סיפורו של מקום הר הכרמל

"ו

ַעּתָה ְׁשלַח ְקבֹץ ֵאלַי אֶת ּכָל יִׂשְָראֵל
אֶל הַר הַּכְַרמֶל וְאֶת נ ְבִיאֵי הַ ַּבעַל
אְַרּבַע מֵאֹות ו ַ ֲח ִמּׁשִים ּונ ְבִיאֵי הָ ֲאׁשֵָרה
ׁש ְלחַן אִיז ָבֶל וַּי ִ ְׁשלַח ַא ְחאָב
אְַרּבַע מֵאֹות אֹכְלֵי ֻ
ְּבכ ָל ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל וַּי ְִקּבֹץ אֶת הַּנְבִיאִים אֶל הַר
הַּכְַרמֶל" (מלכים א' ,י"ט  -כ') .בהפטרה אנו
קוראים על המעמד הגדול של אליהו בהר
הכרמל ,שבמהלכו עורך אליהו הנביא
מעין מבחן לריבונו של עולם ונענה.
מעמד גדול זה מזכיר בעוצמתו את
מעמד הר סיני שבו כל העם רואים עין
בעין את השגחת ה' ועונים בקול" :ה' הוא
האלוקים ,ה' הוא האלוקים" .לכן מאז עד
היום בימי צום ותענית אנו מזכירים את
הנס הגדול ואומרים "מי שענה לאליהו
הנביא בהר הכרמל הוא יעננו"  -כלשון
המשנה במסכת תענית פרק ב'.
היכן נמצא הר הכרמל? חשוב להבדיל
בין העיר 'כרמל' הנזכרת בסיפורי דוד
ונבל הכרמלי "וְאִיׁש ְּבמָעֹון ּו ַמ ֲעׂשֵהּו ַבּכְַרמֶל"
(שמואל א' ,כ"ה ,ב') הנמצאת בדרום הר
חברון ומזוהה עם ח'רבת כירמיל ,לבין
הר הכרמל .את רכס הכרמל אנו מזהים
נכונה לפי הפסוק בספר ירמיהו ,שבו
מתנבא ירמיהו על מפלת מצרים ביד
בבל "ּכִי ְּכתָבֹור ֶּבהִָריםּ ,וכְכ ְַרמֶל ַּבּי ָם י ָבֹוא"
(מ"ו ,י"ח) .רכס הכרמל שונה משאר

אלישע מלאכי

רכסי ההרים בארץ–ישראל .הוא נמשך
בתלילות אל תוך הים ולא מותיר רצועת
חוף ,זאת בניגוד להרי יהודה למשל,
הרחוקים מהים כ– 20ק"מ ומאפשרים
את התפתחותם של אזורי מישור החוף
והשפלה .לכן הנביא מדמה את מפלת
מצרים הקשה בידי נבוכדנאצר מלך
בבל לכניסת הכרמל החדה אל תוך הים.
למעשה אין אנו יכולים לדעת בדיוק היכן
קרה הנס הגדול ,אך כיום מקובל לזהות
את מקום המעמד עם ההר הבולט במזרח
הכרמל הנקרא בערבית אל מוחרקה
(מחרוק = שריפה) ובעברית קרן הכרמל.
הכרמל הוא אזור הררי ,תלול ,סבוך
מאד עם צמחיה עבותה וללא התיישבות
מרובה .עקב מבנה הסלע המיוחד שלו
אין מעיינות בהר אלא רק בשולי הרכס,
ובימי קדם במקום שאין בו מים זורמים
לא התגוררו בני–אדם .לכן מאז ומתמיד
שימש הכרמל לבורחים ,נוודים או אנשים
מסתתרים .בזמן מלחמת העולם השנייה,
כאשר הצבא הגרמני ,שדהר וניצח עד אז
בכל החזיתות ,הגיע לפאתי ארץ ישראל
והיה חשש כבד לשלומם של יהודי הארץ
נכתבה והומצאה תכנית משותפת
בין מפקדת "ההגנה" לבין הפיקוד
הצבאי הבריטי במזרח התיכון אשר

הקו הירוק ,יו"ש ועזה
 59%יהודים
יהודים ערבים 2:3

מבט מהשטח

ערביי
למשוייכי ישראל

עם חבר הצוות הישראלי-אמריקאי
למחקרים דמוגרפיים יורם אטינגר:

יהוד ם
ים

"הדמוגרפיה  -נכס ולא נטל"

ערביי
איו"ש ערביי
עזה

הקו הירו
 67%י
יהודים ער

ערביי
משוייכי ישראל
ליהוד ם
י

יהודים

חלק ב‘

א

טינגר ,יליד הארץ ,רואה
חשבון בהשכלתו ,הגיע לנושא
באקראי .הוא היה עובד משרד
החינוך ש"הושאל" למשרד החוץ ומאוחר
יותר עבד במשרד ראש הממשלה.
במשך  20שנותיו כעובד מדינה הוא
הספיק להקים ולנהל את יחידת המחקר
לפוליטיקה מזרח–תיכונית ,ולעסוק
ביחסי ישראל-ארה"ב בנושאים שונים
ומגוונים ובין היתר כיהן כציר בשגרירות
ישראל בוושינגטון וכקונסול כללי ביוסטון
טקסס .מאז פרישתו הוא משמש כיועץ
בנושאים שונים לגבי הממשל בארה"ב
ובשלוש השנים האחרונות הוא מקדיש
זמן רב לנושא הדמוגרפי במסגרת הצוות
האמריקני–ישראלי שאת הקמתו יזם
בנט צימרמן מלוס אנג'לס ,גאון מתמטי
שיצר קשר עם אטינגר לאחר שקרא כמה
ממאמריו והציע לו להקים צוות משותף.
הצוות מונה תשעה אנשים ,שלושה
אמריקנים ושישה ישראלים ובהם תת
אלוף (במיל ).דוד שחף  -ראש המנהל
האזרחי ביו"ש לשעבר ,פרופ' עזרא זוהר -
מראשוני החוקרים בנושא ויעקב פייטלסון,
ראש המועצה הראשון של אריאל ואחד
הדמוגרפים המובילים בישראל.
איך מתנהלת עבודת הצוות
למחקרים דמוגרפים?
אנחנו מקיימים בדיקה מקיפה של כל
הנתונים .מדובר בנתונים גלויים לציבור,

