבנג  של  פתרון  לה  אין 

עצמו  הקסמים  מטה  פוטר,  הארי  אצל 

אך  זמן.  לאורך  מאמץ  דרוש  מספיק.  לא 

לנגד  משנה  הטכנולוגיה  לעשות.  מה  יש 

נשתמש  לא  מדוע  המציאות.  את  עינינו 

בה כראוי? 

מחובר  שהנוער  סוד  זה  אין 

יותר  הרבה  החדשה  לטכנולוגיה 

לתפעל  יודע  הוא  הוריו.  של  מהדור 

בזריזות.  והפלאפונים  המצלמות  את 

יותר מהפגנת  תמונה טובה אחת שווה 

אלפים, אז תשתמשו במצלמות שלכם, 

מקום.  ובכל  אירוע  בכל  הזדמנות,  בכל 

והתמונות?  הקליפים  עם  עושים  ומה 

יודעים  אתם  עמנו.  הטכנולוגיה  שוב 

וקליפ  תמונה  סרטון,  להעביר  איך 

השנייה  לבנון  במלחמת  באינטרנט. 

לתודעת  להביא  בחו"ל  הבלוגרים  הצליחו 

העולם את הבלופים של החיזבאללה, זאת 

למול אמצעי התקשורת בארץ ודובר צה"ל 

"חשוב".  דבר  כל  מתעדים?  מה  שנכשלו. 

ערבים עוקפים את החומה - תצלמו. נשות 

הגדר מפריעות לצה"ל - תצלמו. שמאלנים 

על  ירקות  ושאר  אבנים  זורקים  קיצוניים 

חיילי צה"ל באזור החומה - תצלמו. ראיתם 

לונדון  ירון  )איזה  מזעזע  קטע  בטלוויזיה 

שמעודד אלימות כנגד מתנחלים( תתעדו 

שתייצרו  ככל  ככלל,  באינטרנט.  ותפיצו 

מערכת קשר ענפה באינטרנט, תוכלו אתם 

בתקשורת  צורך  ללא  המידע  את  להפיץ 

בכך  מה  של  דבר  זה  אין  ועדיין,  כמתווך. 

להפיץ מידע באינטרנט. אך גם לא בשמיים 

ציוני  נוער  קהיליית  להקים  ניתן  היא. 

אינטרנטי. תחשבו על כך, 10,000 בני נוער 

יום  המחוברים לקהיליית אינטרנט יכולים 

יום לעשות יותר ובקלות, מהכורסא בבית, 

מכל הפגנה בסדר גודל דומה. ובאמת לא 

האינטרנט  גדולים.  משאבים  לכך  דרושים 

הוא כלי מהפכני. כל אחד מעמנו מקושר 

של  גרעין  משפחה.  הורים,  לחברים, 

מבטיח  מידע  מפיץ  אשר  חברים  אלפי 

שהמידע יגיע לכל מקום ויחלחל גם אל 

אמצעי התקשורת הכלליים. למשל, אם 

חברה מסוימת מפלה לרעה את תושבי 

יו"ש, או תומכת כספית בפעילות אנטי 

בקהילייה.  זאת  לפרסם  נוכל  ציונית, 

כדי  מספיקים  מכתבים  מאות  כמה 

להבהיר למקבלי ההחלטות שמעשיהם 

ניתן להפעיל  לא רצויים. באותה מידה 

ייעשה  והכול  ציבור.  נבחרי  על  לחץ 

לאור השמש. 

יש  תקום,  כזו  שקהילייה  עד  בינתיים, 

מהותי  שינוי  חל  כיום  כבר  לעשות.  מה 

אם  ובהשפעה.  מידע  בהפצת  שעוזר 

בעבר שלחתי מכתב לעיתון או התלוננתי 

בפני מישהו רשמי על המצב, אז במקרה 

הטוב קבלתי תשובה סתמית. אף אחד לא 

ידע ששלחתי מכתב והתשובה שקבלתי, 

גם אם היא הצדיקה אותי נשארה חסויה. 

לא כך כיום. אם למשל תתלוננו על משדר 

אתר  דרך  אחר  משדר  תשבחו  או  מסוים 

הציבור  לזכות  האגודה  של  האינטרנט 

לדעת: www.imw.org.il, לא רק שהתלונה 

תכנס לארכיון ותעמוד לרשות הציבור, יש 

ואף  תתקבל  שתשובה  שמבטיח  מישהו 

מלפרט  קצרה  כאן  היריעה  תתפרסם. 

