
 

כוחה של תפילהסיפורו של מקום

חדש ימינו כקדם
מבט להתיישבות
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ב
השנה  ראש  של  הראשון  יום 

נקרא את ההפטרה של תפילת 

על  נכתבו  רבים  וטעמים  חנה 

כך. הגמרא במסכת ר"ה דף י"א אומרת 

שרה   - העקרות  נפקדו  השנה  שבראש 

מקום  שכל  הוא  נוסף  הסבר  וחנה.  רחל 

ליום  הכוונה  היום"  "ויהי  נאמר  שבו 

קשר  יש  השנה.  ראש   - בשנה  המיוחד 

על  קוראים  אנו  שבגללו  ומיוחד  עמוק 

חנה דווקא בר"ה. מחנה אנו לומדים על 

תפילה  של  הכוח  על  התפילה,  מעלת 

"לב  שינוי.  לחולל  הלב  מעומק  שבאה 

חנה  תבזה".  אל  אלוהים  ונדכא  נשבר 

אשר  הבן  נענית,  ותפילתה  מתפללת 

וזכה  נולד  שמואל,   - נכספה  היא  אליו 

הוא  רבות.  שנים  ישראל  את  להנהיג 

אחרון  בתור  לדורות  חותמו  את  יטביע 

המלכים  את  למשוח  ויזכה  השופטים, 

על  ודוד.  שאול   - ישראל  על  הראשונים 

שמואל אמרו חז"ל כי הוא שקול כמשה 

בכוהניו  ואהרן  "משה  יחד,  גם  ואהרן 

ושמואל בקוראי שמו".

שמונה  תפילת  של  רבות  הלכות 

החובה  חנה:  מתפילת  נלמדו  עשרה 

לעמוד, העמידה ברגליים צמודות, 

האמונה  את  וכו'.  בלחש  להתפלל 

 - המציאות  את  לשנות  ניתן  כי 

יש  ותפילתה.  מחנה  לומדים  אנו 

בורא לעולם שהכול מנוהל על ידו, 

וברצונו - אפילו עקרה במשך שנים 

רבות, יכולה להוליד בן. המפגש בין 

בשילה  מתרחש  הכהן  ועלי  חנה 

בשילה  במקרה.  ולא  השנה  בראש 

עמד המשכן שנים רבות - 369 שנה. 

במשך  ישראל  של  המוקד  הייתה  שילה 

יהושע  בשילה  השופטים,  תקופת  כל 

מחלק את הנחלות לבני ישראל. בשילה 

נשא יהושע בן נון את נאום הפרידה שלו 

לפני  ישראל  עם  עלו  ואליה  מותו,  לפני 

מלחמתם בשבט בנימין. על חורבנה של 

שילה התנ"ך לא מספר, אך ברור שלאחר 

הפלשתים  ע"י  נלקח  הברית  שארון 

ופינחס,  חופני   - עלי  בניו של  ומות שני 

ומחריבים  שילה  על  הפלשתים  עולים 

נותרת  היא  רבות  שנים  ובמשך  אותה 

סמל  להיות  הופכת  שילה  בשיממונה. 

למקום חשוב, מקום בו הייתה השראת 

חרב  אבל  שנים  מאות  במשך  שכינה 

מעלה מ–15 שנים ניצבת חנות ל

בעיר  הערבי  השוק  בלב  יהודית 

רב  מספר  בירושלים.  העתיקה 

מוסלמי  המכונים  ברובעים  מבנים  של 

בסיוע  השנים  במהלך  נגאלו  ונוצרי, 

בין  העמותות הפועלות בעיר העתיקה. 

באמצע  חנות  נמצאת  מבנים  אותם 

"השלשלת",    ברחוב  הערבי  השוק 

והר  היהודי  הרובע  את  המחבר  הרחוב 

בשם  יהודי  מפעיל  החנות  את  הבית. 

החי  כהנים  עטרת  ישיבת  תלמיד  אלי, 

בעיר העתיקה ברובע המוסלמי למעלה 

מעשרים וחמש שנה. אלי קיבל על עצמו 

לפתוח את החנות מדי יום ולהחזיר את 

"בשנים  לשוק.  היהודיים  המסחר  חיי 

מתיירים  "חוץ  אלי  נזכר  הראשונות" 

במשך  איתי  דיבר  לא  אחד  אף  יהודים 

המצב  מאז  כי  מספר  הוא  היום".  כל 

השתנה ללא היכר: "לפני כחמש שנים 

יודאיקה,  התחלתי, מלבד מכירת חפצי 

למכור גם דגלי ישראל ומזכרות חדישות 

ובנוסף העמדתי בחנות שולחן שעליו אני 

כותב סת"ם וזו אחת מהאטרקציות של 

השוק". בחגים ובימי חול המועד כאשר 

יוצאים סיורים ללב העיר העתיקה ולאזור 

ישיבת "עטרת כהנים" עוברים הסיורים 

המבקרים  יכולים  ואז  השוק,  דרך  גם 

מוכר  של  המרנין  מהמראה  להתרשם 

יהודי העומד ומשמח את העולים לרגל. 

ליבם של היהודים מתמלא גאווה כאשר 

הם רואים את גאולת העיר העתיקה גם 

במקום  במגורים  גם  יום,  היום  חיי  דרך 

וגם בלימוד תורה. 

לפרטים: אלי, 054-6313954 #



 

 11

איננו  דבר  ישראל. שום  בעוונותיהם של 

והתפילות  המעשים  ע"י  מאליו,  מובן 

שלנו דברים יכולים להפוך מרע לטוב אך 

מטוב  להתהפך  המציאות  יכולה  חלילה 

ירמיהו  ניסה  הזה  השיעור  את  לרע. 

חורבן  לפני  ישראל  את  ללמד  הנביא 

בית המקדש. נביאי השקר מתנבאים כי 

מקרה  בשום  המקדש  את  יחריב  לא  ד' 

ולעומתם מזהיר אותם נביא האמת. "ִּכי 

ִׁשַּכנְִּתי  ֲאֶׁשר  ְּבִׁשילֹו  ֲאֶׁשר  ְמקֹוִמי  ֶאל  נָא  ְלכּו 
ְׁשִמי ָׁשם ָּבִראׁשֹונָה; ּוְראּו ֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו 

)ירמיהו  יְִׂשָרֵאל"  ַעִּמי  ָרַעת  ִמְּפנֵי, 
ז' י"ב(. 

את  חיים  אנו  השנה  בראש 

תפילה,  שע"י  הזו  האמונה 

ריבונו  מול  ועמידה  בקשה, 

את  לשנות  ניתן  עולם  של 

שעות  עומדים  אנו  העתיד. 

