גליון  | 96אייר תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

"עומדים על שלנו"  -חוגגים  60שנות עצמאות במגרון

על הפרשה בהר
הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

הגאולה השמיטה והאינטרנט

ב

חזרת ישראל מן הגלות גם המחלות
שהביאו את הנפילה חוזרות עימהם.
וכך דרשו רבותינו את הפסוק "אֲנ ִי
צּתִי וַאֲנ ִי אְֶרּפָא" (דברים
ָאמִית ו ַ ֲא ַחּי ֶהָ ,מ ַח ְ
ל"ב ,ל"ט) .שהקב"ה מחיה מתים ורק אח"כ
מרפא את מכתם .התיקון של ימי הגלות הוא
במעמקים הפנימיים ותהליך התחיה כולל את
הריפוי שבא מתוך הפנימיות הטהורה והולכת
ומבריאה את החלקים החיצוניים שהמחלות מן
העבר מופיעות בהן ואפילו ביתר תוקף לקראת
תיקונם המלא .לכן אומרים רבותינו שמשיח
יכול לבוא בדור שכולו חייב ,אף–על–פי
שדור זה נראה רחוק מאוד מהזכות להיגאל,
אלא שה'חייב' שבו הוא מחלות העבר שעדיין
דבוקות בחיצוניותו אולם בפנימיות באמת
כולו זכאי .ביטול השמיטה היא הסיבה של
הגלות כמו שאומרת התורה בהמשך לפרשתנו
ּׁשּמָה,
בקללות של פרשת בחוקותיּ" :כָל יְמֵי הָ ַ
ׁש ְּבתֹתֵיכ ֶם,
ׁש ְבתָה ְּב ַ
ׁשּבֹת ,אֵת ֲאׁשֶר ֹלא ָ
ִּת ְ
ׁש ְב ְּתכ ֶם ָעלֶיהָ" (ויקרא כ"ו ,ל"ה) .אולם ,מהלך
ְּב ִ
הפרשה מלמד שהשמיטה איננה סוף הדרך אלא
פתיחת תהליך הידרדרות המחמיר ומתפרץ
ומגיע עד לעבודה זרה מתוך כניעה לתרבות
נכרים שהולכת ומלפפת את המֵֵקל בשמיטה.
וכך מבאר רש"י את מהלך הדברים" :ואף
הפרשיות הללו נאמרו על הסדר בתחלה
הזהיר על השביעית ואם חמד ממון ונחשד על
השביעית סופו למכור מטלטליו לכך סמך לה
וכי תמכרו ממכר (מה כתיב ביה או קנה מיד
וגו' דבר הנקנה מיד ליד) לא חזר בו סוף מוכר
אחוזתו לא חזר בו סוף מוכר את ביתו לא חזר
בו סוף לוה ברבית כל אלו האחרונות קשות מן
ירושלים
כניסת שבת 18:55
צאת השבת 20:11

תל אביב חיפה
19:03
19:10
20:15
20:13

הראשונות לא חזר בו סוף מוכר את עצמו לא
חזר בו לא דיו לישראל אלא אפילו לנכרי".
אולם כשבאים אנו לבאר את הקצה האחרון
של הנפילה מוסיף המדרש בתורת כהנים
תוספת שאינה מצויה בפרשה "לא תעשו לכם
אלילים  -כנגד זה הנמכר לנוכרי שלא יאמר
הואיל ורבי מגלה עריות אף אני כמותו ,הואיל
ורבי עובד ע"ז אף אני כמותו" (רש"י ,שם).
והדברים טעונים הסבר שהרי איסור עבודת
אלילים חותם בפרשה את ההתמוטטות
הרוחנית הפותחת בחמדת הממון של הזלזול
בשביעית ,אך עריות לא הוזכרו כלל .על כך
מבאר 'שפתי חכמים' "שלא עבדו ישראל את
העגל אלא כדי להתיר להם את העריות".
הסיבה הפנימית הסמויה של פריקת כל עול
עד כדי ע"ז היא הגדולה שבכל התאוות
 תאוות עריות .כשאנו חוזרים מן הגלותמתגלה מחלה זו בכל עוצמתה .רק בעשור
האחרון הביאה רשת האינטרנט להחמרה
של לא פחות מפי מאה בחשיפה לתועבה גם
בקרב שומרי תורה ומצוות .התרבות הנוכרית
שחתמה את הגולל והוציאה אותנו לגלות
שבה אלינו כדי לבא לתיקונה השלם.
כאן המקום להזכיר את קריאת הרבנים לכל
מי שמחובר לאינטרנט להתחבר לספק החדש
 אינטרנט רימון שמספק את הפתרון הטובביותר לבעיה מבלי לפגוע באיכות הגלישה.
אנו נקראים להיות שותפים בטיהור המחנה ע"י
הגנה מקסימאלית במקום שא"א בלא שימוש
ברשת שרוב התעבורה בה סובבת סביב תאוות
העריות ,ועל ידי כך נזכה בעזה"י לשמיטה
כהלכתה ולגאולה שלמה במהרה# .
חברון
19:08
20:11

שכם
19:00
20:11

באר–שבע
19:10
20:12

חדשות ישע
יום העצמאות במגרון
למעלה מ– 10,000איש הגיעו לחגוג את יום
העצמאות ה– 60למדינת ישראל ביישוב מגרון
שבחבל בנימין ,לאירוע חגיגי שהתקיים תחת
הכותרת "עומדים על שלנו .מגרון".
מגרשי החניה שהוכנו מבעוד מועד התמלאו עד
אפס מקום כבר בשלבים המוקדמים של האירוע,
ועשרות אוטובוסים הביאו את הבאים מאזורי
החניה עד לנקודות היציאה למסלולים השונים,
וליישוב .הבאים השתתפו בצעדות מאזור שער
בנימין ,במספר מסלולים ובהם מסלול אתגרי
ומסלול משפחתי ,ונהנו מהסברים על הדרך
ועל האזור .למעלה ,ביישוב חיכו לחוגגים במה
חגיגית עם להקת איילת השחר ,ומאוחר יותר
עם אהרון רזאל וחזקי סופר ,מתנפחים ,דוכני
מזון ופעילות ,שיעורי תורה והרצאות ,הפעלות
מיוחדות לילדים ,וכמובן  -מצוות היום  -פינות
למנגלים .ממגרון היה ניתן לראות היטב את
ירושלים ,ומי שהרים את ראשו יכול היה להבחין
במטס חיל האוויר ליום העצמאות ,שחלף
ממש מעל אלפי החוגגים במגרון .נציגים מכלי

התקשורת הגיעו לסקר את האירוע המרשים.
את האירוע חתמה העצרת המרכזית שבה נאמו
ראש מרכז ישיבות בנ"ע ,הרב חיים דרוקמן ,הרב
עמי שטרנברג ראש ישיבת 'הר המור' ,הרב יעקב
אריאל ,רבה של רמת גן ,רבה של מגרון ,הרב
איתי הלוי ,ויו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין .בהמשך
עלו כל ילדי מגרון על הבמה והפריחו בלונים
בצבעי כחול ולבן ,והודלקו משואות חגיגיות ע"י
אישי ציבור מההתיישבות ומתומכיה .העצרת
הסתיימה בשירת 'התקוה' ,ו'אני מאמין'.
המדינה הודיעה לפני כחודשיים לבג"ץ
כי בכוונתה לעקור את מגרון אולם ההמונים
שהגיעו באו לבטא נחישות ואמירה ברורה כי
מגרון תישאר על הקרקע ,וכל ניסיון לעקור
אותה ייתקל באלפי אנשים שלא יתנו לכך
לקרות .המארגנים ,ובהם היישוב מגרון ,המועצה
האזורית מטה בנימין ,אמנה ומועצת יש"ע ,הביעו
שביעות רצון מהכמות האדירה של המטיילים
והמבקרים שזרמו במהלך כל היום למגרון ,שמחו
וחגגו וחיזקו את תושבי המקום# .

