סיפורו של מקום פורים בחברון

ח

ג הפורים מעורר עניין מיוחד
בחברון .לכאורה ,ברור שהעיר
היתה מוקפת חומה בימי
יהושע בן נון ,שהוא 'התאריך הקובע'
לענין קריאת המגילה בפורים .חברון
כעיר מלוכה מבוצרת נזכרת כבר בספר
במדבר (י"ג) ובספר דברים" :עִָרים ּגְֹדֹלת
ּׁש ָמי ִם" ,א' כ"ח .בספר יהושע
ּובְצּוֹרת ַּב ָ
נזכרות מספר מלחמות על חברון" :וַּיַעַל
ׁש ַע וְכ ָל י ִׂשְ ָראֵל עִּמֹו ֵמ ֶעג ְלֹונ ָה ֶחבְרֹונ ָה
י ְהֹו ֻ
וַּי ִ ָּלחֲמּו ָעלֶיהָ .וַּי ִ ְלּכְדּוהָ וַּי ַּכּוהָ ְלפִי חֶֶרב וְאֶת
ַמ ְלּכָּה וְאֶת ּכָל עֶָריהָ( "...י' ל"ו) ,ולאחר מכן
בפנייתו של כלב (י"ד י"ב) "ו ְ ַעּתָה ּתְנ ָה ּלִי
אֶת הָהָר הַּז ֶהּ ...כִי עֲנ ִָקים ׁשָם וְעִָרים ּגְֹדלֹות
ׁש ַע וַּיִּתֵן אֶת ֶחבְרֹון
ְּבצֻרֹות ...וַיְבְָרכ ֵהּו י ְהֹו ֻ
ְלכָלֵב ּבֶן י ְ ֻפּנ ֶה לְנ ַ ֲחלָה ."...בנוסף לכך ,חומות
חברון נחשפו בחפירות ארכיאולוגיות ,הן
בחפירות המשלחת האמריקאית לפני 50
שנה והן בחפירות רשות העתיקות לפני 8
שנים .אם כך ,לכאורה ,ברור שחברון היא
עיר מוקפת חומה ,ויש לקרוא בה מגילה
בט"ו באדר ,כמו בירושלים .אך המשנה
בערכין (ט' ו') המונה את הערים המוקפות
חומה מימות יהושע ,אינה מונה את
חברון ,ולמעשה ,נוהגים בחברון כעיר ספק
מוקפת חומה .מדוע?
הרדב"ז (ר' דוד בן זמרא ,שחי במצרים
ולאחר מכן בצפת לפני כ– 500שנה) פסק

בספרו" ,שו"ת הרדב"ז"( ,חלק ב ,סימן
תרפא) שבחברון יש לנהוג פורים רק ביום
י'ד באדר ,משום שחברון היתה גם עיר
מקלט .על פי התלמוד במס' ערכין (ל"ג),
לעיר מקלט אסור שתהיה חומה ,על–מנת
שלרוצח בשגגה תהיה אפשרות להכנס
לעיר במהירות ובלי עיכובים .את הסתירה
לפסוקי המקרא תרץ הרב יהוסף שווארץ,
בעל 'תבואות הארץ' ,בהשערה שבחומתה
של עיר מקלט נעשו פרצות ,כדי לאפשר
כניסה קלה ומהירה ,ועיר שחומתה
'עמדה להיסתר' ,דהיינו שתוכננו בה
פרצות  -נחשבה כעיר שאינה מוקפת
חומה .לעומת זאת ,הרב חיים יוסף דוד
אזולאי (חיד"א) ,שהיה תושב חברון ,כתב
בספר 'ברכי–יוסף' שבחברון נהגו משנים
קדמוניות לחגוג את פורים יומיים ,וכן

נצר אריאל "תכף לעקירה  -נטיעה"

ת

תוכניות הכוללות עשייה לאומית חברתית
משמעותית ,ולא פתרון מגורים גרידא.
בסופו של דבר ,כשליש מתושבי
הישוב בחרו לקבוע את עתידם בעיר
אריאל והיתר פנו להקמת חבל יישובים
חדש באדמת חלוצה .מוסדות המדינה
סרבו לבנות אתר מגורים זמני באריאל,
ותנועת ההתיישבות 'אמנה' הרימה
את הכפפה והקימה אתר קראוונים על
שטח שהוקצה ע"י עיריית אריאל .תהליך
הקמת האתר ארך כשבעה חודשים אשר
במהלכם התגוררו יוצאי הישוב במגורי
התלמידים בישיבת קרני שומרון.
כיום ,לאחר שעברו למעלה משנתיים
וחצי מהגירוש ,עדיין מנועים החברים
מלבנות את בתי הקבע באריאל ,עקב
ההקפאה הגורפת שגזרה ממשלת
אולמרט.
למרות הקשיים ,חייה התוססים
ותחומי פעילותה של הקהילה רחוקים
מאוד מקיפאון :במרכזם ניצבת ישיבת

ושבי נצרים ,אחרון הישובים
בחבל עזה ,נעקרו מיישובם
בדמע ופניהם אל הלא
נודע .עד ליום הגירוש נמנעו התושבים
בקפדנות מלקיים כל מגע עם מובילי
העקירה .ימים אחדים לפני הגירוש
הונחה לפתחם הצעה מהמרכז
האוניברסיטאי אריאל בשומרון ,לשכן
את יוצאי הישוב במעונות הסטודנטים
ובמתקני הקמפוס וכך היה .ליל
הגעתם לאריאל בסיומו של יום הגירוש
המתיש ,לא יישכח .המוני מבוגרים ובני
נוער מהעיר ומישובי הסביבה קיבלו
את פני הבאים בחיבוק תומך ובשירה
נרגשת ,במאכל ובמשקה .אירוע מכונן
זה חיבר באחת את נפשות המגורשים
אל בירת השומרון.
נאמנים לקביעה ש"תכף לעקירה -
נטיעה" בחרו אנשי נצרים לקום מתוך
ההפיכה ובעודם כואבים החלו בדיונים
אינטנסיביים אודות התוכניות לעתיד -
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נעם ארנון

