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המשך בעמ' 12

מושחת ה לעולם  הקב"ה  שבחר  תיקון 

הארץ  על  מבול  הבאת  הוא  חמס  ומלא 

וכניסתו של נח ומשפחתו לתיבה למשך 

שאיתו,  הקטן'  ו'העולם  נח  שבהם  חודש  י"ב 

חיים חיי חסד. בתיבה נזרע גרעין קיומי לעולם 

יבנה".  חסד  "עולם   - לקיום  הראוי  חסד  של 

ה'משך חכמה' בפרשתנו מבאר את המהפך שחל 

וטבעם  לגמרי  הבע"ח  תכונת  "ונשחת  בתיבה: 

חנוך  צריך  היה  ולזה  והחמס  הרע  לאהוב  היה 

ומורגלים  נעצרים מתשמיש  ולהיות  חודש  י"ב 

של  מידו  ניזונין  להיות  מזונותיהן  בצמצום 

טרף  יטרפו  ולא  עליהם  מוראו  ויהיה  אדם 

ואחרי שיהיו מגודלים בחנוך טוב וישר כזה אז 

מיושרה..."  הנהגה  ויחיו  העולם  לאוויר  יצאו 

התיבה היוותה בית מדרש לחסד, אשר יצאו   -

ממנו אנשים שבזכותם יתקיים העולם.

תיקונו  הושלם  לא  שעדיין  נראה  נתבונן  אם 

של עולם. חז"ל ראו כחסרון מציאות חיים של 

יותר.  כללי  בחסד  צורך  יש  בלבד.  פנימי  חסד 

)זאת הברכה( מובא ויכוח בין נח למשה:  במדרש 

מדור  שניצלתי  ממך  גדול  אני  למשה  אמר  "נח 

המבול. א"ל משה אני נתעליתי יותר ממך, אתה 

הצלת את עצמך ולא היה בך כח להציל את דורך, 

דורי  את  והצלתי  עצמי  את  הצלתי  אני  אבל 

כשנתחייבו כלייה בעגל... אמר הקדוש ברוך הוא 

ישראל".  את  יברך  הוא  הכל  מן  ונתעלה  הואיל 

רק  אינו  דורו  ושל  האדם  של  שעילויו  למדנו 

ובאופן  כולו  הדור  בהצלת  אלא  עצמו  בהצלת 

כזה ראוי הוא שהעולם יזכה להתברך ממנו.

את העיקרון של עילוי האדם שמקדיש מזמנו 

לעצמו,  רק  הדואג  אדם  פני  על  אחרים,  ומציל 

הסביר ה'משך חכמה' )פרשת נח(: "יש שני דרכים 

עצמו  שמייחד  מי  אחד  דרך  השי"ת  בעבודת 

לעבודתו יתברך ומתבודד ויש מי שעוסק בצרכי 

צבור ומבטל עצמו בשביל הכלל ומפקיר נפשו 

לפי המושג שזה שמתבודד  צ"ל  כן  עבורם אם 

נגנז ארון הקודש
הכהן הגדול מאחיו

מבכים אנו את מותו של
רבה של ארץ ישראל 

וראש ישיבת מרכז הרב
הרב הגאון

אברהם אלקנה כהנא שפירא
זצ"ל

רב אברום הוביל והנהיג מזה כחצי 
יובל את הציונות הדתית ואת מפעל 

ההתיישבות ביש"ע.
הדרכותיו והליכותיו, עוז רוחו ואהבת 

ישראל וארץ ישראל שלו הנהיגו 
דורות שלמים של אוהבי הארץ 

במאבקם על ביסוס ההתיישבות 
וחיזוקה, בגבורה ובהוספת אור כנגד 
הרוחות המנשבות שניסו להרים יד 

על חלקי ארצנו האהובה.
אבד לנו מורה הדרך, עמוד האור, 

שהצליח לאחד את המחנה ולהוביל 
אותו מול אתגרי התקופה.

מי יתן לנו תמורתו, מי יתן לנו חליפתו
אבלים וכואבים

תושבי יש"ע 
בית מועצת יש"ע ותנועת אמנה 
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הגיעו  הארץ  מכל  נוער  בני  וחמישים  כמאה 

כדי  עילית,  ובנצרת  ביפו  לחגוג  תורה  בשמחת 

להראות נוכחות ולחזק את התושבים.

בערים  היהודיים  התושבים  של  חייהם 

לא  להיות  האחרונות  בשנים  הפכו  המעורבות 

פשוטים. שכניהם הערבים קונים עוד ועוד דירות 

את  מפריעים  שלמים,  אזורים  על  ומשתלטים 

וגורמים  יהודיות  בנות  מטרידים  החיים,  שלוות 

נזקים לבתי הכנסת ולסממנים יהודיים - כל זאת 

במטרה למרר את חייהם של התושבים היהודים, 

לגרום לעזיבתם את מרכזי הערים וכך להשתלט 

על מדינת ישראל מבפנים. כחלק ממהלך כולל של 

פעילות בערים המעורבות כדי למגר את התופעה 

נוער רבים  בני  ולחזק את תושבי המקום, הגיעו 

לשמוח בשמחתה של התורה ביפו ובנצרת עילית. 

שמחת תורה בערים המעורבות
של  ערבית  תפילת  לאחר  מיד  יצאו  הנוער  בני 

בכל בתי הכנסת בשתי הערים,  חג לסיבוב  ערב 

שעות.  מספר  במשך  הפסקה  ללא  ושרו  ורקדו 

לאחר ארוחת חג יצאו שוב בני הנוער לרחובות 

עברו  ישראל,  ודגלי  תורה  ספרי  בחיקם  כאשר 

של  לרחובה  אנשים  והוציאו  התושבים  בתי  בין 

עיר לרקוד ולשמוח יחד איתם.  הריקודים נגמרו 

בשעות הקטנות של הלילה, אבל כבר בשש וחצי 

בבוקר קמו לתפילת שחרית ויצאו להקפות שוב 

ידעו  לא  והמתפללים  הגבאים  הכנסת.  בתי  בכל 

הנוער  בני  את  וכיבדו  שמחה  מרוב  נפשם  את 

בשתייה, עוגות, ממתקים וכל טוב ולא נתנו להם 

השניות  בהקפות  עצמו  על  חזר  המחזה  ללכת. 

יחד עם מאות מתושבי יפו ונצרת עילית שיצאו 

לבמות המרכזיות ושמחו בשמחה של מצווה עד 

מקווים  המארגנים  הלילה.  של  הקטנות  השעות 

זו לא תיפסק אלא תלך ותתרחב ליתר  שתנופה 

הערים המעורבות: עכו, לוד, רמלה וחיפה בחיזוק 

גרעינים  ובהקמת  הקיימים  התורניים  הגרעינים 

חדשים, לצד ישיבות ומדרשות על מנת שהערים 

בגאווה  יחיו  ותושביהם  יהודיות  תשארנה  הללו 

הסניפים  לכל  גדול  כוח  ישר  לעולם.  יהודית 

שהגיעו  והמשפחות  הנוער  בני  ולכל  והישיבות 

לשמח ולתת למען תושבי הערים המעורבות. #

מועצת יש"ע פתחה בשבוע האחרון בקמפיין  

אולמרט  בין  המתגבש  העקרונות  הסכם  נגד 

אולמרט  "הסכם  הכותרת:  תחת  לאבו-מאזן 

אבו-בלוף יתפוצץ לנו בפנים" 

הסכמות  על  מדברות  בתקשורת  הכותרות 

הפובליציסטים  ירושלים,  לחלוקת  עקרוניות 

הלאומי  המחנה  את  "להרדים"  מנסים  משמאל 

דיבורים  "רק  ושזה  כלום,  קורה  שלא  וטוענים 

אהוד  הממשלה  ראש  אבל  עקרונות".  הסכם  על 

שיביא  הסכם  לנו  מבשלים  ואבו–מאזן  אולמרט 

חלילה להקמת מדינה פלסטינית שגם היא - ממש 

כפי שקרה בחבל עזה - תיפול בסופו של דבר לידי 

יפלו  לא  והקטיושות  הקסאמים  שאז  רק  חמאס. 