את  אוכלים  בתפילה,  רבות 

הסימנים המיוחדים ומבקשים 

וקיללותיה  'תכלה שנה   - מד' 

כי  מאמינים  אנו  וברכותיה'.  שנה  תחל 

ביכולתנו לשנות את המציאות! ד' מחכה 

בפנימיותינו  בעצמנו,  שינוי  שנעשה 

ונאמין ביכולת שלנו להוביל את העולם 

קדימה לגאולתו. שנה טובה! #

במהלך חוה"מ סוכות יתקיימו 

סיורים רבים ומגוונים בבנימין, 

שומרון ובקעת הירדן ע"י בי"ס 

שדה עפרה. לפרטים והרשמה:

 02-9975516 נשמח לראותכם.

www.aaglass.co.il 02-6783985 'רחוב הרכבים 15 טל' 02-6409999 שלוחה 3 | פקס

5 פעמים זכינו במכרז למיגון תושבי יש"ע,
וגם הפעם זכינו בעז"ה לשנתיים הבאות

מיגון רכבים עושים אצל א.א גלס
לקביעת תור למיגון: שמעון או ניסים
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ביסוד השמיטה עלינו לדעת
שאנו חייבים להתאמץ בכל כוחנו

לסבב את פני הדברים
שסוף כל סוף תהיה שבת הארץ

הולכת ונקבעת בכל קדושתה
על אדמת הקודש...

)אגרות הראי"ה, אגרת רפ"ט(
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 64 | תשרי תשס"ח |  גליון 

פעולתה של תפילה

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים   
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19:23 	19:23 	19:24 	19:24 	19:20 	19:22 צאת השבת	

התשס"חראש השנה
הרב אברהם שפירא שליט"א - הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב
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יום טוב של ראש השנה נוהגים לקרוא ב
הפסוקים  את  הראשון  היום  בהפטרת 
להבין  ויש  חנה,  בתפילת  העוסקים 
לראש  חנה  תפילת  שבין  המיוחד  הקשר  את 
חנה  כי  יראה  אלו  בפרקים  המתבונן  השנה. 
הגישה עצמה לתפילה רק בשלב מסוים, קודם 
לכן הוזכר רק פועלו של אלקנה "וְָעָלה הִָאיׁש 
ג(,  א'  א'  )שמואל  יִָמיָמה"  ִמּיִָמים  ֵמִעירֹו  הַהּוא 
ִתְבִּכי  "ָלֶמה  לה  אמר  בוכה,  שחנה  וכשראה 
וְָלֶמה ֹלא תֹאכְִלי וְָלֶמה יֵַרע ְלָבֵבְך: הֲלֹוא ָאנֹכִי 
טֹוב ָלְך ֵמֲעָׂשָרה ָּבנִים" )שם, שם ח‘(. ורק לאחר 
ָמַרת  וְהִיא  ַחּנָה...  "וַָּתָקם  חנה התפללה  מכן, 
נֶָפׁש; וִַּתְתַּפֵּלל ַעל ה' ּוָבכֹה ִתְבֶּכה" )שם, שם ט‘ 
- י‘(, ולאחר מכן, באה ברכתו של עלי הכהן, 
ֵׁשָלֵתְך  ֶאת  יִֵּתן  יְִׂשָרֵאל  וֵאֹלקי  ְלָׁשלֹום;  "ְלכִי 

ֲאֶׁשר ָׁשַאְלְּת ֵמִעּמֹו". )שם, שם י“ז(
כשראתה חנה שאלקנה משלים עם המציאות, 
והוא טוב לה מעשרה בנים, הבינה כי מעתה 
ואל  להתפלל  עליה  מוטלת  האחריות  ואילך 
לה להתייאש, היא לא משלימה עם המציאות, 
ומגישה עצמה לתפילה "ותתפלל על ד' ובכה 
תבכה", וביאר ר' חיים מוולוז'ין בספרו נפש 
החיים, כי חנה לא ביקשה רק למילוי צרכיה 
לפניו,  הזכירה  אלא  בילד,  לזכות  האישיים, 
כשאינה  מושלם  ולא  חסר,  נמצא  העולם  כי 
למילוי  הרצון  על  מתבססת  ובקשתה  יולדת, 
והנה, תפילתה של  ונושעה.  ד' בעולם,  כבוד 
בחז"ל  כמוזכר  השנה  ראש  ביום  הייתה  חנה 
שכל מקום שכתוב "ויהי היום", הכוונה ליום 
ראש השנה, יום של תפילה על כבוד ד', ומילוי 

העולם וגילוי כבודו, ובתוך כך גם משאלתה 
של חנה, המשלימה את גילוי כבודו ומלכותו. 
ועל כן קוראים אנו בראש השנה את פרקה של 
אין להתייאש,  כי על אף הכל,  חנה, ללמדנו 
ויש בכוחה של התפילה לפעול, לעורר ולהביא 
עלינו מציאות טובה יותר ולמלא משאלותינו 
לטובה, באשר כל כוונותינו להחדרת מלכות 

ד' בעולמנו.
ובכך נבין גם את דברי הגמרא בברכות )ל"א 
ונתחייב  רבו  בפני  הלכה  הורה  שמואל  ע"א( 
היא  תמורתו  כי  לחנה  עלי  לה  אמר  מיתה, 
תקבל ילד אחר שהוא עוד יהיה טוב משמואל, 
אמרה לו חנה "אל הנער הזה התפללתי", וצריך 
ביאור מהי הטענה של חנה, הרי שמואל הורה 
הלכה בפני רבו, אך כוונת הדברים בדברי חנה 
דבר  מאשר  לאדם  טוב  יותר  דבר  אין  לעלי, 
שהגיע אליו באמצעות תפילה, אל הנער הזה 
התפללתי, ואם כך אין דבר אחר בעולם שיוכל 
להיות טוב הימנו, וכפי שהגמרא אומרת, רוצה 
אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברו, ופירשו, 
של  עמל  הוא  תפילה  וגם  עליו  שעמל  מפני 
האדם, וחביב עליו מכל, ומה שאנו זוכים ע"י 

עמל של תפילה, הוא הטוב ביותר.
שנת  הבעל"ט,  זו,  שנה  שתהא  רצון  יהי 
ברכה וישועה, לכלל ישראל, ולכל אחד ואחד 
מאתנו, בבריאות טובה ונהורא מעליא, לשנה 
טובה תכתבו ותחתמו לאלתר לחיים טובים, 
בספרן של צדיקים גמורים, וכל בית ישראל 
יתברכו בבני, חיי ומזוני, והרמת קרן התורה 

וארצנו הקדושה. אמן ואמן. #
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ראש השנה הוא זמן מתאים לחשבון נפש. 

כללי–ציבורי ופרטי. חשבון נפש של אומה, של 

בית  עמך  אנשים,  של  נפש  וחשבון  מנהיגות 

להתבונן  הזמן  גם  הוא  השנה  ראש  ישראל. 

להכיר  אותה.  לסכם  ולנסות  החולפת  בשנה 

את השינויים, את הדברים הטובים שקרו לנו, 

את  והשגנו,  לעצמנו  שהצבנו  המטרות  את 

ומאידך  ועשינו  לעשות  שביקשנו  המהלכים 

שטרם  אלו  את  טובים,  הפחות  הדברים  את 

שתצטרפנה  המטרות  ואת  לתקן,  הצלחנו 

למשימות לשנה הבאה. זו הייתה שנה רגועה 

יותר באופן יחסי מהשנים שקדמו לה, ועדיין 

לפגוע  שרוצים  אדירים  כוחות  לפנינו  ניצבים 

במפעל ההתיישבות. אנו מאוד מקווים שנוכל 

את  ולבסס  לחזק  כדי  לפעול  הקרובה  בשנה 

ככל  שנאלץ  מאוד  ייתכן  אבל  ההתיישבות 

כבר בתקופה הקרובה להתמודד עם  הנראה 

"יוזמות והסכמים" מסוכנים שעלולים להוות 

איום של ממש על מפעל ההתיישבות, ובסופו 

של דבר - אם אכן ייצאו אל הפועל - גם להגיע 

לכלל איום קיומי על מדינת ישראל.