כל האזור המחובר ברצף של בתים סמוכים
למערת המכפלה דינו כחברון ,ולפי
המבואר לעיל ,מעיקר הדין דינו כ'מוקף'
גמור .אמנם בפועל נהגו להחשיב את
חברון כעיר ספק מוקפת ,אך נראה שזהו
ספק הקרוב לודאי( .מקורות רבים נוספים
ניתן למצוא במאמרו של הרב יהודה זולדן
באתר של ישיבת בית אל).
למעשה ,עפ"י פסק הרב דב ליאור
שליט"א ,קוראים בי"ד בברכה ,ובט"ו בלי
ברכה ,וכן נוהגים בשאר דיני הפורים.
תושבי קרית ארבע– חברון נהנים
ממצב זה  -וחוגגים פורים וסעודת
פורים כהלכתם יומיים בכל שנה ,דבר
שיהודים רבים היו שמחים לאמץ .בכל
אופן ,כולם מוזמנים לבוא 'להשלים'
את פורים בחברון! #

נפסק ב'שערי תשובה' (סימן תרפ"ח).
במאמר שפרסם הרב עידו אלבה
נכתב כי לפי ראשונים רבים הגדרת "עיר
מוקפת" לענין מגילה אינה זהה להגדרת
"מוקף" לענין בתי ערי חומה ,ולענין
מגילה די בכך שהעיר נחשבה מוקפת
חומה בזמן כיבוש יהושע ,ותו לא .גם
לפי הראשונים הסוברים שיש לדמות
ענין מגילה לבתי ערי חומה ,אין זה דמיון
מוחלט ,שהרי לענין מגילה גם כרכי חו"ל
נחשבים מוקפים ,ומכאן שלענין מגילה
די בכך שבזמן כיבוש יהושע היתה לעיר
חומה ,אף אם נפרצו בה פרצות לאחר מכן.
על כן לפי כל הראשונים ,חברון מוגדרת
כמוקפת חומה לענין מגילה .יצויין ,שדין
עיר מוקפת חומה לא פוקע ,גם כשהעיר
שוממה או מיושבת ע"י גויים .ולענין זה,

חדש

חוברת

ואהבת

עיון במצוות אהבת ה'

מבט להתיישבות
ההסדר 'נצר מטעי' בראשות הרב
ציון טוויל שליט"א ,אשר הגיעה בקיץ
האחרון מיבול .לצדה פועל כולל
האברכים 'דרך אי"ה' שפעל שנים
ארוכות בנצרים ,ובמרכז האוניברסיטאי
הסמוך נפתחו מדרשה לסטודנטיות
ובית מדרש לסטודנטים בשם
'עוז רועי' ע"ש רס"ן רועי קליין הי"ד.
אנשי הקהילה נוטלים חלק מרכזי
בכל תחומי התורה והחסד בעיר
 קייטנות תורניות ,מיזם חונכותמשותף עם התיכון המקיף ,הרבצת
תורה ברחבי העיר ,קיום אירועי חגים
ייחודיים בשיתוף המתנ"ס ,המועצה
הדתית וגופים מקומיים נוספים ,חבירה
לארגוני החסד לאורך השנה ובימי
החגים ,הכנת נערים לבר מצוה ,הקמת
גמ"ח עירוני ,הפעלת כולל בעלי בתים,
חוגים תורניים לילדים ,ומכון להכשרת
מדריכות כלות ומדריכי חתנים .אל
החזון הקהילתי חברו רבים .הקהילה
מונה כיום קרוב ל– 50משפחות,
מחציתן הגיעו מרחבי הארץ ללא זיקה
ישירה לגוש קטיף ונערכת לקליטת
משפחות נוספות .יחד עם הציבור
הוותיק בעיר מביאה קהילת "נצר
אריאל" תנופה רעננה לחיי התורה
והחברה בבירת השומרון#.
לפרטים והצטרפות03-9068946 :

הב ת ד׳
מצ וו ת א
עי ון ב

שה בלייכר

הרב מ

שליט"א

מאת הרב

משה בלייכר

שליט„א
להזמנות התקשרו:

( 052-8990321דביר)

"ּתָבֹוא לְפָנ ֶיָך ֶאנ ְַקת
אסִיר( "...תהילים ע"ט)
ָ

8162

ימים
זועק יהונתן מבור
כלאו ,עד מתי?!
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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ידענו מדברי חכמים אמתיים שהארת פורים
גדולה למאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם...
על כן ביום זה לעד הצללים ינוסו ואף
כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה מפני שהכח
השכלי מסתלק ,אבל ביום זה ,המצוה אז לבסומי
וממשיך אור גדול על ידי זה
(הראי"ה קוק ,עולת ראיה ח"א)

5603 27/01/2008 15:40 Page 1

בס"ד

"אין לך מצווה גדולה
כמו פדיון שבויים"

12

גליון  | 89אדר ב' תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

קריאת המגילה במערת המכפלה

על הפרשה צו  -פורים
הרב ציון טוויל רב קהילת נצרים באריאל

לך כנוס את כל היהודים

ב

מגילת אסתר ,עת נגזרה גזרת הכיליון
מעל היהודים ומרדכי מבקש את עזרתה
של אסתר ,היא עונה לו "לְֵך ּכְנֹוס אֶת ּכָל
הַּי ְהּוִדים" (ד' ,ט"ז) .המשפט הזה נראה על פניו
כבלתי אפשרי! כל בר דעת מבין עד כמה קשה
לקחת יהודי מקרית ארבע ,מהרצליה פיתוח,
מקיבוץ מזרע וממאה שערים ולאחדם בדעה
ובמעשה אחד .שינויי ההשקפות הם עצומים,
וההבדלים הבאים לידי ביטוי אפילו בסגנון
הדיבור וכמעט בכל הליכות החיים ,וכיצד איפוא
נוכל לכנוס את כל היהודים? עוד יודעים אנו שעם
ישראל הוא "עם קשה עורף" ויש לכך משמעות
ירושלים
כניסת שבת 17:16
צאת השבת 18:28

תל אביב חיפה
17:22
17:31
18:30
18:30

גם על דרך החיוב :לכל אחד דעה והשקפה משלו
ואינו מוותר בקלות על עמדתו ומחשבתו .אכן ,אם
נבוא לאחד את היהודים מצידם הגלוי יתכן שמהר
מאוד נרים ידיים והמשימה תהיה בלתי אפשרית.
אולם מלמדנו ה'שפת אמת'" :ואהבת לרעך כמוך
כלל גדול בתורה  -הפירוש ,כשאדם דבוק בנקודת
החיות הפנימיות ושם כל בני ישראל אחד .ממילא
אוהב לרעהו גם כן" (שנת תרל"א על פורים) .ישנו
שטח פנימי שאינו גלוי לעין ,אוצר החיים הגנוז
במעמקי נשמתנו משם אנו שואבים את כל כוחנו
וגבורתנו ,משם היא ברכתנו והתחדשות חיינו
המשך בעמ' 2

