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חיבת הארץ

הרב שמואל אליהו טאוב

ה'אמרי אש'

של גדולי ישראל

אדמו"ר השלישי לבית מודז'יץ שמואל ה

אליהו טאוב שנקרא ה'אמרי אש', נולד 

לאביו   )1905( תרס"ה  אדר  ד'  ביום 

אליעזר  ידידיה  שאול  ממודז'יץ  האדמו"ר 

של  בתו  נחמה  קיילא  הרבנית  ולאימו  טאוב 

האדמו"ר רבי אברהם איגר מלובלין בעל 'שבט 

מיהודה' שהיה נינו של הגאון רבי עקיבא איגר. 

בשנת תרפ"ו )1926( נשא הרב את רבקה זלטה 

החסידות  לאבות  מיוחסת  היא  גם  שהייתה 

מאפטא ומזלאטשוב. שנות נעוריו של ה'אמרי 

השושלת  מייסד  סבו,  בבית  עליו  עברו  אש' 

בשנת  הסבא  משנסתלק  ישראל'.  'דברי  בעל 

)1921( עבר רבנו אל בית אביו שישב  תרפ"א 

אז בראקוב ולאחר מכן עבר עימו לקארטשוב 

 )1930( תר"ץ  בשנת  לאוטבוצק.  הסמוכה 

הדור  גדולי  ידי  על  והוראה  לרבנות  הוסמך 

יחזקאל  צבי  והרה"ג  כהנא  דוד  הרה"ג שלמה 

בשנת  בוורשה.  אז  שישבו  מפלונסק  מיכלזון 

האדמו"ר  אביו  את  הרב  ליווה   )1935( תרצ"ה 

בנסיעתו לארץ ישראל. הם הגיעו לארץ בערב 

נסעו להילולא  היום  ומיד למחרת  ל"ג בעומר 

של רשב"י במירון. הביקור אצל גדולי ישראל 

כשהחליט  אש'.  'אמרי  ה  על  רב  רושם  עורר 

אביו לחזור אמר לו בנו: "ארץ ישראל מוצאת 

חן בעיני, פה אשאר כי איוותיה." אביו שהיה 

נשאר  וכך  לדעתו  הסכים  כן,  גם  הארץ  חובב 

הרב שמואל אליהו בארץ ישראל. לאחר מספר 

ובנו  אשתו  גם  לארץ  עלו  התארגנות  חודשי 

האדמו"רות  כס  את  שמילא  דן'(  'נחלת  )בעל 

תרצ"ו  בשנת  שנים.  שבע  בן  אז  והיה  אחריו 

נבחר לכהן כרב בתל אביב.

על  רבנו  נתבשר  השואה,  ימי  כשהתחילו 

בהקדמה  ההריגה.  מגיא  אביו  של  בריחתו 

בריחתו  נתיב  את  תיאר  שאול'  'אמרי  לספר 

של אביו ואת העזרה הרבה שהשתדל בשבילו. 

שבועות  שלושה   )1947( תש"ז  בכסלו  בט"ז 

לאחר שעלה לארץ,  נסתלק לגנזי מרומים ובנו 

התיישב על כס האדמו"רות במקומו. במשך 

כל תקופת האדמו"רות גר ה'אמרי אש' בתל 

אביב. תחילה בבית מדרש ברחוב לילינבלום, 

לאחר מכן ברחוב כפר גלעדי ולאחריו בבית 

במרכז  ממש  שהיה  דיזנגוף,  ברחוב  המדרש 

שבעבר  לכך  מעבר  העיר.  של  הפועם  ליבה 

רבים  אדמו"רים  של  מרכז  אביב  תל  הייתה 

במיקומו  גדולה  שליחות  אש'  'אמרי  ה  ראה 

בלב–ליבה של הישראליות במרכז תל אביב. 

לבני  לעזוב  האדמו"רים  שהחלו  לאחר  גם 

יעבור  לא  מדוע  חסידיו  ידי  על  נשאל  ברק 

גם כן לבני ברק? "שם לא צריך אותי", ענה 

בחיוך, " בבני ברק יש עשרות כמוני." ואכן, 

חיוכו המאיר ופניו הקורנות מטוב לב האירו 

פנים לכל הנכנס בשערי בית מדרשו.

הרעים  עת  הדין,  יום  של  האימה  בשעות 

בקולו ה'אמרי אש' את תפילת כל נדרי אפשר 

'הבימה'  מתיאטרון  שחקנים  לראות  היה 

ארוכים,  זקנים  עם  בתים  בעלי  ליד  עומדים 

תינוקות  ליד  מתנדנדים  מפורסמים  וזמרים 

הצליח  ובחיוך  נועם  בדרכי  רבן.  בית  של 

יחסו החם קירב אליו  לקרב אליו את כולם. 

שהרגישו  הדתית  הציונות  מחניכי  רבים  גם 

מספרים  חסידים  אותם  בחסידות.  בני–בית 

כי בעת שהגיעו בריקודים חניכי בני עקיבא 

עם ספרי תורה אל בית המדרש בעת ההקפות 

של שמחת תורה יצא לכבודם האדמו"ר מבית 

המדרש עם ספרי התורה שבידו ובעצם חסם 

תורה  דברי  העיר.  של  הראשי  רחובה  את 

רבים בשבחה של ארץ ישראל נאמרו על ידי 

ה'אמרי אש' ובמשך תקופה ארוכה אף תלה 

דגל ביום העצמאות על ביתו. בשמו נאמר כי: 

"מי שמסתכל בעיניים בהירות ובוחן אמונית 

מסביבנו...  ומתקיים  שמתרחש  מה  כל  את 

רואה בעליל שכל הייעודים של חכמינו ז"ל 

בנוגע לגאולתנו השלימה, הממשמשת ובאה, 

מתקיימים ב"ה באופן נפלא מאוד ובדייקנות 

מקפידה ונמרצת... אתחלתא דגאולה יש כאן 

ועוד יותר מאתחלתא."

בפרשת תזריע מצורע פירש ה 'אמרי אש' 

על הפסוק "אשה כי תזריע וילדה זכר": "אלא 

ידוע, הנגעים באים אך ורק לישראל ובארץ 

ישראל, דענין הנגע מורה על חיצוניות, אשר 

נסתלקה  שבאדם  הפנימית  הטומאה  כביכול 

ונדחתה על ידי כוח הקדושה שבו ורק נשאר 

עוד בחיצוניותו. ועניין הנשגב בכוח קדושה 

ובארץ  בישראל  דווקא  הוא  כזה,  גדול 

ישראל. לא כן אצל שאר אומות, וגם ישראל 

כשהם בגלות בין האומות, אין כוח הקדושה 

אל  הפנימית  הטומאה  לדחות  כך  כל  חזק 

'אדם  נגעים  פרשת  לזה  סמך  ומיד  החוץ.... 

כאשר  ספחת'  או  שאת  בשרו  בעור  יהיה  כי 

היינו  חשיבות,  לשון  אדם  בבחינת  הוא 

כוח  ישראל  ובארץ  ישראל  בבני  החשובים 

הרע  כוח  את  לדחות  יוכל  הפנימי  הקדושה 

לבחוץ ונגעיהם הללו היוצאים ונדחים חוצה 

לגמרי  ולאבדם  השורש  מן  לעוקרם  צריכים 

לגמרי  ונטהר  הנגע'  נרפא  והנה  הכהן  'וראה 

שיישאר רק הפנימיות והטוב." 

ביום ד' אייר תשד"ם )1984( נצחו אראלים 

את המצוקים ונתבקש ה 'אמרי אש' לישיבה 

ושומעי  מאוהביו  רבים  אלפים  מעלה.  של 

בלילה  שנערכה  בהלוויה  השתתפו  לקחו 

הזיתים  בהר  מודז'יץ  אדמו"רי  בחלקת 

הספר  לאור  יצא  תשס"ו  בשנת  בירושלים. 

מתורתו  רבים  כתבים  המכיל  אש'  'אמרי 

ודברים שאמר בע"פ. #

לחברנו שמואל צביאל

איתך במות רעייתך

רינה ז"ל
לאחר ייסורים קשים.