בנתיבות, שדרות ויישובי עוטף עזה, אלא במסלולי 

ההמראה והנחיתה בנתב"ג, בבני–ברק, בתל–אביב, 

שתשמש  אויב  מדינת  וברעננה.  סבא  בכפר 

שבאמצעות  מדינה  ולטהרן,  לדמשק  קדמי  מוצב 

המסדרון בין יו"ש לבין רצועת עזה יוברחו לתוכה 

עצמנו  את  שנמצא  עד  נשק  של  גדולות  כמויות 

מוקפים מכל החזיתות - חיזבאללה בצפון, חמאס 

בדרום ומדינת אויב נוספת שמאיימת על כל מרכז 

הארץ עם החלום הישן של "לזרוק אותנו לים...".

 כדי להתחיל לעורר את המודעות הציבורית 

בעקבות  ישראל  למדינת  הקיומיות  לסכנות 

מועצת  השבוע  החלה  המתגבשים  המהלכים 

יש"ע במסע הסברה נרחב ומאסיבי נגד ההסכם 

המסוכן. הקמפיין החל בשילוט חוצות על למעלה 

מאלף אוטובוסים בירושלים ובגוש–דן, והתרחב 

גם למודעות בעיתונות בכלי התקשורת בישראל 

ולקמפיין אינטרנטי אגרסיבי בכל אתרי החדשות 

מסע הסברה

ההסכם יתפוצץ לנו בפנים
המובילים באמצעות באנרים ואתר חדש שהוקם 

לצורך הקמפיין וילווה אותו עם חומרי הסברה, 

העקרונות  הסכם  נגד  עצומה  על  החתמה  וכן 

על  ועדכונים  לאבו–מאזן  אולמרט  בין  המתגבש 

הפעילויות השונות בנושא. 

הסיסמא שנבחרה ללוות את הקמפיין - "הסכם 

בליווי  בפנים"  לנו  יתפוצץ  אבו–בלוף  אולמרט 

בישראל  הביטחון  מערכת  בכירי  מפי  ציטוטים 

שכזה.  ממהלך  להיווצר  העלולה  הסכנה  בדבר 

הסיסמא נשמעת לכם אולי מוכרת. היא מזוהה עם 

הסלוגן "ההתנתקות תתפוצץ לנו בפנים", וזו אחת 

המטרות. היום כולם יודעים שההתנתקות התפוצצה 

בשדרות,  יום  מדי  לנו  מתפוצצת  היא  בפנים,  לנו 

ביישובי עוטף עזה, ובתחילת השבוע גם בנתיבות. 

עם ישראל מבין את ההשלכות הקשות של הגירוש 

ומתנגד כיום לפינוי יישובים ולנסיגות חד–צדדיות 

נוספות. אבו מאזן הוא אבו בלוף, אין בכוחו לספק 

בשל  כפרי  ייפול  לו  שיימסר  מה  וכל  שום תמורה 

כזה  הסכם  עזה.  ברצועת  שקרה  כפי  חמאס  לידי 

איום  שתהווה  טרור  מדינת  להקמת  חלילה  יוביל 

ותביא  ישראל  מדינת  תושבי  על  יומיומי  ביטחוני 

את הקסאמים למגדלי עזריאלי ולמסלולי ההמראה 

שגם  מלמד  אבו–בלוף  המינוח  בנתב"ג.  והנחיתה 

ההסכם המתגבש יהיה בעצם צעד חד–צדדי כי אין 

אף אחד בצד השני, ומדובר פשוט במתן ובמתן. כפי 

שההתנתקות התפוצצה לנו בפנים - וכולם יודעים 

זאת כך יקרה אם נלך שוב להסכם מסוכן.

www.abu–blof.blob.co.il :היכנסו לאתר

חתמו על העצומה נגד ההסכם ותוכלו להצטרף 

לרשימת העדכון על הפעילויות השוטפות. #

חדשות ישע



גילוי הדעת האחרון עליו חתם רב אברום

לפני כניסתו לבית החולים 

דה
עמ
ש"
י

3

בחג הסוכות נפרדנו כולנו ממנהיג, 

מאב רוחני, ממורה דרך. הרב אברהם 

אברום"  "רב  שפירא,  כהנא  אלקנה 

כפי שכולם כינו אותו. רב אברום היה 

האחרונים,  בדורות  הענקים  מאחרוני 

זצ"ל,  קוק  הראי"ה  מפי  תורה  שלמד 

גדולי  עם  תורה  בדברי  שהתפלפל 

ישראל כגון החזון אי"ש, הרב צבי פסח 

סולובייצ'יק,  זאב  יצחק  הרב  פרנק, 

והרב איסר זלמן מלצר, שלימד שנים 

ארוכות בישיבת מרכז הרב תחת ראש 

קוק,  הכהן  יהודה  צבי  הרב  הישיבה 

הוא  הישיבה.  בהנהגת  שהחליפו  עד 

היה גאון הדור, אבל לא נעלמו מעיניו 

הפרטים הקטנים. חריפותו ובקיאותו 

ההומור  חוש  גם  אבל  דבר  לשם  היו 

ומנהיג  רב  ואדם.  אדם  לכל  והכבוד 

אשר היה מסוגל להכיל ולהוביל ציבור 

ובתקופות  טובות  בתקופות  שלם 

קשות. הוא היה איש הלכה בכל רמ"ח 

הדיינים  ומחשובי  ובהליכותיו,  איבריו 

בבית הדין הרבני הגדול, ומאוחר יותר 

מנהיגה  כדמות   - לישראל  ראשי  רב 

וסמכותית ולא רק מייצגת. 

יהודה  צבי  הר'  של  פטירתו  לאחר 

התמנה לראש ישיבת מרכז הרב ומאז 

של  ראשון  טוב  ביום  לפטירתו,  ועד 

בהנהגה  מרכזית  דמות  היה  סוכות, 

בהנהגת  הדתית,  הציונות  של 

הרבני  העולם  ובקרב  ההתיישבות 

הוא  הגדול  בכוחו  המגזרים.  מכל   -

את  אחד  שולחן  סביב  לכנס  הצליח 

הכוחות  הציבור,  של  ההנהגה  כוחות 

לפרוץ  וההתיישבותיים,  הרבניים 

חלוץ  ככוח  שלם  דור  קדימה  ולהוביל 

ההולך לפני המחנה.

בשיא כוחו ומרצו התגלה כשהוא 

בן למעלה מתשעים ושלוש, לאורך 

יישובי  להצלת  במאבק  הדרך  כל 

למול  השומרון.  וצפון  גוש–קטיף 

המתנופפת  והחרב  הנורא  החשש 

כל  את  לאחד  אברום  רב  הצליח 

סביב  להושיב  והזרמים,  הסיעות 

שולחן אחד את מגוון רבני הציונות 

ערים  רבני  ישיבות  ראשי  הדתית, 

המעשה  אנשי  עם  ביחד  ויישובים 

להמשיך בדרכו, ביחד
יש"ע  ראשי  קטיף,  גוש  אנשי 

והפעילים מכל קצות קשת המאבק 

לכנס את כולם להקשיב לכל הדעות 

לדון ולהכריע.

רב  מינה  הגירוש  לקראת  במאבק 

אברום צוות רבני שיעבוד עם ההנהגה 

ובוועד  יש"ע  במועצת  המעשית 

את  שכלל  צוות  קטיף.  גוש  מתיישבי 

הרב חיים דרוקמן שליט"א, הרב דודי 

ראובן  והרב  יצהר  של  רבה  דודקביץ' 

נתנאל - רב קהילת עצמונה ונציג ועד 

יישובי גוש קטיף.

הכרעה  או  עקרונית  שאלה  בכל 

שעמדה על הפרק, בכל צומת דרכים, 

לנהוג,  כיצד  רעיונית  התלבטות  בכל 

הדבר הובא להכרעתו של רב אברום. 

באותן שאלות, שלא פעם היו הרות 

שהתקבלה  שההכרעה  וקשות,  גורל 

גררה אחריה ביקורת וכעס רב, היתה 

זו הכרעה של מנהיגות, של גדול הדור. 

עצמם  על  קיבלו  הזו  ההכרעה  ואת 

גזירת  למניעת  הפועלים  הכוחות  כל 

הגירוש ופעלו על פיה.

אין לנו תמורתו ואין לנו חליפתו 

מנהיג  של  אברום.  כרב  גדול  של 

ולא  דאבדין  של  הארץ,  מן  שאבד 

משתכחין.