חברון
17:31
18:29

שכם
17:21
18:28

באר–שבע
17:33
18:30

חדשות
ישע
מירוץ
תחרותי
טלמונים
 5ק"מ ,ו– 2ק"מ .מקצה לנשים יוזנק בשעה .8:45
לפרטים והרשמה :מיכאל.6298866-050 :
או באתרי האינטרנטwww.shvoong.co.il :
# www.binyamin.org.il

"מירוץ טלמונים" שזכה להצלחה רבה בשנה
שעברה הופך כבר למסורת שנתית .המירוץ
ייערך השנה לאחר יום העצמאות במספר
מקצים ברחבי גוש טלמונים.
"מירות טלמונים" הוא אירוע זיכרון במתכונת
קצת שונה  -מירוץ תחרותי הכולל מסלולי ריצה
בין היישובים בגוש ,לזכרו של תושב טלמון רועי
ארבל הי"ד אשר נרצח לפני כארבע שנים בדרך
לביתו והותיר אחריו אישה וחמישה ילדים.
המירוץ ,המתקיים זו השנה השנייה ,בשיתוף
המועצה האזורית מטה בנימין ,מתנ"ס בנימין
והיישוב טלמון ,ובחסות חדר הכושר היישובי
"גלאט כושר" ,מינימרקט צדוק וחברת הספורט
סאקוני ,יוזנק ביום ששי י"א אייר ( )16.5בשעה
 9:30בדיוק .המסלול :מטלמון לנריה ולזית רענן,
ומשם בחזרה לטלמון בשלושה מקצים 10 :ק"מ,

סיורי יקבים
לרגל חג
הפורים

לקראת חג הפורים מתקיימים בימים אלו
ברחבי יש"ע סיורים בעקבות הגתות והיקבים
המשובחים שהוקמו ביישובים רבים ואף זוכים
לפרסים ולהכרה בינלאומית .בשבוע הקרוב
יקיים חוג מטיילי השומרון שני סיורים נוספים:
 #יום ראשון הקרוב ,שושן פורים ()23.3
סיור בעקבות הפריחה והיין בשומרון עם
המדריך ישי בן פזי .סיור רכוב הכולל גם
הליכה רגלית ומיועד למשפחות.
מפגש בשעה  10:00בקניון קרני שומרון
עלות ₪50 :לרכב.
 #יום שישי  -כ"א אדר ב' 28.3 -
סיור ברכס נופים ובנחל קנה
מפגש בשער נופים בשעה 8:30
עלות ₪25 :למטייל.
לפרטים והרשמה ,מדרשת שומרון:
09-8841359 , 09-8841623

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:
דוד וילדר
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

הגדה של פסח

קול אליהו

ע"פ פסקי מרן הראשון לציון
הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א

המתנה
לפסח!
₪35
דמי משלוח ₪10
להזמנות

שילה ברכץ בית אל

02-9973875

2

©® ¡ ©ª

¡ ®©d¶²¯¢
©¬d«§§£©§¯¢ª
§¢®£·¶ª
·ª°²¬ ª
¸ª¬¢¶£²§¯¢
¢§¢ ¸£·§§¸¢¢
¢¡£¢§ ¸§¡£
n¡¶§¢¸°µ§£
§¬§® n£¶¬£·£
·«§®·¢vr
¯¢
§¸·©·¸ª ¤d
µ¢¸¨§ª£¬¶²
¯ps{xyotrry n¤d
¯§¢¢§¸®¶£
¦§¶£
¬¢ ¤
·¢ª
¬o £§´°¶²© ¸¬µ ª
n«§£·§§¢¸¬µ
§¡£¢§¢ £·§§¢
¸¬¥
¶¢
·£
··¸

n«§¬§¢
§§¶¥ ·d£
¡¶¨ §¢ ·£¡§¥
£¤¥¢
§·£
§¢¸£
§¢
®ªd¥
§¡£¢
n£¶¥
¸£®£·¶¢
§¢n¡¶§¢¸°µ
«§®£¬·£
¯§ª·ª¬¢¶£²
·¨¶¡¢¸³¶²
£·¸£·§§¸¢ª
¸£§£ª¥®¸¢ª
¬¶¯¥§¢§£®§·n£
¬¬·£©§ª¢¸£ª
¡°¸£¡¡£¬¸¢¢n
¤ n¸§®§¸·ª²¢
«¢¡²§¸®§¢
§¶d·£§§d¢ ¸£
²¬¢
·¸ª·¬¬ ª
¸§¸²£µ¸ ¢°
¢
¶§¸£µ¤¥¸¢¢ n
¯©¬§

£®£¦£¢£ £ª¯£
¬¢«§©ª¢
¬§«§µ¬¢ n¢
¬¡§®§§«¢«§®£·¢
´´§«·¢n£·££
¬£ª¯£¸¬¥ª
§¬§¸£µ¤¥¸¢
«§·µ¢«§¬§¢£
·p¸£µ¸®¸¢¢ª
§¯£¢¤
£§´ª°²¬ª·¶£²
®§¯¥
¶¸µ
¡§«¬¸¬¢
°¢ ª© ª· ¢¤°
¸£¡ ®¸¢«°¡¡£
¢ ¸§´¥¬ n«ª£
£ £ §ª¶·§¢
¶·§¢ ¢¶¥
¡¯¬§¬¢ n¸§ª
¶¬§« ®· «§²¯£
©«¢ª £¬· «ª£
ª£©§£ o £¸£
ª© ¥©£® p«¢ª
¡§¥©¢ª ¢¶¦¬ª
¶µ
£ªª¢ «§¬£§¢
¡µ¤¥¸¢µ¶£¢ª
·d£§ ¸£·§§¸¢¢
©§¯¢ª©¡ ®©o¢
p«§§£
§¨¤
¬¯p¢¤¶²¯¶²
¨©ª°¢¶µ¢