אוהבים וכואבים

    בית אמנה



 11

אדם ואדמה - הקשר והפשר

קטורת המקדש
אריזה מיוחדת ויפה של י"א סממני הקטורת של המקדש

טובה למתנה, להבדלה, לריח טוב, לסגולה וללימוד

טוביה מוצרי המקדש: 052-9770398 

"סגולה מיוחדת לשים סממני הקטורת בביתו" )בן איש חי(

 tuvia.org.il :בקרוב האתר

המשך מעמ' השער

להתאחדות  לפעול  וא"א  בהתאחדות,  תלוייה 
מצוות  בעסק  ישראל  בהתכללות  אלא  בישראל 
תדע,  זאת  עוד  הארץ...  ובניין  בישוב  עשה 
כלל  כל  את  לחבר  כן.  לעשות  מחוייבים  דאנו 
ישראל כחבורה אחת בעסק מצווה זו, מצד חוב 
לעם.  היותנו  מראש  מאז,  עלינו,  שהועמס  ישן 
וסובלים  בגלות.  אנו  זה,  חוב  תשלום  שבשביל 
לנו כך  וגרם  כך, אלפי שנים.  כל  שעבוד קשה 
אדמת  על  ביושבנו  שבכינו  עצומות,  בכיות 

נכר."
כלפי  מבטינו  את  הרב  מכוון  בהמשך,  ושם 
דרך  בשום  בחלו  לא  אשר  המרגלים,  חטא 
להמאיס על בני ישראל את העלייה לארץ. הם 
וכלי  הדמגוגיה  אמצעי  כל  גיוס  תוך  זאת  עשו 
התעמולה, שעמדו אז לרשותם. והרב מצביע על 
הצורך ב"תשובת המשקל" שלנו על אותו עוון. 
והוא מסכם: "נמצא, דאם אנו רוצים לתקן זאת, 
מוכרחים אנו להשלים עתה, מה שהם חסרו אז. 
אהבה  לעורר  )=פעולות(  פעלים  לעשות  היינו, 
חושקים  בנ"י...להיותם  עם  בלבות  וחמדה 
וחומדים לארץ חמדה של אבותינו... ובזה ישולם 
החוב... הנ"ל". אחיזתנו בארץ היא פירעון חוב 

בניין  של  ישירה  פונקציה  גם  היא  אבל  ישן. 
קומתנו הרוחנית.

כאן המקום להזכיר את דבריו של הקדוש ר' 
הלל ליברמן הי"ד, שנספה בידי בני עוולה, בדרכו 
יוסף בשבת "שובה", ח' בתשרי תשס"א,  לקבר 
לאחר נטישת הקבר, לחרפתנו ולבושתנו, ולאחר 
ר'  של  דבריו  הערבים.  הפורעים  בידי  הפקרתו 
הלל ליברמן הי"ד נדפסו בספר "אהבת הארץ", 
של  עטו  מפרי  והגיגים  רעיונות  אסופת  הכולל 
ר' הלל הי"ד בעצמו על פי סדר פרשת השבוע. 
כמה  יודע  "אינני  ארצה:  עלותו  ערב  כתב  וכך 
חי  היה  האחרון  שה"ליברמן"  מאז  עברו  דורות 
בארץ ישראל. אולי, אפילו מאז חורבן הבית לא 
שב צאצא אחד מאבי אבותיי לשוב לחיות בארץ 
 - אני  לא  לציון!  שבתי   - היום  והנה,  ישראל. 
הלל ליברמן הפרטי - כי אם בן בן בנו של אותו 
יהודי, שהשתוקק כל ימיו להישאר בארץ ישראל. 
ומשלא עלה הדבר בידו, שפך תחינה לפני בורא 
עולם, שצאצאיו יזכו לשוב. והנה, בזכות אותה 

תפילה - היום הזה שבתי לציון - לנצח!"
ישראל  עם  של  והפשר  הקשר  כן,  כי  הנה 

לארץ ישראל! #
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כן אתחלתא דגאולה
ודאי הולכת ומופיעה לפנינו...

ועיני כל חודר ברוח דעת היו תמיד 
נשואות כי יד ד' הנוהגת כל מסיבות דורים

תפליא פלאותיה להביא את ההתחלה 
הזאת למעלה יותר רוממה.

)אגרות הראי"ה ח"ג אגרת תתע"א(

להבנות כדי לבנות

באיילת השחר הבנות משלבות שרות 
לאומי עם מדרשה. בבוקר יוצאת לתת, 

לתרום לילדים ולקהילה )שכונות ועיירות 
פיתוח(. אחה"צ חוזרות למדרשה כדי 

למלא את עולמם הפנימי והרוחני.

נושאי הלימוד:
# אמונה # הלכה # תושב"ע # תנ"ך

# מדרש # חסידות # זוגיות ועוד...
פעילות עניפה של הווי חברתי:

# סיורים לימודיים # שבתונים # סדנאות
מקומות הלימוד:

ירושלים )קרית משה(
הרבנית יסכה בן סימון 050-9291020

באר שבע )בשיתוף בית מוריה(
הרב נועם הכהן 052-8308213

שדרות )בשיתוף מדרשת לפידות(

יהיה לך מאתגר ומשמעותי

כדי

וסטודנטיות

הרבנית הדסה חימוביץ 050-8731797
נתניה )בשיתוף מדרשת תהלליה( 

הרב יהונתן סלמון 052-2565684
# הכרה אקדמית למתמידות ממכללת 

תלפיות וחמדת הדרום 

יום פתוח: יום ראשון י“ח אייר )6 למניינם( 
ל“ג בעומר 17:00-21:30

מדרשת איילת השחר 
 www.a-h.co.il ירושלים

לפרטים:
הרב רונן סלע 052-8990264/5

איילת השחר משרד: 03-9606039 
msela@yahoo.com

חדש! מכינה משלבת לבנים העושים 
שירות לאומי, קרית מנחם ירושלים

הרב משה חסדאי 054-4228120



באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
18:57 	18:55 	18:48 	18:56 	18:46 	18:41 כניסה	
19:56 	19:55 	19:58 	19:57 	19:56 	19:55 יציאה	

הרב יצחק הלוי  רב היישוב וראש הכולל קרני שומרון

אדם ואדמה - הקשר והפשר

המשך בעמ' 11

אחרי מות - קדושיםעל הפרשה

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
39 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אייר תשס"ז   44 גליון 
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הזיקה  אחת  מפעם  יותר  מוזכרת  בפרשתנו 
שבין התנהגות בני האדם לבין אחיזתנו בארץ. 
נְִטְמאּו  ְבכָל–ֵאֶּלה  ִּכי  ְּבכָל–ֵאֶּלה:  "ַאל–ִּתַּטְּמאּו, 
הַּגֹויִם, ֲאֶׁשר–ֲאנִי ְמַׁשֵּלַח ִמְּפנֵיכֶם.  וִַּתְטָמא הָָאֶרץ, 
ֶאת–יְֹׁשֶביהָ.".  הָָאֶרץ,  וַָּתִקא  ָעֶליהָ;  ָּה  ֲעו ֹנ וֶָאְפֹקד 
כ"ח(:  )פס'  בהמשך  וכן  כ"ד–כ"ה(.  י"ח,  )ויקרא 
"וְֹלא–ָתִקיא הָָאֶרץ ֶאְתכֶם, ְּבַטַּמֲאכֶם אָֹתּה, ַּכֲאֶׁשר 
בפרשת  וכן  ִלְפנֵיכֶם"  ֲאֶׁשר  ֶאת–הַּגֹוי,  ָקָאה 
וְֶאת–ּכָל– ֶאת–ּכָל–ֻחּקַֹתי  "ּוְׁשַמְרֶּתם  קדושים: 
ִמְׁשָּפַטי, וֲַעִׂשיֶתם אָֹתם; וְֹלא–ָתִקיא ֶאְתכֶם, הָָאֶרץ, 
ֲאֶׁשר ֲאנִי ֵמִביא ֶאְתכֶם ָׁשָּמה, ָלֶׁשֶבת ָּבּה" )ויקרא כ', 
כ"ב(. מפסוקים אלו עולה כי ישנו קשר ישיר בין 
התנהגות  בין  חזקה  זיקה  וישנה  לאדמה  האדם 

האדם לתגובת )תנובת( הארץ.
הרש"ר הירש מצביע באריכות על קשר עמוק 
זה. וכך הוא כותב )ויקרא ח', י', כ"ד - כ"ה(: "הנה, 
האדם  של  המוסרית  התנהגותו  שבין  היחס  זה 
לבין כדור הארץ בכללו. אך הקב"ה קבע קשר 
אמיץ הרבה יותר בין ישראל לבין ארצו. שהרי 
לתחייתו  מלאכה  כלי  להיות  נבחרו  אלה  שני 
הוא  שהעם  כדרך  האדם.  מין  של  המוסרית 
הוא  והרי  ה'".  "ארץ  היא  הארץ  כן   ," ה'  "עם 
ועוד(.  ז'  ב',  )ירמיה  ו"נחלתי"  "ארצי"  לה:  קורא 
וכלל הארץ עתידים להיות לה',  כלל האנושות 
אם הם יהיו קודש לעשות רצונו. אך אבן היסוד 
זה  בעם  הונחה  האדם  חינוך  תכלית  לאותה 
אין ארץ  וארצו,  זו. מאז בחירת אברהם  ובארץ 
ישראל סובלת את השחתת יושביה. פריחת ארץ 
יושביה...  של  המוסרית  בפריחתם  תלויה  זו, 