אבל צריך לדעת שהמנוחה והנחלה 

רחוקה מאיתנו. נכונו לנו עוד אתגרים 

קשים, עוד הכרעות לא פשוטות, עוד 

והשבר  הכאב  מתוך  התמודדויות. 

להתאחד,  המשימה  עלינו  מוטלת 

את  לאחות  וכהנהגה.  כציבור 

לשבת  הדרך  את  למצוא  השברים, 

כפי  השולחן.  סביב  ביחד  שוב 

לנו  שהורה  כפי  אברום,  רב  שרצה 

ולהאיר  לחפש  אותנו.  שהנהיג  וכפי 

המאחד,  את  המשותפת,  הדרך  את 

את המקרב, את המחבר בין החלקים 

כוחנו  המגוונות.  הדעות  ובין  השונים 

באחדותנו. רק אם נלך בעקבות מו"ר 

הרב אברהם שפירא, ביחד, נצליח בע"ה 

לעמוד הכן למול המשימות והאתגרים 

ההסברתיים  החינוכיים  האמוניים 

והצבאיים,  המדיניים  ההתיישבותיים 

שנכונו לנו בבניין הארץ. #
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מפוסקי ה שפירא,  כהנא  אלקנה  אברהם  רב 

הרב  הדתית,  הציונות  לרבני  ראש  הדור, 

הרב  מרכז  ישיבת  וראש  לישראל  הראשי 

בי"ד  ותיקה  ירושלמית  למשפחה  בירושלים  נולד 

זלמן  שלמה  הרב  היה  אביו   .)1911( תרע"א  באייר 

הרב  של  נינו  שהיה  ירושלמי,  חכם  תלמיד  שפירא, 

יעקב יהודה לעווי - מדייני ירושלים ואחד מחמשת 

תר"ד  בשנת  יחדיו  ארצה  שעלו  לעווי  האחים 

)1843(, ושימשו כרבנים וכפרנסים של היישוב הישן 

בירושלים. סבתו חיה מיכלא הייתה נכדת רבי משה 

שעלה  המפורסמת,  ריבלין  ממשפחת  ריבלין,  מגיד 

לארץ בעליית תלמידי הגאון מווילנה. הרב שפירא 

בישיבת  למד  בצעירותו  לרש"י.   27 דור  גם  היה 

חברון  בישיבת  מכן  ולאחר  הירושלמית,  חיים  עץ 

יחזקאל  והרב  מרדכי אפשטיין  הרב משה  בראשות 

סרנא. לאחר נישואיו לפנינה, אחותו של הרב שלום 

קוק,  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  של  חתנו  רענן  נתן 

הוזמן ללמד בישיבת מרכז הרב, ולימד בה כחמישים 

הרבנים  גדולי  עם  בקשר  היה  בצעירותו  כבר  שנה. 

הרב  קוק,  הכהן  יהודה  צבי  הרב  איש,  החזון  כגון 

והרב  זאב סולובייצ'יק,  יצחק  צבי פסח פרנק, הרב 

איסר זלמן מלצר, שהביא את חילופי המכתבים עמו 

בספרו "אבן האזל".

לחבר  שפירא  הרב  מונה   )1956( תשט"ז  בשנת 

הראשי,  הרב  ידי  על  בירושלים  הרבני  הדין  בית 

תשל"א  ובשנת  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב 

כיהן  תשל"ד  משנת  הדין.  בית  לאב  מונה   )1971(

בבית הדין הרבני הגדול ובשנת תש"מ )1980( נבחר 

כעבור  לישראל.  הראשית  הרבנות  מועצת  לחבר 

שלוש שנים, ביום א' בניסן ה'תשמ"ג, )דווקא לאחר 

שפעל למען הארכת כהונתם של הרבנים הראשיים 

דאז, הרב שלמה גורן והרב עובדיה יוסף( נבחר הרב 

שפירא לרב הראשי לישראל בגיל 72, חרף הוראת 

חוק הרבנות הראשית לישראל, לפיה בעת הבחירה 

על הרב הראשי להיות מי שטרם מלאו לו 70 שנה. 

הרב שפירא כיהן בתפקיד 10 שנים עד לחודש ניסן 

הרב  לציון  הראשון  מקבילו  עם  יחד   )1993( תשנ"ג 

מרדכי אליהו שליט"א. עד לפטירתו הנהיגו שניהם 

את הציבור הדתי לאומי בשיתוף פעולה ובהרמוניה 

כשנה  ראשיים.  כרבנים  תפקידם  סיום  לאחר  גם 

וחצי שנה לפני ביצוע הגירוש בגוש קטיף הוציא רב 

אברום גילוי דעת במשותף עם הרב אליהו שליט"א 

"ארץ ישראל אדמת קודש היא! נחלת ה'  בו נכתב: 

שניתנה לעם ישראל בפקודת ריבון העולמים בברית 

מולדתו  היא  ישראל  ארץ  עולם.  לאחוזת  ושבועה 

של העם היהודי ושלו בלבד. זכותו וחובתו של עם 

ישראל לארץ ישראל הינה זכות נצח של העם לכל 

ארץ  בנחלה  לכם  תפול  אשר  הארץ  "זאת  הארץ 

כנען לגבולותיה" וגו' )במדבר ל"ד ב' - ג'( בכל הדורות 

יישובים פורחים מאדמתם  כולם. התכנית לעקירת 

מנוגדת בתכלית לתורת ישראל, ואסור להיות שותף 

לתכנית זו בכל דרך שהיא. על פי ההלכה אין סמכות 

לשום אדם מחוטב עציך עד שואב מימך כולל שרי 

אחר  מדינה  איש  ולכל  בראשה  והעומד  הממשלה 

לפעול לקידום תכנית הרסנית זו..."

הרב  של  פטירתו  לאחר   ,)1982( תשמ"ב  בשנת 

מרכז  ישיבת  לראש  נתמנה  קוק,  הכהן  יהודה  צבי 

שפירא  הרב  ישראלי.  שאול  הרב  של  לצדו  הרב 

את  ומקיפה  הכול  את  כחובקת  ההלכה  את  ראה 

צמוד  היה  ופסיקותיו  בהנהגתו  החיים.  תחומי  כל 

הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא  הגדול שבדור
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והעביר את התורה כפי שקיבל  גופא  תמיד להלכה 

מרבותיו מורי דרך בדור הקודם. בזמן הסכמי אוסלו 

היה הרב שפירא בין מקימי "איחוד רבנים למען ארץ 

ישראל  בשליטת  שטחים  שמסירת  שקבע  ישראל" 

לנכרים, אפילו תמורת הסכם שלום, מנוגדת להלכה. 

המורות  לפקודות  לחיילים שלא להשמע  הוא קרא 

שותפים  היו  זה  לפסק–דין  לנכרים.  שטחים  למסור 

גם הרב משה צבי נריה והרב שאול ישראלי.

הרב שפירא ראה במדינת ישראל נס גדול שעליו 

למרות  לקב"ה  להודות  השמיים  יראי  מחויבים 

קלקולים שהממשלה מבצעת והתבטא בנושא ביום 

העצמאות שלאחר הגירוש מגוש קטיף: "ב"ה שאנו 

זוכים שוב להודות לקב"ה על הקמת המדינה, לפני 

כמאה שנה היו בארץ חמישים אלף איש, וב"ה היום 

נתרבתה  ב"ה  גם  ירבו.  כן  איש,  מליון  לששה  קרוב 

התורה  מקום  היא  ישראל  ומדינת  בישראל,  תורה 

מעל  תורה  לומדי  אלף  מאה  כמעט  בעולם,  הגדול 

גיל 18, ומאה אלף בגיל תיכון. וכי אפשר להתעלם 

אם  ספק  המטילים  כאלה  ישנם  לצערי,  זה?  מכל 

אנו חייבים להודות לקב"ה כיום, הרי גורשו עשרת 

אלפים איש מגוש קטיף שזה מעשה איום ונורא, ועוד 

להתחיל  יכול  אינני  אולם,  וטענות.  חסרונות  ועוד 

ישראל  מדינת  הזה.  הנורא  הדעת  חוסר  את  להבין 

לו?  נודה  לא  וכי  הקב"ה,  ע"י  שהוקמה  יצירה  היא 

מה כל הדיבורים המשונים האלו לומר חצי הלל, או 

רבע הלל, המדינה היא דבר קבוע וקיים, כמו כל דבר 

שאנו מאמינים שניתן לנו בסיעתא דשמיא. הטענות 

הן כלפי הממשלה, כלפי ה'בשר ודם', הממונים לזמן 

אנו  מכך.  פחות  אף  ואולי  שנה,  או  שנתיים  קצר, 

לעקירת  והשותפים  האחראים  אלו  על  מכסים  לא 

או  בגמגומים,  או  במישרין  ישראל,  מארץ  יהודים 

שסילפו את דעת התורה, כישלונות היו גם בזמן מלכי 

ישראל, וכל אדם בעצמו גם כן יש לו כישלונות, ונכון 

שכישלון של ממשלה הוא גרוע יותר, וכי נמנע משום 

בשעות  דווקא  מעשיו?  על  הקב"ה  את  לשבח  כך 

שעלינו,  הרי  שכזה,  שלטון  עם  מתמודד  שהציבור 

על הציבור, ובמיוחד לומדי התורה, להתחזק ולחזק 

באמונה שלמה, ובציפייה אמיתית לישועה ולביאת 

מתקנת  לגרוע  מבלי  תפילה,  להוסיף  יש  המשיח. 