« §§ £© §¯ ¢

ספר חדש על  40שנות התיישבות

"כנגד כל הסיכויים"
¥

¬¶ £¢ § ¥

§£¢
¬£§®£¸§°n¬¶ ¢¤
¢¸ ¶µ¯¬ n¶µ£¥
¢ª°¬ª
¬°d·§¸£·§§¸¢ §¶² £¢ ¢¤ ¶²¯ p¢®· sw
¬
¸£·§§¸¢¢
§¸£¡ª£¸ ª° £¶µ¥ ±§µ¬¶µ¥¬o£¶¬£·£¢¡£¢
§
¯|«§¬¡£µ¢£§¶²
¶·p£ £¯¬£
«§·¶£·d
¶£²§¯od¸£ª£¥ ³¶d
§§¸¢¢
·¸£
¬¶£
p¢¤°ª¥¸§¡£¢§¢
·¸¦ §ª£ª¯¬ o d
§ ³¶ «§ª£
p¸§¡£¢§¢
¢§¶£¦¯§¢¢ ¦§¢
¯od¢¤°«§¡£¢§d
°£¶²
§¢¢ª
·£¡£¥§§d
¯¦£¢§¢¢§¶£
p¢¤°¶§°¢ª·¸§¡ ¢¶²©·£¬¸£¡ª£¸od¶²©ª
¶p¢£
© ¬ «¯¶§²
¬¶§« ¶§« ®
¢§¶£¦¯§¢£
¢§¶£¦¯§¢ §·£
·ª¶·§³¶ ª· ¸©£«§¶²¯n¸£·§§¸¢¢ª
§p¸°

 איזו תנועת התיישבות שלחה את
הברכה הבאה" :המרכז שולח את
ברכתו לראשוני השבים לעיר חברון,
ומחזק ידיהם בהחלטתם להתבססות
איתנה בעיר האבות"?  מה גילה
סקר עיתון "הארץ" בשנת  ?1981
מה גרמו הסכם אוסלו ומלחמת אוסלו
להתיישבות ביו"ש?  מי אמר את
המשפט הבא "אלפי–מנשה וגבע–בנימין
 זה ארץ–ישראל"?  מה גער אריאלשרון ביפעת ארליך מעמונה?
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של ממשלת רבין ,ההתחזקות המפתיעה
בתקופת הסכמי אוסלו והאוטונומיה ,המאבקים
במהלכים המדיניים השונים הצצות שוב ושוב,
ההתחזקות בימי מלחמת אוסלו והימים הקשים
של עקירת יישובי חבל עזה וצפון שומרון .לעיני
הציבור נחשף הסיפור המלא של מפעל ציוני
חסר תקדים המתמודד עם התנגדות עזה מבית
ומחוץ ומצליח להמשיך להתבסס להתרחב
לגדול ולפרוח .הספר "כנגד כל הסיכויים" מכיל
תיעוד ייחודי של סיפור ההתיישבות ,ומפריך
בעובדות ותיאורים היסטוריים מפורטים את
כל עלילות השמאל ואויבי ההתיישבות בארץ
ובעולם ,כנגד ההתיישבות המפוארת ביהודה
ושומרון .הספר מוכיח את המעורבות והתמיכה
הממשלתית במפעל ההתיישבות ביו"ש לכל
אורכו ,מספר כיצד התמודדו מנהיגי ההתיישבות
עם המצוקות המדיניות והביטחוניות ,כשבאלו
שזורים הסיפורים האנושיים של המתיישבים
והיישובים# .
ניתן להשיג את הספר בטלפון03-9068946 :
או בדוא"ל netzrimbooks@gmail.com

התשובות לשאלות הללו ,ועוד אלפי סיפורים
אחרים ,נמצאים בספר "כנגד כל הסיכויים"
שכתב העיתונאי חגי הוברמן ,ויצא לאור בימים
אלו בהוצאת "ספריית נצרים" .הספר מביא את
סיפורו המלא של מפעל ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון ,בבנימין ובבקעת–הירדן,
לרגל  40שנות התיישבות  -מתשכ"ז לתשס"ז,
 .2007 - 1967הספר מוליך את הקורא בנתיב
ההיסטורי של הקמת היישובים ,מאז הקמת
כפר–עציון  -היישוב היהודי הראשון ביו"ש
אחרי מלחמת ששת הימים ,דרך חידוש היישוב
היהודי בחברון ,היאחזויות הנח"ל הראשונות
בבקעה ,הסיפור המלא של גוש–אמונים שפרץ
את הדרך להתיישבות בשומרון ,שינוי היחס
להתנחלויות בממשלות הליכוד ,ההתמודדות
עם האינתיפאדה הפלשתינית ,גזירות ה"ייבוש"
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אין עמדה
יש ענין שהכל נתהפך לטובה (ר' נחמן מברסלב)

לך כנוס את כל היהודים
לחבר כוחות שונים צריך להעמיק ולחשוף את
שורשי הדעות ולהוסיף ולהעמיק לנקודת החיבור
המאחדת את הפלגים השונים .עבודה זו ,עבודת
השלום ,אינה רק נטייה מוסרית (שבוודאי יש לה
מקום גדול ולכן באו מצוות הפורים כמשלוח
מנות ומתנות לאביונים וכו') אלא עבודה רוחנית
שזקוקה לבירור בבתי מדרשות .לא על אליהו
לבדו מוטלת משימת האיחוד והשלום .מלמדנו
הרב זצ"ל" :עבודת השלום היא עבודה קולטורית,
רוממה ואדירה ,עבודה שצריכה להפנות אליה
תמיד את כל הכוחות היותר פוריים שבאומה"
(אגרות ב' ר"י) .כאשר אליהו מקנא לה' ,הורג את
נביאי הבעל ובורח ,הוא נשאל ע"י ה'" :מַה ּלְָך פֹה
ֵא ִלּי ָהּו" (מלכים א' ,י"ט ,ט') ומפרש המלבי"ם" :הלא
הנביא צריך שימצא בין העם להוכיח ולנבאות לא
שיתבודד במדבר ובהרים" .לאחר מכן הוא מקבל
הדרכה אלוקיתֹ" :לא בָרּו ַח ה'ֹ ...לא בַָרעַׁש ה'...
ממָה ַדּקָה" (שם ,י"א
ֹלא ָבאֵׁש ה' ,ו ְ ַאחַר הָאֵׁש ,קֹול ְּד ָ
 י"ב) .ממשיך ומפרש המלבי"ם שם "הראה לו כיבמחנה רוח ורעש ואש אין ה' בם רק בקול דממה
וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו בל יסעירו סער ,ובל
ירעישו רעש ובל יבעירו אש כמו שעשה אליהו
בקנאתו לה' צבאות שעצר את השמים ושחט
את נביאי הבעל כי ה' ישלח את נביאיו שיבואו
אליהם בקול דממה וימשכו את העם בעבותות
אהבה ובדברים רכים".
כנגד אסון ההתנתקות עלינו להעמיד את
חזון ההתחברות .תורת ההתחברות  -תורתם של
אליהו ומרדכי  -תורה גדולה היא .לשם בירורה
יש להעמיד בתי מדרשות הפועלים פעולה
רוחנית ונפשית בקרב העם .זו הסיבה שבגינה
החליטה קהילת נצר אריאל מנצרים להתיישב
בבירת השומרון אריאל .יזכנו ה' לאחד את
אומתנו בבחינת "לך כנוס את כל היהודים"# .