בטהרה  השלימים  עם,  חיי  לשאת  נועדה  הארץ 
המוסרית  ובחירתו  האדם  בשלימות  מוסרית. 
תמצא שלימות גם לארץ... משום כך אוכלוסיה 
לה  אין   - ומוסרית  חברתית  מבחינה  מושחתת 
עתיד בארץ זו... אם החטא והפשע נעשו נחלת 
הכלל - והותרו ואף נתקדשו כמנהג המדינה - כי 
אז ניגוד החברה לתורת ה', הוא גם ניגוד לארץ 
זר  חומר  מקיא  וכדרך שהגוף  לתורה!  הקדושה 

שבקרבו, כן תקיא הארץ את יושביה." 
הירש  הרש"ר  ממשיך  קדושים  בפרשת  וכן 
"...אם  הארץ"(:  תזנה  "ולא  )בד"ה:  קו  באותו 
האדם בוגד בחובתו המוסרית, גם האדמה תבגוד 
שבפירות  במובחר  ראש  מקל  האדם  אם  באדם. 
הארץ  גם   - האדם  ובפרי  האדם  בזרע   - עולמו 
ישראל  ארץ  פירותיה."  את  ותשחית  תמנע 
תושבי  אלא  יחידי,  של  גלויות  קיבוץ  איננה 
של  וכלשונו  לקהל.  הנחשבים  הם  ישראל  ארץ 
הרמב"ם בפירוש המשנה למסכת הוריות א', ה' 
כל  "אומרו:  זצ"ל(:  קפאח  הגר"י  תרגום  )וע"פ 
הקהל וכן רובו, כלומר רוב יושבי ארץ ישראל, 
טייכטל  יששכר  הרב  קהל."  נקראים  שהם  לפי 
הנודע  הספר  את  כתב  בשואה,  שנספה  הי"ד, 
לשם ולתהילה, "אם הבנים שמחה". הספר, כל 
כולו מלא געגועים וכמיהה לעלות לארץ ישראל 
אדמתה.  רגבי  את  שמחה  של  בדמעות  ולרוות 
ידו של הרב.  בראש הספר מצוטט תצלום כתב 
ושם  רנ"ה(  )בעמ'  הספר  בגוף  מופיע  זה  קטע 
"ודע עוד אחי!... דכיוון שישועתנו  הוא כותב: 
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הלוך ושוב אל המדברסיפורו של מקום

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו

ישיבה תיכונית
בני - חיל בקדומים
חנוך לנער על פי דרכו

מבט להתיישבות

חיל' ה 'בני  התיכונית  ישיבה 

בשנת  נוסדה  בקדומים, 

1988 כדי לענות על הצרכים 

הייחודיים של נערים דתיים אשר להם 

והיפראקטיביות  ריכוז  קשב,  קשיי 

הצליחה  פעילותה  בשנות   .)ADD/ADHD(

משמעותי  לשינוי  להביא  הישיבה 

בחייהם של תלמידיה הצעירים ולחולל 

מהפך במפה החינוכית.

מענה  נותנת  חיל  בני  ישיבת 

זהו  דתיות.  משפחות  של  למצוקתן 

המוסד החינוכי היחיד מסוגו בכל מרכז 

הארץ, והוא מושך אליו לקדומים נערים 

ההתיישבות,  ומן  הכפר  מן  העיר,  מן 

יום  מדי  רבים  קילומטרים  הנוסעים 

כדי ללמוד בישיבה. עבור בחורים אלה 

הצלה  גלגל  חיל  בני  ישיבת  משמשת 

של ממש.

של  החינוכית–טיפולית  התפיסה 

שהגה  מודל  על  מתבססת  הישיבה 

פסיכולוג ותיק ומנוסה ויושם לראשונה 

בירושלים. המסגרת הלימודית בישיבה 

כוללת תוכנית לימודים מלאה לתלמידי 

התלמידים  מספר  י"ב.  עד  ט'  כיתות 

כדי לאפשר  עולה על 15,  אינו  בכיתה 

המיוחדים  לצרכים  מלאה  התייחסות 

נוכח  הכיתה  מחנך  התלמידים.  של 

ומסייע  הלימודים  שעות  בכל  במקום 

למקד את תשומת לב הנערים בחומר 

הנלמד. צוות החינוך המיוחד עובד עם 

להם  מסייע  פרטני,  באופן  התלמידים 

אותם  ומדריך  הלימודי  החומר  בהבנת 

הלמידה  ליקויי  על  להתגבר  כיצד 

השונים.

עצמה  על  נטלה  חיל  בני  ישיבת 

בלתי  כמעט  הנראית  קשה  משימה 

לסייע  מתחייבת  הישיבה  אפשרית. 

לכל נער עם קשיי קשב וריכוז, לממש 

להתגדל  ובמקביל  יכולותיו,  מלוא  את 

בכל מקצועות התורה באווירה תורנית 

וערכית. ישיבת בני חיל שומרון מעודדת 

שורשי  את  להעמיק  ללמוד,  בחור  כל 

אחראי  לאזרח  ולהתפתח  אמונתו 

בחברה היהודית והישראלית. #

לפרטים: טל' 09-7921621

bnh@bnh.org.il 09-7922598 'פקס

ֶאת–ּכָל–"ו ָעָליו  הַָּׂשִעיר  נָָׂשא 
וְִׁשַּלח  ֵָרה;  ּגְז ֶאל–ֶאֶרץ  ֲעו ֹנָֹתם, 
)ויקרא  ַּבִּמְדָּבר..."  ֶאת–הַָּׂשִעיר, 
יוצא  הכיפורים  יום  במהלך  כ"ב(  ט"ז, 

ומשלח  המדבר  אל  השעיר  עם  הכהן 

אותו. המדבר נתפס לאורך ההיסטוריה 

כמקום קשה ומאתגר ויחד עם זה, ואולי 

מטהר  גם  קשה,  היותו  עובדת  בגלל 

ומזכך. שילוח השעיר אל המדבר מסמל 

מחטאיו  ישראל  עם  היטהרות  את 

כיסוי  מכל  הערום  המקום  והזדככות. 

ביותר  הטבעית  המציאות  את  מבטא 

את  משלחים  לשם   - ביותר  והטהורה 

למצב  העם  את  להחזיר  כדי  השעיר 

הטבעי והטהור שלו. למדבר, כאמור, יש 

גם צד מאיים וקשה. המדבר אינו מקום 

אנטיתזה  מהווה  והוא  האדם  משכן 

המדבר  את  פוגש  כשהיישוב  ליישוב. 

יכולים להתרחש שני תרחישים: האחד 

למקום  והפיכתו  המדבר  הפרחת   -

שמציין  כפי  לגאולה  כביטוי  מגורים, 

ישעיהו לא פעם. "ִּכי–נִַחם יְהוָה ִצּיֹון, נִַחם 

וְַעְרָבָתּה  ְּכֵעֶדן,  ִמְדָּבָרּה  וַּיֶָׂשם  ּכָל–ָחְרבֶֹתיהָ, 
ְּכגַן–ה'..." )ישעיהו נ"א, ג'(

על  המדבר  השתלטות   - והשני 

היישוב, כביטוי לחורבן כפי שמציינים 

נוספים  ונביאים  ישעיה, עמוס  ירמיה, 

- "ָעֵרי ָקְדְׁשָך, הָיּו ִמְדָּבר; ִצּיֹון ִמְדָּבר הָיָָתה, 

יְרּוָׁשַלִם ְׁשָמָמה" )ישעיה ס"ד, ט'(. העומדים 
על רכס הר הזיתים או על רכס ארמון 

מהקרבה  להתעלם  יכולים  לא  הנציב 

של שני ניגודים כל כך גדולים - מדבר 

יהודה  למדבר  וסמוך  במזרח  יהודה 

את  לחוש  ניתן  ירושלים.  ממערב, 

המתח בין שני חבלי ארץ שונים כל כך 

שהאחד מאיים על השני בהשתלטות 

המלוכה  בתקופת  בקרבו.  ובהכלתו 

השתלטות  על  הנביאים  התריעו 

בתוך  בירושלים.  היישוב  על  המדבר 

נבואת הזעם החקלאית טמונה אזהרה 

ערכית מפני השתלטות שממה מוסרית 

של  סמיכותה  בירושלים.  החברה  על 

וממחישה  מעצימה  למדבר  ירושלים 

את אזהרות הנביאים. 