מתכונן  אולמרט  אהוד  הממשלה  ראש 

לפסגה בעוד כחודשיים שבה בכוונתו לחתום 

על הסכם עם מחמוד עבאס. כלי התקשורת 

השטח  את  "להרדים"  מנסים  והפרשנים 

ובמקביל  חריף  מחאה  גל  לעורר  לא  כדי 

ספינולוגים מכשירים את השרץ עם מילים 

עקרונות".  ו"מסמך  הליבה"  "נושאי  כמו 

חשוב להדגיש כבר כעת: היעדים הסופיים 

חלוקת  הם  ואבו–מאזן  אולמרט  שיחות  של 

ירושלים, גירוש עשרות אלפי יהודים והרס 

יישובים, מתן מעבר חופשי בין רצועת עזה 

לאזור יהודה ושומרון, וכל זאת כדי להקים 

המחוברות  ובעזה  ביו"ש  פלסטינית  מדינה 

ביניהן. משמעות הדבר היא שבמציאות שבה 

נתב"ג,   - הזה  האזור  על  גם  ישתלט  חמאס 

כפר–סבא,  המערבי,  הכותל  עזריאלי,  מגדלי 

יש  הקסאם.  בטווח  נמצאים  וגדרה  חדרה 

ובחלומות  בהרהורים  שמדובר  שסבורים 

אם  שגם  להדגיש  חשוב  באספמיא.  "שלום" 

השניים הללו לא יצליחו להביא לפגיעה מעשית 

עלולים  ודאי  הם  נוספים,  ישובים  ולעקירת 

להחדרת  מדינתנו,  של  הלאומי  בחוסן  לפגוע 

נכונותנו  דבר  על  ובעולם  בישראל  התודעה 

לסגת מחבלי מולדת, ו'סנדול' ממשלות ישראל 

משא–ומתן  כל  להתחיל  שיאלצו  העתידיות 

מנקודות שעליהן יסכים אולמרט. 

ובמערך  בקמפיין  לפעול  ממשיכים  אנו 

ויחל  הסברה נרחב שעליו שוקדים בימים אלו 

אי"ה מיד אחרי החגים.

שנה טובה!

ובהם  נוספים  בדברים  עסקנו  גם  השנה 

בהתיישבות.  הגידול   - ובראשונה  בראש 

השנה  המשיכו  ההתנחלות  מפעל  מתנגדי 

את  ולדחוק  לנסות  כדי  שבידם  כל  לעשות 

בתנועות  חלקם  המתיישבים.  של  רגליהם 

פקידים  של  במסווה  וחלקם  קיצוני,  שמאל 

דרקוניים  צווים  נחתמו  כך  בממשלה.  ושרים 

הרחבה  כל  נאסרה  כך  בישובים,  הבנייה  נגד 

להתמודד  נאלצנו  קטגורי.  באופן  פיתוח  או 

עם איסורים מרושעים מקוממים ואבסורדיים 

גני  או  לימוד  כיתות  להרחיב  לנו  אפשרו  שלא 

של  מים  מתקן  להקים  אפשרו  שלא  ילדים, 

מים  הפסקות  שבו  ביישוב  "מקורות"  חברת 

תדירות בשל התחברות פיראטית וגניבת מים 

להחליף  אפשרו  שלא  גזרות  ערבים.  ידי  על 

 500 היישובים מ  ביטחון באחד  נורה בתאורת 

להתמודדותנו  בנוסף  זאת  וולט.   1000 ל  וולט 

המשפט  בית  מצד  מרחף  שעודנו  איום  עם 

נקודות  פינוי  בדבר  הממשלה  ומצד  העליון 

גאים  אנו  זאת  כל  וכנגד  שונות.  התיישבות 

במספר  מסיבי  גידול  חל  השנה  שגם  ושמחים 

פרסם  כחודשיים  לפני  ביש"ע.  התושבים 

משרד הפנים נתונים עדכניים על ההתיישבות 

אוכלוסיית  כי  עולה  מהם  ושומרון  ביהודה 

השנה  אחוזים  בכ–5.5  גדלה  המתיישבים 

ובסך הכל בכ–14,000 איש. על פי הנתונים 

ביהודה  היהודית  האוכלוסייה  היום  מונה 

לפי  רשומים.  תושבים  כ–275,000  ושומרון 

את  נחצה  הבאה  השנה  סוף  עד  הערכתנו 

ושומרון.  ביהודה  איש   300,000 המספר 

והרשויות  היישובים  בכל  כמעט  קיים  הגידול 

מבודדים  בישובים  וחרדים,  דתיים  חילונים 

ובגושי התיישבות.

המרכזית  הלשכה  פרסמה  בנוסף 

מכירת  ועל  הבנייה  על  נתונים  לסטטיסטיקה 

השנה  תחילת  מאז   - לפיהם  ביו"ש  הדירות 

כ–42%  של  בשיעור  חד  זינוק  נרשם 

ושומרון.  ביהודה  שנמכרו  הדירות  במספר 

חדשות,  דיור  יחידות   236  - ובמספרים 

המקבילה  במחצית  בלבד   168 לעומת 

מכירת  שיעור  השוואה  לשם   .2006 בשנת 

הדירות החדשות בתל–אביב ירד מתחילת שנה 

חלק  רק  משקפים  הנתונים  כאן  גם  בכ–19%. 

או  דירה  כל  על  שכמעט  מכיוון  מהמציאות 

מספר  לפעמים  מתמודדים  פנויה  דיור  יחידת 

פנוי  אחד  בית  אין  הישובים  ברוב  משפחות, 

ולמרות הניסיונות לגמד  למכירה או להשכרה 

הבניה  רבים  במקומות  בישובים,  הבניה  את 

נמשכת והעבודה על שכונות חדשות ממשיכה 

אף–על–פי כן ולמרות הכל.

רה–ארגון  של  מהלך  הושלם  גם  השנה 

במועצת יש"ע. לאחר כשנתיים של התמודדות 

ישובי  חורבן  של  הקשה  המכה  עם  כואבת 

מבניים  שינויים  נעשו  שומרון  וצפון  עזה  חבל 

מהלך  באמצעות  זאת  המתנחלים.  בהנהגת 

והוספת  השורות  ופתיחת  דמוקרטיזציה  של 

אישי ציבור מכלל הציבור בהתיישבות ותומכיו 

מליאת  הקמת  ההחלטות.  קבלת  למעגלי 

ובראשונה  בראש  נועדה  המתחדשת  יש"ע 

גיבוש  תוך  המחנה  את  ולהעצים  להרחיב 

המטרה  למען  הכוחות  מירב  ואיחוד 

מפעל  והגדלת  ביסוס  חיזוק,  המשותפת 

חדשה,  הנהלה  נבחרה  כך  ההתיישבות. 