המשך מעמ' השער

ומשם כח אחדותנו! כשם שבאדם הפרטי ישנם
חלקים גלויים ונודעים לו ולסביבתו ויש גם מה
שטמון במעמקי נפשו ונשמתו ומשם שואב האדם
את כל כוחותיו  -כך גם בכלל .אין לנו להתפעל
רק ממה שעינינו רואות ,מהמחלוקות ,ממפלגות,
מסיעות ומזרמים העומדים ונאבקים על קוצו של
יו"ד ואיש לא ידע ויבין שפת רעהו .כלל ישראל
נושא בחובו כח חיים אדיר וחזק פנימי ואחדותי
וכח זה הוא המאחדנו (עיין מאמרי ראי"ה עמ' .)156
אולם ידיעה זו בלבד אינה מספיקה ,ויש
צורך גם בפעולה ממשית מצדנו כדי לחשוף את
הכוחות הכמוסים שבקרבנו .כך מלמדנו מרדכי
בדרכו" .מרדכי הצדיק איחד אותם ונתאחדו ע"י
כי היה לו כח האחדות" (שפ"א שם) .כך בדורו
כינס מרדכי את כל היהודים וכך תיקן גם לדורות
הבאים ע"י מצֹוות הפורים ,משלוח מנות ומתנות
לאביונים  -מצוות הבאות לקשר את הלבבות
ומתוך כך לחשוף את נקודות האחדות שבינינו.
משימה זו של גילוי כוחם הפנימי המאחד של
ישראל היא משימתו של אליהו הנביא" :הִּנ ֵה ָאנֹכ ִי
ׁשֹ ֵל ַח ָלכ ֶם אֵת ֵא ִלּי ָה הַּנָבִיא ...וְהֵׁשִיב לֵב אָבֹות עַל
ּבָנ ִים וְלֵב ּבָנ ִים עַל אֲבֹותָם" (מלאכי ג' ,כ"ג  -כ"ד).
פער הגילאים שבין האבות והבנים יוצר בהכרח
גם הבדלי תפיסות ודעות .לעיתים ההבדלים הם
מזעריים בקצב החיים או בסגנונם ,אך ישנם גם
הבדלי תפיסות מהותיות :בעוד הבנים עסוקים
בבניין החברה והמציאות בפועל ובמרץ רב המפכה
בהם ,האבות עסוקים בבירור הדעות והמחשבות,
וההתנגשות לעתים היא בלתי נמנעת .כאן צריך
להופיע כוחו של אליהו" :ר' שמעון אומר (אליהו
בא) להשוות את המחלוקת וחכמים אומרים...
לעשות שלום בעולם" (סוף מסכת הוריות).
עבודת השלום דורשת העמקה גדולה .כדי
4

מאת הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
חרישה בשביעית
למחלוקת זו יש השלכות למעשה במקרים
בהם יש צורך לטפל בקרקע באמצעות חדירה
לקרקע לצורך השמדת עשבייה במקרים בהם
אין יכולת להשתמש בריסוס .באותם מקרים
ניתן להקל במכשירים המבצעים “גירוד” קל
בקרקע .בסוגי אדמות מסוימות התירו גם לבצע
הורדת עשבייה במכשירים החודרים לקרקע
חדירה קלה (כ– 5ס”מ) באם אין גם תועלת
לאוורור הקרקע .סיבת הדבר שכיוון שפעולות
אלו הן אסורות מדרבנן ,לפיכך חכמים התירו
לבצע אותן כשהדבר נועד לצורך קיום האילנות
(עפ”י רמב”ם הל’ שמיטה ויובל פ”א ה”י) .לעומת
זאת בסוגי החרישה האסורות מן התורה  -אין
אפשרות להתיר אפילו כשמטרתם למנוע נזק
מהצמחים .הבחנה נוספת שקיימת במפרשים
היא בין עידור לבין חרישה .לרוב הפוסקים אף
אם נאמר שחרישה אסורה מן התורה במצבים
מסוימים ,העידור אסור מדרבנן ,והוא מותר
במקרים שהדבר נצרך למנוע נזק מהעצים

כפי שהזכרנו קיימות ארבע מלאכות
האסורות בשביעית מן התורה (עפ”י רמב”ם
הל’ שמיטה ויובל פ”א ה”ב) לדעת כולם .אולם
קיימות שתי מלאכות שדנו בהן הפוסקים האם
הן אסורות מן התורה ,והן החרישה והנטיעה,
ותחילה נעסוק במלאכת החרישה .חומרתו
של איסור החרישה בשביעית נידון בגמ’ (מס’
מועד קטן ג ע”א  -ג ע”ב) ונחלקו הראשונים כיצד
להכריע; יש הסוברים שגם מלאכת החרישה
אסורה מן התורה (רש”י שמות כ"ג ,י"א ,מועד קטן
ב ע”ב ד”ה חרישה ,ורמב”ן שמות כ"ג ,י"א ,וראה עוד

ראשונים שבת הארץ פ”א ה”ב אות ב' הע’  .)6ויש
מן הראשונים הסוברים שחרישה אינה אסורה
מן התורה אלא מדרבנן (ע’י שבת הארץ פ”א ה”ב
אות ב הע’  .)7אמנם יש מן המפרשים הסוברים
שאמנם חרישה אסורה מן התורה באותם
מקרים בהם מטרתה להצמיח כגון :חרישה
לחיפוי הזרעים או חרישה לצורך המטעים
(מהר”י קורקוס הל’ שמיטו”י פ”א ה”ד ,ושו”ת הרדב”ז
ח”ב א’ תק”ס בדעת הרמב”ם פ”א מהל’ שמיטה ויובל
ה”ד) אך חרישה סתמית בקרקע אינה אסורה

(רמב”ם הל’ שמיטו”י פ”א ה”ז וראה שבת הארץ שם
אות ג') .יש לציין שקיימות שיטות שונות כיצד

אלא מדרבנן .להלכה למעשה יש הסוברים
שכל חרישה המיועדת להכנת מצע זרעים או
חרישה עמוקה במטעים נחשבת כאיסור תורה,
אך חרישה שטחית (קלטור) אסורה מדרבנן.
ויש הסוברים שכל פליחת קרקע שמטרתה
לטייב את הקרקע נחשבת לחרישה גמורה
האסורה מן התורה.