ללכת  העול  אנשי  מושב  מתוך  "יבדלו 
)ה'("  הואוה  דרך  את  שם  לפנות  למדבר 
ציטוט זה לקוח ממגילה המכילה כללים 

ייחודית  קהילה  של  עולם  ותפיסת 

אשר פנתה אל המדבר לשם היבדלות 

והתעלות - אלה הם אנשי "כת מדבר 

יהודה" ככל הנראה האיסיים. המגילה, 

יחד עם מגילות רבות, נמצאה במערה 

סמוך לקומראן אשר בצפון מערב ים 

המלח. האתר נחרב בשנת 68 לספירה 

ע"י הרומאים וככל הנראה הביא לסוף 

פעילותה של הכת. על פי תיאורי יוסף 

בן מתתיהו היו האיסיים אנשים אשר 

ועד  מהרכוש   - בכל  שיתוף  חיי  חיו 

הארוחות.

לשלושה  מתחלקות  המגילות 

מגילות  מקראיות,  מגילות  סוגים: 

מן  כיתתיות.  ומגילות  חוץ–מקראיות 

המגילות הכיתתיות אנו יכולים לשאוב 

מידע רב אודות אורח החיים של אנשי 
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הלוך ושוב אל המדבר

מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי, דתי-תורני, המונה 300 משפחות. היישוב 
באזור עדיפות א‘, 12 ד' מירושלים, משופע בשירותים קהילתיים: מעון, גן, 
בית ספר יסודי, ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה, מרפאה כללית ומאוחדת,  

מכולת, בית כנסת, מקווה, חוגים, תלמוד תורה

4 בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה 4.5 חדרים, 112 מר‘ בנוי על שטח 
של 500 מר‘, אופציה להרחבה, בניה ופיתוח ברמה גבוהה, שירות זמין של אנשי מקצוע

�681,000

מרכז מידע אמנה

1-800-260-240
אמיר: 054-2048322 

מענה טלפוני מהיר ויעיל במשך כל שעות היום

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו
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צמוד למדד 
תשומות 

הבנייה

הכת ועל השקפתם ועמדתם בנושאים 

המגילה  בתקופתם.  אקטואליים 

העוסקת באורח החיים ובחוקי החיים 

של אנשי הכת נקראת - "סרך היחד". 

כהשראה  שמשה  במדבר  השהות 

הם  העדה  חיי  כי  שלהם  לתחושה 

לקורבנות  תחליף  כלומר  קודש"  "בית 

במקדש. ע"פ הממצא, הכולל מקוואות 

רבים, ולפי ניתוח הכתוב במגילות ניתן 

ביטוי  לידי  באו  הקודש  שחיי  לומר 

בהקפדה יתרה על חיי טהרה. המגילה 

מיוחדים  טבילה  טקסי  מתארת 

בשבתות ובחגים. האכילה המשותפת 

ובה  הרבים"  טהרת   " במגילה  מכונה 

הראשונה  בשנתו  חדש,  לחבר  אסור 

בכת, להשתתף. מנהיגי הכת היו כהנים 

עשרה  שם  יהיה  אשר  מקום  "ובכל   -

מאיתם  ימש  אל  היחד  מעצת  אנשים 

איש כהן... והיה כי יערכו שולחן...הכהן 

ישלח ידו לראשונה לברך..."

אור  כבני  עצמם  ראו  הכת  אנשי 

זו  השקפה  החושך.  בבני  הנלחמים 

האור  בני  "מלחמת  במגילה:  נכתבה 

בבני החושך". אחד העקרונות הדתיים 

במגילות  ביטוי  לידי  הבאים  הכת  של 

נגזר  האדם  גורל  כי  האמונה  הוא 

של  להשקפה  בניגוד  מראש  ונקבע 

תקופה  באותה  הרבני–פרושי  הזרם 

יהודה  מדבר  כת  אנשי  היום.  וגם 

הגיעו אל המדבר על מנת לחיות חיים 

שלמים וטהורים וגם על מנת להתריס 

בירושלים.  המושחתת  החברה  כלפי 

המדבר  המדבר.  אל  הגיעו  לחינם  לא 

ניתן  שממנו  המקום  הוא  המאיים 

ְמַפֶּתיהָ,  ָאנֹכִי  הִּנֵה  "לכֵן,  עצמנו  לתקן 

ַעל–ִלָּבּה..."  וְִדַּבְרִּתי,  הִַּמְדָּבר  וְהַֹלכְִּתיהָ, 
נשאר  לא  מהאיסיים  ט"ז(.  ב',  )הושע 

ההיבדלות  משום  דווקא  אולי  המשך 

שלהם וההתנתקות שלהם מן העם. 

הדבר  הוא  השעיר  ישראל  בעם 

שוב.  ללא  למדבר  המשתלח  היחיד 

בין  בזיקה  להיעשות  צריך  התיקון 

ההשתלחות  למדבר.  הנושבת  הארץ 

אך  המציאות  את  מפרקת  למדבר 

ההליכה  אם  ייעשה  המציאות  תיקון 

וההתפרקות במדבר תוביל חזרה אל 

אותנו,  תשאיר  ולא  הנושבת  הארץ 

כמו כת מדבר יהודה, במדבר. #
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למועצה האזורית מטה בנימיןדרוש/ה וטרינר

שירותים  לנתינת  אחריות  התפקיד:  תאור 

וטרינרים ברחבי המועצה.

דרישות התפקיד: דוקטור לרפואה וטרינרית.

כוטרינר  מוכח  מקצועי  ניסיון  מקצועי:  ניסיון 

במשך 3 שנים לפחות.

אישית,  ומהימנות  אמינות  אישים:  כישורים 

יכולת  למידה,  כושר  בביצוע,  ודייקנות  קפדנות 

נשיאה  ותכנון,  ארגון  יכולת  החלטות,  קבלת 

יכולת  ובע"פ,  בכתב  התבטאות  כושר  באחריות, 

ייצוג הרשות בפני גורמים חיצונים.

כרופא  עבודה  רישיון  מיוחדות:  תפקיד  דרישות 

וטרינר ועבודה בשעות בלתי שגרתיות.

היקף משרה: 100% תחילת עבודה: מיידית.

תנאי שכר: כמקובל במועצה.

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר מאיר שילה 

- מנהל מחלקת תברואה טל' 02-9977110

ניסיון  ופירוט  חיים  קורות  להגיש  המעוניינים  על 

קודם בכתב עד ליום שני י"ב אייר תשס"ז 30.4.07 

אל מר בני כהן מזכיר המועצה בכתובת: מועצה 

אזורית מטה בנימין פסגות 90624

או במייל: rachel@binyamin.org.il או

בפקס: 02-9977191

)יש לוודא קבלת הפקס בטל' 02-9977133(.

והיישובים  בנימין  לתושבי  תינתן  עדיפות 

הקרובים.

בברכה, פנחס ולרשטיין יו“ר המועצה

בתקופה  מתמודדים  יש"ע  במועצת 

המרחפת  חדשה  גזירה  עם  האחרונה 

בממשלה  ההיערכות  ההתיישבות:  מעל 

לשינוי אזורי העדיפות הלאומית. החשש 

ביש"ע  העדיפות  תבוטל  שאם  הוא 

ובהתיישבות החלוצית בפריפריה יעברו 

באצטלה  זאת  וכל  לערבים  המשאבים 

של קריטריונים ושוויון. 

הפגיעה עלולה להיות במישורים רבים: 

בתחום החינוך: הנחות בגני ילדים, שעות 

לימוד בבתי ספר, תמריצי מורים והסעות. 

העוסקים  גם  להיפגע  יכולים  בנוסף 

התיירות  החקלאות,  התעשייה,  בתחומי 

גזירה חדשה

ביטול מתן עדיפות לאומית ליישובי 
יש"ע ולהתיישבות בפריפריה

וכן, סיוע משרד הפנים לרשויות.