במאגרי מידע פתוחים המופיעים פעמים
רבות גם באינטרנט ועושים הצלבות
מידע .ההבדל הוא שאנחנו לא מקבלים
לא את הלמ"ס הפלשתינית ולא את
הישראלית כ'כזה ראה וקדש' אלא
בודקים ,מגלים ספקנות ופקפוק עד
שאנחנו משתכנעים שהנתונים חקוקים
בסלע .אנחנו לא עוסקים במודלים
בתחזיות ובאומדנים אלא בתיעוד בלבד.
נתון שאין מאחוריו תיעוד משני מקורות
לפחות לא נכלל במחקר .ולעומתנו
האסכולה המקובלת של פרופ' סרג'יו
דה לה פרגולה ופרופ' אמנון סופר,
רואים בלמ"ס הפלשתינית גוף אמין
ומקצועי ולכן הם מסתמכים עליו ללא
בדיקת הנתונים ,ועל הבסיס הרעוע הזה
הם מיישמים תילי תילים של מודלים
ואומדנים ומכאן הפערים הגדולים בין
הנתונים שלהם לבין המציאות .אני
מקיים כל יום מספר מצגות בנושא
בפני אישים בולטים וקובעי מדיניות
במגזר הציבורי ,הפוליטי ,התקשורתי
והעסקי ומציג אותה גם בפקולטות
באוניברסיטאות ברחבי הארץ .עיתון
'הארץ' שקיבל אותנו בהתחלה בשלילה
כתב עלינו כחמש-שש כתבות חיוביות
בשנה וחצי האחרונות ,אנחנו מוזמנים
לוועדות הכנסת לדבר על הנושא,
10

ם

יהוד

באביב  ,1942נבלמה התקדמות צבא
הרייך ,וחלפה סכנת הפלישה הנאצית
לארץ ישראל ותכנית זו לא עמדה למבחן.
חשוב לציין כי בשם "מצדה בכרמל" אין
כוונה להתאבדות כמו בסיפור מצדה אלא
לעמידה שיש בה סיכוי להצלחה.
מאותה סיבה שבה נבחר הכרמל
כאזור מקלט בתקופת מלה"ע השנייה,
בוחר בו אליהו לקיים שם את המעמד
הגדול של נביאי הבעל .הוא בוחר מקום
מרכזי בארץ ישראל ,מקום גבוה הנצפה
למרחקים של עשרות קילומטרים ויכול
לשמש מקום של קידוש ה' המוני.
אליהו הנביא נרדף באותה התקופה
על ידי אחאב ואיזבל ,ונאלץ להסתתר
במדבר מפני שליחיהם .ייתכן שהמיקום
הטופוגרפי והגיאוגרפי של רכס הכרמל
הובא בחשבון כשבחר אליהו הנביא
את הר הכרמל למעמד שבו הוא עומד
לבדו מול אחאב ואיזבל מבקשי נפשו,
ומול מאות נביאי הבעל ,על–מנת שאם
ישלחו אחריו את הרודפים יוכל הוא
לנוס במהירות ולמצוא מסתור בנחלים
ובמערות הרבות באזור# .

נקראה "מצדה בכרמל" .היתה זו תכנית
התגוננות של הישוב היהודי בתקופת
מלה"ע השנייה ,לאחר המפלה הקשה
שנחלו הבריטים בצפון אפריקה ולנוכח
התקדמותו של הצבא הנאצי אל מצרים.
החשש הכבד אז בארץ היה כי הגרמנים
ינסו להשתלט על המזרח התיכון ועל
מקורות הנפט .התוכנית קיבלה גם שם
נוסף" ,תכנית חיפה" ,מרכסי הכרמל
התלולים בסביבות חיפה .במסגרת
התוכנית אזור הכרמל היה אמור לשמש
מובלעת התגוננות מפני הצבא הנאצי.
הרציונאל של התוכנית היה שהמרחב
כולו מבותר בגאיות ובערוצים מעוקלים,
במצוקי סלעים ומערות רבות ,היכולים
לשמש מקלטים מפני הפצצות אוויר,
וחדירה של צבא סדיר וכוחות שריון,
תהיה קשה ומסורבלת עד בלתי אפשרית.
לאור ניצחון הבריטים בקרב "אל עלמין",

וק ויו"ש
יהודים
רבים 1:2

י
ל

דים

ערביי
איו"ש

להזמנת סיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בי"ס שדה עפרה 02-9975516

הקו הירוק
 81%יהודים
יהודים ערבים 1:4
משוי
ליהודיכים
ים

מה המגמה שאתה צופה לעתיד?
בכל מפגש תרבויות בין עולם שלישי
לבין החברה המערבית ,שיעור הפריון של
העולם השלישי גולש כלפי למטה .יש
התאמה הפוכה  -ככל שרמת ההכנסה
וההשכלה גבוהה יותר ,כך יירד מספר
הילדים באותה משפחה  -אולם ,להבדיל,
החברה היהודית היא חריגה בעולם ולכן
המשוואה הזו לגבי הירידה בשיעור הפריון
לפעמים כמעט ולא קיימת ולכן ,הירידה
בגידול החברה המוסלמית לטווח ארוך
היא ירידה גדולה יותר .כמובן שהכל תלוי
גם באירועים שיתרחשו כאן ובממשלה
 האם היא תיזום מדיניות דמוגרפית,תעשה סוויץ' בחשיבה ,ותעבור ממדיניות
פאסיבית של קליטת עליה לעידוד עליה
וחיפוש אחרי מקורות עולים ,תקדם
ותשפר את התשתיות שמביאות לאיכות
חיים טובה יותר ולגידול אוכלוסין .ככל
שאנשי מרכז וימין ימהרו להבין שאין
שום בסיס לחרדה הדמוגרפית שלהם,
כן ישוקם המחנה המתנגד להקמת
מדינה פלשתינית .ואם נשלב בין שיעור
היסטוריה לשיעור מתמטיקה  -בשנת
 - 1900היה בארץ ישראל מיעוט של 8%
יהודים מקרב תושבי המקום .ב– 1947היה
מיעוט יהודי של  ,33%היום אנחנו כבר
מדברים על רוב יהודי של כ– 60%עם חבל
עזה וכ– 67%בלעדיו והמגמה הזו הולכת
ומתקדמת .בין  1995ועד היום התקבע
מספר הלידות הערביות השנתי הממוצע
על  39,000בשנה ,ואילו מספר הלידות
היהודית עלה מ– 80.5אלף בשנת ,1995
ל– 112,000ילדים יהודים שנולדו בשנת
 .2007מדובר בעליה של  ,40%שנותנת
ביטוי מוחשי לרוח הגבית הדמוגרפית
המנשבת לטובת הציבור היהודי# .