הרבנות מקדמת דנא, לומר את ההלל, ולהודות לה', 

ולא להיות כפויי טובה, ולזעוק "אנא ה' הושיעה נא, 

את  רבות  והזכיר  כתב  הרב  נא".  הצליחה  ה'  אנא 

אהבתו וחיבתו לארץ ישראל. באחד ממאמריו הזכיר 

רב אברום את דבריו של ר' חיים מוולוז'ין כי ניסיונו 

של אברהם ב'לך לך מארצך' הוא זה שמפעם בנו עד 

"יסוד גדול מלמדנו  היום להשתוקק לארץ ישראל: 

קודם  עוד  לא"י  תשוקה  שישנה  מוולוז'ין,  חיים  ר' 

המצווה של ישוב א"י, כי זו מהותו של עם ישראל, 

א"י הוא קניין אחד, דהיינו, ערך מיוחד בפני עצמו. 

להגיע  יכול  לא  בלימוד תורת הקודש, שאדם  וכמו 

אהבת  ובלא  התורה,  אהבת  ע"י  אלא  תורה  לידי 

התורה אין השגות בתורה, וגם אם ישיג, זה לא יתן 

פרנסה לנפשו, כך יש מדרגה של אהבת א"י שהיא 

אל  לך  'לך  לאברהם,  האמירה  מכח  בדמנו  נבלעה 

הארץ אשר אראך', מכח ירושת האבות".

הרב שפירא הלך לעולמו בבוקר יום טוב ראשון 

ט"ו  אבינו,  אברהם  האושפיזין  יומו של  סוכות,  של 

בתשרי תשס"ח במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. 

הוא נטמן בלוויה רבת משתתפים בהר הזיתים, סמוך 

לקברו של הראי"ה קוק וסמוך לקבריהם של קודמו 

בראשות הישיבה - הרב צבי יהודה הכהן קוק, ושל 

קודמו ברבנות הראשית - הרב שלמה גורן. #

ר' אברום בתפילת ההמונים שארגנה מועצת יש"ע בכיכר ציון לפני הגירוש
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באוויר, ר נמצא  כבר  הסתיו  יח 

החורף ממש בפתח, ורגע לפני 

מוזמנים  כולם  הגשם  תחילת 

וקסומים  יפים  במעיינות  ולטייל  לבוא 

ברחבי יש"ע. הפעם נעסוק באזור דולב 

יער  בחורש  המוקף  בנימין  במערב 

טבעי שבו נובעים מעיינות רבים. הטיול 

יתמקד בשני מעיינות הנקווים לבריכות 

מים בשם עין בובין ועין מג'ור. 

בשיפוץ  בעבר  שעסק  דולב  נוער 

עצמו  על  לקח  המעיין,  של  הראשוני 

סוכות  המועד  חול  לקראת  הפעם,  גם 

למטיילים  המעיינות  אזור  את  להכשיר 

מכל  משפחה  ובני  אורחים  הרבים. 

דולב  תושבי  אל  הצטרפו  הארץ  קצוות 

בחיק  מטיול  החגים  בתקופת  ונהנו 

והתוודעו  לאף'  'מתחת  ממש  הטבע 

לחבל ארץ בראשיתי וקסום.

הצעה למסלול הטיול:

מסלול של כ–5 ק"מ מתחיל בשער 
ומסתיים  דולב  היישוב  של  העליון 
בצומת הפרסה )בין דולב לטלמון(.

כ– מזרח,  לכיוון  דולב  משער  יוצאים 

300 מ' במורד הכביש המוביל ליד יאיר, 

בפאתי הכפר עין קיניא פוגשים במסגד, 

)דרומה(  ימינה  פונים  המסגד  לפני 

עפר,  לשביל  שהופך  אספלט  בכביש 

השביל עובר לאורך נחל מג'ור, ממשיכים 

שבילים,  להצטלבות  עד  ק"מ  כ–1.5 

יש אפשרות לפנות שמאלה  זו  בנקודה 

ולפנות  )מזרח( לכיוון עין בובין או לדלג 

ימינה )מערב( אל עין מג'ור. מי שהחליט 

טיול מעיינות ביש"ע
רגע לפני הגשם

עם  ימשיך  )ובצדק(  בובין  לעין  לפנות 

מ'  כ–500  גיא.  לאורך  המטפס  השביל 

ובתוכו  יפהפה  רימונים  בוסתן  משמאל 

בעיקול  נגמר  השביל  השקיה.  בריכות 

קיר הבריכה של  חד שמאלה ממש אל 

עין בובין - מעיין הנובע בעוצמה במשך 

כל ימות השנה, לתוך בריכת אבן גדולה 

משמשים  הבריכה  מי  מ"ר(,  )כ–50 

להשקיה, בדרך כלל לקראת סוף השבוע 

הבריכה מלאה )עומק 1.80 מ'(.

ליד הבריכה מצפון, ניקבה מפוצלת 

מי  נובעים  ממנה  אורכה  מ'  כ–10 

הבריכה,  במי  רחצה  לאחר  המעיין. 

חוזרים לצומת השבילים ומשם כ–200 

מ' מערבה לעין מג'ור, מעין הנובע כל 

השנה אמנם בעוצמה פחותה מזו של 

עין בובין אך מספיקה למילוי ולתחלופה 

מ"ר(.  )כ–6  הקטנה  הבריכה  מי  של 

מעין מג'ור המשך המסלול לאורך נחל 

יש  )עדיין(.  מסומן  לא  זה  קטע  מג'ור, 

לשמור על הנתיב של הנחל, לכל אורכו 

יש שבילי עיזים, מימין ומשמאל.לאחר 

ענבים,  כ–2 ק"מ מתחבר הנחל לכרם 

לכביש  יוצאים  ומתוכו  פנימה  נכנסים 

העולה חזרה לדולב.

בנשק,  להצטייד  מאד  חשוב 

רבש"צ  עם  הטיול  את  ולתאם 

היישוב דולב. 

בוא  לפני  לטייל  יספיק  שלא  למי 

את  ולשמור  לגזור  מומלץ  החורף 

ההצעה לטיול לקיץ הבא. #

מאת: יעל אראלי

צילום: נועם אילני, דולב, מקום ראשון בתחרות צילום יישובית

יְַׁשַּלח ֶאת הַּיֹונָה ֵמִאּתֹו ִלְראֹות הֲַקּלּו "ו
וַָּתבֹא  הֲָאדָָמה...  ְּפנֵי  ֵמַעל  הַַּמיִם 
ֲעֵלה  וְהִּנֵה  ֶעֶרב,  ְלֵעת  הַּיֹונָה  ֵאָליו 
ֵמַעל  הַַּמיִם  ִּכי ַקּלּו  נַֹח,  וַּיֵַדע  ְּבִפיהָ;  ָטָרף  זַיִת 
הָָאֶרץ" )בראשית ח', ח' - י"א(. לאחר תקופה 
בתיבה  נח  יושב  בה  וממושכת  ארוכה 

פני  ומחכה שישוכו המים מעל  הסגורה 

הקרקע, מחליט נח לבצע משימת ריגול 

מחוץ לכותלי התיבה. בתחילה שלח נח 

ושוב"  "יצוא  עף  העורב  אך  העורב,  את 

מהתיבה ולא מילא את אשר הוטל עליו. 