נציגי  קיימו  האחרונים  בשבועות   

מנכ"ל  עם  פגישות  סבב  יש"ע  מועצת 

עם  דינור,  רענן  הממשלה  ראש  משרד 

מנכ"לי משרדי ממשלה רלוונטים אחרים 

לנסות  כדי  ישי  אלי  התמ"ת  שר  ועם 

לצמצמו.  לפחות  או  העוול  את  ולמנוע 

עד כה הגיעו הצדדים לסיכום לפיו יוקם 

צוות שיקיים עבודת מטה במשרד ראש 

בתנאי  פגיעה  למנוע  ויפעל  הממשלה 

שמתבקש  כפי  הלאומית  העדיפות 

באזורי  המיוחד  הביטחוני  מהמצב 

ההתיישבות. #
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ועדת  חברי  בחרו  וחצי  כשבוע  לפני 

עבודה  על  הניתן  היוקרתי  פוליצר  פרס 

את  להעניק  דופן,  יוצאת  עיתונאית 

הפרס לתמונה מיום החרבת בתי הקבע 

צעירה  בחורה  נראית  שבה  בעמונה, 

להדוף  ומנסה  חשופות  בידיים  עומדת 

עשרות שוטרי יס"מ לבושים שחור. צלם 

 ,AP מסוכנות  בליליטי  עודד  התמונה, 

בחר לקרוא לה "כוחו של אחד". בעקבות 

כלי  מכל  פניות  של  מבול  הגיע  הזכייה 

התקשורת ברחבי העולם בניסיון לאתר 

יומיים,  לאחר  המצולמת.  הבחורה  את 

למצלמות  להיחשף  החליטה  היא 

חורבות  על  שערכה  עיתונאים  במסיבת 

 ,17 בת  נילי,  שמה  בעמונה.  הבתים 

תלמידת אולפנה המתגוררת בירושלים.

בחרנו להביא כאן את דבריה במלואם 

צילום  שאחרי  מהרגעים  התמונות  לצד 

התמונה המפורסמת:

זכתה  בה  מופיעה  שאני  "התמונה 

הביאה  שהיא  בתקשורת  וכתבו  בפרס, 

לישראל  "כבוד עולמי". זה לא אות כבוד, 

זה אות קלון. כשהמנהיגים שלנו שולחים 

לפעולות  שלנו  הביטחון  כוחות  את 

אנשים,  ולגרש  לעקור  וחורבן,  של  הרס 

יהודיים,  חיים  ולהשמיד  ולעקור  להחריב 

 - בעמונה  השומרון,  בצפון  קטיף,  בגוש 

זה לא אות כבוד, זה אות קלון. כשמדינת 

ישראל פועלת נגד ארץ ישראל, והחיילים 

יהודים  להגלות  נשלחים  והשוטרים שלה 

זה   - בית"  תוצרת  "גלות  ישראל,  מארץ 

כשמדינת  קלון.  אות  זה  כבוד,  אות  לא 

מקפידה  כך  כל  המוסר,  בשם  היהודים, 

על "טוהר הנשק", ועל "לא לפגוע בחפים 

ועכשיו  שלנו,  האויבים  מול   - מפשע" 

שוטרים  לאלפי  ברזל  אלות  מחלקת 

ופוקדת עליהם להכות ולפצוע באכזריות, 

נוער!!!   - נוער  ומאורגן,  מתוכנן  במבצע 

 - נערים  רק  אנחנו  אויבים,  לא  אנחנו 

ועשרות  פצועים  מאות  היא  והתוצאה 

זה  כבוד,  אות  לא  זה   - היום  עד  נכים 

לובשי  על  מסתכלת  כשאני  קלון.  אות 

המדים ולא מצליחה להבין, למה אף אחד 

שואל  ולא  המוסר  בשם  עוצר  לא  מהם 

או  חוקית  היא  הפקודה  אם  עצמו  את 

מוסרית, כולם פועלים במקרה הטוב כמו 

סדיסטים  כמו  רבים  ובמקרים  רובוטים, 

קלון.  אות  זה  כבוד,  אות  לא  זה   - ממש 

ליהודים  מאפשרת  לא  ישראל  כשמדינת 

לבנות בתים בארץ ישראל. מחריבים את 

הבתים פעם בתירוץ ש"זה לא חוקי", אבל 

גם כשזה חוקי - כמו עכשיו בחברון - אז 

לאדמה,  מתחת  וצווים  חוקים  ממציאים 

יהודים  של  הזכות  את  לרמוס  כדי  הכל 

לגור בארץ ישראל - זה לא אות כבוד, זה 

אות קלון.

התמונה,  על  שמסתכלים  אנשים 

עשית,  מה  חשבת?  מה  אותי:  שואלים 

נערה אחת מול נחשול של שוטרים בשחור? 

למה לא ברחת? למה חשבת שאת יכולה 

היא  התשובה   - כולם?  מול  לבד  להאבק 

שאנחנו באנו להאבק. אנחנו לא באנו כדי 

שכל  וחשבנו  הרגשנו   לברוח,  או  להכנע 

צריך  קודם  שתארתי  הזה  והרשע  העוול 

להתקל בחומה בצורה של נחישות. צריך 

להבין שיש כאן דור שלם של נוער שגדל 

ישראל  בארץ  שמאמין  ישראל,  בארץ 

ובתורה, שרוצה ומתעקש להוביל את עם 

ישראל בכיוון אחר ושמוכן להלחם על זה. 

שברו  לא  בעמונה  והאכזריות  האלימות 

אותנו, אלא חישלו אותנו. שוטרים בשחור 

לשבור  יכולים  הם  אותנו.  מפחידים  לא 

לנו  ישברו  לא  הם  אבל  הראש,  את  לנו 

לשוטרים האלה?  יש  כח  איזה  הרוח.  את 

איזה עוצמה יש להם? - כח של פקודות, 

של  ועוצמה  כח  זה:  ומאחורי  אלות,  של 

היום  שמסתכל  מי  כל  הרס.  ושל  שנאה 

- מבין שלא  על חורבות הבתים בעמונה 

חוץ  משמעות  שום  הזה  למבצע  היתה 

זה אנחנו  ושנאה–עצמית. מול  מיצר הרס 

לגמרי:  אחרים  ועוצמה  כח  עם  עומדים 

כח של אמונה, עוצמה של תורת ישראל, 

צדק  של  עוצמה  שקר,  מול  אמת  של  כח 

שבונים  כוחות  אלה   - ועוול  רשע  מול 

למאבק  נכונות  נחישות,  אידאולוגיה, 

ולהקרבה.

היא  ישראל  שארץ  מאמינים  אנחנו 

מאמינים  אנחנו  ישראל  עם  של  שלנו, 

כלפיה  חובה  וגם  עליה,  זכות  לנו  שיש 

ואנחנו  בשבילה,  להאבק  מוכנים  ואנחנו 

להתבונן  עליה. כדאי  לוותר  מוכנים  לא 

אחר  אחד  רגע  שקרה  מה  של  בתמונות 

מקיפים  השוטרים  שבהן  התמונות  כך: 

באלות   אותי  מכים  אותי,  מפילים  אותי, 

- בקיצור: מענישים אותי על כך שהעזתי 

את  לבצע  כדי  כמובן,  מולם.  לעמוד 

לפנות  לבתים,  להגיע  שלהם:  המשימה 

צריכים  היו  לא  הם   - אותם  ולהרוס 

להכות אותי. הם יכלו פשוט להדוף אותי 

המשך בעמ' 6

עמונה, אמונה ונחישות
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מבט של הנוער

הודיה אלפונטה � בת 19 � שירות לאומי באפרת

הגבורה הגדולה

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

per la@myesha.org. i l

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
ישי הולנדר
דרור חמאוי

שי סנדיק

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

יום העצמאות הוא יום מצוין לבירור פנימי מהן המטרות והדרכים בהן יש ללכת כדי לתקן ולחזק 
את מדינת ישראל. הודיה אלפונטה חושבת שיש לשים את הדגש על מידת הגבורה ומבהירה: 

אם ניצמד לעקרונות הנצח ולא נחשוב רק על עצמנו נוכל להגיע להישגים הגדולים באמת.

לפרטים יהודה: 052-4437357

בהר חומה במחיר דירות 5 חדרים 
של 4 חדרים!

רווח של ₪120,000
כל הקודם זוכה!

תשואות בנדל"ן של עד 50%
)אפשרות לגיוס הון(

"צריך  גבורה",  "כמה  גיבור",  "הוא 

מוצאים  אנו  פעמים  הרבה  להתגבר". 

את עצמנו משתמשים בביטוי גבורה על 

שלל הטיותיו גם אם לא תמיד אנו מבינים 

למה בדיוק הכוונה. בתקופה שלנו הפכו 

המושגים הנשגבים האלו לביטויי יום––יום 

מחשבה  ללא  כמעט  אחד  לכל  שניתנים 

אנחנו  מתמיד  יותר  ועכשיו  מקדימה, 

צריכים לברר לעצמנו מה משמעותו.