ערביי
ישראל

יהודים

מרצים ליועצי רה"מ ,לשר הביטחון,
ובשנים שעברו גם בכנס הרצליה .ניתן
להגיד שמבחינה תודעתית שברנו
מונופול ,הכנסנו תחרות חופשית
לוויכוח הציבורי והיום ,להערכתי ,מספר
הולך וגובר של אנשים מרכזיים מבינים
שהם הּולכו שולל כל השנים הללו.
מה החשיבות של עבודת המחקר
שלכם?
אם תשתרש התודעה שלא משנה
כמה מיליארדים ישקיעו בישראל
ולא משנה כמה צה"ל ישתפר בסופו
של דבר הרחם הערבייה תנצח  -זה
מוציא את הרוח מהמפרשים .לעומת
זה ,ההבנה שהרוח הגבית הדמוגרפית
היא יהודית ולא ערבית תביא לעליית
סף האופטימיות ולא סף הפסימיות.
עליית סף האופטימיות גם מרחיבה
את האופציות העומדות לרשותנו -
האם בבואנו לדון בבעיות ביטחון לאומי
אנו באים עם זיעה קרה דמוגרפית על
עורפנו או האם נבוא עם גו זקוף מבחינה
דמוגרפית .כל מי שטוען שיש לוותר על
גיאוגרפיה יהודית כדי להציל דמוגרפיה
יהודית  -או שהוא מבצע טעות קריטית
או הטעייה מכוונת והמסקנה הברורה
היא שבנהוג למה שהיה נהוג לחשוב
הדמוגרפיה היא נכס ולא נטל.
11

לולא חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל
,משלימות עם ישראל ומודות להם
,כי שם ה' נקרא עליהם היה מעורר בהן יראת הרוממות
 וההשפעה,ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת
 רק החטא גרם.היתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח
 וכל מסבות העולם הנן אחוזות זו,ונתאחר הדבר אלפי שנים
 וחטא העגל ימחה לגמרי וממילא,בזו להביא את אור ה' בעולם
...'כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה
)' ד, אורות המלחמה,(הראי"ה קוק
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גליון  | 85אדר א' תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

ביצת ואדי מלחה בבקעת הירדן

על הפרשה כי  -תשא
הרב יוסף וייצן  -רב היישוב פסגות וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

הקול הגדול והקול הצנוע

ל

אחר המעמד המופלא בהר סיני
ניתנו הלוחות הראשונים אל משה.
"וְהַ ֻּלחֹת ַמעֲׂשֵ ה אֱֹלהִים הֵּמָה וְהַ ִּמכְּתָב
ִמכְּתַב אֱֹלהִים הּוא חָרּות עַל הַּלֻחת" (שמות
ל"ב ,ט"ז) .לוחות שכל עשייתם היא על ידי
הקב"ה  -גם האבן וגם הכתב .בשעה שניתנו
הלוחות כבר ידע הקב"ה שעומדים לוחות אלו
להישבר ,שהרי נתנם למשה בשעה שישראל
עושים את העגל .לאחר רדתו מן ההר רואה
משה רבנו את ישראל סביב העגל ,אולם הוא
אינו מחזיר את הלוחות למי שנתנם לו .הוא
לא שם אותם באוהל בצד עד שיצליח להוביל
את תהליכי התשובה שיביאו את עם ישראל
למדרגה הראויה לקבלת הלוחות.
חז"ל שואלים מה נשתנו לוחות ראשונים
שנשתברו ,מלוחות שניים שנתקיימו בידינו.
ועונים על כך" :לוחות ראשונות על שנתנו
בפומבי ,לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו.
וכאן אמר לו הקדוש ברוך הוא ,אין לך יפה מן
הצניעות ,שנאמר (מיכה ו‘) 'ּומָה ּדֹוֵרׁש ִמּמְָךּ ,כִי
אִם עֲׂשֹות ִמ ְׁשּפָט ו ְ ַאהֲבַת ֶחסֶד ,וְהַצְנ ֵ ַע ֶלכ ֶת'"
(מדרש תנחומא כי תשא סימן ל"א) .וכי לא צפה
הקב"ה שהלוחות הראשונים שניתנו בקול גדול
ישתברו .אם כן למה נתנם בדרך זו? ועונים על
כך שלא יכולים היו ישראל לקבל את הלוחות
השניים לולא שבירת הלוחות הראשונים .כך
גם בבריאת העולם  -רצה הקב"ה לברוא את
העולם במידת הדין .ראה שאין העולם מתקיים
ושיתף עימה מידת הרחמים .וכי לא יכול היה
מלכתחילה לברוא את העולם במידת הרחמים?
אלא כך הוא סדר הדברים .בתחילה יש לברוא
ירושלים
כניסת שבת 16:56
צאת השבת 18:08

תל אביב חיפה
17:01
17:10
18:09
18:10

במידת הדין ,ורק לאחר שנעשה ניסיון לברוא
את העולם ברמה הגבוהה של מידת הדין
והעולם לא יכול לעמוד בתביעה עליונה זו,
אזי ניתן לברוא עולם עם מידת הרחמים.
כך גם בנתינת התורה .הלוחות הראשונים
ניתנים מתוך קול גדול ויראה גדולה .הדברים
חוצבים לבבות" .קֹול ה' ַּב ּכֹ ַח קֹול ה' ֶּבהָדָר....
ּו ְבהֵיכ ָלֹו כֻּּלֹו אֹמֵר כָּבֹוד" (תהלים כ"ט) .אין
יכולת לעם ישראל להתנגד להופעה עוצמתית
זו .כפה עליהם הר כגיגית .אמירה גדולה זו
כובשת את העולם .ציפור לא מצייצת .כל
העולם כולו משתתק כשקול ה' מדבר .אולם
נתינת התורה לא תוכל להיקבע לאורך זמן
בלבבות רק על ידי קול גדול .הקול הגדול
הוא מרטיט את הלבבות אולם גם מפחיד.
כל אמירה גדולה היא מעוררת ויוצרת כבוד
אולם לא תמיד נוסכת ביטחון בשומעים שהם
מסוגלים לעמוד באתגר .העגל זהו ניסיון
בריחה מהתמודדות .קשה לעלות בהר .קל
יותר לעבוד לעגל .משה רבינו צריך לגייס
המון כשרון ועוצמה כדי לנסוך ביטחון בעם
ישראל שביכולתם לעלות להר .שעם ישראל
יכול לעמוד באתגר הגדול .הלוחות השניים
כבר נעשים מתוך שותפות שלנוְּ " .פסָל לְָך ׁשְנ ֵי
ֻלחֹת ֲאבָנ ִים ּכִָראׁשֹנ ִים" (שמות ל"ד א') .לוחות
שניים ניתנים ואיתם גם ברית שלוש עשרה.
שלש עשרה דרכים שהקב"ה סולל ,המלמדות
כיצד לשכנע אותנו שניתן לתקן ,שהמשימה
ניתנת להשגה למרות גדולתה ורוממותה .זהו
הקול הצנוע שאינו מאיים ,ולפעמים דווקא
המשך בעמ' 8

חברון
17:11
18:09

שכם
17:01
18:08

באר–שבע
17:13
18:11

חדשות ישע
גת עתיקה בדולב
גת עתיקה נתגלתה לאחרונה בתוך תחומי
היישוב דולב ,במסגרת הקמת פרויקט "שביל
סובב דולב".
הגת נמצאה סמוך לכרמי דולב של היום,
ומלמדת שגם בימי קדם גידלו התושבים באזור
גפנים בכרמים .הגת כוללת משטח דריכה ,בור
שיקוע ובור איגום ,אשר בתוכו גדל עץ אורן גדול.
היא נשתמרה היטב ,כך שברור כי גם בימי קדם
גידלו יהודי גוש גופנא  -כיום גוש דולב טלמונים

 גפנים בכרמים ,בדיוק במקומות בהם מגדליםגפנים כיום ,בבחינת "חדש ימינו כקדם".
"שביל סובב דולב" המוקם בימים אלו יאפשר
לכל החפץ בכך לטייל באתרים היפים בדולב
ובסביבותיה  -במעיינות ,בבריכות ,בצוק הנשרים,
בנחלים ,ביערות ,ובשלל אוצרות הטבע המצויים
בסביבתו הקרובה של היישוב .תושבי דולב
מקווים לחנוך את השביל לקראת חג הסוכות
הבא ,לציון חצי יובל להקמת היישוב# .