להבחין ביניהם; יש הסוברים שעידור ביד אסור
מדרבנן ,אך חרישה במחרשה יכולה להיות
אסורה מן התורה .ויש הסוברים שאף עידור
במעדר אם הוא נעשה בכל השטח נאסר מן
התורה ,ואילו חרישה בסמוך לעצים אף אם
נעשית במחרישה אינה אסורה אלא מדרבנן
(ראה שבת הארץ פ”א ה”ז אות ב)# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שלמה יוסף זוין  -ממלכתיות יהודית עצמאית היא חזיון מופלא

ה

רב שלמה יוסף זוין נולד בעיר קזמירוב
שבפלך פינסק וגדל והתחנך בסביבה
חסידית .את ראשית תורתו למד מפי אביו,
הגה"ח ר' אהרן מרדכי ,רב חב"די בעיר קזימרוב,
מצאצאיו של המהר"ל מפראג .כשבגר ,שלח אותו
אביו ללמוד בישיבת 'מיר' ,שם למד בחברותא עם
הרב יחיאל יעקב ויינברג ,בעל שו"ת ה"שרידי אש"
ומראש הישיבה הגאון הרב אליהו ברוך קאמיי.
משם פנה לבאברויסק והסתופף בצלו של האדמו"ר
רבי שמריה נח שניאורסון ,נכדו של בעל ה"צמח
צדק" ,וממשיך שושלת חב"ד נוסח קאפוסט ,שהיה
לרבו המובהק בתורת החסידות וממנו גם קיבל את
הסמיכה לרבנות .הוא הוסמך גם על ידי ר' יוסף רוזין
("הרוגצ'ובר") ועל ידי הרב יחיאל מיכל אפשטיין,
מחבר ערוך השולחן .הרב זוין נתמנה לרב בעיר
הולדתו קזמירוב בגיל צעיר והיה מעורכי כתב
העת "שערי תורה" .בהמשך היה רב בקלימאון
ובנובוזיקאוו .הוא כיהן ברבנות בקהילות רוסיה
בתקופה הקשה שלאחר המהפכה הקומוניסטית ,ואף
נטל חלק פעיל במאבק לשמירת גחלת הדת ברוסיה
הסובייטית תחת הנהגתו של האדמו"ר מליובביטש
רבי יוסף יצחק שניאורסון .ערך ביחד עם הרב
יחזקאל אברמסקי את כתב העת "יגדיל תורה"
ובעוון הוצאתו לאור נאסר על ידי הקומוניסטים.
לאחר שחרורו ,עלה הרב זוין לארץ בשנת תרצ"ה
( .)1935מיד עם הגיעו לארץ ישראל הוכר מיד בקרב
גדולי הרבנים וראשי הישיבות כגאון בעל שיעור
קומה .הגאון רבי חיים עוזר גרודזנסקי מוילנא כתב
עליו "ארי עלה מבבל" ,והוא תפס מקום נכבד ביותר
בקרב גדולי התורה בארץ .הרב זוין שימש במיוחד
כדוברם של רבני רוסיה ,שרבים מהם עלו אז לאה"ק
והיה מפרסם מאמרים ורשימות ב'הבוקר' ובשבועון
החרדי 'היסוד' בין השאר על יהודים ויהדות ברוסיה
הסובייטית.
הגרש"י נבחר למועצת הרבנות הראשית לישראל
בשנת תשכ"ד ( ,)1964ומאוחר יותר ,בשנת תשל"ג
( ,)1973נבחר לכהונה נוספת ,כשלצידו עומדת
המלצה מהרב שלמה גורן .בתוקף תפקידו כחבר
מועצת הרבנות הראשית לישראל השתתף הרב
זוין בדיוני המועצה באשר למנהגי יום העצמאות,
והביע דעותיו בכמה פרטי הלכות ומנהגים .בארכיון
הרב נסים בירושלים מצויה תשובה שהשיב הרב
זוין בשנת תשכ"ח לחבר קיבוץ עלומים ,ששאל
אם לברך על ה"הלל" בשחרית של יום העצמאות.
תשובתו הייתה" :אע"פ שלדעתי מאן דעביד הכי
לא משתבש ומאן דעביד הכי לא משתבש ,מכל
מקום מאחר שהרבנות הראשית בשעתו תיקנה
לומר בלי ברכה ה"הלל" ביום העצמאות כך יש
לנהוג למעשה" .דברים מפורטים שלו על אודות
יום העצמאות מצויים בשבועון 'מחניים' לחייל
הדתי ,שיצא לקראת יום העצמאות בשנת תשי"ט,
בו הובאו דברים שענה למערכת על השאלה" :כיצד
ניתן צביון דתי ליום העצמאות?" .על כך עונה הרב
זוין" :מדינת ישראל עצמאית היא בגדר נס ופלא
ונחשבת כמאורע החשוב ביותר בכל ההיסטוריה
היהודית בדורות האחרונים .למרות זאת אין אני
נוטה לחוות דעה בתקומת ישראל אם היא אתחלתא
דגאולה .אין אנו מצויים בסוד ד' ואין לנו אפילו
מושג מאופן גאולת ד' שעתידה לבוא .כך שאווילי
הוא לומר שתקומת ישראל על מכונו המוצאת את
בטויה בתנ"ך ,היא גאולת ישראל בהווה .ומשום
שממלכתיות יהודית עצמאית הוא חזיון מופלא
שאין עוררים עליו לפיכך מצווים אנו להודות
ולהלל לד' .וכל שאינו נוהג כך  -הרי הוא כאילו
כופר בטובתו של הקב"ה .אולם שמחת מצוה זו