ויושב ראש חדש, אשר לצד ראשי המועצות 

יחדיו  לנווט  מנסים  והמנוסים  הותיקים 

בעתיד  גם  ונכונו  שניצבים  האתגרים  בין 

להתיישבות.

מבחינה  יחסית  לרגיעה  השנה  זכינו  ב"ה 

ובעיקר  היומיומית  הפעילות  ביטחונית. 

וכוחות הביטחון, חופש  לילה לילה של צה"ל 

הפעולה והיכולת לפגוע במחבלים ובתשתית 
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הטרור בכל מקום ברחבי יהודה ושומרון שינו 

המתיישבים  חיי  ואת  כולה  המדינה  פני  את 

חלק  להיות  שב  והלאומי  האישי  והביטחון 

בטוחים  היו  ושומרון  יהודה  כבישי  מחיינו. 

זאת  במקום  אבל  קודמות  משנים  יותר 

נאלצנו השנה להתמודד עם הקטל בכבישים - 

בתאונות דרכים. בהם צעירים ומבוגרים, זוגות 

ובודדים שברגע אחד איבדו את חייהם. למול 

תאונות  נגד  בקמפיין  בהתיישבות  יצאו  זה 

הדרכים, באזור דרום הר–חברון חילקו לנהגים 

ובפגישת  לחיים"  "חתימה  ומדבקה  חוברת 

משטרת  מפקדי  עם  יש"ע  מועצת  ראשי 

את  להגביר  בדרכים  דנו  ויהודה  שומרון 

וזאת במקביל לעבודה  האכיפה על התנועה, 

תשתיות  לשיפור  להביא  במטרה  הנעשית 

הכבישים ביש"ע.

זה  לחומש.  חזרנו  גם  החולפת  בשנה 

חלוץ  ככוח  תחילה  חומש  מגרעין  התחיל 

פעם  אחרי  שפעם  המחנה,  לפני  ההולך 

ישראל,  ארץ  אוהבי  הישוב  להריסות  הביא 

מרכז  כמו  רבים  כוחות  הצטרפו  ולמהלך 

ישיבות בני–עקיבא ומועצת יש"ע שהביאו 

ממשלת  באישור  המפונה  לישוב  רבבות 

תשנה  ישראל  שמדינת  נקווה  בעז"ה  ישראל. 

גם  כמו  לחומש  רשמית  בצורה  ותחזור  כיוון 

מי  עזה.  חבל  ולישובי  כדים  לגנים  לשאנור, 

שחושב שזו אמירה תלושה מהמציאות שישאל 

מבתיהם  שגורשו  הם  גוש–עציון.  תושבי  את 

בתש"ח, חזרו לשם כעבור 19 שנה, וקוממו ב"ה 

איזור התיישבות מפואר. 

בית  המגורשים מגוש–קטיף עודם חסרי 

לאחרונה  ורק  זמניים,  במגורים  ומצויים 

לכיש.  במזרח  הישובים  הקמת  אושרו 

ובתנועת  ושומרון  ביהודה  במועצות 

כדי  השנה  נערכו  "אמנה"  ההתיישבות 

הארגוני  התכנוני  הסיוע,  מירב  את  לתת 

הנרקמות  הבניה  לתוכניות  והלוגיסטי 

בימים אלו. בנוסף ליוו השנה במועצת יש"ע 

את מאבקם של החקלאים שגורשו מנחלתם 

והקימו אוהל מחאה בקרית הממשלה. גורמים 

רבים בכנסת ובממשלה הצטרפו והביעו רצון 

החקלאיים  של  הצודק  למאבקם  להירתם 

לשיקום מפעל החקלאות העברית של אנשי 

הפרויקט  השנה  נמשך  במקביל  גוש–קטיף. 

ושומרון  ביהודה  מועצות  ראשי  שבמסגרתו 

גוש– מישובי  מגורשים  של  קהילות  "אימצו" 

ומגוונים,  שונים  בתחומים  להם  וסיעו  קטיף, 

שירותים  רווחה,  חינוך,  ממוסדות  החל 

משרדי  מול  וייצוג  לטיפול  ועד  קהילתיים 

הממשלה השונים. 

אנו מקווים שבשנה הקרובה נצליח להעמיק 

לחשיבות  בישראל  בציבור  התודעה  את 

ההיסטורית, המוסרית, האמונית, האסטרטגית 

במדינת  ההתיישבות  מפעל  של  והבטחונית 

ישראל, ונצליח לבסס ולחזק את המפעל הזה, 

ולחבר אליו ציבורים רבים במדינת ישראל.

תכלה שנה וקללותיה

תחל שנה וברכותיה. 

בברכת שנת עשייה,

שנת התיישבות, שנת שלום

ושנה טובה ומתוקה.

בית מועצת יש"ע

עבודה עם ילד מיוחד
מובטחת עבודה מאתגרת 

ומשמעותית, באווירה משפחתית 
והדרכה צמודה

03-9363249

דרושה
בת שירות 

לאומי

054-5644070

למכירה
בגינות בית אל

דו–משפחתי
100 מ"ר + מעטפת
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בי יהודה ליווא בן בצלאל, המוכר בכינויו ר

המהר"ל )מורנו הגדול רבי ליווא( מפראג. 

דעות,  והוגה  מקובל  הלכה,  פוסק  רב, 

מגדולי ישראל הבולטים בעת החדשה. המהר"ל 

רע"ב  בשנת  שבפולין  בפוזנן  הנראה  ככל  נולד 

)1512(. הוא היה אוטודידקט ולא למד בישיבה, 

ידוע  לא  עצמאי.  ובאופן  ספרים  מתוך  אלא 

שלמד מרב גדול כלשהו, ובאופן יוצא דופן הוא 

 32 בגיל  כמורו.  אדם  שום  בכתביו  מזכיר  אינו 

הוא נשא לאישה את בתו של אחד מעשירי העיר, 

וכעבור 9 שנים נתמנה כאב בית דין בניקלשבורג 

ורבן של כל קהילות מוראביה שבצ'כיה. 20 שנה 

כיהן שם כרב ובהן תיקן תקנות רבות, חלק גדול 

בשנת  במותרות.  השימוש  בהגבלת  עוסק  מהן 

בניקלשבורג  הרבנות  את  עזב   )1573( של"ג 

זמן  ועבר להתגורר בפראג כאיש פרטי. כעבור 

קצר ייסד ב"קלויז", את אחד משני בתי הכנסת 

המרכזיים של פראג, בית מדרש גדול שבמכוון 

שיטתו  את  להדגיש  כדי  ישיבה,  לו  קרא  לא 

שיטת  את  בחריפות  שדחתה  בלימוד,  השונה 

הפלפול ששלטה בישיבות אשכנז.