ומקיף  "הולך  העורב:  על  מפרש  רש"י 

בשליחותו,  הלך  ולא  התיבה  סביבות 

ידוע  ואכן  זוגתו".  בת  על  חושד  שהיה 

נקמה.  ובעל  קנאי  עוף  הינו  העורב  כי 

לאחר  התיבה.  מן  התרחק  לא  כן  על 

האכזבה מן העורב החליט נח לשלוח את 

היונה. היונים ידועות כשליחות נאמנות, 

ריתקו  אלו  יונים  הדואר.  יוני  ובייחוד 

האנושי.  הדמיון  את  מרתקות  ועודן 

השובך,  מן  שנלקחה  היונה  יודעת  כיצד 

את דרכה חזרה הביתה בכל מזג אוויר? 

כיצד הן חוצות מרחקים ענקיים ותמיד 

יודעות את הכיוון הנכון?

לתופעה זו עדיין לא ניתן הסבר ודאי. 

שפרלינג  חיים  הוותיק,  היונים  מאלף 

בכוח  לחוש  יכולות  שהיונים  טוען 

לזהות  וכך  הארץ  כדור  של  המשיכה 

ואת דרכן חזרה לביתן. את  את מיקומן 

גדולים  בשובכים  מגדלים  הדואר  יוני 

המונחים על הרצפה ולא על עמודים כפי 

עם  קרבה  ליצור  כדי  וזאת  לנו,  שמוכר 

הן  האימונים  סדרת  את  שלהן.  המאלף 

מתחילות בגיל 35 ימים בדיוק כאשר הן 

בוגרות מספיק אך עדיין אינן עצמאיות. 

ודואגים  משובח  באוכל  אותן  מאכילים 

את  יומיומית.  גופנית  לפעילות  להן 

האימונים מתחילים בהדרגה כאשר בכל 

פעם משחררים אותן במרחק גדול יותר 

מהבית, כך שלאחר שהיונה מסיימת את 

סדרת האימונים היא מוכנה לשרת כיונת 

לשוב  רק  מסוגלת  הדואר  יונת  דואר. 

לביתה, ולכן את הדרך הלוך יש לשולחה 

בכלוב. כך אדם אשר עוזב עיר מסוימת 

בכלוב,  דואר  יונת  עימו  לקחת  יכול 

פתק  עם  להפריחה  ימים  כמה  ולאחר 

שהוכנס לתוך הטוטף )הנרתיק שקשור 

לרגלה של היונה(, ולדעת כי המסר יגיע 
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הסופר  יצא.  ממנה  העיר  אל  בוודאות 

ונער"  "יונה  החדש  בספרו  שלו  מאיר 

מכתב  "אחרי  זו:  פעולה  לתאר  מפליא 

השולח  יסכימו  לא  שוב  יונה,  שהביאה 

אחר.  דוור  כל  על  להתפשר  והמקבל 

דבר לא ישווה לשילוחה, היעלמותה מן 

העיניים המלוות, והופעתה - באותו רגע 

ממש - לעיניים מחכות".

ליוני הדואר ישנו מקום גם בהיסטוריה 

הוא  ביותר  המוכר  שלנו.  הצבאית 

ע"י  שנשלחה  הדואר  יונת  של  סיפורה 

לבריטים  סייעה  אשר  ניל"י  מחתרת 

ע"י  נשלחה  יונה  אותה  התורכים.  כנגד 

ליעדה  הגיעה  לא  אך  אהרונסון,  שרה 

כיוון שנפלה בדרך לידיהם של התורכים. 

מצאו  היונה  שלרגלי  הטוטף  בתוך 

מוצפנת  הודעה  עם  פתק  התורכים 

והפתק  היונה  תפיסת  הבינו.  שלא 

כי  התורכים  לידיעת  הביאה  המוצפן 

מחתרתית,  ריגול  רשת  פועלת  בארץ 

כולה.  הרשת  ללכידת  הביאה  ולבסוף 

הצבא התורכי כיתר את זכרון יעקב שם 

רבים  ועצר  ניל"י  רבים מאנשי  הסתתרו 

כדי  ועונו  נחקרו  המחתרת  אנשי  מהם. 

החקירות  במהלך  מידע.  מהם  לדלות 

שלא  מחשש  אהרונסון  שרה  התאבדה 

שותפיה.  את  ותסגיר  בעינויים  תעמוד 

לאומית.  לגיבורה  אותה  הפך  זה  אירוע 

כמו כן ניצלו אנשי ההגנה והפלמ"ח את 

המצור  בזמן  הדואר  יוני  של  שירותיהן 

זו  על הגליל המערבי בתש"ח. בתקופה 

אל  שיצאה  שיירה  כל  עם  לשלוח  נהגו 

כדי  דואר,  יוני  להק  הנצורים  היישובים 

לשמור על קשר עם היישובים הנצורים, 

לאיזו  ולדעת  ביטחוני  מידע  להעביר 

אספקה הם זקוקים.

החוויה  את  לחוות  אפשר  כיום 

קדם"  "כפר  באתר  הזאת  המרגשת 

בהנהלת מנחם גולדברג, ביישוב הושעיה 

לקבוצות  מציע  המקום  התחתון.  בגליל 

אירוח וסעודה באווירת תקופת המקרא. 

"ערכת  הקבוצה  מקבלת  הביקור  בתום 

טוטף,  דואר,  יונת  כוללת  הערכה  יונה". 

יונה. לאחר שהקבוצה עוזבת את  ופתק 

האתר מתאפשרת לה החוויה של שליחת 

יונת דואר, וכך נשמר הקשר עם המקום.

יונת  אינה  מהתיבה  נח  ששלח  היונה 

גם  אך  עפה,  שהיא  כיוון  רגילה,  דואר 

שבה בחזרה אל השולח. אולי שבה מפני 

לחיות  תוכל  שבו  מקום  מצאה  שלא 

באופן נוח, ואולי חזרה כיוון שהיה עליה 

להשלים את המשימה אליה נשלחה ע"י 

משימתה  את  השלימה  היונה  ואכן  נח. 

נשם  ונח  זית,  עלי  ובפיה  שבה  כאשר 

לרווחה וידע כי קלו המים. #

סיורי  בתוכנית  לראותכם  נשמח 

הסתיו של בי"ס שדה עפרה:

ההתיישבות בבנימין ערב מלחמת    #

השחרור  

יוצרים ביצהר  #

סיורים לעומק התנ"ך )עם ז'אבו ארליך(  #

חגי השומרונים בהר גריזים  #

לפרטים והרשמה:

בי"ס שדה עפרה 02-9975516 

סייע בכתיבה: זאב )ז'בו( ארליך.

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

לאחר שנתיים שאזל מהמדפים,
הודפס מחדש הספר 

הספר נערך על פי שיעוריו
של הרב משה בלייכר שליט“א.

בספר הסתכלות מעמיקה
החורזת למהלך אחד

מבצע!את כל פרשיות בראשית.
50% הנחה על קניית ספר נוסף

מספרי הוצאת �מעמק חברון�
המבצע לשבועיים בלבד  בכפוף לתנאי המבצע

כריכה קשה,
308 עמודים

הוצאה לאור �מעמק חברון�
שעל-יד ישיבת �שבי חברון�

מבצע
49 ש"ח

קטלוגי
60 ש"ח

לא כולל דמי משלוח



השבוע שהיהבשם אמרם

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 8000 ימים 
בכלא האמריקאי ומצבו 

קשה ביותר עד מתי?!

ציון הלא תשאלי 
לשלום אסיריך

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

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

כותבים:
ישי הולנדר

אריאל פילבר
מרדכי גנון

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד מורי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l
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ציוני  ופעיל  הוגה  פינסקר,  לייב  יהודה 

ומראשי תנועת חיבת ציון. בד' חשוון תרמ"ב 

חוברת  שם  בעילום  פינסקר  פרסם   )1882(

זכויות  )שוויון  "אוטואמנציפציה"  בשם 

למיעוט במדינה אחרת(, אשר נכתבה בשפה 

הגרמנית ובה הסביר שלחלום האמנציפציה 

היהודית אין סיכוי משום שהשנאה ליהודים 

קרא  העמים,  בקרב  נפש  למחלת  הפכה 

פינסקר  מתפכח  זו  בחוברת  "יודופוביה". 