צריכה לנבוע ממקורות ההלכה ומאושיות המסורת,
ובהתאם לכך היא צריכה למצוא את ביטויה...
מצינו במדרש רבה שמות כ"ג"' :ויאמרו לאמר":
נהיה אומרים לבנינו ובנינו לבניהם שיהיו אומרים
לפניך כשירה הזאת בעת שתעשה להם נסים' .וכן
נאמר בברייתא במגילת תענית פרק ט :בחדש כסלו,
שמונת ימי חנוכה ,למה ראו לגמור בהם את ההלל,
אלא שכל תשועה ותשועה שהקב"ה עושה להם
לישראל ,הן מקדימין לפניו בהלל בשיר ובשבח
ובהודאה ,כענין שנאמר :ויענו בהלל ובהודות לד'
וכו' .בהתאם לכך חייבים אנו לקרוא את הלל ולערוך
סעודה .עלינו לקבוע את יום העצמאות כיום הודיה
לד' ,כיום שמחה משתה וששון אשר ישא את חותם
המסורת .לדעתי צריך להבליט את הנס האלוקי
שבעצמאות ישראל ,ואין מקום לאשליה של כוחנו
ועוצם ידינו קוממו את המדינה הזאת .ומתוך כך יש
לקוות שברבות הימים תתפשט בקהל הרחב חגיגת
יום העצמאות אשר תשא אופי של קדושה היונקת
ממקורות התורה. "...
הרב זוין נהג ביום העצמאות להתפלל בבית
הכנסת 'בית יהודה' שבמוסד הרב קוק ,מקום שבו
התפלל בקביעות הרב יהודה לייב מימון ,ושמע שם
הלל בברכה ו'שהחיינו' .לעתים נשא שם הרב זוין
דרשה קצרה בסוף התפילה ובביתו נהג לערוך סעודה
חגיגית ותלה דגל ישראל .במאמר על השמיטה
כתב הרב זוין בין השאר " :קדושת הארץ היא
היא שמחייבת את המצוות התלויות בארץ .נמצא,
שבעצם הארץ כבר קבוע ועומד כוח השמיטה,
כמצווה התלויה בארץ .מושרשת השמיטה
בעצמותה ומהותה של הארץ וקדושתה" .כי תבואו
אל הארץ אשר אני נותן לכם" ,הרי תכף ומיד כבר
יש בה בארץ זו בכוח שביתתה בשנת השמיטה
לכשתבוא" ,ושבתה הארץ שבת לד'" ,שביתה זו
שמבחינה המעשית באה לידי ביטוי בצורה של
"שש שנים תזרע שדך ...ובשנה השביעית שבת
שבתון יהיה לארץ ,שבת לד'" .בשנה השביעית
מתגלה בפועל מה שהיה גנוז בה מראשית קדושתה
בכוח .וכשם שקודם שהוזהרנו על השבת בא תמיד
צו מקודם" :ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך",
כך בסדר גילויו של צו השמיטה בפועל בא קודם לכן
תיקון האדם בינו לבין עצמו" .שש שנים תזרע שדך
ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה" .בין
בשבת ובין בשמיטה אין זה סתם הרצאת דברים,
אלא תורה שלמה" .הרב זוין יסד יחד עם הרב
מאיר בר–אילן את מפעל האנציקלופדיה התלמודית
בשנת תש"ב ( .)1942במסגרת זו הכין את כל רשימת
הערכים וערכי המשנה ,קבע את שיטת הניתוח
ההלכתית שלה וערך את הכרכים שיצאו לאור בימי
חייו .אחד מגדולי התורה שדחפו לפרויקט האדיר
הזה היה הרבי מליובביטש מנחם מנדל שניאורסון
שבאיגרותיו ניתן למצוא דרישה חוזרת ונשנית
להוציא לאור את כרכי האנציקלופדיה במהירות,
במקביל למאות הערות שהוסיף על ערכים .בשנת
תשי"ט ( )1959קיבל הרב זוין את פרס ישראל
לספרות תורנית.
הוא נודע בכישרון הכתיבה המושך את הלב
והירבה לפרסם סיפורי חסידים וחסידות שפורסמו
בספריו "סיפורי חסידים  -תורה" ,ו"סיפורי
חסידים  -מועדים" ,ובמקביל נהג לכתוב מאמרים
הלכתיים וביקורת ספרות תורנית .אחד מחיבוריו
המפורסמים הוא הספר "לתורה ולמועדים" ובו
מאמרים וחידושי תורה על סדר פרשיות השבוע.
בספרו 'אישים ושיטות' ניתח הרב זוין את שיטתם
ההלכתית של גדולי הרבנים במאה העשרים :רבי
נפתלי צבי יהודה ברלין ,רבי חיים סולובייצ'יק,
6

רבי יוסף רוזין (הרוגאצ'ובי) ,רבי מאיר שמחה הכהן
רבי חיים עוזר גרודזינסקי ,הראי"ה קוק ,החזון איש
ורבים אחרים .הרב שלמה יוסף זוין נפטר בכ"א
באדר א' תשל"ח# .

תיקון טעות
מחבר הפירוש על החומש 'תורה תמימה'
הוא רבי ברוך אפשטיין ולא אחיו הבכור רבי
דובר אפשטיין כפי שנכתב בשבוע שעבר.
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בשם אמרם
אדולף כרמיה

"לייסד בי"ס לעבודת
האדמה בארץ הקדושה"
אדולף כרמיה ,נשיא "כל ישראל
חברים" ,מקימת "מקווה ישראל" -
בית הספר החקלאי הראשון בישראל.
בית הספר הוקם על ידי קרל נטר לפני
 138שנים בי"ד באדר תר"ל (,)1870
ממזרח ליפו ,ונמצא כיום בתוך שטחה
המוניציפאלי של העיר חולון" .כל ישראל
חברים" (כי"ח) מימנה את הקמת בית
הספר בעקבות בקשתו של נטר .חנוכת
בית הספר חלה בשבוע פרשת בחוקותי
והוא נקרא לפי דברי ההפטרה מספר
ירמיהו" :מְִקו ֵה י ִשְָראֵל ד' מֹושִ יעֹו ְבעֵת

מעזים להציע את סביבת יפו כמקום
לבית ספר לעבודת אדמה .עבודת
אדמה היא עבודה קשה ,אבל היא
פורייה ומבטיחה לעובדיה שכר...
אדמת הקודש תלהיב את אחינו
לעבוד אותה בחריצות ,כדרך שעבדו
אותה אבותינו הקדמונים ,שהיו
עובדי אדמה ורועי צאן .ארצנו הייתה
מאז ומתמיד ארץ של שדות פוריים,
הרריה נטפו שמן ויין ,ארץ זבת חלב
ודבש… חניכי בית הלימוד לעבודת
האדמה ,מלאי אהבה לעבודתם,
יעבדו בחריצות במושבות ,ולא יארכו
הימים ואחינו היהודים יבואו מארצות
פזוריהם לארץ המורחבת ויעלו
חלוצים לארץ ישראל# "...