לדיין בפראג כבר  או  נתמנה לרב  עוד בטרם 

שאחר  תקנותיה  את  וכתב  קדישא  חברה  ייסד 

בכל  קדישא"  ה"חברה  לתקנות  דוגמה  היוו  כך 

של  רבה  נפטר   )1583( שמ"ג  בשנת  אירופה. 

המהר"ל,  היה  להחליפו  הברור  והמועמד  פראג 

שאף הוזמן לדרוש בבית הכנסת המרכזי שבעיר, 

בסופו  ישן–חדש(.  כנסת  )בית  ה"אלטנוישול" 

ראשי  את  שתקפה  דרשתו  בעקבות  דבר,  של 

המהר"ל מפראג: ארץ חמדה טובה ורחבה
הפלפול  חסידי  בקרב  לו  וההתנגדות  הקהילה 

נתמנה לרב העיר רבי יצחק חיות שתמך בשיטת 

לעירו  המהר"ל  חזר  מינויו  אי  בשל  הפלפול. 

שנים  במהלך  שנים.  ארבע  כרב  בה  וכיהן  פוזנן 

בפראג  בקהילה  הפנימיים  הסכסוכים  גברו  אלו 

 עד שאילצו את רבי יצחק חיות לעזוב את העיר.

בדרשתו  וטען  לפראג  המהר"ל  חזר  מכן,  לאחר 

נובעת  שהמחלוקת  המרכזי  הכנסת  בבית 

מהניכור שבין המעמדות הכלכליים והחברתיים 

בעניי  יתמכו  שהעשירים  דרש  הוא  השונים. 

הקהילה ובאותה דרשה גם תקף את מוסד "ראש 

השנים  שלוש  במשך  לבטלו.  שיש  וטען  הקהל" 

הבאות חי המהר"ל בפראג ללא תואר רשמי, אך 

בסוף  פראג.  יהודי  של  למנהיגם  למעשה  נחשב 

רודולף.  הקיסר  של  לחצרו  הוזמן  הוא  התקופה 

מספרים  רבות  באגדות  שנעטף  זה,  מאורע  על 

מפרטים  אינם  אך  המהר"ל,  של  וחתנו  תלמידו 

שהייתה  להזמנה,  הסיבה  את  מוסרים  ואינם 

קשורה, ככל הנראה, למצב היהודים או לחילופין 

אליו  שהזמין  הקיסר  של  המדעיות  לשאיפותיו 

שנ"ב  בשנת  הראיון,  לאחר  רבים.  מלומדים 

)1592(, חזר המהר"ל שוב לעיירת הולדתו וכיהן 

וראש  דין  בית  אב  רבתי,  פולין  של  כרבה  בה 

הישיבה במקום. בתפקידים אלו כיהן 5 שנים.

נחשב המהר"ל לאחד המקובלים,  מצד אחד 

רוחנית–שכלית.  הסברה  בונה  הוא  שני  ומצד 

את  מסוים  במובן  המהר"ל  ליווה  זו  בשיטה 

ידו  על  כי  החסידות,  תורת  של  התפתחותה 

של  לביסוסה  אפשרות  של  השראה  הייתה 

www.machpela.com • www.hebron.org.il

  £   £   £   £   £   £  £

£ £ £ £

www.machpela.com
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תהיה  שזו  כך  התורה,  של  הנשמתית  החיות 

קשורה גם להמון העם, ולא רק ליחידי סגולה. 

האחדות  על  ישראל  אמונת  את  בונה  המהר"ל 

וארץ  ישראל  תורת  ישראל,  עם  של  האורגנית 

התורה  יסודות:  מספר  הדגיש  בכתביו  ישראל. 

עולם  "חיי  הישראלית,  האומה  של  חייה  היא 

כפרטים,  נידון  אינו  ישראל  עם  בתוכנו".  נטע 

פי המגמות הכלליות  אלא בתפיסה כללית, על 

של חייו, הרחק מעבר למה שמונח בפועל בחיי 

כל יחיד ויחיד. על פי המהר"ל כל הסתכלות על 

עם ישראל צריכה להימדד לא על פי קנה מידה 

של  בראייה  אלא  פלונית,  תקופה  של  מצומצם 

דורות. המהר"ל משתית את כל עולם האמונה על 

התפיסה האורגנית החיה של האומה הישראלית 

כאומה שחייה הם תורה, והתורה היא חיי האומה 

המהר"ל  והרחיב  ישראל.  בארץ  הישראלית 

של  מעלותיה  על  כ"ד(  )פרק  ה'  גבורות  בספרו 

דברים:  שלושה  בארץ  "והזכיר  ישראל:  ארץ 

ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש וכנגדם 

תקנו רז"ל ארץ חמדה טובה ורחבה. יש מפרשים 

ואהבת  הָעֵרב,  אהבת  שלושה,  הם  האהבות 

המועיל ואהבת הטוב. אהבת הערב הוא הדבר 

שערב לו, אהבת המועיל כמו העושר שזה הדבר 

מועיל לו, ואהבת הטוב הוא הדבר הטוב בעצמו. 

ולפיכך אמר ארץ חמדה נגד הערב וארץ טובה 

נגד הטוב ורחבה כמו שאמר 'הארץ רחבת ידיים 

המועיל.  אהבת  והם  קניינים  לקנות  לומר  רצה 

דבר  על  מורה  שהוא  ורחבה  שאמר  מה  ויראה 

אלוקי, שהארץ הזאת מסוגלת למעלה אלוקית, 

הזה  העולם  לענייני  טובה  הארץ  כי  בזה  ורמז 

כמו שהפליגו חכמינו ז"ל במעלת הארץ בענייני 

הדברים  וכל  ישראל  ארץ  פירות  בשבח  הגוף 

דברים  שלושה  אלו  תבין  וכאשר  בארץ.  אשר 

דברים  עוד  תבין  ורחבה  טובה  חמדה  ארץ 

נפלאים מאוד..."

המהר"ל הותיר אחריו הגות יהודית עצומה, 

גבורות  ספר  המועדים:  לפי  בעיקר  שמסודרת 

ה' על פסח, ספר תפארת ישראל על מתן תורה, 

והגאולה,  באב  תשעה  על  ישראל  נצח  ספר 

על  חדש  אור  ספר  חנוכה,  על  מצווה  נר  ספר 

לביאור  ספרים  שורת  אגדות,  חידושי  פורים, 

ביאור  אריה,  גור  בתלמוד,  האגדות  על  הגותי 

החורג  לתורה  כרכים  בחמישה  רש"י  לפירוש 

מעבר לו ועוד. בשנת שנ"ז )1597( חזר המהר"ל 

והפעם  והאחרונה,  השלישית  בפעם  לפראג 

הישיבה  ולראש  הדין  בית  לאב  רשמית  התמנה 

ראש  מתפקיד  התפטר  שנתיים  כעבור  במקום. 