של  לתקופתו  למשל  לחזור  ננסה 

בר–כוכבא )לפני זמן המחשב וההייטק...( 

ועד  הגננת.  לנו  שרה   - גיבור"  היה  "הוא 

היום אנחנו מפזמים את השיר במדורות 

בלי להבין כל כך מי ולמה... רק כשגדלנו 

התחלנו להבין שזו הייתה תקופה גדולה 

נכנעו  לא  העם  מנהיגי  שבה  תקופה   -

לדיבורים מחלישים, מעשים ופעולות של 

האויב, והחליטו כנגד כל הסיכויים לצאת 

ולהילחם - כשהם התבססו על עקרונות 

הנצח של עם ישראל הם שידרו נחישות, 

שנים  אלפי  נדלג  אם  ועוצמה.  תקיפות 

קדימה לתקופתם של הורינו וסבינו נוכל 

לראות במו עינינו מהי גבורה עילאית. זה 

שהחליטו  המנהיגים  ברמת  להיות  יכול 

למרות כל הקשיים והחששות על הקמת 

יכול להתבטא ברמת הפרט  וזה  המדינה 

כשהקרב  הימים  ששת  במלחמת  כמו 

על גבעת התחמושת הסתבך והיה צורך 

שיחפה  מתנדב  לשלוח  כלשהו  בשלב 

הייתה  המשימה  בתעלות.  הלוחמים  על 

מושב  בן  נאוה  ואיתן  מאוד  מסוכנת 

"איתן  השיר  )וכמאמר  התנדב  מולדת 

קיבל  המלחמה  לאחר  לרגע"(.  היסס  לא 

איתן נאוה ז"ל את עיטור הגבורה שניתן 

על גבורה עילאית בעת לחימה עם אויב 

נפש. הגבורה הזאת שהייתה  תוך חירוף 

בלי היסוסים, בלי התלבטויות תוך ראיית 

המטרה והליכה עד הסוף, כשטובת הכלל 

של  כשגורלו  העיניים,  מול  עומדת  בלבד 

בלי  המאזניים,  כף  על  עומד  ישראל  עם 

לחשוב על עצמך ו"מה יצא לי מזה?" 

הוא  השבוע,  שחגגנו  העצמאות  יום 

חג שללא ספק הוא עוד שלב או מדרגה 

לעצום  לרגע  לנו  ואסור  לגאולה,  בדרך 

חייבים  אנו  מסביב.  מהניסים  עיניים 

לנסות להתרומם מעל המציאות ולראות 

את התמונה בשלמותה. הגבורה הגדולה 

השיקולים  מעל  להתעלות  היכולת  היא 

האישיים הצרים או הפוליטיים ולהחליט 

את ההחלטה שטובה לכלל העם והארץ. 

להתבטא  יכול  זה  הפרטי  במישור 

בהתגברות על יצר השינה לטובת תפילה 

)"יתגבר כארי"( ובמישור הכללי לדביקות 

בערכים האמיתיים של עם ישראל.

שנזכה לגבורה ולגאולה שלמה. #

יש"עמדה המשך מעמ' 5
ההרס  למשימת  הלאה,  ולהתקדם 

לי, כנראה  ויתרו  שקיבלו. אבל הם לא 

אעז  שלא  כדי  לקח"  אותי  "ללמד  רצו 

חדשות  לי  יש  אז  שוב.  להם  להתנגד 

מה  את  הצליחו.  לא  הם  בשבילם: 

אם  מוכנה,  אני   - בעמונה  שעשיתי 

הייתי  כבר  ושוב.  שוב  לעשות  צריך, 

והודעתי למשפחות היהודיות  בחברון 

שאם  השלום",  ב"בית  שהתיישבו 

שם.  אהיה  אני   - אותם  לפנות  יבואו 

ואני מאמינה שכמוני כל אלפי הנערים 

והנערות שהיו בעמונה. בתמונה אתם 

רבים  נגד  אחת  אותי,  כביכול  רואים 

הרבים  מאחורי  אשליה:  רק  זאת  אבל 

עומד אדם אחד - אולמרט ומאחורי - 

הקב"ה, ועם ישראל."

וכח  האמונה  שנחישות  ספק  אין 

המאבק של הדור הצעיר נותנים לכולנו 

את הכח להמשיך ולהצעיד את מפעל 

ההתיישבות כנגד כל הקשיים. #



7

י"א - י"ח אייר

השבוע שהיה
י"א אייר

אריאל  הממשלה  ראש   - תשס"א 

מאז  הראשונה  בפעם  מבקר  שרון 

היבחרו ביישוב עצמונה שבגוש קטיף, 

ואומר  יום–יומיות  מהפצצות  שסבל 

את הדברים הבאים: "אני סומך עליכם, 

החזית  אתם  כאן.  שחיים  אלו  אתם  כי 

כולנו  זה  ועל  ישראל,  עם  של  הגב  וגם 

צריכים להודות לכם על עמידתכם. אין לי 

המוחלטת  בצדקתו  אחד,  ברגע  ולו  ספק, 

ארץ  על  ישראל  עם  של  המלאה  ובזכותו 

רוצה  ואני  הילדים,  בעיני  הבטתי  ישראל. 

ואי  אתכם,  לנצח  אפשר  אי  לכם,  לומר 

אי  פשוט  היהודי.  העם  את  לנצח  אפשר 

אפשר. מדובר כאן במאבק ממושך, זה לא 

ייגמר ביום אחד. המאבק הזה כאן הוא זה 

שקובע. זה הביטחון של מדינת ישראל".

תשס"ד - טלי חטואל וארבע בנותיה 

מהמושב  והילה  הדר  רוני,  מרב, 

את  לשכנע  בדרכן  שהיו  קטיף 

מתפקדי הליכוד להצביע נגד תוכנית 

ציר  על  בפיגוע  נרצחו  ההתנתקות, 

של  רוב  מצביע  יום  באותו  כיסופים. 

רה"מ  ההתנתקות.  תוכנית  נגד   60%

שלמרות  הכריז  דמוקרטי  לא  בצעד 

התוצאות הוא ממשיך בתוכנית.

ט"ז אייר 

איש  יוסף   )14( הנערים   - תשס"א 

רן וקובי מנדל נרצחו באכזריות, ע"י 

ערבים כאשר יצאו לטיול על–יד ביתם 

במערת חריטון סמוך לתקוע.

מחבלים  חדירת  פיגוע   - תשס"ב 

כץ, אריק בקר,  יעקב  אדורה.  ביישוב 

בת  שפי  ודניאל  גרינברג  קטרינה 

החמש מהיישוב נרצחו בפיגוע.

י"ז אייר 

לשעה  סמוך  שבת  בערב   - תש"מ 

שבע בערב, יצאה שיירה של מתפללים 

ממערת המכפלה אל עבר בית–הדסה 

נפתחה  שהגיעו  לפני  מעט  בחברון. 

משלושה  תופת  אש  הקבוצה  לעבר 

כיוונים. שישה יהודים נהרגו במקום.

חג"י  בית  היישוב  הוקם   - תשד"ם 

ניר.  ישיבת  תלמידי  ע"י  חברון  שבהר 

היישוב הוקם לזכרם ונקרא על שמם 

מקימי  חברי  של  תיבות(  )בראשי 

קליין  גרשון  קרוטהמר,  חנן  הגרעין: 

ניר  מישיבת  הי"ד  צימרמן  ויעקב 

שנרצחו בפיגוע רצח השישה בכניסה 

לבית הדסה.