צָָרה ָלמָה ִתהְי ֶה כְג ֵר ָבאֶָרץ ּוכ ְאֵר ַח נ ָטָה
לָלּון".

כמה חודשים קודם לכן נשא נשיא כי"ח,
אדולף כרמיה ,נאום עם קבלת ההחלטה
על הקמת 'בית ספר לעבודת האדמה':
"בעת הזאת החלטנו לייסד בית ספר
לעבודת האדמה בארץ הקדושה ,כור
מחצבתנו ,הארץ המבורכת והפורייה
מימי קדם ,אשר גם כיום יושבים בה
מעטים מצאצאי יעקב ,ואליה נשואים
עיניהם ולבותיהם של בני ישראל…
אחינו היהודים עדיין רואים את הארץ
הזאת כארץ הנבחרת .וזו הסיבה שאנו
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה .השבוע נציג בפינה
חידה הקשורה לארץ אחרת וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום

בין הילדים שפתרו נכונה את התשבץ משבוע שעבר זכו:
שפיר יעקב מראשון לציון ,זגורי הודיה מאלון מורה ,אחירם יונתן מנס ציונה.
את פתרון חידת השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב .בין הפותרים נכונה יוגרלו
פרסים ממוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"לm@myesha.org.il :
באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 46

לְבַּקֵר אֶת הַּדֹוִדים ׁשֶלֹו ּב ַּמֹוׁשָב נֵצ ֶר חֲז ָנ ִי.
ִמ ָסב ִיב הַּכֹל נְִראֶה הָי ָה חֲג ִיג ִי ,הָי ָה ז ֶה מִן
טֶֶקס מִּסּוג ּכָלְׁשֶהּוּ .בָמָה ּג ְדֹול ָה עָ ְמד ָה
מּול אֲנָׁשִים ו ְנֹואֲמִים הֲדּוִרים ׁשֶיָׁשְבּו וְחִיּכּו
ל ְתֹוָרם ל ְַדּב ֵרׁ" .שּוב ,מַה ז ֶה הַּטֶֶקס הַּז ֶה?"
ׁשאַלׁ .שּוב חִּיֵיְך ו ְ ָאמַרֹ" :לא ּכֹל ּכ ְָך
הּוא ָ
ׁשהֵם יַצְל ִיחּו לְהִָקים ּבַמְִדּב ָר הַחֹול ִי
הֶאֱמַנ ְ ָּת ֶ
הַּז ֶה י ִיׁשּוב חְַקלָאִי אַז הֶחְל ַ ְטּתִי לְהָב ִיא
אֹותְָך לְטֶקס הַאִז ְרּוחַ ׁשֶל הַּמָקֹוםּ .ב ְִרגָעִים
מחֲלֹום מּוז ָר ׁשֶל
אֵלּו ַממָׁש הַּמָקֹום הֹופ ְֵך ֵ
ּכַּמָה עְַקׁשָנ ִים ל ְמֹוׁשָב חְַקלָאִי ׁשֶל מְִדינ ַת
יִׂשְָראֵל!" .הַאֲנָׁשִים ִמ ָסב ִיב נְִראּו מְאּוׁשִָרים
ׁשל ַּמֹוׁשָב הַּז ֶה
ׂשבֵעֵי ָרצֹון" .הַאֱמֶת הִיא ֶ
ּו ְ
יֶׁשְנ ָם סִיּפּוִרים הְַרּב ֶה יֹותֵר מְַר ְתִּקים ִמסִיּפּור
הַּג ְבּוָרה ׁשֶל הַָקמַתֹו"ָ ,אמַר ׁשּוב .הּוא ּפָתַח
ל ְֶרג ַע אֶת ּפִיו ּכְאִילּו הּוא עֹומֵד לְסַּפ ֵר אֶת
אֹותָם סִיּפּוִרים אֲב ָל אַז ָסג ַר אֹותֹו וְחִּיֵיְך.
ׁשּתְִראֶה ּבְעַצְמְָך"...
"אַּתָה יֹוֵדעַ מַה ,עִָדיף ֶ

מאירועי הפרקים הקודמים :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 בהיאחזות נח"ל צעירה אי–שם
בלב מדבר צחיח .המתיישבים במקום
מתעקשים שיצליחו להפוך את המקום
השומם ליישוב חקלאי פורח...
מהַ ַמעְֲרּבֹול ֶת ל ְּתֹוְך
אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב יָצְאּו ֵ
ׁשעָמְדּו מְחּוי ָיכ ִים" .אֵיפֹה
הָמֹון ׁשֶל אֲנָׁשִים ֶ
ׁשאַל אֹוִריאֵל אֶת ׁשּוב" .אֲנָחְנּו
אֲנָחְנּו?" ָ
ּב ְאֹותֹו מָקֹום" ָ -אמַר ׁשּוב " -עַד ֹלא ִמזְמַן
ָקְראּו לְהֵיאֲחְזּות הַנַחַ"ל הַּזֹו "ָקטִיף" ,אֲב ָל
לְאַחַר ּפְטִיָרתֹו ׁשֶל הַּׂשָר מִיכָאֵל חֲז ָנ ִי ׁשִינּו
ׁשהִצְטְָרפּו לְהַָקמַה
חַב ְֵרי ּתְנּועַת "עֶזְָרא" ֶ
אֶת ׁשֵם הַּי ִיׁשּוב ל ְ'נֶצ ֶר חֲז ָנ ִי'" .אֹוִריאֵל
הִ ְס ַּתּכ ֵל ְסב ִיבֹו הּוא ּד ַו ְוָקא זָכ ַר אֵיְך הָל ְַך

המשך בשבוע הבא...

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל

9

02-9973875