קבוצת מטיילים הוקמה לאחרונה לזכרם של
האחים שלמה וישי קרויזר ז"ל ממצפה יריחו,
שנהרגו בתאונת הדרכים הקשה שבה נהרגו
מלבדם עוד שניים מבני היישוב.
הטיול הראשון התקיים ביום שישי לפני
כשבועיים ,בארגונו של האח יצחק ,ובשיתוף
בית ספר שדה עפרה .בוגרים ובני נוער יצאו
לטיול באזור היישוב ,כשמטרתם יצירת קבוצה
שמטיילת בסביבה הקרובה ,לזכר שני האחים
שאהבו לטייל ,וניסיון ליצור קשר בין היישוב
לסביבתו הקרובה .בכוונת המארגנים ליצור
שיתוף פעולה עם יחידת החילוץ האזורית כדי

שיוכלו לעזור בעת הצורך למחלצים ,וכן לבצע
פרויקטים סביבתיים בסביבה הקרובה ליישוב -
ניקיון ,הקמת פינת תצפית ,יצירת שביל ועוד.
הקבוצה אמורה להיפגש אחת לחודש ,ובכל פעם
ללמוד על נושא חדש בסביבה הקרובה .לפרטים
 -בית ספר שדה עפרה # 02-9975516

מטיילים לזכרם

SMS
"רקטה נחתה בנגב המערבי אין נפגעים"
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יש"עמדה

ירושלים .לציטוט היא אמרה בתשובה לחבר
מועצת העיר ירושלים ניר ברקת שטען
כי מתרקם הסכם סודי על חלוקת העיר
ש"באנאפוליס נקבע שישראל והפלשתינים
ינהלו משא ומתן שבו יידונו כל סוגיות
הליבה ללא יוצא מן הכלל" .אבל ראש
הממשלה אהוד אולמרט ,עורך דין ממולח,
יודע 'לערבב' את המערכת הפוליטית
כך שתתאים לשרידותו הפוליטית .כלפי
השמאל הוא מציג משא ומתן אינטנסיבי,
כלפי הימין והחרדים הוא מנסה להרגיע
ומדגיש כי סוגיית ירושלים לא עומדת
על הפרק .יש כאלה שהאמירה הזו בלבד

מה עוד צריך?
בימים אלו יושבים נציגים ישראלים
ופלשתינים בחדרי חדרים ,פורשים את
מפת ירושלים על השולחן ופורסים אותה
לפרוסות .ירושלים הבירה ,העיר שחוברה
לה יחדיו כמאמר דוד המלך בתהילים ,עולה
על שולחן הניתוחים כדי לחלק אותה ,לאחר
שחוברה במלחמת התשועה בתשכ"ז.
דורות על גבי דורות של יהודים התפללו:
"ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון
בתוכה כאשר דיברת" .מדינת ישראל קמה,
אך יהודים לא יכולים היו לגשת להתפלל
על שריד בית המקדש ולשפוך שיחם
בכותל המערבי משום שבעיר העתיקה
שלטו הירדנים .בחסדי ה' ,במלחמת ששת
הימים העיר שוחררה ואוחדה מחדש ,וכך
יכולים היום יהודים להסתובב ולחיות
ברחבי עיר הקודש ,תחת ריבונות ישראלית
ללא חשש .שחרור ירושלים הביא רווחה
גם לתושביה הערביים .סקרים ומחקרים
מלמדים כי תושבי מזרח ירושלים מסרבים
בכל הסדר עתידי לחיות תחת ריבונות
פלשתינית ,ולא מוכנים לוותר על תעודת
הזהות הכחולה.
כל מי שלֵב יהודי פועם בקרבו חש את
הקשר והזיקה לירושלים ,מרגיש גם אם
לא תמיד מבין בתוך תוכם כולם יודעים
שירושלים היא מעל הכל .אבל בשבועות
האחרונים נציגים רשמיים ושליחים של
ממשלת ישראל מביעים מוכנות לוותר על
חלקים נרחבים מירושלים ובהם גם אזורים
בתוככי העיר העתיקה .האינדיקציות לכך
ברורות כשמש .הפלשתינים אומרים זאת
בפה מלא .מנהיגיהם מתבטאים כמעט
מדי יום ומדגישים כי אין שום משא
ומתן ללא ירושלים" .תהליך המשא ומתן
התחיל והוא נוגע בכל סוגיות הליבה  -בהן
סוגיית הגבולות ,סוגיית הפליטים וסוגיית
ירושלים" ,אמר בשבוע שעבר אבו–מאזן
בתום פגישתו עם שר החוץ הצרפתי,
ברנאר קושנר ,שהגיע לביקור בישראל
וברשות כדי לשמוע על ההתקדמות
במשא ומתן מאז ועידת אנאפוליס .כמה
ימים קודם לכן אמר אבו עלא ,ראש
המשלחת הפלשתינית במשא ומתן כי כל
נושאי הליבה יונחו על שולחן המשא ומתן
ללא יוצא מן הכלל וללא קדימות לאחד
הנושאים על משנהו .בכיר פלשתיני אחר
הודה בשיחה עם ה"ג'רוזלם פוסט" שאכן
מדברים על חלוקת ירושלים בשיחות
החשאיות.
ולא רק הפלשתינים .העיתון "מקור
ראשון" פירסם בשבוע שעבר כי שרת החוץ
ציפי לבני שמובילה את המהלך הודתה
באוזני דיפלומטים זרים כי בשיחותיה עם
אבו–עלא אכן דנים בכל נושאי הליבה ,כולל

בימים אלו יושבים נציגים
ישראלים ופלשתינים בחדרי
חדרים ,פורשים את מפת
ירושלים על השולחן ופורסים
אותה לפרוסות .מתכננים איך
לחלק את העיר שחוברה לה
יחדיו .הפלשתינים מצהירים
על כך בריש גלי ,ושרת החוץ
מעדיפה לאשר זאת במרומז,
אבל יש כאלה שמעדיפים
לטמון את הראש בחול ולהאמין
להצהרותיו המפוקפקות של
ראש הממשלה .איזה עוד הוכחה
צריך לסכנה הברורה והמיידית
שמרחפת על ירושלים?