י"ח אייר 

אלקנה  הישוב  הוקם   - תשל"ז 

בין  השומרון.  ממערב  גרעין  ע"י 

שלימים  מופז  שאול  היה  המקימים 

מונה לרמטכ"ל ושר. כיום היישוב הוא 

מועצה מקומית משגשגת. #

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 052-3765270

www.si-or.com

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†È
Ó
ÂÒ

¯Ù

לנריה! בואו ללב. שקרוב ובמקום משתלם במחיר אמנה", "בתי ל
ש קרקע צמוד

ו מקסים בית לבחור בואו

ÌÈ˙·†≥†Â¯‡˘
Â̇„ÂÓ †̂̇ ÂÈ‚†ÌÚ†ÌÈÂ̄ Á‡†ÌÈÈ̇ ÁÙ˘Ó†Â„†

˙ÙËÚÓ†≠†‰È †̆‰ÓẪ †¨ÌÈ̄ „Á†¥†≠‰Â̆ ‡ †̄‰ÓẪ

°¶†µ∑∞¨∞∞∞††˜¯

ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ†˙Â˜„†¥∞†¨ı¯‡‰†·Ï·†††
¨ÔÈÚÈ„ÂÓÓ†˙Â˜„†±µ≠Â† Ô„†˘Â‚ÓÂ††
±≤∞†ÌÚ†ÌÎ··ÏÎ†·Â˘ÈÈ†ÌÎÏ†‰ÎÁÓ
˙È¯Â˙† ‰¯ÈÂÂ‡† ¨˙ÂÓÁ† ˙ÂÁÙ˘Ó
∫ÌÈ‡ÏÈ‚‰†ÏÎÏ†ÌÈ̇ Â̄ È̆ †ÔÂÂ‚ÓÂ†̇ ÒÒÂ̇

ÔÂÚÓ†
Ô‚† †

‰¯Â˙†„ÂÓÏ˙† ††
ÌÈÈ¯ÂÊ‡†¯ÙÒ†È˙·† ††††

‰ÙÏÂ‡† †††††
˙ÒÎ†˙È·† ††††††

ÌÈ¯·‚ÏÂ†ÌÈ˘Ï†˙Â‡ÂÂ˜Ó† †††††††
‰¯Â˙†È¯ÂÚÈ˘Â†ÌÈ‚ÂÁ† ††††††

Ë˜¯Ó†ÈÈÓ† ††††
‰È¯ÙÒ† †
‰È˜Á˘Ó†

ÆÆÆ„ÂÚÂ†Ë¯ÂÙÒ†˘¯‚Ó†

המקום
��שקרוב
��ללב

ÈÓ
Â‡

Ï È
¯Â˙ ·Â˘

ÈÈנריהנריה

È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘:לפרטים

מרכז�מידע�אמנה
1-800-260-240

ידידיה�050-2344703
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ילדים שלנו בשם אומרם

אורי צבי גרינברג

"אין בארץ ישראל 
אף חלק שאיננו 

קרקע יהודי לאומי"

È˙·
‰Ó‡

Â
Ï˘

‰
Ó

‡‰
ÂÊ ˙Â¯˘ בניה

ופיתוח
ברמה

אחריות
לכל�בית

מענה
טלפוני

מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין

של�אנשי
מקצוע

מחויבות
להמשך
מפעל

ההתיישבות

1�800�260�240 מרכז�מידע�אמנה:

ß˙
Â˘
Â†Ï

‡
¯˘

È†
ÈÓ

ÂÒ
¯Ù היישוב:

È˙ÏÈ‰˜†È˙„
הקהילה:

˙ÂÁÙ˘Ó†≤≤∞
הבית:

È̇ ÁÙ˘Ó†„Á
´†ÈÂ·†¯¢Ó†±∞∏
˙ÙËÚÓ†¯¢Ó†∑∂

Á¢˘†∂π∞¨∞∞∞
דרור:�7319114�050

*מבצע
לרוכשים
ראשונים

צבי  אורי  הרוח  ואיש  המשורר 

 )1896( תרנ"ז  בשנת  נולד  גרינברג 

שבפולין,  בגליציה  ביאליקמין   בעיירה 

והיה צאצא למשפחת אדמו"רים חסידיים 

 )1923( תרפ"ד  בחנוכה  מעלה.  רמי 

לאורכה  בארץ  ועבר  ישראל  לארץ  עלה 

ולרוחבה. תחילה עלה לירושלים, כשמראה 

עד  אותו  זעזע  החרב  המקדש   בית 

עמקי נשמתו. אצ"ג הרבה להתריע ועמד 

הישוב,  הנהגת  כנגד  בשער,  כמוכיח 

ובחוסר  יד  באוזלת  האשים  שאותה 

תגובה על רצח יהודים בידי ערבים. הוא 

תבע הגדרה ברורה של מטרות הציונות 

העברי  העם  אדנות  ושל  המתחדשת 

נתגלעה  זה  רקע  על  ישראל.  ארץ  על 

כנגד  אותו  שהעמידה  קשה,  מחלוקת 

עם  יחד  לחם  זו  ברוח  היישוב.  הנהגת 

חבריו להנהגת התנועה הרוויזיוניסטית, 

נבחר למוסדותיה, והיה נציגה בקונגרסים 

העצמאות  ביום  נפטר  צבי  אורי  ציוניים. 

לפני 26 שנים, ה' באייר תשמ"א )1981( 

ונקבר בהר הזיתים בירושלים.

אינו "ר בווארשה  נאליבקי  חוב 

מפני  פולני  מלהיות  פוסק 

שיושבים שם יהודים בלבד. נאליבקי - 

זוהי אדמה פולנית. אותו הדבר -  עזה. 

אף  ישראל  ארץ  של  שטחה  בכל  אין 

חלק אחד, שאיננו קרקע יהודי לאומי. 

מנקודת השקפה זו הרי לא התעניינה 

לא  או  רוב  בשאלת  מעולם  הציונות 

שאלה  היא  ארץ–ישראל  שאלת  רוב. 

אנו,  יהודית.  לאומית  טריטוריאלית 

מושגי–המולדת  כל  לנו  יש  היהודים, 

לארץ– ביחס  רגשות–הקנין  וכל 

ביחס  העמים  לכל  שיש  כמו  ישראל, 

ריאלי  יותר  זה  הלאומית.  לאדמתם 

שלנו  הרעיוניים  הרגל  שפושטי  ממה 

בציונות תופסים כריאליות…" #

מתוך מאמר שכתב ופורסם לראשונה

בשנת 1939 בעיתון האידי "מומענט" בוארשה. 
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את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' י"ב אייר. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

סיפור בהמשכים פרק 2

ילדים שלנו
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

פתרון החידה משבוע שעבר: המנזר בכפר עציון.

בכפר  שנמצא  "המנזר"  מצולם  שעבר  בשבוע  שהצגנו  בתמונה 
בשנת  הקימו  המנזר  את   .)1944 בשנת  צולמה  )התמונה  עציון 

תרפ"ח )1928( נזירים ממנזר דורמיציון בירושלים ובו התגוררו ראשוני 

ובו  עציון,  גוש  בית עדות למורשת  ניצב  בגן  עציון.  בגוש  המתיישבים 

של  ההיסטוריה  את  שמספר  קולי  אור  וחיזיון  עציון  בגוש  ההתיישבות  לתולדות  מוזיאון 

האזור. הקיבוץ שהוקם בשנת תש"ג )1943( על ידי קבוצת 'אברהם' של תנועת השומר 

הדתי נפל עם שאר יישובי גוש עציון בד' אייר תש"ח, יום לפני ההכרזה על הקמת מדינת 

ישראל. הקרבות שהיו עקובים מדם והיו מופת למסירות הנפש של הלוחמים וחברי הקיבוץ 

ששת  מלחמת  לאחר   ,)1967( תשכ"ז  בשנת  הגוש.  לנפילת  עד  ארוכה  תקופה  נמשכו 

הימים חזרו בני כפר עציון והקימו את הקיבוץ מחדש. אתם מוזמנים לטייל במקום וללמוד 

על הקמת הקיבוץ והמאבקים עליו ובעז"ה נחזור ונקים מחדש את כל היישובים שנחרבו.

בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: בנגי פירר מכפר–סבא, אליהו אמסלם מכרם 

ביבנה ורעות ירון מירושלים. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים.   שבת שלום! #

תקציר הפרק הקודם: אֹוִריאֵל ַמגִיַע לְּבֵית ָסבֹו 

הַחֲפָצִים,  ּבֵין  יְָׁשנִים.  חֲפָצִים  לְסַּדֵר  לֹו  לֲַעזֹור 

ָסבָא  יְָׁשנֹות.  ְּתמּונֹות  ֲעֵריַמת  מֹוצְִאים  הֵם 

ֶעצְיֹון  ּבִּכְפַר  יָָמיו  ַעל  לְאֹוִריאֵל  ְמסַּפֵר  ְׁשמּואֵל 

וְַעל הְַּקָׁשיִים ּבַהְִתיַיְּׁשבּות ָׁשם. אֹוִריאֵל נְִׁשַאר 

ֶׁשלֹוַקחַת  לְַמַעְרּבֹולֶת  וְנְִסחַף  ּבְַתמּונָה  לְהַּבִיט 

אֹותֹו הְַרחֵק ִמּבֵית ָסבֹו.