הישיבה, ובשנת שס"ד )1604(, בגיל 92, עזב גם 

רבי שלמה אפרים  הדין.  בית  כאב  את תפקידו 

מלונטשיץ החליף אותו בשני התפקידים. בי"ח 

בשיבה  המהר"ל  נפטר   ,)1609( שס"ט  אלול 

ועל קבר  טובה. קהילת פראג הקימה על קברו 

אשתו מצבה גדולה. על שמו קרוי היישוב כרם 

מהר"ל שבמועצה אזורית חוף הכרמל. #
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שלישי  ביום  ערכה  יש"ע  מועצת  הנהלת 

ההתיישבות  ובנקודות  במאחזים  סיור  האחרון 

פינוי  איום  רקע  על  ושומרון  ביהודה  השונות 

המאחזים מצד בג"ץ ומצד המערכת המדינית. 

חברי ההנהלה החלו את הסיור בשעות הבוקר 

המשיכו  משם  גוש–עציון.  במאחזי  המוקדמות 

לאזור דרום הר–חברון וביקרו בנגוהות, במצפה 

ובאביגיל.  סוסיא  ליד  אל חמרי  רוג'ם  עשהאל, 

ובנימין  לאזור שומרון  והגיעו  הצפינו  בצהריים 

היתר  בין  התיישבות.  נקודות  במספר  וביקרו 

שמעו החברים על המצב המשפטי של המקום, 

התושבים  עם  ונפגשו  הקרקעות,  סטטוס  על 

היומיומית  המציאות  על  מהם  ושמעו  עצמם 

נריה  בבכרם  נעקרו  שבועות  כשלושה  לפני 

בידי  גפנים  שתילי   4,000 מ  למעלה  בבנימין 

ופעילי שמאל קיצוני. עבודות השיקום  ערבים 

והנטיעה במקום נמשכות.

שוב  וילך,  ניצבים  פרשת  האחרונה,  בשבת 

ניסו ערבים לעקור שתילים באותו המקום. הם 

והצליחו לעקור כ–200  הגיעו בשעות הצהריים 

בזמן  זיהוי  בשל  הפעם  אך  רכים  גפן  שתילי 

והתערבות מהירה של הצבא הנזק היה קטן ואף 

על–פי כן איש מבין הפורעים לא נעצר. כתשובת 

והשמאלנים  הערבים  להתפרעות  המשקל 

שנפגעו  השתילים  את  נריה  בכרם  שיקמו 

"על כל שתיל שנעקר
נטענו שתילים נוספים"

סיור הנהלת
מועצת יש"ע 

במאחזים

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

חדשות ישע

פעם  מדי  נתקלים  שבהן  שונות  בעיות  ועל 

מיגרון  בישוב  הסתיים  הסיור  המתיישבים. 

שלום  בג"ץ  חרב  מרחפת  שמעליו  שבבנימין 

של  סיכום  ישיבת  התקיימה  במקום  עכשיו. 

חברי ההנהלה שבמהלכה השמיעו נציגי מיגרון 

בפני  הציגו  יש"ע  מועצת  אנשי  עמדתם.  את 

התושבים את תמונת המצב בדיונים מול משרד 

הביטחון - שלפי שעה לא הגיעו כלל לדיבורים 

מעשיים - והבטיחו להם לפעול בהמשך למסמך 

)שפורסם  בנושא  יש"ע  מועצת  של  העקרונות 

וביסוס  לחיזוק  שעבר(  בשבוע  זה  בעלון 

בכל  מלא  ועדכון  שקיפות  תוך  ההתיישבות 

התפתחות, אם תהיה, בנושא. #

שלומי  נוספים.  אלפים  כמה  עליהם  והוסיפו 

"בנוסף  שלנו:  ליש"ע  סיפר  הכרם  בעל  כהן, 

על  נוסף,  שטח  הכנו  שנעקר  בשטח  להשלמות 

עקרו  אם  שתילים.  הוספנו  שנעקר  שתיל  כל 

ב"ה  הוספנו  אנחנו  שתילים  מ–4000  למעלה 

הכרם  אנשי  נוספים.  חדשים  שתילים  כ–3,000 

עד  ולנטוע  מיוחד להמשיך  היתר הלכתי  קיבלו 

להשלים  עמלו  האחרונים  ובימים  השנה  ראש 

את המלאכה יחד עם מתנדבים מיישובי האזור: 

דולב, טלמון, נריה חרשה ונחליאל לצד תרומות 

מאנשים  ומעודדים  המחזקים  וטלפונים  סיוע 

טובים מכל הארץ. #
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עזר ויצמן נולד בתל אביב בשנת 

האוויר  חיל  מפקד   ,)1924( תרפ"ד 

ונשיאה  ושר  ח"כ  אג"ם,  וראש 

השביעי של מדינת ישראל.

אחי  ואת  אותי  הוליד  "הגורל 

שבהם  הגדולים  בימים  דורי  בני 

והקימוה  לארצם  שבו  היהודים 

הנודד  היהודי  אינני  שוב  מחדש. 

ממדינה  המהגר  העולם,  בדרכי 

לגולה.  מגולה  המגורש  למדינה, 

את  לראות  חייב  יהודי  כל  אבל 

בדורות  שם,  היה  כאילו  עצמו 

שקדמו  ובאירועים  ובמקומות 

לא  אבל  נודד  עודני  לפיכך  לו. 

העולם.  של  הנידחות  בדרכים 

אני נודד במרחבי הזמן, נע מדור 

לדור, נוסע בנתיבי הזכרונות.

עזר ויצמן

נודד במרחבי הזמן
וקיבלתי  במצרים,  עבד  הייתי 

עם  ויחד  סיני,  בהר  התורה  את 

נהר  את  עברתי  ואליהו  יהושע 

הירדן, נכנסתי לירושלים עם דוד, 

ולא  צדקיהו,  עם  ממנה  וגליתי 

בבל,  נהרות  על  אותה  שכחתי 

ציון חלמתי  ה' את שיבת  ובשוב 

בין בוני חומתה. לחמתי ברומאים 

על  והועליתי  מספרד,  וגורשתי 

מיינץ,  היא  במגנצא,  המוקד 

ושכלתי  בתימן,  תורה  ולמדתי 

את משפחתי בקישינב, ונשרפתי 

בוורשא  ומרדתי  בטרבלינקה 

ארצי  היא  ישראל,  לארץ  ועליתי 

שממנה גליתי ובה נולדתי וממנה 

אני בא ואליה אשוב". #

)נאום הנשיא ויצמן בפני חברי בתי 

הפרלמנט הגרמני, כ"ד בטבת תשנ"ו(
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ישבתי ה ואני  כדרכו,  אט–אט  ירד  ליל 

וחישבתי את דרכי, כדרכי. כי עיני רואה 

הם  בפנקס  מעשיי  וכל  שומעת  ואזני 

אלו  מרון,  כבני  לפניי  מעשיי  ויעברו  נכתבים. 

בוכים ואלו שוחקים, אלו בוכים ובאים במסדרון 

"סור מרע", ואלו שוחקים ובאים בטרקלין "ועשה 

בליבי  וגומר  עמהם  ושוחק  בוכה  אני  ואף  טוב". 

לשוב מחטאיי ולחזק טובותיי. ומה יעשה אדם? 