מספיקה להם כדי להמשיך ולתחזק את
הקואליציה ואת הממשלה בזמן שנציגיה
משתתפים בדיונים סודיים על ירושלים
ולמעשה להוות גשר פוליטי שמאפשר
גיבוש הסכם .כאשר יושג ההסכם לאולמרט
כבר לא יהיה צורך בהם ,אך אז התפטרותם
מהממשלה כבר לא תוכל לעצור את הסכנה
כפי שכבר קרה בעבר.
אפילו העובדה שהמשא ומתן מתנהל
תחת אש ,שצוותי המו"מ נועדים בשקט
ועל מי מנוחות בזמן שבשדרות ילדים
מאבדים את רגליהם ,ואזעקת צבע אדום
נשמעת מדי כמה שעות  -לא מדליקה
אצלם נורה אדומה.
ההוכחות לכך שמתקיימות שיחות על
ירושלים נמצאות על השולחן .ירושלים
עצמה נמצאת על שולחן הניתוחים .לא
מונח כאן אקדח מעשן ,אלא כזה שיורה
רשפי אש .מה עוד צריך? חלוקת ירושלים
בהיבט הביטחוני פירושה ריבונות חמאס
במרחק מטרים ספורים מכיכר ציון
שמשמעותה המיידית היא טילים וירי נשק
קל מהשכונות הערביות לעבר רחביה ,בית
הכרם ,וקטמון .אין מערב העיר ללא מזרח
העיר .חלוקת ירושלים פירושה אזעקת
צבע אדום במשכן הכנסת ,בבנייני האומה,
במדרחוב בן יהודה ובתחנה המרכזית.
אבל חשוב גם לדעת את עיקר
העיקרים .מאבקנו אינו על שטח ,ולא על
מרחב שליטה בלבד .הפלשתינים מבינים
היטב שירושלים זה הלב שבאיברים .שמי
ששולט בירושלים ובהר הבית ,מי שקובע
בה את בירתו ,הוא זה שינצח בסופו של
דבר במאבק על ארץ ישראל כולה .חבל
מאוד שיש אנשים יראי שמים ,המחוברים
לתורת ישראל ,שפועם בקרבם לב יהודי,
שלא מבינים זאת .הם הגשר שעליו צועד
אהוד אולמרט לחלוקת ירושלים ,בירת
ישראל# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
ה"אבני נזר"  -הרב אברהם בורנשטיין

"מצווה גדולה לקנות נחלה בארץ ישראל"

ה

את גאונותו של המחבר ואת בקיאותו הרבה בכל
חלקי התורה ונאות הדשא  -על התורה והמועדים.
האדמו"ר התפרסם רבות באהבתו לארץ ישראל
ופעולותיו ליישובה .הוא פסק להלכה שמצוות
יישוב ארץ ישראל איננה רק להתגורר בה ולקנות
עוד ועוד נחלות אדמה ,אלא לדעתו עיקר מצוות
ישיבת ארץ ישראל היא להתפרנס ממנה ולא
להצטרך לחוץ לארץ .כמו כן לא נרתע מלפסוק
שאין להמתין עם העלייה עד שישיגו רישיון
אלא יעפילו ויעלו .וכך כתב בספרו 'אבני נזר'
בתשובה לשאלה "בדבר אשר מקרוב נתרבו קוני
האדמה בארץ ישראל אשר במשך איזה שנים
יוכלו להתפרנס ממנה הכשר הדבר למיעבד הכי
ומחויבים אנו לעשות כן אם לאו?" תשובתו של
ה'אבני נזר' הייתה" :מצווה גדולה להשתדל אצל
הממשלה ליתן רשות לקיבוץ אנשים לעלות שזה
ודאי בכמה עניינים :א .לגוף העלייה שתהיה
חופשית .ב .הישיבה שמה לקיום המצוות בכלל,
ובייחוד למצוות התלויות בארץ כי לא הורגלו
בהם ,ואם יהיו הרבה מישראל הכשרים ,איש
את רעהו יעזורו וגו' .ג .לעניין קדושת הארץ
וברכותיה ,כי ע"י קיום המצוות בא"י תתרבה
קדושתה ...ואפילו להאנשים היושבים בחו"ל
הוא מצווה גדולה לקנות נחלה בא"י ובפרט אם
יהיה מזה פרנסה אף אם ישבו בחו"ל נחשב קצת
כאילו יושבים בארץ ישראל".
האדמו"ר גם היה 'נאה דורש ונאה מקיים'
ושלח את בנו ואת חתנו לארץ ישראל בשנת
תרנ"ח ( )1898על מנת לקנות שם שטח אדמה
גדול ולייסד ישוב של יראי ה' ,אלא שהדבר לא
עלה בידם מאחר ובבואם לארץ יצאה הגזירה
מאת הסולטאן הטורקי שלא למכור ליהודים
נחלות בארץ ישראל ,וראה בזה שמן השמים
מעכבים; ומספרים חסידים שעשה בביתו קניין
ארץ ישראל על ידי לימודו וברור ההלכות
במצוות התלויות בארץ .רעיונותיו בעניין מצוות
ישוב ארץ ישראל נעשו אהודים בין חסידיו והיו
לשיחת היום בפיהם .מספרים שיום אחד בא
אליו סוחר עצים ידוע וסיפר כי עשה חוזה עם
אחד הסוחרים מדנציג והתחייב לשלוח לו עצים
ברפסודות על פני נהר הווייסל ליום קבוע .ועתה
מחמת שאין מים בווייסל לא יוכלו העצים להגיע
לדנציג ליום המיועד ,ויישאר בלי משען לחם כי
כל הונו והונם של אנשים אחרים הושקע בעצים
הללו .וביקש עזרתו של הרבי .דחפו האדמו"ר
בשתי ידיו החוצה ואמר לו' :ומה אתה רוצה
ממני שגם מים על פני הווייסל אתן?' והאיש הלך
ממנו במר נפשו .אך טרם התרחק הסוחר בחצר
רץ אחריו האדמו"ר ואמר לו ,אם יש ביכולתו
לתת ששת אלפים רובל למען ישוב ארץ ישראל
 יהיו העצים במועד הקבוע בדנציג .הסוחר לאהתמהמה ומיד סילק במזומנים את הסכום הזה
והמים בווייסל הלכו וגאו והעצים הגיעו בזמנם
לדנציג .עוד סיפרו שבכל פעם שקיבל איזו מתנה
מארץ ישראל זלגו עיניו דמעות מרב שמחה.
מספרים חסידיו שבשעת פטירתו ,כמו בימי
חייו ,אפף אותו הוד קדושה והייתה דעתו צלולה
עליו ועמדו מסביב מיטתו בנו יחידו וחתנו
ונכדיו .כשראה אחד מנכדיו שקצה רגלו האחת
נשמטה ותלויה מחוץ למיטה ניגש ורצה להרימה
ולהניחה כולה על המיטה ,רמז לו הגאון הגוסס
בתנועת ראש בלבד שלא יגע בו כדין "גוסס אין
מזיזין אותו" ואסף את רגלו בעצמו אל המיטה.
ובעוד שפתיו דובבות "מקבץ נידחי עמו ישראל"
הוציא את נשמתו בנשיקה ,בי"א באדר א' תר"ע