אֹוִריאֵל. ק אֶת  הֵעִירּו  וַהֲמּולָה  צָהֳלָה  ֹולֹות 

הֵיכָן  לְִראֹות  וְהִּבִיט  עֵינָיו  אֶת  ּפַָקח  הּוא 

נָחַת. הּוא ּגִילָה ּכִי הּוא נְִמצָא עַל ּגִבְעָה סַלְעִית 

ַמיִם הָיּו ְּתכּולִים  ׁשֹוֵמָמה. רּוח ָקָרה נְָׁשבָה, אַך הַָׁשּ

וְֹלא נְִרָאה ּבָהֶם אֲפִילּו עָנָן אֶחָד. אֹוִריאֵל ָקם עַל 

ַרגְלָיו, נִיָקה אֶת הֶָאבָק ִמִמכְנָסַיו וְהְִסַּתּכֵל ְסבִיבֹו. 

הְִתרֹוצְצּו  ּבֹו  ְׁשזִיפִים  ַמָּטע  נְִׁשָקף  ֵמהַגִבְעָה 

הֵם  ּבְִׂשְמחָה.  וְָׁשרּו  ֶׁשצָחֲקּו  ּוְמבּוגִָרים,  יְלִָדים 

ּבְַתהֲלּוכָה  לִצְעֹוד  וְהֵחֵלּו  לְסַלֵיהֶם  ּפֵירֹות  ָקְטפּו 

אֶל עֵבֶר הַּיִׁשּוב הַָּסמּוְך לַַמָטּע. ַרק לְאַחַר ּכַָּמה 

ְרגָעִים, הֵסִיחּו אֶת ַדעֲּתֹו ֶׁשל אֹוִריאֵל ַמחֲָׁשבֹות: 

וְאֵיפֹה  לְכָאן?  הִגַעְִּתי  אֵיְך  נְִמצָא?  אֲנִי  "אֵיפֹה 

הַּיְלִָדים  ֶׁשל  ֶׁשהַּבְּגִָדים  ּגַם  הִבְחִין  הּוא  סַבָּא?" 

וְהְַמבּוּגִָרים נְִראּו מּוזָר, ּכְאִילּו ִמּפַעַם. וְאַז נִזְּכַר 

הֵיכָן ָרָאה אֹוָתם - ּבְַתמּונָה הַהִיא ּבְָׁשחֹור לָבָן, 

אֹוִריאֵל  וְהְַמאּוּבֶֶקת.  הְַׁשחֹוָרה  הַּקּופְָסה  ִמּתֹוְך 

לְהַּבִיט  ָרכַן  אֵיְך   - לֹו  ָקָרה  ַמה  לְַׁשחְזֵר  נִיָסה 

ּבְלִי  לְכָאן  וְהִגִיעַ  ׁשּבְַתמּונָה  הַּמּוּכֶֶרת  ּבְַדמּות 

לַַדעַת אֵיְך. "הֲאִם ּבֶאֱמֶת חָזְַרִּתי ּבַזְָמן?" הְִמִׁשיְך 

לְהְַרהֵר, "וְאִם ּכֵן, הֲאִם אֲנִי ּבַָמקֹום הַהּוא ֶׁשסַּבָא 

ּדִיּבֵר עָלָיו, נּו, אֵיְך קֹוְראִים לֹו..." "ּכְפַר עֶצְיֹון" 

הְִׁשלִים קֹול ֵמאֲחֹוָריו אֶת הִַּמְׁשּפָט.

הָאִיׁש  אֶת  וְָרָאה  ּבְבֶהָלָה  הְִסתֹובֵב  אֹוִריאֵל 

מּוּכָר  לֹו  ֶׁשנְִרָאה  אֶחָד  אֹותֹו  ֵמהְַתּמּונָה,  הַּצָעִיר 

וְהּוא  ּבְֹראׁשֹו,  הְִתרֹוצְצּו  ְׁשאֵלֹות  ִמילְיֹון  ּכָך.  ּכָל 

ֹלא יַָדע ּבַמֶה לְהְַתחִיל. "ִמי אֲָתה?" ָאַמר לְבַסֹוף. 

"ְׁשִמי ׁשּוב" עָנַה הָאִיׁש ּבְחִיּוְך. "ָמה אֲנִי עֹוֶׂשה 

אֲבָל  "אּולַי.  אֹוִריאֵל.  ָׁשאַל  ּבִגְלָלְָך?"  זֶה  ּכָאן? 

יֹוֵתר נָכֹון לֹוַמר ְׁשזֶה ּבִגְלָלְָך" ָאַמר ׁשּוב. "ּבגְלָלִי?" 

"אֲָתה ָרצִיָת לְִראֹות אֶת הְַּתמּונָה ִמָקרֹוב, ָאז הִּנֵה 

- אֵין יֹוֵתר ָקרֹוב ִמזֶה". "אֲבָל...אֲנִי חָזְַרִּתי ָאחֹוָרה 

ּבַזְָמן, נָכֹון? ַמה קֹוֶרה ּכָאן עַכְָׁשיו? עַל ַמה ּכּולָם 

הְַּתמּונָה.  ֶׁשל  לְַתקּופָה  חָזְַרָּת  "ּכֵן,  ְׂשֵמחִים?" 

אֲנַחְנּו ּכָאן ּבַחֲגִיגֹות הַּנֶטַע ְרבָעִי ֶׁשל ּכְפַר עֶצְיֹון"

אֹוִריאֵל נִזְּכַר ֶׁשלַָמד ּבְבֵית הַּסֵפֶר ַמֶׁשהּו עַל 

נֶטַע ְרבָעִי, אֲבָל ּכֶַרגַע נְִראֶה הָיָה ּכְאִילּו הַּזִּכָרֹון 

ֶׁשלֹו נְִׁשאַר ּבַעִָתיד. אֲבָל ׁשּוב ֶׁשָקָרא ַמחֲָׁשבֹות 

ּכַנְִראֶה, ִמיהֵר לְהְַסּבִיר: "הֲֵרי ָאסּור לֶאֱכֹול ּפִירֹות 

ָאז  עַד  ּכִי  הָעֵץ,  לִנְִטיעַת  הְַרבִיעִית  הַָּׁשנָה  עַד 

הֵם עְָרלָה. ּבַָׁשנָה הְַרבִיעִית צִָריְך לְהַעֲלֹות אֹוָתם 

לִירּוׁשלַיִם אֹו לִפְדֹות אֹוָתם ּבְכֶסֶף, ּכְֵדי ֶׁשיִהְיֶה 

אַנְֵׁשי  לַחֲגִיגָה.  הַּסִיּבָה  זֹו  ֵמהֶם.  לֶאֱכֹול  אֶפְָׁשר 

ֵמהַּפֵירֹות  לֵיהָנֹות  סֹוף  סֹוף  יְכֹולִים  עֶצְיֹון  ּכְפַר 

ַרק  ְמדּוּבָר  וְֹלא  ּכָך,  ּכָל  הְִתאְַמצּו  ֶׁשעֲבּוָרן 

ּבְִׁשזִיפִים. הֵם הְִקִריבּו וְעְָמלּו ַרּבֹות ּבְִׁשבִיל הֶַרגַע 

הַּזֶה, ּכְֵדי לְהַגְִׁשים אֶת הַחֲלֹום ֶׁשל הַהְִתיְַּׁשבּות 

ּבַָמקֹום הַּזֶה. זֶהּו ּבְהֶחְלֵט הֶיֵׂשג ָראּוי, אֲָתה ֹלא 

חֹוֵׁשב?"

וְהִנְהֵן  הְַּמאּוָׁשִרים  ּבָאֲנִָׁשים  הִּבִיט  אֹוִריאֵל 

ּכָעֵת  אֲבָל  ְׁשאֵלֹות,  הְַרּבֵה  עֹוד  לו  הָיּו  ּבְֹראׁשֹו. 

אֲלֵיהֶם,  לֶָרֶדת  "נּוכַל  אַחֵר.  ַמֶׁשהּו  אֹותֹו  עִנְיֵין 

אֶת ׁשּוב. ׁשּוב  ָׁשאַל  ִמָקרֹוב?"  זֶה  אֶת  לְִראֹות 

וְאֹוִריאֵל  אַחֲַרי"  "ָקִדיָמה,  לָלֶכֶת  וְהְִתחִיל  חִיֵיְך 

לְִקלֹוט  ְמנַסֶּה  ֶׁשהּוא  ּתֹוְך  ּבְעְִקבֹוָתיו,  הְִׂשָתֵרְך 

ּבְאֵיזֶה חֲלֹום מּוזָר הּוא נְִמצָא...

המשך בשבוע הבא...

זהה את המקום ומה הקשר לחודש זה?