יו"ר יש"ע לשר הביטחון:
"הסרת מחסומים מסכנת חיי אדם"
ראש מועצת יש"ע דני דיין שיגר בשבוע
שעבר מכתב דחוף לשר הביטחון אהוד ברק
בעקבות כוונתו והנחיותיו להסיר מחסומים
אסטרטגיים ומהותיים ברחבי יהודה ושומרון
 מהלך שעלול להביא לאבידות בנפש ולסיכוןחיי המתיישבים העוברים במקום.
במכתב כתב דיין" :הובא לידיעתנו כי בין
היתר הורית על הסרת המחסומים סביב שכם,
בצומת איו"ש הסמוכה לבית–אל ,ובצומת
הכבשים שבהר–חברון .כל המחסומים הללו
הוקמו בעבר כתוצאה מאילוצי הביטחון ,פעמים
רבות לאחר שמחבלים שעברו דרך אותם צירים
וצמתים בצעו פיגועי ירי ,הנחת מטענים ,וידויי
בקבוקי תבערה ואבנים וגרמו לרצח ישראלים.
המחסומים הללו ,שבכוונתכם להסיר ,הינם
נקודות אסטרטגיות וחשובות שהצורך
הביטחוני בהן הוא מיידי והכרחי ,והסרתם
תביא ,כמעט באופן ודאי  -בהתבסס על העבר
הכואב ,לפצועים והרוגים ישראלים".
יושב ראש מועצת יש"ע דרש במכתב משר

הביטחון להיפגש עמו ועם צוותו בהקדם על מנת
להציג לו חלופות שגובשו בתקופה האחרונה עם
גורמים במערכת הביטחון ,שתאפשרנה לשמור
על הביטחון.
דיין חותם את מכתבו וכותב" :ביישובי
יש"ע חיים קרוב ל– 300,000ישראלים ,אתה
כשר ביטחון אחראי לשלומם ולביטחונם,
ואנו כמנהיגות היישובים הנושאת באחריות
כלפי האוכלוסייה אותה אנו מייצגים ,לא נוכל
להסכים למהלכים שיסכנו חיי אדם ,וזאת
כאשר ישנן דרכים להשקיע בפיתרון נאות
ומחושב .ואם תחליט להתעלם מקריאתנו זו,
ניאלץ לפעול למניעת הגברת הסיכון ,שמי כמוך
מודע לו ,של אוכלוסיית ישראל בכלל ,ותושבי
יו"ש בפרט  -כדי שלא נוכל לרחוץ בניקיון
כפינו כולנו ולומר ידינו לא שפכו את הדם הזה".
העתקים מהמסמך נשלחו לחברי הנהלת מועצת
יש"ע ,לראשי המועצות ,ולעוזר שר הביטחון
לענייני התיישבות# .
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גילוי דעת
הזדעזענו לשמוע כי בימים האחרונים
הותקפו ראשי מועצת יש"ע ע"י קבוצת
אנשים ובני נוער עד כדי פגיעה ברכושם,
חבלות בכלי רכב ,תקיפה מילולית וקריאות
גנאי שאין הדעת סובלתם ,וכן ניסיון לשבש
ביום העצמאות את העצרת הגדולה לחיזוק
היישוב מגרון.

קוראים אנו

קריאה
נרגשת
חדלו חדלו חדלו

הסירו ידכם מהדרך הרעה  -שריפת אסמי
התבואה בירושלים הנצורה ע"י הקנאים.
רצון כולם הוא לפעול למען ארצנו וערי אלוקינו.
אפשר ומותר לחלוק ולהתווכח על הדרכים
הטקטיות לחיזוק אחיזתנו באדמת הקודש ,אך
חלילה לנו מלהצית את אש האלימות איש ברעהו.

והאמת והשלום אהבו
ובאנו על החתום:

הרב דב ליאור
הרב יעקב אידלס
הרב אהרון איזנטל
הרב יהונתן בלס
הרב אלחנן בן נון
הרב יצחק בן שחר
הרב דוד דרוקמן
הרב משה הגר
הרב אבינועם הורביץ

הרב חיים דרוקמן

הרב אליקים לבנון

הרב אבי סמוטריץ'
הרב איתי הלוי
הרב בן ציון עמר
הרב יצחק הלוי
הרב צבי פרבשטיין
הרב מיכאל הרשקוביץ
הרב יגאל קמינצקי
הרב יוסף וייצן,
הרב יאיר שחור
הרב ירחמיאל וויס
הרב דניאל שילה
הרב אורי כהן
הרב יהושע שפירא
הרב מישאל כהן
(רשימה ראשונה וחלקית)
הרב שבתי סבתו

3

יש"עמדה

חד יותר של המציאות .אולם נדמה
שהפעם נחצו כל הקווים .דניאלה
וייס ,שלה זכויות במפעל ההתיישבות
בעבר ,מנהיגה חבורה של בני נוער
שחלקם נוער ערכי ואידיאליסטי,
אשר מטבעו כנוער מתקשה להבחין
במציאות מורכבת ,ומבחין רק בין שחור
ללבן ,וחלקם נוער שוליים המחפש
'אקשן' ,ומשתמשת בהם כדי לפגוע
בכוחות הפועלים למען ההתיישבות
שעליהם היא חולקת .בהנהגתה,