ולליבי החלה מתגנבת תחושה מוכרת של אכזבה 

תחת  חדש  "אין  הייאוש.  ולאחריה חדר  מסוכנת 

השמש" סינן לי היצר בלחש, "יום הולך ויום בא 

ואתה בחטאיך עומד - נופל קם ונופל..." בצר לי, 

הנחתי לעטי, והוצאתי ראשי מבעד לחלון המטבח 

שנדמה לי כפתחו של מחט. ירח אלולי ניבט למולי 

והשיב לי מבט, ארוך. חודר. כך עמדנו שנינו, אין 

ואמר:  פיו  הירח  שפתח  עד  דברים,  ואין  אומר 

"ישראל?" ואען ואומר "הנני!" ואשוב לשתיקתי. 

נראה היה הירח כחוכך בדעתו אם ימשיך אם 

עסוק  כי  אני  "רואה  בהיסוס:  אמר  ולבסוף  לאו 

על המידה,  יתר  להפריעך  רוצה  ואיני  כעת  אתה 

על כן אשאלך מעט למעשיך ואשוב למעשיי..." 

חשבון  כלל!  מפריעני  "אינך  השבתי  "חלילה!" 

נפש ערכתי, ועתה מתבונן אני בנפשי. אך... מוטב 

ותוסיף הברכה לשרות  בין שנינו  שיישמר הדבר 

בו" "כרצונך" השיב הירח בנימוס, והוסיף ושאל: 

"ומה התוצאה?" "איזו תוצאה?" תהיתי,  "תוצאת 

ישנה  חשבון  לכל  הרי  כמובן...  הנפש  חשבון 

שהתוצאה  חוששני  כך,  "אם  כן?"  הלא  תוצאה, 

תמה  "שלילית?!"  היא..."  שלילית  די  הסופית 

הירח והרים גבתו השמימה "וכי אינך שבע רצון 

מעצמך?" "שבע? לא ולא... רעב אני, רעב מאד... 

ואני כמעט  עוברים  הימים  - מעצמי.  לעוד  רעב 

נופל...  ושוב  וקם  נופל  כוחותיי.  ממֵמש  ולא 

שהתייאשתי..."  וכמעט  ומאוכזב,  אני  מתוסכל 

"כמעט והתייאשת..." המהם הירח לעצמו והוסיף 

"נפלא! הגעת למקום הנכון!" "איה? איה  בחיוך 

המקום? כי אני הריני נכון!" "המתן מעט, אפרוש 

הראשונים"  דברי  יובנו  ומאליהם  סיפורי,  לפניך 

"ספר סיפורך ירח"

בשמים  מלכו  אור  שנות  שלפני  הירח  וסיפר 

הדברים  היו  וכך  והלבנה.  החמה  מאורות,  שני 

ממשיכים להתנהל אלמלא נתמלאה הלבנה לילה 

אחד תאוות שלטון המעוורת את הדעת ומשבשת 

הלבנה  שנתאוותה  המעשה.  היה  וכך  הסברה. 

למלוך ברקיע לבדה, ובאה לפני היושב במרומים 

וקבלה בפניו ואמרה "בוראי! מלך מלכי המלכים 

אתה. ויודע אתה כי לא יוכלו למלוך שני המאורות 

לה  ואמר  בוראה  אף  חרה  יחד!"  גם  ברקיע 

וממעמדה  מגדלה  שתרד  עליה  וגזר  "כדברייך!" 

שמה  ושינה  אורה,  וגנז  ומתפארתה,  ומכבודה 

כי  הירח,  מאיר  מאורו  לא  ומאז  לירח.  הראשון 

מהשתקפות אור החמה עליו מאיר הירח. והחמה 

נותרה מולכת ברקיע - לבדה.

כשסיים,  שאלתיו  מתייאש?"  "ואינך 

הירח  צהל  מתחדש!"  אני  אדרבה,  "מתייאש?! 

באורי  אט–אט  אני  מתמלא  בחודשו,  "חודש 

מתרוקן...  ושוב  מתמלא  ושוב  ממנו,  ומתרוקן 

ובאמצעו של חודש, עומד אני ברוב און ומתפלל 

אשר  הבטחתו  בי  יקיים  סוף  שסוף  לבוראי 

ובכל  הַחַָּמה"  ּכְאֹור  הַּלְבָנָה  אֹור  "וְהָיָה  הבטיח: 

חודש מתבדות תקוותי, ונראה שתפילותיי ריקם 

אני  מתרוקן  ושוב  אני,  נופל  ושוב  חוזרות.  הן 

חדל  ואיני  מתייאש  ואיני  נשבר  איני  אך  מאורי. 

מלצפות ליום בו אשוב לגודלי ולמעמדי ולכבודי 

ולתפארתי, ליום אשר בו אשוב להפיץ את אורי 

אשר נגנז בימי קדם!"

"אשריך הירח! מקנא אני בך... אך מה אעשה 

ואיני דומה לך? כי גדול ועצום אתה ממני, ואני 

אנה אני בא?" נאנח הירח ומבטו העציב, אך כדרכו 

לא התייאש וחזר ואמר לי: "טועה אתה בני. איש 

אלא  אני  אין  שאני  נמשלת,  ואליי  אתה  ישראל 

ולפאר  כמותי  להתחדש  אתה   שעתיד  לך,  אות 

את שם יוצרך על שם כבוד מלכותו, ואיך תאמר 

כי אבדו דרכיך? אל ייאוש לך ואל פחד! התחדש 

אני  אין  אלול  בחודש  כי  הגנוז,  מאורך  לי  והאר 

זורח אלא מכח אורות התשובה המשתקפים בי"

שוב שתקנו שנינו. לבסוף פתחתי פי ואמרתי: 

עטרת,  לי  אתה  אות,  לי  אתה  במרומים!  "סהרי 

צדיק  עלי.  רוחי  בהתעטף  בליל  לי  המאיר  אתה 

לשוב  ואזכה  ולוואי  דבריך,  וישרים  אתה  וצודק 

ולהאיר ולהתחדש כמותך" חייך הירח ואמר: "זכור 

ונענע  תשכח"  ואל  זכור  בני,  אמרתי  אשר  דברי 

בשרעפים.  אפוף  נותרתי,  בדד  והלך.  בראשו,  לי 

ואדע  ה',  ברכו  אשר  השדה  ריח  בבגדיי  ואריח 

לא  כי  ואדע  יצאתי,  אליו  ואני  בשדה  המלך  כי 

חלום היה כי מראה מאת האלוקים היה. וממעמקי 

נפשי בקע ועלה שיר עתיק–חדש "לב טהור ברא 

לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי..." #



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 22 

בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: שגיא גולדשטיין מבית שמש, דוד לקס מקרית 

ארבע, יונתן רביח מרמת ממרא. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! #
יום ב' כ"ז אלול. בין הפותרים נכונה  את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד 

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
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פתרון החידה משבוע שעבר: מאחז חזון דוד.

לכניסה  בסמוך  האבות  גבעת  שכונת  במורדות  נמצא  המאחז 

ארבע  קריית  בין  המחברת  אסטרטגית  בנקודה  ארבע,  לקריית 

שכונת  למרגלות  הוקם  דוד'  'חזון  הכנסת  בית  האבות.  לגבעת 

אפרת  תושב  הי"ד  כהן  דוד  של  למקום,  סמוך  להירצחם,  כתגובה  האבות  גבעת 

ויו"ר ועדת הביטחון של המועצה  ויחזקאל )חזי( מועלם, הי"ד תושב קריית ארבע 

המקומית בקרית ארבע, בכ"ב בתמוז, התשס"א.