מחלום ההשתלבות וקורא ללקיחת הזכויות 

על  היהודית  הבעיה  ולפתרון  עצמי  באופן 

ידי הקמת מולדת לעם היהודי, בתחומי ארץ 

ישראל. בשנת תרצ"ד )1934(, 43 שנים לאחר 

נקבר  והוא  לארץ  עצמותיו  הועלו  שנפטר 

במערת ניקנור שבהר הצופים.

בסיכומה של החוברת כתב:

של  והפוליטי  האזרחי  מעמדם  "שִוּוי 

בעיני  קרנם  להרים  כדי  בו  אין  היהודים 

היא:  היחידה,  הנכונה,  התרופה  העמים. 

על  יושב  עם  יהודית,  לאומיות  יצירת 

היהודים,  של  אוטואמנציפציה  אדמתו, 

על–ידי  האומות  בין  כאומה  מעמדם  שִוּוי 

ת לבנו  יִפְ רכישת ארץ–מולדת לעצמם. אל 

תעלינה  וההשכלה  ההומאניות  כי  להאמין 

בזמן מן הזמנים מַרפּא רדיקלי לחולי עמנו. 

חוסר רגש–עצמי לאומי ובטחון עצמי, חוסר 

יזמה פוליטית ואחדות, הם אויבי תחייתנו 

הלאומית. לבל נאלץ לנוד מגלות אל גלות, 

רחבת– פריונית  לארץ–מקלט  אנו  זקוקים 

ידיים; למקום–כינוס שהוא שלנו." #

יהודה לייב פינסקר

מקום כינוס שלנו

&& ô

ò
ô Benzion Solomon

Yehuda Katz

Yonatan Razel

Aaron Razel

Shlomo Katz

Chiskia Sofer

Yehuda Green

Udi Davidi

Naftali Abramson

Internationally Reknowed Violinist
Eyal Shiloach

Binyanei Ha’Uma, 
Jerusalem

Motzaei Shabbat
Parashat Vayera

27th October 2007
Doors open: 19:45

Concert begins 20:30Musical Administrator - Tzur ben Ze’ev
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ד' חשוון

תשד"מ: מוקם היישוב עתניאל שבדרום 

הר חברון, שנקרא ע"ש השופט עתניאל 

בן קנז. ביישוב למעלה מ–110 משפחות 

כ"י ונמצאת בו ישיבת ההסדר עתניאל. 

תשנ"ה: מחבלי חמאס  מודיעים על 

חטיפת חייל צה"ל, סמל נחשון וקסמן 

הי"ד. לאחר יומיים מעבירים המחבלים 

לסוכנויות הידיעות קלטת וידאו שבה 

הם מציבים לממשלת ישראל אולטימטום 

של ארבעים ושמונה שעות לשחרור 

מחבלי חמאס. בערב שבת,  במהלך 

ניסיון חילוץ נועז  נהרגים וקסמן וסרן ניר 

פורז הי"ד, לוחם סיירת מטכ"ל. 

תשנ"ו: טקס חתימה על הסכם אוסלו 

ב' בוושינגטון, בהשתתפות רה"מ רבין 

ב' - ח' חשוון
שר החוץ פרס ערפאת ימ"ש ונשיא 

מצרים. הרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק 

אמר אז: "הסכם אוסלו יביא ביטחון לכלל 

התושבים ביו"ש."

ה' חשוון

תשס"ב: הפגנת ענק בכיכר רבין תחת 

הכותרת "חייבים לנצח את ערפאת". 

ו' חשוון

תשנ"ט: בפיגוע ירי ע"י קריית ארבע 

נרצח דני ורגס הי"ד תושב המקום. דני 

הותיר אחריו אישה בהריון וילד קטן.

ז' חשוון

תשנ"ו: עוד חתימה על הסכם עקרונות 

בין ישראל לפלסטינים בת"א. סגן שר 

החוץ יוסי ביילין ואבו בלוף )אבו מאזן( 

חותמים אז על הסכם בסיס להסכם קבע.

ח' חשוון

תשל"ח: מוקם היישוב נווה צוף 

)חלמיש(, שבמערב בנימין. ביישוב גרות 

מעל 300 משפחות. #

איכות חיים שלא הכרתם

תקוע

לפרטים והרשמה: תמר 9964998�02  240�260�800�1

בואו לגור בתקוע!בואו לגור בתקוע!
חיפשתם מקום נדיר  עם קירבה לעיר? 

בתקוע תמצאו:

קהילה דתית � חילונית מגובשת

מתנ"ס פעיל ומגוון מוסדות חינוך לכל 
הגילאים בתקוע ובסביבה

בריכת שחיה וחוות סוסים

מגרשי טניס וכדורסל

שקט ואויר צלול

È˙·
‰Ó‡

ÂÏ
 ̆‰

Ó
‡‰

 ÂÊ ̇ Â¯˘

בית פרטי 

צמוד קרקע 

בנוי 102 מ"ר 

76 מעטפת 
על מגרש 
חצי דונם

והכל במרחק 8 ק"מ בלבד מירושלים בכביש החדש הנפתח עתה

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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אופי  תכונת  לבחור  יכולה  את  האם 

אחת שבלטה בבניה יותר מכל?

יותר  בולטות  היו  שבעיניי  התכונות 

הצטיין  בניה  והענווה.  האמת  הן  מכל 

אותם  התפקידים  בכל  והתבלט  תמיד 

רק  כך  על  ידענו  תמיד  אבל  מילא 

בטקס  ברמקול  שמו  את  כשקראו 

בקורס  מצטיין  חניך  קיבל  הוא  הסיום. 

הצבאית  באקדמיה  בלימודיו  קצינים, 

למ"פ  היה  ובחטיבה  דיקן'  'מצטיין  היה 

פלוגה  הייתה  שלו  והפלוגה  מצטיין 

מצטיינת. באחת הפעמים שאלתי אותו 

לי:  אמר  הוא  אז  לנו?  סיפרת  לא  למה 

"'אמא, ככה תאהבי אותי יותר או פחות? 

זה מה שמשנה לך?' נכנעתי ואמרתי לו: 

'אתה צודק'".

ידענו  בלימודים  שלו  ההצטיינות  על 

ההזמנה  את  כשקיבלנו  מותו  לאחר  רק 

גם  הכבוד.  מן  ברח  הוא  חייו  כל  לטקס. 

יודעת  אני  עליו  מספרת  כשאני  היום 

מספרת  שאני  זה  עם  מסכים  לא  שהוא 

עליו אבל אני אומרת לו: "אם אתה רוצה 

שאני אפסיק לספר עליך אז תחזור... אני 

מבטיחה לא לספר עליך כלום". 

יוצא מהבית לצבא היה נוסע  כשהיה 

על אזרחי ומחליף למדים כשהגיע לבסיס 

כדי שלא יראו אותו עם הדרגות ביישוב. 

בקשר  אותו  ששמע  כנסת  מבית  חבר 

שרק  בשבעה  לנו  סיפר  המלחמה  בזמן 

חיילים  מ"פ.  שהוא  ידע  שנהרג  אחרי 

שלו סיפרו לנו שהכינוי שלו בבסיס היה 

שהיה  פעם  כל  כי  המסתובב'  'המ"פ 

רואה אותם מרחוק היה פונה לכיוון אחר 

כדי שלא יצטרכו להצדיע לו.

האמת שהייתה בו היוותה מופת לכל 

כשגילה  כעס  ממש  הוא  אותו  שסבב  מי 

שיש קצינים בצבא שמעתיקים בבחינות 

סיפרו  שלו  חברים  הצבאית.  באקדמיה 

מבלי  דעתו  את  אומר  היה  שתמיד  לנו 

מהלך  או  יותר  גבוהות  מדרגות  לחשוש 

בטעות  להודות  גם  וידע  פופולארי  רוח 

כשהחזיר  קרה  זה  הסגל.  בפני  שעשה 

צה"ל,
בואו נדבר על זה
בעלונים האחרונים עסק המדור 

במספר סוגיות בנושא יחסנו 
אל צה"ל וההשתלבות במערכת 

הצבאית של שומרי תורה ומצוות. 
במסגרת זו בחרנו לראיין את 

חגית ריין, אימו של רס"ן בניה 
ריין הי"ד שנהרג במלחמת לבנון 

השנייה בעת שפיקד על טנק, נכון 
לכל משימה שהוטלה עליו. חגית 

מספרת על בניה כדמות בולטת 
שהתנדב מגיל צעיר מאוד והקריב 

הרבה מזמנו למען העם והארץ. 
אם כל אחד מאיתנו יוכל לקחת 

משהו אחד מאישיותו, אומרת 
חגית, הרי שיש בכך נחמה.