"מהרסייך ומחריבייך
ממך יצאו"
ההתיישבות ביש"ע מונה כיום קרוב
ל– 300,000ישראלים ,מכל גווני הקשת,
חרדים ,דתיים וחילונים ,אשכנזים
וספרדים ,צברים ועולים חדשים.
"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם
שונות" (ברכות נח ע"ב) .ישנו ריבוי דעות
בקרב ציבור המתיישבים לגבי דרכי
ואופני הפעולה השונים לגבי המשך
ביסוס ופיתוח מפעל ההתיישבות
ביש"ע .ריבוי זה הוא מבורך ,וכאשר
הדברים נעשים ונאמרים לשם שמים
אזי  -אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
חזרתנו לכל מרחבי ארצנו ,ובניית
בתים ונטיעת גינות כפי שאומר הנביא,
לא נעשתה בבת אחת .קודם כל הקמנו
מדינה ,גם ללא שכם שלנו וחברון
שלנו ,ואפילו אזור גוש עציון שבו ישבו
יהודים לפני קום המדינה נפל בידי
הערבים .מאוחר יותר ,חזרנו לכל אותם
המקומות ,וגם שם בתהליכים ובשלבים,
בהשתדלות ובמסירות נפש ,ועם
סיעתא דשמיא רבה ,בנינו עוד יישוב,
והפרחנו עוד חבל ארץ ,ועוד מאחז ,ועוד
גבעה נזרעה בבתים ובילדים משחקים
בעברית .לאורך כל הדרך ניצבו בפנינו
דילמות לא פשוטות ,שההכרעה בהם
היתה קשה וסבוכה .פעמים רבות
נדרשנו לבחור בין האידיאל שלנו,
שלאורו אנו פועלים כל העת ,הקובע כי
יש לנו זכות מוחלטת על כל שעל ושעל
בארץ ישראל ואל לנו להסכים לשום
פשרה על כך ,לבין הצורך שלנו באופן
מעשי להצליח לבנות לפתח ולקיים את
מפעל ההתיישבות  -גם אם לעיתים
לפעול בפרמגטיות ,או להפסיד דבר
מה בטווח הקצר על מנת להרוויח דבר
מרובה לטובת ההתיישבות .כך היה
בתקופת העליות לסבסטיה ,בפשרת
קדום שבה הסכימו המתיישבים לפנות
את ה"מאחז" בסבטיה תמורת הבטחה
שיותר להם להתגורר במחנה הצבאי
קדום שממנו מאוחר יותר התפתח
היישוב קדומים ,והבנו וידענו להסביר
לציבור שזאת פריצת דרך והתקדמות
במפעל ההתיישבות .כך היה גם בפשרת
אלון מורה ,שבה גרעין אלון מורה הסכים
להתפשר על פינוי גבעת רוג'ייב ולעלות
להר כביר .תבונה התיישבותית זאת
היא שהובילה בסופו של דבר להקמת
שני יישובים ,גם במקום שהוסכם עליו,
אלון מורה ,וגם במקום שעליו לכאורה
התפשרו באיתמר .וכך נעשה לאורך כל
הדרך ההתיישבותית.
באופן טבעי היו בעניין מאז ומתמיד
מחלוקות ודעות שונות .כפי שנכתב
בראשית הדברים ,מחלוקות הן דבר
לגיטימי ,שלא פעם מביא לבירור

לאורך כל הדרך בהקמת מפעל
ההתיישבות ניצבו בפנינו דילמות
לא פשוטות ,שהביאו לעיתים גם
למחלוקות ודעות שונות בתוכנו.
אולם בניסיון לחבל באירוע
לחיזוק היישוב מגרון ,ובאיומים
ובניקוב צמיגי מכוניותיהם של
ראשי ההתיישבות נחצו כל
הקווים .מחלוקת עניינית לשם
שמים  -כן .הטלת דופי ,גידופים,
השמצות ,ואלימות  -לא ולא!

נעשה לראשונה ניסיון לפוצץ אירוע
של חיזוק נקודת התיישבות ביש"ע,
ביישוב מגרון ,וניסיון לחבל בצעדת יום
העצמאות שהתקיימה במקום .אותם
נערים ובראשם דניאלה וייס חילקו
מנשרים בגנות ראשי ההתיישבות,
התערבבו בקהל והחלו לצעוק,
לקלל ,לדחוף ואף להכות תוך שימוש
באלימות ופגיעה באווירה החגיגית.
זאת למרות בקשתם המפורשת של
אנשי מגרון ובראשם רב היישוב ,הרב
איתי הלוי ,שלא לפגוע בקדושת היום
ובאנשים שהוזמנו לנאום.
התנהגות זאת הגיעה לשיאה
בניקוב צמיגי מכוניותיהם של ראשי
ההתיישבות במהלך האירוע ולאחר מכן
בבתיהם הפרטיים .התקריות הללו אינן
חד–פעמיות ,ובתקופה האחרונה אנו
עדים להתגברות של ניסיונות חוזרים
ונשנים  -לא פעם גם תוך כדי אלימות
 לפגוע בראשי המתיישבים ,באיומים,בכתבי שטנה ובפגיעה בכלי רכב .את
התופעות הללו עלינו להוקיע מחוץ
למחנה ולגנות אותן בכל פה .חובה על
כולנו ככלל וכפרטים להוקיע ולהוציא
את האלימות מקרב מחננו .מחלוקת
עניינית לשם שמים  -כן ,הטלת דופי,
גידופים ,השמצות ,אלימות  -לא ולא.
אפשר גם אחרת .בין מועצת יש"ע לגרעין
חומש לדוגמא ,יש פערים בהשקפה
ומחלוקות על דרך הפעולה הנכונה,
אולם כל אלו לא מנעו תיאום בין הגופים
ובין שני האירועים ביום העצמאות -
בחומש ובמגרון ,ונעשה המאמץ המרבי
כדי שאחד לא יפגע באירוע השני  -בלי
לטשטש את המחלוקת .בהתיישבות
מותר שיפעלו כוחות שונים בהשקפה
שונה ,על מנת לחזק ולהתקדם בבניין
הארץ ,אך אסור בתכלית האיסור
שכוחות מתוך המחנה יופעלו כנגד
העוסקים במלאכת ההתיישבות בכל
מאודם .ישנם יותר מידי כוחות מחוצה
לנו הרוצים במפלתנו ,אין צורך לחזקם
בשוליים מתוך ההתיישבות" .מהרסייך
ומחריבייך ממך יצאו" מתקיים כאן
כפשוטו וכמדרשו# .
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סיפורו של מקום גבת
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עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי
עקיבא ,מִגְּבַת עד אנטיפטרס ,וכולן מתו
בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה,
והיה העולם שמם".
רבים מהמפרשים (רב שרירא גאון
ועוד) סוברים כי אותו פרק זמן היה
שלב ההכרעה של מרד בר–כוכבא
( 132-135לספירה) ,שרבי עקיבא
נימנה עם התומכים הבולטים למרד זה.

ימים אלו שבין פסח לעצרת,
נוהגים אנו מנהגי אבלות שונים
כגון אי עריכת חתונות ושאר
שמחות .כבר פסק השולחן ערוך (אורח
חיים סימן תצ"ג א')" :נוהגים שלא לישא
אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר ,מפני
שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא".
השולחן ערוך מתבסס על דברי הגמרא
ביבמות (סב ע"ב) שאומרת" :אמרו :שנים

‡ÛÏ‡Ó „Á
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Ì¢Â˜‡ Ò¯Ù ‰ÎÂÊ
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שריה גלזמן
בתור הגבול הדרום (מזרחי) של מדינת
ישראל כיום.
באזור זה האוכלוסייה מועטה
וכן הצמחייה דלה ,היות וקשה היה
להשיג ולשמור על מים חיים ,להרוות
צמא ולחקלאות .אך יש צמחי מדבר
כגון רתמים ואשלים .מעט שרידים
ארכיאולוגים נמצאו באזור זה ,כגון
מערת נזירים לאלו שיצאו להתבודדות
במדבר .דווקא בשל כך ,אזור צחיח זה
סימל קו גבול מאז ועד ימינו .אם כן,
דברי הגמרא תוחמים את הגבול הצפון
מערבי ,קרי מבצר אנטיפטרוס ,עם
הגבול הדרום מזרחי ,קרי נחל הערבה,
לגבולות פרובינציית יהודה .הגמרא
איננה מספרת על ערים מסוימות,
אלא על אזור שלם של כלל ארץ יהודה
שהשתתף במרד .אנו יודעים כי היו
אזורים בולטים ומבוצרים יותר למרד
בר–כוכבא ,כגון :שפלת יהודה ומערות
בית–גוברין .וכן אנו יודעים כי סיום המרד
נעשה ע"י חרישת העיר ביתר .אולם
הגמרא מספרת לנו על כל האזור ,מעין
כלל המדינה ,בה התקיים המרד.
יהי רצון שנזכה להשכין שלום בינינו
ובכך נתקן את חטאם של תלמידיו של
רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה# .