להסתפק  אסור  אך  האפשרויות,  כל  את 

ציוני  נוער  קהיליית  הקמת  בקיים. 

יכולים  ודמיון  מעוף  בתוספת  אינטרנטי 

להצעיד את כולנו לקראת שינוי האווירה 

והמציאות בארצנו המיוסרת. #

לעיתים ההרגשה בהתמודדות מול התקשורת היא שהמאבק אבוד מראש. זה גדל, 

זה מאיים, ואי אפשר להטות את התקשורת אפילו מעט ימינה. פרופ' אלי פולק, 

פרופ' במכון ויצמן למדע ויו"ר האגודה לזכות הצבור לדעת משוכנע שהעיקר זה 

לא לפחד ולקחת יוזמה - למשל, להקים קהילת נוער ציוני באינטרנט. 



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 18 

נכונה  הפותרים  בין  אלול.  ו'  ב'  יום  עד  לשלוח  יש  השבוע  של  החידות  פתרון  את 

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 

נכונה יזכו בפרסים נאים.                                             באהבה רבה,   צוות העלון

בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: יחיאל שרביט מקרית ארבע, דוד פרנקל מאלון 

מורה, אהרון פנקובר מטלמון. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! #

פתרון החידה משבוע שעבר: קברו של הורדוס בהרודיון.
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נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  תקציר 
סבו.  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך  אל 
בשוב,  פוגש  הוא  בזמן  חזר  שהוא  לו  מתברר 
אדם מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע 
וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  בעקבות 
הם  המערבי,  בכותן  המתחיל  במסעם,  עזה. 
ששת  מלחמת  בין  שהוקמו  בישובים  עוברים 
האחרונה  בפעם  כיפור.  יום  למלחמת  הימים 
אוריאל ראה איך קבוצה של מתיישבים הקימה 
את עופרה במסווה של מחנה עובדים. אך לפני 
אותו  לקח  שוב  מהמקום  להתרשם  שהספיק 

למקום חדש...
הָלְַך  הּוא  אֲרּוּכָה  ָׁשעָה  ּכְבָר  צֵָּמא.  הָיָה  אֹוִריאֵל 
אַחֲֵרי ׁשּוב ּבְִּמְדּבָר ׁשֹוֵמם וְצָחִיחַ. ִמָּסבִיב ֹלא הָיָה 
לְאֵינְסֹוף  ֶׁשּנְִמְתחּו  חֹול  ֶׁשל  עֲֵרמֹות  ִמלְבַד  ּדַבָר 
ֶׁשאֲנַחְנּו  ּבָטּוחַ  "אַָּתה  ּוֵמעִיק.  יָבֵׁש  הָיָה  וְהַחֹום 
ּבַפַעַם  ׁשּוב  אֶת  ָׁשאַל  הּוא  הַנָכֹון?"  ּבַָּמקֹום 
הֹולְכִים  "אֲנַחְנּו  הַאַחֲרֹונָה.  הַָּׁשעָה  ּבְֶרבַע  הְַּׁשנִּיָה 
ּכְבָר ָׁשעָה וְֹלא ָמצַאנּו אַף ּבֶן אָדָם אֹו יִיׁשּוב, אּולַי 
אֲחֹוָרה?"  ִמּדַי  יֹוֵתר  אֹוָתנּו  הֶחֱזִיָרה  הַַמעְֲרּבֹולֶת 
אֹוִריאֵל חִיֵיְך. ּבְלִיּבֹו הּוא ּדַוְוָקא ֹלא הָיָה ִמְתנַּגֵד 
הִַּמְדּבָר  ַרּבֵינּו חֹוצֶה אֶת  ּבְמֶֹׁשה  ּבְָטעּות  לְהִָתֵּקל 
אֹו ַמֶׁשהּו ּדֹומֶה… ׁשּוב ָקטַע אֶת הַהְִרהּור הַּמּוזָר 
ּבְִדיּוק  אֲנַחְנּו  ָטעֲָתה  ֹלא  "הַַּמעְֲרּבֹולֶת  וְָאַמר: 