את כל הפלוגה לשטח אחרי שבוע שלם 

שבו לא היו במגורים בשבוע מלחמה, כי 

חלק  עם  מסודר  לא  השטח  את  השאירו 

להודות  ידע  שהתעקש  למרות  מהכלים. 

בטעות ללא שום מניעה.

את יכולה לספר על פעולות מיוחדות 

שעשה בניה עם הפלוגה שלו?

הפעולה הבולטת מכל היא ההתנדבות 

בית  גיל',  'בבית  החיילים  עם  שלו 

שישי,  יום  בכל  בגבעתיים.  לאוטיסטים 

במשך שמונה חודשים, נשלחה מחלקה 

ביום  גיל'.  ל'בית  שלו  מהפלוגה  אחרת 

הביתה,  חוזרים  היו  החיילים  חמישי 

היו  הם  בבוקר  בשמונה  שישי  וביום 

מתייצבים במוסד הזה, להתנדבות חובה. 

אימונים.  דחתה  גם  הזאת  והפעילות 

והיה  אותו  והוביל  הנושא  את  יזם  הוא 

לו חשוב שהחיילים שלו ידעו גם לתרום 

שיש  האמין  לא  הוא  לשירות.  מעבר 

פעם.  אף  התנדבו  שלא   18 בני  חיילים 

שכבר  מהעובדה  נבעה  שלו  ההפתעה 

התנדבות  פעולות  יוזם  היה  צעיר  מגיל 

פרטיות שלו ובתוך המסגרות בהן עבר. 

איתו  שלמד  לילד  הלך  ד'  בכיתה  כבר 

ואמר  שוקולד  חבילת  עם  חולה,  והיה 

חולים.  ביקור  מצוות  לקיים  באתי  לו: 

בשבעה הבחור הזה סיפר לי שהיה בטוח 

שאני שלחתי אותו אבל ממש לא ידעתי 

מזה. בחופשים מהישיבה התיכונית היה 

ושיתוק  סרטן  חולי  ילדים  עם  מתנדב 

ילדים וכששאלתי אותו מה עם החופש 

'בישיבה לא מתנדבים מספיק אז  אמר: 

שנים  כמה  בחופש'.  להשלים  צריך  אני 

מאוחר יותר הקימו בניה וחבריו קרן על 

שמארגנת  ציינוירט,  מתניה  חברם,  שם 

פעילות התנדבותיות עבור כיתות י' וי"א 

בישיבת 'נתיב מאיר', ובכך היה גם תיקון 

להם  שהייתה  הנתינה  חוסר  לתחושת 

הפך  בניה  שנפל  מאז  בישיבה.  כשהיו 

שמה של הקרן ל'קרן רעים', על שם שני 

החברים. 

המשך הראיון בשבוע הבא



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 24 

שלום אוחיון  מקרית ארבע,  יהודה טרבלסי  בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: 

מירושלים, ואלי שמחון מקרית גת. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! 
נכונה  הפותרים  בין  חשון.  ג'  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
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פתרון החידה משבוע שעבר: ציון הקבר של הרבנית מנוחה רחל בחברון.

הרבנית נולדה ל'אדמו"ר האמצעי' של חסידות חב"ד והייתה לאחת מהנשים 

עליהם.  להתפלל  ממנה  וביקשו  לפתחה  שיחרו  שרבים  בארץ  הצדקניות 

יחד עם בני ביתם  )כולי( סלונים, עלו לארץ  יעקב  ר'  ובעלה הרה"ח  הרבנית 

והתיישבו בחברון. היא היתה מספרת תמיד לנכדיה על סבה האדמו"ר הזקן 

בעל התניא שאותו הכירה פנים אל פנים. השתוקקותה של הרבנית הצדקנית מנוחה רחל לעלות 

לארץ הקודש החלה שנים רבות קודם שמימשה את רצונה - עוד בחיי אביה כ"ק האדמו"ר האמצעי 

- אלא שנראה היה שמשמים מעכבים וטרם הגיעה השעה. באחת השנים נפלה הרבנית למשכב, 

התייאשו  חולייה  למיטת  שהוזעקו  שהרופאים  כך  כדי  עד  ליום  מיום  והחמירה  הלכה  ומחלתה 

מלהצילה והגדירו את מצבה "אנוש". באותה שעה גורלית נשלח שליח בהול אל אביה הגדול כ"ק 

אדמו"ר האמצעי וסיפר לו על המצב הקשה. שמע זאת הרבי בשתיקה של התבוננות והתיישב 

"לכו אל בתי ואמרו לה בשמי, שבמהרה  בדעתו, וכעבור רגע פנה אל השליח בקול בוטח: 

תבריא ותקום ממיטת חולייה, ולא יארכו הימים עד שתזכה לנסוע לארץ הקודש". משך 
השליח בכתפיו בפליאה, אך שמר את ספקותיו לעצמו ויצא מיד למלא את השליחות שהטיל עליו 

הרבי. בהגיע השליח לבית הרבנית, שכבה זו במיטתה ללא זיע, אך הנה ניגש אחד הנוכחים אל 

מיטתה, וכשלחש על אוזנה את דברי אביה, פקחה את עיניה, הביטה סביבה בהשתאות, ולא ארכו 

הימים עד שהבריאה לחלוטין. דבריה, מעשיה ואהבת ישראל העצומה שלה לא נשכחו מלבם של 

יהודי חברון, הכול זכרו בהערצה את דמותה ועד היום זה שמה וכינויה בפי כל: "הסבתא". הרבנית 

נפטרה ביום כ"ד לחודש שבט שנת תרמ"ח )1888( ונטמנה בחלקת חב"ד בבית העלמין בחברון. 

בלווייתה הגדולה השתתפו כל אנשי העיר - ספרדים ואשכנזים.

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 
סבו.  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך  אל 
מתברר לו שהוא חזר בזמן הוא פוגש בשוב, אדם 
מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות 
ההתיישבות ביהודה, שומרון וחבל עזה. במסעם, 
בישובים  עוברים  הם  המערבי,  בכותל  המתחיל 
למלחמת  הימים  ששת  מלחמת  בין  שהוקמו 
יום כיפור. הפעם שוב ואוריאל הלכו להרפתקה 
חדשה בשעת בוקר מוקדמת, וכרגיל שוב סירב 
עם  שהגיעו  האנשים  הם  מי  לאוריאל  לגלות 

אוהלים ומה הם הולכים לעשות בדיוק... 
ֶׁשל  ְקבּוצָה  יְָרדָה  הֶַרכֶב  ּכְלֵי  ַׁשיֶיֶרת  ִמּתֹוְך 
לַעֲבֹוד  הֵחֵלּו  הֵם  ּדַקֹות  ּכַָּמה  וְתֹוְך  אֲנִָׁשים 
מֹוטֹות,  הּוְרדּו  הַּגְדֹולִים  הֶַרכֶב  ִמּכְלֵי  ּבַחֲִריצּות. 
יְִריעֹות ּוּכְלֵי עֲבֹודָה וְתֹוְך ּכַָּמה ָׁשעֹות עְָמדּו עַל 
ּגְדֹולִים ּבְאְֶמצַע הְַּׁשָמָמה.  ִמְסּפַר אֹוהָלִים  ִּתילָם 
אֹוִריאֵל ֹלא יָכֹול הָיָה ֶׁשֹלא לַחֲׁשֹוב ֶׁשזֹו הְַתחָלָה 
ּכּולָם  ַמדּועַ  הֵבִין  ֹלא  הּוא  לַּיִיׁשּוב.  עֲלּובָה  ּדֵי 
ִמָּסבִיב נְִראּו ּדֵי ְמרּוצִים ִמַּמחֲנֶה הַאֹוהָלִים הַּקָָטן 
ּבֶטַח  הּוא  הַּזֶה  הַיִּיׁשּוב  "ׁשּוב,  ּבַָּמקֹום.  ֶׁשהּוַקם 
ַמאֲחָז ָקָטן ּבַהֹוֶוה, נָכֹון?" הּוא ָׁשאַל. ׁשּוב הֶחֱנִיק 
חֹוֵׁשב  אֲָתה  "לָָמה  ִמּפִיו.  ֶׁשנִפְלְָטה  צְחֹוק  יִבְבַת 
ּכַכָה?" הּוא ָׁשאַל אֶת אֹוִריאֵל ּבְַמּבָט ְמׁשּועֲָׁשע. 
"ִּתְסַּתּכֵל ִמָּסבִיב", אֹוִריאֵל ָאַמר. "יֵׁש ּפֹה ַרק ּכַָּמה 
אֹוהָלִים ְקָטנִים, ַקר ּפֹה ְמאֹוד וַאֲפִילּו ֹלא חֹוֶרף, 