רש"י מסביר על האתר כי" :מגבת עד
אניטיפרס  -בין העיירות הללו היו כולם".
אם–כן אנו ננסה לתור אחר העיירות
הללו .אניטיפרס מזוהה כיום כמבצר
אניטפטרוס השוכן בין ראש–העין לפתח–
תקווה ,מבצר באזור אפק ומקורות
הירקון .אולם היכן שוכנת גבת? על–פי
ממצאים ארכיאולוגיים והיסטוריים,
אנשיו של בר–כוכבא נלחמו בעיקר באזור
שפלת יהודה .סיומו של הקרב היה ככל
הנראה בעיר ביתר (שבהרי יהודה) .זאת
אנו מזכירים במשנה במסכת תענית
(פרק ד' משנה ו') כאחת הסיבות לתשעה
באב.
מקורות רבים בספרות התלמודית
מזכירים את השם" :גבת" בצורות ובהגהה
שונה ,אולם אין זיהוי ודאי למקום זה .גם
הקהילה המחקרית אינה יכולה להצביע
כרגע ,על מקום מסוים בשם זה .רבים
ניסו לחפש מקום צפונית לבאר–שבע,
אך העלו חרס בידם .הדעה הרווחת היא
שמקום זה נמצא באזור הדרומי של גבול
יהודה (פרובינציית יהודה) מתקופת
המרד .מעיון במפות ישנות ,טרם שינוי
השמות על–ידי הוועדה לשימור שמות
( ,)1951מתקופת המנדט הבריטי ועוד,
עולה כי שמו המקורי של נחל הערבה
דרומית לים–המלח הוא" :ואדי אל–ג'יב".
שם זה מזכיר באותנטיות שלו את השם
גבת ,מקום שעדיין לא זוהה או אוזכר
בשום מקום אחר .אם קיבלנו שיש
לזהות את גבת התלמודית ,שבדרום
ארץ יהודה שבאזור ואדי אל–ג'יב ,הנשפך
אל ים–המלח מדרום ,הרי שמתקבלת
תמונה מפתיעה :הגבול הדרומי של ארץ
יהודה בימי בית–שני ,נקבע גם בימינו

סיורי משפחות עם בי"ס שדה עפרה
ארץ המרדפים
 י' אייר 15.5בעקבות יוסף הצדיק
 ז'אבו ארליך יא' אייר 16.5חקלאות ויקבים בעמק שילה
 יא' אייר 16.5נשמח לראותכם עימנו 02-9975516
תודתי למסייעים בכתיבת המאמר
לפרופ' יואל אליצור וז'אבו .ח .ארליך

זהירות טיול!

בשנים האחרונות אנו שבים ורואים
מגמת עלייה ברורה במספר המטיילים
ביו"ש מכל רחבי הארץ מגיעים אנשים
ליהנות מהנחלים היפים ,מפסגות
ההרים ומהמעיינות הרבים שיש
אצלנו .ללא ספק זוהי מגמה ברוכה
אך לא פעם אנו עלולים לשכוח את
שרוחש מתחת לפני השטח .מגמה
נוספת שהולכת וצוברת תאוצה היא
טיולי בודדים במקומות לא מאושרים
ע"י הצבא .נציין כמה דוגמאות אשר
קרו לאחרונה ומהווים סימן אזהרה
ברור:
 #שתי בנות יוצאות בטרמפים ללא
נשק למעיין בעטרת.
 #בחורים העוקפים את מחסום
בקעות כדי לבקר בעין בידאן.
 #תלמידים בישיבה תיכונית יורדים
לעין אל עסל מתחת לנווה צוף.
 #בעין בובין ליד דולב נערים בעלי
תושייה הצליחו להימלט מערבים
שאיימו עליהם בנשק.
 #במערת הדרקון הסמוכה לבית
אל ירו על מטיילים אשר השיבו
אש והרגו את אחד המחבלים.

 #שני מטיילים נכנסים לכפר מכמס
לאחר טעות בניווט.
אלו הן מקצת מהדוגמאות שהתרחשו
לאחרונה .ישנה תחושה שיש שקט
ואפשר לטייל היכן שבא לנו .לא שווה
להרוס את החיים בגלל טיול .אנו יוצאים
אל הטבע ע"מ להתרענן ,לנשום אויר
צח אך לא ע"מ לחזור הרוגים חלילה
או לנהל קרב יריות מול מחבלים .אנו
מוצאים לנכון להוציא מכתב זה על
מנת לנסות ולעצור תופעה מדאיגה זו
כדי למנוע את האסון הבא.
אז מה לא נטייל ולא נאהב את הארץ
על שלל ערכיה נופיה ואתריה?
התשובה היא כן ,נצא נטייל ונאהב
את הארץ שלנו אך בראש ובראשונה
נשמור על חיינו! אין ספק שהטיול
ביו"ש מטרתו חשובה בכמה
מישורים ,אך יש לעשות זאת בצורה
מושכלת ואחראית .נשמח לעמוד
בקשר ולעזור לאנשים או קבוצות
הרוצים לטייל באזורנו ולתאם זאת
מול גורמי הביטחון שעוזרים לנו
לקיים טיולים בהנאה ובבטחה# .
אלישע מלאכי ,רועי סימון ,בי"ס שדה עפרה
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בשם אמרם
חיים וייצמן:

"עובדה קיימת"
חיים וייצמן מדען ,מנהיג התנועה הציונית במשך
כ– 30שנה ( )1946-1917ונשיאה הראשון של מדינת
ישראל מיום ז' באייר תש"ח.
כאשר התפלגה התנועה הציונית סביב "תוכנית אוגנדה"
בשנת (1903הצעת בריטניה להקצות שלושה–עשר אלף
קילומטרים מרובעים בשטח החסות שלה במזרח אפריקה
להתיישבות יהודים) ,ויצמן היה בין הצירים ,שהתנגדו
ל"תכנית אוגנדה" והצהירו כי "אין ציונות בלי ציון".
למרות שהיה בין הדיפלומטים שפעלו רבות למימושה
של 'הצהרת בלפור' אמר" :אילו גם כל מלכי מזרח
ומערב נתנו לנו מדינה ,היו אלו רק מילים בלבד .אולם
אם העם היהודי יעלה ויבוא ויבנה את ארץ–ישראל,
תהיה מדינת ישראל לעובדה קיימת"# .
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המוציא לאור:

"וקראתם דרור בארץ"
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני.