רב אברהם בורנשטיין זצ"ל ,בעל ה'אבני
נזר' נולד בבנדין ,בשנת תקצ"ט ()1839
לאביו הגאון רבי זאב נחום זצ"ל בעל
'אגודת אזוב' ,שהיה מצאצאי הרמ"א והש"ך,
ולאימו הצדקת דובריש לבית ארליך .האב,
מגדולי חסידי קוצק שישב לימים על כסא
הרבנות באלקיש ובביאלה התפרסם בשעתו
כמרביץ תורה מן המעולים שבכל הדור והעמיד
תלמידים הרבה .כישרונותיו של אברהם הצעיר
נתגלו בו בגיל מוקדם מאוד בצורה בלתי רגילה.
כשהחל הפעוט לדבר הבחינו הסובבים אותו
שתפיסתו מהירה והבנתו עמוקה בכל דבר וזכרונו
מפליא .בהיותו בן שנתיים הראה לו אביו בפעם
הראשונה את סדר האלף בית עם התנועות ,ומיד
ידע הילד להכיר כל אות ואות וכל תנועה ולקראן
בשמן .לאחר ארבעה שבועות בלבד כבר יכול היה
להתפלל בסדור כראוי ,וכשמלאו לו שלש שנים
היו לוקחו אביו אל שיעורו עם בחורי הישיבה.
כשהיה בעל ה'אבני נזר' בן שש ,כבר היה מלמד
בחורי ישיבה שיעור בבקיאות ובחריפות ,והיו
שבעי רצון מלימודו .לעת זקנותו היה מזכיר מפעם
לפעם מן הדברים שחידש אז לאותם התלמידים
שהיו מבוגרים ממנו בשנים רבות .בהיותו בן
שמונה דרש דרשה לפני גדולים ובקיאים ויצא
לו שם בכל הסביבה לתהילה עד שנקרא "העילוי
מאלקיש" .בגיל עשר סיים את הש"ס כולו .אף
על פי שנתפרסם כ"עילוי" עוד בהיותו נער צעיר
הדבר לא פגע במידת ענוותנותו ,ולא קלקל
את התמדתו והמשיך לחשוב עצמו לנער פשוט
בעלמא .בהיותו בן ארבע עשרה ביקשו שלושה
מגדולי הדור לקחתו להם לחתן :האדמו"ר רבי
חיים מצאנז ,חידושי הרי"ם מגור והאדמו"ר הזקן
מקוצק שזכה לבסוף בחתן המוכשר .מאז נעשה
חתנו של האדמו"ר הקדוש מקוצק נקשרה נפש
העילוי הצעיר בנפש האדמו"ר הזקן .האדמו"ר
מקוצק היה לו לא רק לחותן אלא גם לאב ומורה
דרך בתורה ובחסידות והוא נעשה תלמידו וחסידו
המובהק של חותנו לכל ימי חייו .חותנו נהג לומר
שלחתנו ,ה'אבני נזר' ,ישנו המוח והנשמה של
המהר"ל מפראג ועל כן יש לשמור עליו שלא
תקרה לו שום תקלה ושלא יקלקל את המדרגה
הגבוהה .תקופת השנים הללו שדר בכפיפה אחת
עם חותנו האדמו"ר הקדוש מקוצק היא הברוכה
ורבת הרושם בחייו של העילוי והגאון הצעיר
ובכתביו ציין מספר פעמים את התקופה בבית
חותנו כ''שבע שנים הטובות''.
בשנת תרי"ט ( )1859נסתלק האדמו"ר הזקן
וה'אבני נזר' נשאר סמוך על שולחן חמותו
הרבנית עוד כארבע שנים .לאחר פטירת חותנו
ורבו  -האדמו"ר מקוצק ,נעשה הרב בורשטיין
הצעיר לתלמידו וחסידו של האדמו"ר הראשון
מגור ,בעל חידושי הרי"ם ,ונהג לנסוע אליו מעת
לעת .לאחר שמקורות פרנסתה של המשפחה
הלכו ופחתו נאלץ לחפש לו מקור למחייתו
ולמחיית ביתו .באותו הזמן התפנתה משרת
הרבנות בעיר פארצווא ובשל אילוצי הפרנסה
נאות לקבל את המשרה .בגיל  24עלה לראשונה
לכס הרבנות .מספר שנים מאוחר יותר התמנה
לרבה של העיירה קרשנעוויץ ולאחר תקופה לא
ארוכה ,בעקבות לחצים גדולים הסכים ,בשנת
תרמ"ג ( ,)1883לקבל עליו את עול האדמו"רות
בסוכוצ'וב שם ישב כ– 30שנה ,הקים בה ישיבה
והנהיג את הקהילה הקדושה .חיבוריו העיקריים
היו :אגלי טל  -על מלאכות שבת ,אבני נזר  -שו"ת
המחולק לפי ארבעת חלקי השולחן ערוך ,ומוכיח
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( .)1910נכדו שמואל אברהם בורנשטיין ,עלה עם
הוריו לארץ מסוקולוב בשנת תרצ"ד ( )1934והיה
סמל בחטיבת גולני במלחמת השחרור .בל"ג
בעומר ,י"ח באייר תש"ח נפל בהגנה על הקוצרים
בשדות תל–עדשים .שמואל אברהם הובא
למנוחת–עולמים בבית–הקברות הצבאי בנחלת–
יצחק .נכד אחר של האדמו"ר הוא יבדלט"א הרב
שבתי אברהם הכהן רפפורט העומד כיום בראש
ישיבת 'שבות ישראל' באפרת# .
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קדושת הארץ

מאת הרב אהוד אחיטוב ,ממכון התורה והארץ

מלאכות בקרקע הנכרי בשביעית בזמן הזה
ממון  -נכלל הדבר בתוך ההגדרות ההלכתיות
של פיקוח נפש (שבת הארץ פ”א הי”א אות א הע’
 .)9 - 8אולם לדעת רש”י (סנהדרין כו ע”א ד”ה
ארנונא) ותוס’ (סנהדרין כו ע”א ד”ה “משרבו” בפירוש
ראשון ,גיטין סב ע”א ד”ה אין עודרין) סיבת ההיתר
נעוצה בכך ששביעית בזמן הזה נוהגת רק

אחת ההשלכות היוצאות מהעובדה
ששביעית נוהגת מדרבנן היא היתר מלאכות
בקרקע הנכרי בזמן הזה .הבסיס לדיון זה
הוא היתרו של רבי ינאי לאנשי דורו לזרוע
בשביעית ,היתר שבעקבותיו קבעו חכמים
שאנשים שאספו יבול בשביעית על סמך היתר
זה כשרים לעדות ,ואין דינם כסוחרי שביעית
הפסולים לעדות (עפ”י סנהדרין כ"ו ע”א) .הרקע
להיתר היה גזירת הרומאים ששלטו אז בארץ
 שחייבו את בעלי הקרקעות היהודים לדאוגלהם למזון לחייליהם ,ובשל כך נאלצו לחרוש
ולזרוע לזון את חיילי המלכות (רי”ף ב”ב ה’ ע”ב
בדפי הרי”ף ,רמב”ם הל’ שמיטה ויובל פ”א הי”א) ,או
במקרה שהמלך דרש מס דווקא מהתבואה
(רש”י סנהדרין שם ד”ה ארנונא ,תוס’ גיטין סב ע”א