ֶׁשאֲנִי  הְַּׁשלִיִׁשית  הַּפַעַם  ּכְבָר  וְזֹו  הַּנָכֹון!  ּבַָּמקֹום 
ְמנַּסֶה לְהְַסּבִיר לְָך אֶת זֶה!" אֹוִריאֵל ָׁשַתק. הּוא 
יְצּור  הְִסַּתּכֵל ׁשּוב ִמָּסבִיב. הָיָה נְִראֶה ּכְאִילּו אַף 
ּדַקֹות  ּכַָּמה  ּכַעֲבֹור  ָׁשנִים.  ּבַאֵזֹור  ּבִיּקֵר  ֹלא  חַי 
לְׁשּוב  ּפָנָה  הּוא  לֹו  נְִמאַס  ֶׁשּכְבָר  הְִרגִיׁש  הּוא 
ּבְַמּבָט עַצְּבָנִי וְָאַמר: "אֵין סִיּכּוי ֶׁשִמיֶׁשהּו יַצְלִיחַ 
אֲנִי  הִַּמְדּבָר!  ּבְאְֶמצַע   אֲנַחְנּו  יִׁשּוב,  ּפֹה  לְהִָקים 
ּבְִמקֹום  לְהַפְַתעֲתֹו  טַעֲָתה!"  ֶׁשהַַמעְֲרּבֹולֶת  ּבָטּוחַ 
לְהְִתעַצְּבֵן, ׁשּוב חִיֵיְך וְנְִרָאה ְמׁשּועֲַׁשע ְמאֹוד ִמּכֹל 
הַָּמצַב. "לָָמה אַָּתה צֹוחֵק?" אֹוִריאֵל ָאַמר ּבְַמּבָט 
ּכֹועֵס. ׁשּוב ָׂשם אֶת הַּיָד עַל הַּפֶה, ּכְאִילּו ְמנַּסֶה 
נַָׁשם  אֹותֹו,  ֶׁשָּתַקף  הַּצְחֹוק  הְֶתֵקף  אֶת  לְהַבְלִיעַ 
לְֶרגַע וְָאַמר: "ִמצְּטַעֵר, ּפָׁשּוט נְִראֵָּת ְמאֹוד ַמצְחִיק 
ׁשּוב  ֶׁשל  קֹולֹו  וְאַז  ֶׁשלְָך."  הְָרצִינִי  הַּפְַרצּוף  עִם 
אֲנַחְנּו  לְִדאֹוג,  ַמה  לְָך  "וְאֵין  ּבְאַחַת  לְִרצִינִי  הָפַך 
ּבְּדִיּוק בַָּמקֹום הַּנָכֹון.  אִם ֹלא זִיהִיָת עַד עַכְָׁשיו, 
אֲנַחְנּו ּבְִּמְדּבָר יְהּודָה. ָרצִיִתי ֶׁשִּתְראֶה אֶת הַָּמקֹום 
ְקצַת לִפְנֵי ֶׁשהִַׁשינּוי ַמְתחִיל." עַכְָׁשיו אֹוִריאֵל הָיָה 
סְַקָרן לַּדַעַת"אֵיזֶה ִׁשינּוי?" הּוא ָׁשאַל ּבְקֹול ּדָרּוְך.  
אִיִתי,  וְָאַמר:"ּבֹא  לְאֹוִריאֵל  יָדֹו  אֶת  הֹוִׁשיט  ׁשּוב 
וְנַָתן  יָדֹו  אֶת  הֹוִׁשיט  אֹוִריאֵל  לְָך."  אְַראֶה  אֲנִי 

לַַמעְֲרּבֹולֶת לְִסחֹוף אֹותֹו. 

המשך בשבוע הבא...

בשבוע שעבר הצגנו לכם את תמונת קברו של הורדוס שהתגלה 
פרופ'  ידי  על  עציון,  שבגוש  בהרודיון  חודשים  מספר  לפני 
שנים   30 לאחר  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  נצר  אהוד 
בהם חיפש אחר הקבר. בהרודיון בנה הורדוס את אחד המתחמים 
ששימש  הלניסטי,   - הרומי  בעולם  ביותר  הגדולים  המלכותיים 
הורדוס  ומאוזוליאום.  מנהלי  מרכז  מקלט  מקום  מגורים,  ארמון 
בנה תחילה תל מלאכותי בצורת חרוט כדי שייראה מירושלים ועליו ארמון מבצר מוקף מגדלי 
שמירה, ששימש אותו רק לימי מלחמה. למרגלות הגבעה הוא הקים ארמון נוסף, בגודל של 
עיר קטנה, שכונה "הרודיון תחתית" וכלל מבנים רבים, גנים מפוארים בריכות מים אורוות 

ומחסנים. הורדוס נפטר בשנת 4 לפני הספירה ביריחו לאחר מחלה ממושכת.