8218

מועצת יש"ע

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

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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב עקיבא יוסף שלזינגר עלה נעלה

ה

החל לחפש דרך שונה לקיום היישוב וביסוסו.
לכן יצא עם חמורו לתור לאורכה ורוחבה של
הארץ עד שגמלה בליבו ההחלטה לכינון "חברת
מחזירי עטרה ליושנה".
לאחר שישב בארץ מספר שנים טען הרב
עי"ש כי עצם ההסתמכות הקבועה בתרומות
הגולה הרוחשת חיבה רבה ליישוב הארץ
ולומדיה המסורים היא היא מקור בעיותיו של
הישוב ,ולכן דרש לצאת לעבודה ולחקלאות.
אמר ועשה ,והיה מהראשונים שעסקו בכך .יחד
עם תלמידיו באי בית מדרשו ,ביניהם ,ר' יואל
משה סלומון ,הקים את החברה וההסתדרות:
"חברת מחזירי עטרה ליושנה" (כונתה בספרו
גם בשם "כולל העברים") אשר עיקרה היה כינון
חברה יצרנית ודינאמית המבססת את חייה על
ערכי התורה ותחיית השפה העברית .הוא קרא
לאחד את כל ה"כוללים" לכולל אחד הוא "כולל
העברים" ועיקר מטרתו הייתה לגאול את הארץ
וליישבה .על פי רעיון התנועה ,גאולת הארץ
תהיה בכסף שימומן הן על ידי הישוב בארץ
והן על ידי הגולה במיסים ,תרומות ,יוזמה
פרטית של חברות מניות ,והון לאומי ממגביות
מיוחדות .הוא עזר להתיישב במקומות כמו
קבר יוסף ,קבר רחל ,יריחו ורכש אדמות בפתח
תקוה עם דוד גוטמן והרב יואל משה סלומון,
ושימש כרבה של הקבוצה .את האדמות שקנו
פיצלו למאה חלקות ומכרו אותם ליהודים שרצו
לעסוק בחקלאות .בנוסף ,הוא ניסח תוכניות
ותקנות לניהול מדינה יהודית ברוח המסורת
והדת ,ובהן תוכניות כלכליות והתיישבותיות,
ואף תוכנית להקמת כוח מגן צבאי ובו גדודים
בשמות "שומריאל" ו"נוטריאל" .כאשר הבינו
אנשי "החלוקה" את תוכניותיו הם נבהלו והחלו
להשמיצו ולאיים עליו שלא יעזור לו ייחוסו
ואף איימו לפגוע בו פיזית ,עד שנאלץ להסתגר
בביתו .הקונסול האוסטרי הציע לו חסות והגנה
אך הוא סירב .כמו כן סירב להצעת משפחתו
לשוב לכהן בהונגריה כרב קהילה גדולה וכתב
להם "טוב למות בירושלים מלמלוך במצרים".
משראו שהאיומים לא עוזרים החליטו להחרימו
בשל דברים שכתב בספרו.
לאחר שסייר בסביבות חברון יחד עם דוד
גוטמן ,יהודי עשיר אף הוא מהונגריה ,כתב הרב
עי"ש" :באנו וראינו מה שלא פיללנו לראות
בארץ ישראל :עשרים וששה הרים פוריים
ויערות עצים צומחים עליהם .בין ההרים
משתרע מישור פורח ובשני מקומות מצאנו
גם חורבות עתיקות ובהם עמודים עתיקי ימים
מאוד .התפללתי שם שחרית ומנחה וגם מעריב
ומעולם לא כיוונתי את ליבי כמו בתפילה
ההיא ואפילו לא ביום הכיפורים ,דמעות זלגו
מעיני בזכרי ,מה אבד לנו .אי אפשר לי לתאר
כלל את המקומות האלה ,העזובים מבניהם זה
אלפי שנים ,כיצד הם לובשים גיל בשוב אליהם
יהודים" .בספרו "לב עברי" תבע הרב עקיבא
יוסף כי במקרה שאדם מישראל עולה מחו"ל
לאה"ק ואשתו אינה מסכימה להילוות אליו -
יורשה לשאת אישה שנייה על פניה באה"ק .אז
התקוממו כנגדו תקיפי ירושלים והכריזו עליו
את חרם דרבנו גרשום ,וכל בני כולל אונגארן
היו צריכים לחתום על הסכמתם לחרם או על
כתב פלסתר שנשלח לחו"ל .בשעה שבאו
לקבל את קצבת ה"חלוקה" ,על השולחן היה
מונח ה"כתב" וכל אחד "נתבקש" לחתום לפני
קבלו את הכסף .רק בודדים עמדו בלחץ הזה.