ד”ה אין עודרין בתירוץ א’) ,ויש שביארו שהוא דרש
מהם לחרוש ולזרוע כדי להחזיק בקרקעות
(שו”ת מהרי”ט ח”ב סוף סי’ נ"ב).
ההנחה היא שאם מדובר בפיקוח נפש
גמור לא היה צורך בהיתרו של רבי ינאי .כיוון
ש”פשוט שאם יש סכנת נפשות בדבר  -מותר
גם בשביעית שהיא מן התורה” (הגראי”ה קוק
זצ”ל שבת הארץ פ”א הי”א אות ב) .ואם אין מדובר
בפיקוח נפש ,נשאלת השאלה על סמך מה
התיר רבי ינאי להם לעבור על איסורי תורה
בשביעית?! אכן ,יש שביארו שהמצב גרר
אחריו מאסרים הגובלים בפיקוח נפש ועל סמך
זה קבע רבי ינאי“ :פוקו וזרעו בשביעית משום
ארנונא” (תוס’ שם ד”ה משרבו) .חלק מהמפרשים
ביארו שההיתר הוא משום שזריעה הנעשית
רק לצורכי המלך הנכרי ואינה לצרכיו האישיים
של הזורע  -אינה אסורה מן התורה ,לפיכך
כשהמלך כופה אותם על כך הדבר מותר ,או
שכאשר הגויים אונסים את כלל הציבור בענייני

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

שבוי במדינה
ידידותית  23שנה!
יונתן פולארד
בכלא האמריקני

8136
עד מתי?

יום!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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מדרבנן .וכתבו התוס’ (גיטין שם) שכיוון שחובת
השביעית נוהגת בזמן הזה רק מדבריהם ,לפיכך
התירו לישראל לעבוד בקרקע הנכרי בשביעית
אף משום אונס ממון (לביאורים נוספים ראה
בהרחבה שבת הארץ פי”א הי”א) .שיטה זו הייתה
אחת מאבני היסוד של היתר העבודה לאחר

מכירת הקרקע לנכרי .כלומר ,שכיוון שהקרקע
נמכרה לנכרי מעמדה כשדה של נכרי ,ומותר
לישראל לעבוד בה בימינו שחובת השביעית
היא מדרבנן .אלא שלא רצו להשתמש בהיתר
זה אלא במלאכות האסורות מדרבנן (עפ”י שבת
הארץ פ”ח ה”ח אות ה)# .
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הקול הגדול והקול הצנוע
הוא ,הקול הרגוע ,הקטן ,המסתיר את העוצמה,
יכול לנגוע במקומות סמויים ופנימיים שהקול
הגדול הדחיק .וכך גם בימינו .ההתגייסות
להמשך שיבת עם ישראל לארצו מלווה
בקולות שונים .הדור הראשון שהקים את
המדינה היה דור של קול גדול ,של אמירות
גדולות וברורות .היתה הרגשה של כפיית הר
כגיגית ,של אין ברירה  -אם לא נקים מדינה,
לא יהיה פתרון לעם היהודי .אולם עתה יש
הרגשה שאולי עומדות בפנינו ברירות אחרות.
מנסים לברוח לעגל הזהב ולמצוא פתרונות
שלא מחייבים מאמץ גדול .יתכן שצריכים אנו

המשך מעמ' השער

להתגייס ,כמו משה רבנו ,ולהשמיע את הקול
הגדול בדרך צנועה ,בדרך שיכולה לנסוך את
הביטחון שאנו כעם מסוגלים לעמוד באתגר.
ההתיישבות ביהודה ושומרון פרצה גדרות
בקול גדול ובתביעה גדולה .יתכן שהצלחתנו
אינה תלויה רק בהמשך האמירות בקול
גדול ,ומוטל עלינו גם להסתובב מעיר לעיר
ומכפר לכפר ולחדור אל הלבבות בקול צנוע
אך ברור ונוסך ביטחון .על כך אנו יושבים
בימים אלו במועצת יש"ע במתכונתה החדשה
ומחפשים כיצד יש להשמיע את אותו קול,
ובעז"ה נעשה ונצליח# .

˙Ó‡· ‡Â‰ Â˘Ú Ì‡‰
øÚ¯‰ ˘È‡‰
øÏÂ‡˘ ˙‡ Ï‡ÂÓ˘ ‡˘ Ì‡‰

˙ÂÈÎ¢˙ ˙Â‡ˆ¯‰ Ú·¯‡ — ÈÏ˘ ÌÈ¯Â·È‚‰
„ÈÙÏ ¯È‡È Ï˘ ˙˜˙¯Ó‰ ˙Â‡ˆ¯‰‰ ˙¯„Ò ÍÂ˙Ó
ÂÈ¯Â·È‚ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÁÈÏˆÓ „ÈÙÏ ÆÍ¢˙‰ È¯Â·È‚ ÏÚ
ÌÈÓ˘ÂÂ ÌÈÈÁ ÌÈ˘‡ ∫Â· ÂÏÈÁ˙‰˘ ÌÂ˜ÓÏ
˘ÂÒÚÎ ¨Â‡˘ ¨Â·‰‡ ¨˙‡Ê‰ ı¯‡· ¨Ô‡Î Â··Â˙Ò‰
‰‡È¯˜ ˙ÂÚÈˆÓ ¯ÙÒ· ˙Â‡·ÂÓ‰ ˙Â‡ˆ¯‰‰ ÆÂ·¯Â
ÆÌÈ·Â‰‡‰ Í¢˙‰ È¯ÂÙÈÒ· ˙ÙÁÂÒÂ ‰˘È‚ ¨˙È˘„Á
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או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים יוגרלו
פרסים ממוצרי גוש קטיף.
הפתרון לתשחץ יתפרסם
מיום ג' הקרוב באתר