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. 

מתברר לו שהוא חזר בזמן והוא פוגש בשוב, 

אדם מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע 

וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  בעקבות 

הם  המערבי,  בכותל  המתחיל  במסעם,  עזה. 

עוברים בישובים שהוקמו בין מלחמת ששת 

הימים למלחמת יום כיפור. לאחר ביקור באתר 

הארכיאולוגי בשילה שהפך ליישוב פורח של 

250 משפחות, מוכנים אוריאל ושוב להרפתקה 

הבאה.

"נּו, ַמה עַכְָׁשיו?" ָׁשאַל אֹוִריאֵל ּבְהְִתלַהֲבּות. 

ִמילְאּו  הַאְַרכֵיאֹולֹוגִיֹות  ֶׁשהַחֲפִירֹות  הָיָה  נְִראֶה 

יֹוֵתר  ְמַרֵתק  נְִראָה  הַַּמָּסע  חֲַדָׁשה.  ּבְרּוחַ  אֹותֹו 

ֵמאֵי–ּפַעַם וְאֹוִריאֵל, ֶׁשּבְִרגָעִים ְמסּויִָמים הְִרגִיׁש 

לֶָׁשבֶת  יָכֹול  הָיָה  ֹלא  הַעִנְיָין,  ִמּכֹל  לֹו  ֶׁשנְִמאַס 

ּבְֶׁשֶקט. ּבְאֹופֶן ּבִלְִתי ָרגִיל, הּוא הָיָה זֶה ֶׁשהֵאִיץ 

חִיֵיְך  ַרק  ׁשּוב  אֲבַל  ּבְַדְרּכָם,  ֶׁשּיְַמִׁשיכּו  ּבְׁשּוב 

עֹוד  הַּצָעִיר  חֲבֵרֹו  אֶת  ֶׁשהְִרגִיזָה  ּבְִמְסתֹוִריֹות 

ָאַמר  ְקצַת",  "נָנּוחַ  ְמחַּכֶה?"  אַָּתה  "לְַמה  יֹוֵתר. 

ׁשּוב וְהְִתּיַיֵׁשב עַל אֶחַד הְַּסלָעִים. אֹוִריאֵל חַָׁשב 

ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹוֵמעַ טֹוב. "נָנּוחַ? ַמה קֹוֶרה אִיְתָך, 

ֶׁשׁשּוב  ּכְֶׁשהִבְחִין  ּבְִדָאגָה  ָׁשאַל  חֹולֶה?"  אַָּתה 

ׁשּוב  ָאַמר  חֹולֶה"  ֹלא  אֲנִי  "ֹלא,  חִיוֵור.  ְקצַת 

וְהִּבִיט אֶל הַאֹופֶק, "ְסָתם נָנּוחַ ְקצַת, אֲנִי רֹוצֶה 

לְּדַּבֵר אִיְתָך".

אֹוִריאֵל הִּבִיט ּבֹו ּבְסְַקָרנּות וְנִיָסה לְהָבִין ַמה 

ִמְתַרחֵש ּכָאן. ׁשּוב נְִרָאה ּכְאִילּו ִמיֶׁשהּו ָׁשאַב ִמּמֶנּו 

אֶת ּכֹל ִׂשְמחַת הַחַיִים. לְאַחַר ֶׁשהְִׁשַתכְנֵע ֶׁשׁשּוב 

ִמְתּכַוֵּון ּבְִרצִינּות, הְִתּיַיֵׁשב לְצִידֹו, ְמבּולְּבַל. הָיְָתה 

נָבֹוְך.  לְמֶֶׁשְך ּכַָמה ּדַקֹות. אֹוִריאֵל הָיָה  ְׁשִתיָקה 

הּוא ָׂשנַא אֶת הַַּמצָבִים הַאֵלֶה ֶׁשאַתָֹה ֹלא יֹוֵדעַ 

ַמה לְהַגִיד ּבָהֶם. "ַמה הַּדָבָר הֲכִי חָׁשּוב ֶׁשלַָמְדָּת 

ּבַַּמָּסע הַּזֶה עַד ּכָאן?" ָׁשאַל אֹותֹו ּפְִתאֹום ׁשּוב. 

יַָדע ַמה לֹוַמר. "אַה... הְַּמקֹומֹות... אֹוִריאֵל ֹלא 

ַמאֲִמין  "וְאַָּתה  עָׂשּו..."  ֶׁשהֵם  ּוַמה  וְהַאֲנִָׁשים... 

ִמיהֵר  ּבֶטַח"  "ּכֵן,  הַּזֶה?"  הַַּמָּסע  אֲִמיִתּי,  ֶׁשּזֶה 

אֲבָל  וְהַּכֹל,  חֲלֹום  זֶה  "ּכְלֹוַמר  לְהִָׁשיב.  אֹוִריאֵל 

זֶה ַמְרגִיׁש אֲִמיִתּי". "ָאַמְרָּת ּדָבָר יָפֶה, אֹוִריאֵל. 

וְחֲלֹומֹות  ָׁשוְוא  חֲלֹומֹות  ּבֵין  ֶׁשהַהֶבְֵדּל  לְָך  ּדַע 

ֶׁשִּמְתגְַּשִמים הּוא ּפָׁשּוט. הְַּשאֵלָה הִיא אִם יֵׁש 

ּבָהֶם אֱמֶת. הַאֲנִָׁשים ֶׁשהִֵקימּו אֶת ּכֹל הַּיִׁשּובִים 

הַאֵּלֶה עָׂשּו אֶת ּכֹל הַּדְבִָרים הַַּמְדהִיִמים ִמסִּיּבָה 

אַחַת..." "הֵם הֶאֱִמינּו ּבְַמה ֶׁשהֵם עָׂשּו" הְִׁשלִים 

אֹוָתם  ֶׁשהֹובִילָה  הִיא  הַאֱמֶת  "לְגְַמֵרי.  אֹוִריאֵל. 

ּובִזְכּוָתה הֵם נִיצְחּו ּוַמה ֶׁשהִֵקימּו ּפֹוֵרחַ וְׂשֹוֵרד. 

אֶת  ֶׁשִּתזְּכֹור  לִי  חָׁשּוב  הָלְָאה,  ֶׁשּנְַמִׁשיְך  לִפְנֵי 

וְנִיָסה  ָׁשַתק  אֹוִריאֵל  ִטיּול".  ְסָתם  ֹלא  זֶה  זֶה. 

ָקְטעָה  ׁשּוב  ֶׁשל  ִקיָמתֹו  הַּדְבִָרים.  אֶת  לְהַפְנִים 

הּוא  נְַמִׁשיְך".  עַכְָׁשיו  "טֹוב,  ַמחְְׁשבֹוָתיו.  אֶת 

הֵחֵל לָלֶכֶת וְאֹוִריאֵל ּבְעְִקבֹוָתיו.

המשך בשבוע הבא...