רב עקיבא יוסף שלזינגר (עי"ש) ,מגדולי
רבני הונגריה נולד בשנת תקצ"ח (,)1838
בפרסבורג כיום ברטיסלבה  -אז כחלק
ממלכת הונגריה  -וכעת בירת סלובקיה .אביו
היה מתלמידיו המובהקים של החת"ם סופר,
ואילו הוא היה מתלמידיו של "הכתב סופר"  -בנו
של החת"ם סופר .הרב שלזינגר למד גם בישיבתו
של המהר"ם שיק ושל בעל ה"מחנה חיים" .הוא
התחתן עם בתו של הרב הלל ליכטנשטיין רבה
של קולומייא ,והיה עוזרו במשך כעשר שנים.
בהונגריה ,לחם הרב שלזינגר כנגד הרפורמים
בחריפות ובקנאות ,והיה אחד מהמתנגדים
הגדולים לתנועה זו .בעקבות התמורות הרבות
שחלו בתקופתו בתודעה הלאומית ,ראה הרב
שלזינגר סכנה להמשך קיומו של העם היהודי
לכן דגל בחיסול הגלות ובעליה לארץ ישראל.
בתקופה זו פרסם מספר ספרים ביניהם הספר
"לב העברי" אשר זכה לתפוצה עצומה .בספר
זה שמבוסס על צוואתו של החת"ם סופר ,פיתח
את רעיונותיו של החת"ם סופר וביטא התנגדות
בלתי מתפשרת לכל חידוש דתי ,ללימודים
לפי תרבות וחינוך במדינות הגויים ,ולכל רעיון
של התבוללות ,היטמעות והצטרפות כלשהיא
לתרבות והחברה בה גרו היהודים.
בתחילת שנת תר"ל ( ,)1870מחליט ר' עי"ש
כי הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל ,אולם נתקל
במכשולים רבים גם מבחינה כספית וגם מבחינה
משפחתית ששלחה אליו שליחים כל העת על
מנת להניאו מרצונו לעלות לארץ .הוא נאלץ
לנדוד בין קהילות שונות בהונגריה .כשהגיע
לקהילת בעטלאן הפצירו בו אנשי הקהילה
לקבל על עצמו משרת רבנות בעירם ,ובאו אליו
שיסכים לכתוב ולחתום איתם על כתב מינוי
רבני ,אך הוא ענה להם בנחרצות" :כבר כתבתי
תנאים עם כלה אחרת היא ארץ ישראל אשר לא
אוכל לביישה" .לאחר לחצים רבים שהופעלו
על משפחתו ובקשה דחופה מחמיו שיחזור
לעיר קולמייא ,נעתר הרב עי"ש לבקשותיו אך
החלום לעלות לארץ ישראל לא עזב אותו .הרב
שלזינגר מספר כי לאחר שחזר החלו לפקוד את
חמיו חלומות רעים עד שהתחנן בפניו שיעלה
לארץ כי אין לו מנוחה .בחודש אב תר"ל ()1870
הגיע ר' עי"ש לארץ ישראל .הוא התיישב
בירושלים בבתי המוגרבים במקום שממנו ניתן
לצפות לעבר מקום בית המקדש בהר הבית.
בספרו "ברית עולם" ,מזרז את האנשים
ש"עיניהם יהיו בראשיהם ויראו את הנולד",
למכור את רכושם אפילו בהפסד ולעבור לארץ
ישראל .ומציע אפילו למכור לשם כך את כתרי
ספרי התורה .עוד הציע שבני הגולה יתנו
מעשר מהכנסתם לחיזוק בניין הארץ ולהקמת
בתי חרושת" ,ולהרבות בית והון שדה וכרם".
ואף מבטיח שאם יתרבו בארץ ישראל שישים
ריבוא יהודים  -האומות יתנו לישראל למשול
בה .הרב שלזינגר ראה בבניינה של הארץ את
הקץ המגולה ,ועודד את היהודים לעלות לארץ
ולהקים בה חקלאות ,מפעלים ,תעשייה ואף
צבא יהודי .הוא קרא למפעלים הללו בשם "כולל
ההתיישבות" .עם עלייתו נתקבל בכבוד גדול על
ידי מנהיגי "הישוב הישן" אשר פרשו לפניו את
צרותיהם וביקשו את עזרתו אולם בתחילה פרש
מכל עסקנות ציבורית והקים לו בית מול הר
הבית ליד הכותל המערבי ולצידו בית מדרש
בו עסק בתורה לילות כימים ומדי לילה עסק
ב"תיקון חצות" ותפילה על הגאולה .אז גם
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ביניהם היו יהושע שטמפפר ור' מנחם מאניש
שיינברגר ,רעיו ועמיתיו של העי"ש .ר' מנחם
מאניש חבט באגרופו על השולחן עד שהועף
ממנו ה"כתב" וצעק" :צלם (צלב/פסל לאליל)
העמידו על השולחן הזה .וישתחוו לו כולם עבור
כסף נמאס!" ולולא קרוביו בחו"ל שעמדו לו
בשעת דחקו ,היו בני ביתו רעבים ללחם.
בספרו "תורת יחיאל" (על בראשית) כותב
הרב עי"ש" :שורש יוסף כי הוא היה מחבב א"י
(ספרי ,פ' פנחס) וטען כנגד המרגלים ,אשר אמרו
'תורה עדיף! להתעכב במדבר וללמוד תורה
מפי הגבורה .ולא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן
(תנחומא ,בשלח) .לא כן ,אם ייכנסו לארץ ,זה
פונה לכרמו וזה לזיתו ,תורה מה תהא עליה?
(מדרש המובא בטור ,או"ח סי' ר"ץ) .ויהושע בן נון
(שהוא מצאצאי יוסף) טען כנגדם 'עלה נעלה!'
לירושת הארץ .ויישוב א"י הוא מכריע ,וכדעת
רז"ל (ברכות לה :שאמרו לצרף יחד תורה עם
דרך ארץ) להיות תורתם עיקר ומלאכתם טפלה,
ומזה ומזה אל תנח ידך .אך 'והנה תועה בשדה'
(בראשית לז ,ט"ו  -י"ח) ,יוסף היה תועה בשדה
כדי לעשות (למען) יישוב א"י ,אך היה תועה

בו כי כולם (כל האחים עמדו) כנגדו' .ויאמר
האיש נסעו מזה'( ,הם) אינם מסכימים לדבריך.
'כי שמעתי אומרים נלכה דותינה' כלומר (לפי
טענת המרגלים) אין להתעסק כי אם בתורה
לבד ,ותורה עדיף' .וילך יוסף אחר אחיו' וביטל
דעתו כנגדם ,כי הם הרוב .והלך גם הוא אחריהם
ל(למוד אך ורק) תורה .אך כאשר בא לשם מצא
כי זה לא היה כי אם דיחוי בעלמא ,לדחות
היישוב (של א"י) בטעם (נימוק) 'תורה' .אך
כאשר בא לתורה (שלהם) מצא שם שערוריה
וביטולים ומחלוקות להרבות שנאת חינם .עד
אשר גרמו כן החורבן"
הרב עקיבא יוסף שלזינגר נפטר בירושלים
בשבת א' אייר תרפ"ב ( ,)1922ונטמן בהר
הזיתים .למרות המחלוקות בחייו ,גדול מתנגדיו,
הרב חיים זוננפלד חלק לו כבוד וספד לו .על
שמו נקרא היישוב בני עי"ש ליד רחובות# .

מבט להתיישבות
נחליאל  -תורת ישראל,
עם ישראל וארץ ישראל
מתגשמים כולם בישוב אחד

נ

חליאל הוא יישוב תורני
הממוקם במערב בנימין ומונה
כ– 65משפחות .מיקומו יוצר רצף
חשוב בין יישובי גוש טלמונים ונווה
צוף בואכה אלעד .עם מרחקי נסיעה
נוחים של כ– 50דק' לירושלים ולאזור
המרכז וכ– 20דק' לקריית ספר ו– 5דק'
נוספות עד מודיעין .אזור מערב בנימין
מאופיין בגוש יישובים המהווה מדגם
של הציבוריות הישראלית :יישובים
חילוניים ומעורבים לצד יישובים דתיים,
ויישובים חרדיים לצד יישובים ציוניים–
דתיים .בגלל אופי זה ניתן לשלב עם
המגורים במקום גם עשייה חברתית
משמעותית.
יישוב הארץ מתוך יישוב הדעת
 זהו ייחודו של הישוב נחליאל .שורשיושל הישוב נטועים עמוק בארץ בנימין
ונופו פונה אל תורת ישראל .היישוב
התורני מתייחד בריבוי העדות ובזרמים
הרבים והשונים של הציבור התורני -
אצלנו כל אחד יכול למצוא את מקומו.
שילוב והשלמה נדירה של אוויר ואווירה
ביישוב הממוקם על גבעה נישאה ברום
של כ– 600מטר מעל פני הים ,משקיף
על אזור נפלא ביופיו ,משופע בנחלים
ומצטיין באקלים נוח במיוחד.
הגשמת חלום מתובל באידאלים.
מאור הפנים בקהילה תורנית זו
מֵקֵל על קליטת המשפחות ביישוב.
אפשרויות הדיור ביישוב מגוונות :בתים
בנויים לקנייה ומגרשים לבנייה עצמית.
למעוניינים בשכירות ישנם קרוואנים
חדשים ,רגילים ומורחבים .בשנתיים
האחרונות החלה תנופת קליטה