www.myesha.org.il

פתרון החידה מהשבוע שעבר :היישוב טל מנשה.
היישוב שוכן בחבל ארץ ייחודי ומרהיב בלב צפון השומרון ,בגוש ריחן סמוך
לכביש חוצה ישראל .טל מנשה הינו ישוב קהילתי–תורני המונה כ– 70משפחות,
חלקן נמנות על ותיקי הארץ וחלקן משפחות עולים חדשים מצרפת ,ארגנטינה
ושוויץ .תושבי המקום מנהלות אורח חיים קהילתי דתי ושואפות לחיות ברוח התורה
והמצוות.תחומי העיסוק של התושבים מגוונים מאוד ובהם :טכנאים,הוראה ,בטחון,
מחשבים ,מנהלה ועוד .בישוב קיימים מקווה ,ביכנ"ס ,בית מדרש סביבתי ,שיעורים,
חוגים ואירועים קהילתיים .כמו–כן מצויים בו מעון ,שני גני ילדים ,ביה"ס היסודי
"טללי אורות" ,ומדרשה לבנות .האקלים הנפלא והנוח השורר באזור כל ימות השנה
משרה על התושבים שלווה ורוגע ומעצים את חווית המגורים במקום.
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יָׁשְבּו ּכַּמָה ּב ַחּוִרים וְלָמְדּו ּבִגְמָרֹות ּג ְדֹולֹות.
"הַּב ַחּוִרים לֹומְִדים ּב ַיְׁשִיב ָה ּב ְ ַמהֲל ָך הַּיֹום
ּובַל ֵילֹות יְׁשֵנ ִים ּכ ָאן"ׁ ,שּוב הִ ְסּב ִיר ל ְמּול ַמּב ָטֹו
ׁשלָהֶם ֹלא ּפָׁשּוט
הַּתֹוהֶה ׁשֶל אֹוִריאֵל" .הַ ַּמצָב ֶ
ּבִכְל ָל .הַּצָב ָא ֹלא ַמּתִיר לְחַּב ֵר אֶת הַּמָקֹום
ׁשמָל אֹו לְטֶל ֶפֹון וְלָכ ֵן הַּד ֶֶרְך הַּיְחִיד ָה
לַחַ ְ
לְתְַקׁשֵר עִם הַעֹול ָם ּב ַחּוץ הִיא עַל–יְֵדי ַמכְׁשִיר
ֶקׁשֶר יָחִיד ׁשֶנ ִ ְמצָא ּפה" ׁשּוב חִּיֵיְך לְעֶב ְרֹו ׁשֶל
מהַּב ַחּוִרים יֶׁשְנ ָם ּכ ָאן
אֹוִריאֵל" .אֲב ָל חּוץ ֵ
ּכְׁשִיׁשָה חֲי ָיל ִים ׁשֶׁשֹומְִרים עַל הַּמָקֹום וְהַיַחַס
ׁשב ִים הּוא חֲב ִֵרי וְחָם .הֵם
ּב ֵינ ֵיהֶם לְב ֵין הַ ִּמתְּיַי ְ
ׁשּב ָתֹות ּבַּמְִדָרׁשָה
אֹוכְל ִים ּב ְיַחַד וְאַף ַמעֲב ִיִרים ַ
ּתּכ ֵל ְסב ִיבֹו ו ְנ ִיּסָה לְהָב ִין
ּב ְיַחַד ."...אֹוִריאֵל הִ ְס ֵ
אֶת ֶרצ ֶף הַאֵירּועִים" .הַאֱמֶתָ ",אמַר ׁשּוב,
ׁשּכֹל עִנ ְי ָין הַָקמָת הַּי ִיׁשּוב הַּז ֶה הָי ָה ּבְטָעּות,
" ֶ
נ ִיסּו ל ִיצֹור הַ ָסחָת ּדַעַת ּכ ְֵדי לְהִָקים אֶת
ׁשְבּות–ָרחֵל ...אֲב ָל אֵיכְׁשֶהּוא אֲנָׁשִים חֲדּוֵרי
אֱמּונ ָה וְעְַקׁשָנ ִים הֶחְל ִיטּו לְהִילָחֵם גֹ ַם עַל
הַּמָקֹום הַּז ֶה" "...אָז אֵיְך קֹוְראִים לַּמָקֹום
ׁשאַל אֹוִריאֵל ּבְסְַקָרנּותּ" .ובְכ ֵן ,אֶת
הַּז ֶה?" ָ
ז ֶה ִּתצְטֵָרְך לְג ַלֹות ּב ְעֹוד ּכַּמָה ׁשָנ ִים ...אַּתָה
מּוכ ָן?"

אוריאל נשאב לתוך תמונה ישנה שהוא
מוצא בבית סבו ,ומתברר לו שהוא חזר בזמן.
הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי המספר לו כי
הם יוצאים למסע ביהודה ,שומרון וחבל עזה.
הפעם אוריאל ושוב מוצאים את עצמם שוב
בהיאחזות השנייה שקמה בעקבות הפיגוע
באוטובוס ליד שילה.
הַ ַמעְֲרּבֹול ֶת ּפָלְטָה אֶת אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב
עַל מְַרב ָד עֵׂשֶב י ָרֹוקַ .מּב ָט חֲטּוף הִ ְסּפִיק
ל ְאֹוִריאֵל ּכ ְֵדי ל ְז ַהֹות אֶת הַּמָקֹום .הּוא זָכ ַר
ׁשּבַּפַעַם הַּקֹוֶדמֶת
ׁשּכְב ָר הָי ָה ׁשָם .לַמְרֹות ֶ
ֶ
ׁשּב ִיֵקּר ּבֹו הּוא הָי ָה חָׁשּוְך .הּוא ֹלא י ָכֹול
ֶ
הָי ָה לִטְעֹות ּבָּנֹוף הַּמְַרׁשִים ׁשֶנִפְַרׂש ִמ ְסב ִיבֹו.
ּב ְ ַמּב ָט ׁשֵנ ִי עַל הַּמָקֹום הּוא ּג ִיּל ָה ּכ ִי עֹוד ּדָב ָר
ׁשזְָרחָה ּבִמְֹלא
ׁשמֶׁש ֶ
ׁשּתָנ ָה ׁשָם ִמלְב ַד הַ ֶּ
הִ ְ
הֹוד ָה עַל ָראׁשֵיהֶםּ .כ ַ ָמּה ִמב ְנ ִים ְקטַנ ִים עָמְדּו
ּבְל ֵב הַּגִבְעָה הַּׁשֹומֶמֶת ּובְמְֶרּכָז ָם עָמַד ִמב ְנ ֶה
ְקצַת יֹותֵר ּג ָדֹול" .הַּי ִיׁשּוב הַּז ֶה עֲַדי ִין ֹלא מּוּכ ָר
ע"י הַָרׁשּויֹות ,אְַך יֶׁשְנ ָם ּכַּמָה ּב ַחּוֵרי יְׁשִיב ָה
ׁשהִֵקימּו ּפֹה מְִדָרׁשָה עַל
מִיׁשִיב ַת ּב ֵית אֵל ֶ
ׁשהָי ָה נֶהַג הַאֹוטֹוּבּוס
ׁשְמֹו ׁשֶל יִצְחַק רֹופ ֵא ֶ
ׁשהָי ָה ּפֹה" ָ -אמַר ׁשּוב.
ׁשֶנֶהֱַרג ּבַּפִיגּועַ ֶ
אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב נִכ ְנ ְסּו ל ְתֹוְך הַּמְִדָרׁשָהּ .בִפְנ ִים
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