אֵין סִיּכּוי ֶׁשהְַרּבֵה אֲנִָׁשים יַצְלִיחּו לַּגּור ּפֹה!" 
ָרצֹון.  ּבְִׂשבִיעּות  יַָדיו  אֶת  הִֵרים  ׁשּוב 
הְִסּתֹובֵב  הּוא  ֶׁשּתֹאַמר!"  ֶׁשָרצִיִתי  ַמה  "ּבְִדיּוק 

עֹוד  לְהִָקים  ֶׁשסִיְּימּו  הַאֲנִָׁשים  עַל  וְהְִסַּתּכֵל 
עַל–ּפִי  הִֵקימּו  הַּזֶה  הַּיִיׁשּוב  "אֶת  ּגָדֹול.  אֹוהֶל 
ּבְלֵב  יִׁשּוב  לְהִָקים  ֶׁשָרצְָתה  הַּמְֶמָׁשלָה  הַחְלָָטת 
ִמְסּפַר ָׁשנִים ֵמהַהַחְלָָטה עַצְָמה  הַׁשֹוְמרֹון. עָבְרּו 
ּכְאְַרּבָעִים  וְעָלּו  ּבְפֹועַל  הַּדָבָר  ֶׁשהְִתאַפְֵׁשר  עַד 
ְּתנָאֵי  ּבָָאֶרץ.  חָדָׁש  יִׁשּוב  לְהִָקים  ּכְֵדי  ִמְׁשּפָחֹות 
הַחַּיִים הָיּו ָקִׁשים ְמאֹוד, ּבַחֹוֶדׁש הִָראׁשֹון אֲנִָׁשים 
ּבְאֱמֶת חָיּו ּבְאֹוהָלִים וְזֹאת לְַמרֹות ֶׁשּיִׁשּוב הּוָקם 
ּבְִתחִילַת הַחֹוֵרף! אֲבָל אַנְֵׁשי הַּיִיׁשּוב הָיּו חֲדּוִרים 
יִׁשּוב  לְהִָקים  ּגְדֹולָה  חֲִׁשיבּות  ֶׁשיְֶׁשנָה  ּבֶאֱמּונָה 
וְהַּיִיׁשּוב  נְִׁשָארּו,  וְהֵם  הַּׁשֹוְמרֹון  ּבְּלֵב  ּדַוְוָקא 
לְאַט,  ּגַָדל  "הּוא  לְאֹוִריאֵל.  הְִסּתֹובִב  ׁשּוב  ּגַָדל." 
הּוְקמּו  ְׁשכּונֹות  עֹוד  הִצְָּטְרפּו,  ִמְׁשּפָחֹות  וְעֹוד 
הַאֹוהָלִים  הַָקַמת  אַחֲֵרי  ָׁשנִים  ֶׁשהְַרּבֵה  עַד 
ָארּוּכָה,  נְִׁשיָמה  נַָׁשם  עָצַר,  ׁשּוב  הִָראׁשֹונִים", 
"הַּיִׁשּוב  וְָאַמר:  ּדְבַָריו  אֶת  לְהְַטעִים  ּכְֵדי  ּכְאִילּו 
הּוכְָרז ּכְעִיר... הָעִיר אֲִריאֵל!" אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל עַל 
הָאֹוהָלִים מּולֹו ּבְַמּבָט הָמּום. ּכְבָר יָצַא לֹו ּבַַמָּסע 
הַּקָסּום ֶׁשלֹו לְִראֹות יִׁשּובִים ּפֹוְרחִים ָקִמים ִמּתֹוְך 
מּוגְזָם.  הָיָה  ּכְבָר  זֶה  אֲבָל  ְקָטנִים  ִמבְנִים  ּכַָמה 
סַבְָּתא ֶׁשלֹו הָיְיָתה ּגַָרה ּבְאֲִריאֵל וְהּוא יַָדע ּכַָמה 
ּגְדֹולָה הָעִיר. הּוא ָּתִמיד ָאהַב לְטַיֵיל ּבָעִיר ּולְבַּקֵר 
אֶת סַבְָּתא ֶׁשלֹו אֲבָל הּוא ֵמעֹולָם ֹלא חַָשב ֶׁשהִיא 
הְִתחִילָה ִמּכַָמה אֹוהָלִים ְקָטנִים. "אֲָתה מּופְָתע, 
לְִתׁשּובָה.  צִיּפָה  ּבֶאֱמֶת  וְֹלא  ָׁשאַל  ׁשּוב  נָכֹון?" 
"ּכַּזֹו הָָאֶרץ ֶׁשלָנּו, ְמלֵָאה ּבְהַפְָתעֹות ֹלא צְפּויֹות... 

וְהַאֱמֶת, זֹו ַרק הַהְַתחָלָה...".
המשך בשבוע הבא...
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לצאת מהתיבה

ובכ"ז  ממדרגתו...  ירד  וזה  מעלה  מעלה  יעלה 

דורו  בני  את  הוכיח  ולא  התבודד  שנח  מצאנו 

היה  הוא  שאף  קח(  סנהדרין  )ע'  עליו  אמרו  לכן 

בכ"ז  היה  לעצמו  מתבודד  ורק  לכליה  ראוי 

ונקרא  ממדרגתו  ירד  צדיק  איש  שנקרא  אחר 

נקרא איש מצרי שהוכרח  ומשה  איש האדמה, 

לגלות... הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת 

לתכלית  שהגיע  אלקים,  איש  נקרא  מצרי 

כוחו  כל  להשיג".  האדם  שיוכל  מה  השלמות 

מכוח  עצמותית  יחידה  מהיותו  ישראל  עם  של 

המשך מעמ' השער

לפירוד,  ניתנת  אינה  אשר  האלוקית  הבחירה 

אל  מתחבר  מישראל  הפרטי  שהאדם  וככל 

ומגיע  מהכלל  חיותו  את  הוא  מקבל  כך  הכלל 

לא  יחיד  בעבודת  אשר  שלמות  אל  זה  באופן 

)שמונה  קוק  הרב  כדברי  מושגת,  להיות  תוכל 

"היחש של כנסת ישראל  קבצים, קובץ א תקכ"ז(: 

כל  של  היחושים  מכל  משונה  הוא  ליחידיה 

קיבוץ לאומי ליחידיו. כל הקיבוצים הלאומיים 

של  החיצוני  הצד  את  רק  ליחידיהם  נותנים 

המהות... לא כן בישראל, הנשמה של היחידים 

נשאבת היא ממקור חי העולמים באוצר הכלל, 

והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת 

להנתק מהאומה, צריך הוא לנתק עצמו ממקור 

שכל  ההזדקקות  כך  משום  היא  וגדולה  חיותה. 

תמיד  מוסר  והוא  להכלל,  נזקק  מישראל  יחיד 

מפני  מהאומה,  נקרע  להיות  מבלי  נפשו  את 

שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו".

השלמת העולם כהמשך לחיי נח בתיבה היא 

דווקא הקריאה של הקב"ה לנח "צא מן התיבה", 

צא מהתיבה שעסקת בה בחסד פנימי לאנ"ש... 

שעם כל חשיבותו כהוראת שעה אינו יכול להיות 

שבו  כללי  עולם  בתיקון  צורך  יש  קבע,  הוראת 

הכלליות,  אל  ומתחברים  הפרטיות  מן  יוצאים 

הקריאה  את  לשמוע  שתכשירנו  כהכנה  זה  וכל 

לאברהם אבינו בפרשה הבאה "לך לך". #

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

סופעונה!