ביישוב ,עד כה הצטרפו כ– 14משפחות
צעירות ואנו בתהליכים לקליטת
משפחות נוספות ,הצטרפו גם אתם...
רוח התורה הקדושה ,ביישוב ישנו
מעון וכן גן לבנים וגן לבנות עד גיל .6
לבתי הספר ולתלמודי התורה ביישובים
הסמוכים ישנן הסעות מסודרות מטעם
המועצה .בנחליאל וביישוב הסמוך
קיימים כוללים לאברכים ובנוסף
מתקיימים שיעורי תורה לגברים ונשים
במהלך כל השבוע.
שירותים קהילתיים ,אצלנו ניתן
למצוא :שירותי משרד ודואר ,מכולת
וירקנייה ,בתי כנסת ,מועדוני נוער,
חוגים ומרכז הפעלה לילדים הפתוח
גם בשעות הבוקר לילדים שעדיין לא
במסגרת .בנוסף ,ביישובים הסמוכים
קיימות מרפאות ומרכזי קניות גדולים.
הלומד על מנת לעשות ,מספיקין
בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות"
(אבות ו' ,ב') .סמיכותו של היישוב
לירושלים ולמרכז הארץ מאפשרת
מגוון של מקורות פרנסה תוך זמן
נסיעה סביר .בסביבה מוסדות חינוך
רבים .גם תורה וגם עבודה  -היישוב
פותח את שעריו בפני יזמים עסקיים,
מקנה הטבות שונות ,ומסייע ותומך בין
השאר ע"י הקצאת מגרשים# .
לפרטים:
משרד היישוב08-9248370 :
מזכיר אלי מרגל052-5666675 :
רכזי קליטה ,יעל050-6348833 :
שובאל050-6656323 :
רכזת קהילה שירה052-5666457 :
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
זריעה וחיפוי זרעים בשביעית
מדרבנן.
יש מן הראשונים הסוברים שחיפוי
זרעים בעפר נחשב להיות זריעה גמורה.
את שיטתם הם מבססים על דברי הגמ’
(מכות כא ע”ב) שהחורש באדמה במטרה
לחפות שני מיני זרעים יחד ,לוקה מן
התורה משום שעבר על איסור “לא
תעשה” של “שדך לא תזרע כלאים” -
למרות ,שלא מצאנו בתורה איסור מפורש
(מצוות “לא תעשה”) בהקשר לחרישה כזו
(וראה שבת הארץ פ”א ה”ב אות ב) .בהכרח
לומר ,שמכיוון שלוקים על חיפוי כלאי
זרעים מוכח שפעולה זו נחשבת כפעולת
הזריעה עצמה .מכאן מדייקים ,שגם
בנוגע לחיפוי זרעים בשביעית ,אם אדם
מישראל מחפה זרעים בשביעית נחשב
הדבר כזורע בשביעית מן התורה (תוס’

כפי שהזכרנו בפעמים הקודמות,
מלאכת הזריעה היא אחת מארבע
המלאכות האסורות מן התורה בשביעית.
כלשון הפסוק בפרשת השבוע פרשת
ּׁשב ִיעִית
בהר (ויקרא כ"ה ,ד'  -ה')ּ“ :ובַּׁשָנ ָה הַ ְ
ׁשּב ָת ל ַה’ ׂשְָדָך ֹלא ִתז ְָרע
ׁשּב ָתֹון יִהְי ֶה לָאֶָרץ ַ
ׁשּב ַת ַ
ַ
תזְמֹר :אֵת ְספִיחַ ְקצִיְרָך ֹלא תְִקצֹור
וְכ ְַרמְָך ֹלא ִ
ׁשּב ָתֹון יִהְי ֶה
תבְצֹר ׁשְנ ַת ַ
וְאֶת עִּנְב ֵי נ ְז ִיֶרָך ֹלא ִ
לָאֶָרץ“ .שאר המלאכות אסורות בשביעית
מדברי חכמים (עפ”י גמ’ מועד–קטן ג ע”א
 -למעט כמה יוצאות מן הכלל; כגון החרישה

שבה עסקנו בפעמים הקודמות) .כך גם פסק
הרמב”ם (הל’ שמיטה ויובל פ”א ה”ב)“ :אינו
לוקה מן התורה אלא על הזריעה או על
הזמירה ועל הקצירה או על הבצירה”.
לקביעה זו ישנן מספר השלכות מעשיות
ונביא שתים מהן:
א .מלאכה בשביעית למניעת נזק (“אוקמי
אילנא”)  -כשהמלאכה אסורה מן
התורה ,אסור הדבר גם כשהמטרה
למנוע נזק ,אך כשהיא אסורה מדרבנן
 הדבר מותר.ב .מלאכות בשביעית בקרקע של “היתר
מכירה”  -כשהמלאכה אסורה מן
התורה  -יש לבצעה בידי פועל נכרי
בלבד ,אך כשהיא אסורה מדרבנן -
מותר אף בידי פועל ישראל.
חיפוי הזרעים  -אף שמלאכת הזריעה
גופה ,אסורה מן התורה  -הפוסקים
דנו אודות חיפוי הזרעים באדמה לאחר
הזריעה; האם היא חלק ממלאכת
הזריעה והיא אסורה בשביעית מן התורה,
או שהיא רק תולדת הזריעה והיא אסורה

הרא”ש מו”ק ג ע”א ד”ה אתמר ,מאירי מהדורת
מכון הרי פישל שם ד”ה אעפ”י שביארנו,
ובהרחבה שם הע’  ,)5וכך נוקטים חלק
מהאחרונים (שו”ת הר צבי אורח חיים ח”א
סי’ רח אות ב ,וראה עוד שבת הארץ פ”א ה”ב
אות א והע’ .)2

אולם יש חולקים וסוברים שלהלכה
פוסקים שאף שהמחפה בכלאים עובר
על איסור תורה (ראה רמב”ם הל’ כלאים פ”א
ה”ג ,חוקות הארץ פ”א ה”ג אות ה) מכל מקום
המחפה זרעים בשביעית אינו נחשב כזורע
בשביעית מן התורה ,כי אם כעובר על
תולדת זורע ,האסורה בשביעית מדרבנן
(ראה מנחת חינוך מהדורת מכון ירושלים מצוה
שכו אות ד ,ומו”ר הגר”ש ישראלי זצ”ל שו”ת
חוות בנימין ח”א סי’ ה)# .

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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יש לשלוח עד יום ב' הקרוב,
באמצעות דוא"ל:

m@myesha.org.il

או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת הפותר.
בין הפותרים יוגרלו פרסים
ממוצרי גוש קטיף.
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פיתרון החידה משבוע שעבר :אנדרטת לוחמי הבקעה
אנדרטת לוחמי הבקעה ממוקמת כ– 2ק"מ מצפון מזרח למושב
פצאל ,בראש הגבעה בצד כביש הבקעה .היא נעשתה על ידי
הפסל יגאל תומרקין ,לזכרם של לוחמי הבקעה לדורותיהם,
שנפלו בקרבות באזור במהלך מלחמת ששת הימים ,מלחמת
ההתשה ובפעילות המבצעית השוטפת ,ביוזמתו של השר רחבעם זאבי (גנדי) הי"ד.
האנדרטה מכילה תותח ,כלי נשק ורכב המרותכים זה לזה ,ושמות הלוחמים קבועים
על קירות המבנה .בעלייה לאנדרטה נראה שלטים עם שמות כל ישובי הבקעה,
ומיקומה מהווה גם נקודת תצפית נפלאה.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 50

ּדָתִי ִים ,יֶׁשְנ ָה אֲפִילּו ּתְמּונ ָה מְפּוְרסֶמֶת
מ ְתּפַּלְל ִים ּתֹוְך ּכ ְֵדי הַעֲבֹוד ָה".
ׁשלָהֵם ִ
ֶ
ׁשב ִיל ֵי הַּכְפָר
הֵם הִ ְמׁשִיכּו לָלֶכ ֶת ּב ֵין ְ
הַּצָעִירּ .גְב ִָרים ו ְנָׁשִים עָב ְדּו וְהִתְרֹוצְּצּו
ל ְֹלא הַפְסָָקה אֲפִילּו יְל ִָדים ְקטַנ ִים נְִראּו
מסְתֹובְב ִים ו ְעֹוזְִרים ל ְהֹוֵריהֶם .הַּמָקֹום הָי ָה
ִ
ׁשֹוֵקק חַי ִים ּכְאִילּו הַאֶָרץ עַצְמָה הִצְטְַרפָה
לַחֲג ִיג ָה ו ְנָתְנ ָה אֶת ּפ ֵרֹותֶיהָ" .ז ֶה ֹלא הָי ָה
ַקל לַעֲבֹוד אֶת הַאֲדָמָה ּבַאֵזֹור"ָ ,אמַר
ׁשּוב" .הַאֲדָמָה ּכ ָאן הִיא הֲָרִרית וְהַעֲבֹוד ָה
הָיְתָה ָקׁשָה ,אְַך הֶעָמָל הַָרב נָׂשָא ּפ ֵירֹות,
ׁשמַע"ׁ .שּוב חִּיֵיְך ו ְנ ִיּכ ָר ׁשֶהּוא
מ ְ
ּתְַרּתֵי ַ
ׂשחַק הַּמִיל ִים ׁשֶלֹו .אֹוִריאֵל
ּמ ְ
מ ִ
מְרּוצ ֶה ִ
ממָׁש
מ ָּסב ִיב וְחִּיֵיְך" .הַּכֹול ּפֹה ַ
ּתּכ ֵל ִ
הִ ְס ַ
ׂש ְמחָה .עֵינ ָיו ׁשֶל
ׁשל ָם!" הּוא ָאמַר ּב ְ ִ
מּו ְ
ׁשּוב הָפְכּו עֲצּובֹות ּפִתְאֹום" .נ ָכֹון" ,הּוא
ָאמַר ּבִלְחִיׁשָה" .אֲב ָל ז ֶה ֹלא סֹוף הַּסִיּפּור.
מּפַעַם לְפַעַם".
ז ֶה ַרק נִהְי ָה יֹותֵר מְַרּתֵק ִ
אֹוִריאֵל ֹלא הֵב ִיןּ" .בֹא אַחֲַרי"ָ ,אמַר ׁשּוב.
"ּבֹא נְִראֶה אֶת הַּפ ֶֶרק הַּב ָא."..

מאירועי הפרקים הקודמים :שוב
ואוריאל חוזרים הפעם לעבר הרחוק
מאוד לימים שלפני קום המדינה .שם
אוריאל נפגש ביישוב שמוקם ממש לפני
שנת תרפ"ט ובעקבות מאורעות הדמים
בארץ נאלץ להתפנות .אבל הסיפור לא
נגמר שם...
מג ְַדל עֵֶדר ּפּונְתָה נֹותָר
ׁש ִ
"לְאַחַר ֶ
הַּמָקֹום ׁשֹומֵם ּכַּמָה ׁשָנ ִים"ׁ ,שּוב הִ ְסּב ִיר
ׁשהֵם הֹולְכ ִים ּב ֵין הַּׂשִיחִים
ל ְאֹוִריאֵל ּתֹוְך ֶ
ּמפְנ ֶה .י ְהּוִדים
הַּי ְרּוִקים" .אֲב ַל אַז חָל הַ ִ
מאֵירֹוּפָה ,חֲלּוצִים ,הֶחְל ִיטּו
ֵ
ׁשעָלּו
ֶ
לְהִָקים ּפֹה י ִׁשּובׁ ,שְמֹו 'ּכְפַר עֶצְיֹון'".
ּתּכ ֵל עַל ׁשּוב ּבְהַפְ ָתעָה ,וְאָז
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
נִגְּלְתָה לְעֵינ ָיו ְקבּוצַת אֲנָׁשִים עֹוב ְִדים
אֶת הַאֲדָמָה .הֵם נְִראּו ּכְאִילּו יָצְאּו מִּתֹוְך
ּתְמּונ ָה עֲתִיָקה .עַל ָראׁשֵיהֶם חָב ְׁשּו ּכֹובָעֵי
ַקסְֵקט אֹו ּב ֵֵרט" .מִנְחָה!" צָעַק אֶחָד.
ׁשאֵל ָהׁ .שּוב
ּתּכ ֵל עַל ׁשּוב ּב ִ ְ
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ׁשב ִים ּפֹה הָיּו
ּמתְי ַי ְ
מעֲׂשֶה הַ ִ
צָחַקּ" .כ ֵן ,ל ְ ַ

המשך בשבוע הבא...
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אש האהבה הטבעית
לאומה ולתחייתה ,ההולכת ומתגדלת
בארץ ישראל ועל ידי ארץ ישראל,
תתלקח בגאון עוזה יחד עם אש ד',
אש הקודש ,של כל טוהר האמונה,
בעוצם חוסנה וגבורתה
(הראי"ה קוק זצ"ל ,אורות התחיה ,פיסקה כ"ב)

מגבית
חרום

קרן מס'
520
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הציבור מתבקש להעתיר בתפילה ובתחנונים
עבור מורנו ורבנו הרב מרדכי צמח בן מזל טוב
שליט"א הזקוק לרחמי שמים מרובים.

בקשתו האישית של הרשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א עבור ת"ח
שחלה בפתאומיות וצריך לעבור ניתוח ראש דחוף שעולה סכום עתק
ובנוסף -חובתיו מגיעים למאות אלפי שקלים! הצילו את ב.ש.

כל התורם סך  360שקלים למקרה קשה זה -
יערכו עבורו תפילה ביום ל"ג בעומר במירון ע"י
מנין מקובלים ,ויום זה מסוגל לישועות

עזרי-קרן הצדקה המאוחדת לישראל

1800-39-50-50
כמו כן ניתן לשלוח מעטפה ל-ת.ד 16216 .ירושלים ת"ו
או בהפקדה בבנק הדואר חשבון מספר8209909 :
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ניתן לתרום גם באתר שלנו:

WWW.EZ-RI.COM

