סיפורו של מקום ממטע ובאר עד קיבוץ וי
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המדינה היהודית שבדרך.
לכן הוחלט על מבצע בעל
היקף וקנה מידה גדול  -י"א
הנקודות ,שבו עלו בלילה אחד
 11נקודות יישוב חדשות בנגב
ובהן :בארי ,גלאון ,חצרים,
נירים ,כפר דרום ועוד .במבצע
לקחו חלק המוסדות המיישבים ,ההגנה
וגופים התיישבותיים מכל הזרמים .על כל
גוף התיישבותי הוטל להקים פלוגה בת
 25חברים ו– 5בנות לפחות שיהיו הגרעין
המייסד ,ולהכינם לקראת המועד מבלי
לספר להם את הפרטים המדויקים .מועד
העלייה לקרקע נקבע למוצאי יום כיפור
תש"ז ,אז רוכזו ביישובי האזור כ–1,100
אנשים בנוסף לכוחות האבטחה .במוצאי
יום כיפור בחצות הלילה יצאו המתיישבים
לדרכם ועם עלות השחר עמדו כבר כל 11
הנקודות עם מבנים בעלי קירות וגגות,
גדר ומגדל מים .האנגלים שהופתעו מן
המבצע ויתרו על רעיון הפינוי והשלימו
עם קיומם של יישובים אלה שרובם קיים
עד עצם היום הזה.
מספר סיבות הביאו לבחירת מיקומו
של כפר דרום ,על אם הדרך בין חאן יונס
לעזה .העיקרית שבהן היא לשבור את
רצף ההתיישבות הערבי ברצועת עזה
ואיתורם של מי תהום גבוהים בסביבה -
שיכול להביא בהמשך להקמתן של נקודות
נוספות .עם פרוץ מלחמת השחרור
היו בכפר דרום בלב שטח עוין סך הכול
כשבעים מגינים .הצבא המצרי שמגמת
פניו הייתה תל–אביב נתקל בהתנגדות
עזה בניסיונו לכבוש את הקיבוץ ולכן
המשיך מבלי לכבוש את כפר דרום אך

ימי החורבן הללו ,ימי בין המֵצרים,
שאנו נמצאים בהם ,אנו נזכרים גם
באירוע האיום של גירוש 10,000
תושבי חבל קטיף ע"י ממשלת ישראל
לפני שלוש שנים .בחרנו בסיפורו של
היישוב כפר דרום על כל גלגוליו ,הממחיש
בצורה יפה את אחיזתו של ישוב בארץ
ישראל כנגד כל הסיכויים ,יישוב שעל
אף שגבה לא פעם מחיר דמים יקר תמיד
שבנו אליו ,בעבר ,ובעז"ה בעתיד.
בפעם הראשונה  -מטע ובאר.
האדמה של כפר דרום נקנתה על–ידי
טוביה זיסקינד מרחובות ,מתושב דיר אל
בלח .זיסקינד נטע בה תמרים וחפר באר
במקום אך במאורעות תרצ"ו  -תרצ"ט
נעקר המטע ונסתמה הבאר ע"י הערבים.
בדומה לפלשתים אשר סותמים את
הבארות ברשעות בימי אברהם אבינו "וְכָל
הַ ְּבאֵֹרת ֲאׁשֶר ָחפְרּו ַעבְֵדי ָאבִיוּ ,בִימֵי ַאבְָרהָם
עפָר" (בראשית
ָאבִיו ִסּתְמּום ְּפ ִל ְׁשּתִים וַי ְ ַמלְאּום ָ
כ"ו ,ט"ו) .אנשי המדבר אמורים לשמוח על
כל באר מים אשר מגיעה אל מי התהום
אך הפלשתים אומרים גם לי וגם לך לא
יהיה! וממלאים מקור מים חיים שהושקע
עמל רב בהקמתו  -בחול .כאז כן היום
התושבים העכשוויים של חבל עזה עוקרים
ומשחיתים בפראות וללא הבחנה.
בפעם השנייה  -קיבוץ .על–פי תוכנית
שקדמה לתוכנית החלוקה ואושרה
ע"י האו"ם ,היה האזור שמדרום לבאר
טוביה (כיום ליד קריית מלאכי) אמור
להיות בידיים ערביות או בריטיות בגלל
היותו חסר מתיישבים יהודים כמעט
לגמרי .הצעה זו הוכיחה כי במקום בו
קיים יישוב יהודי שם יעבור הגבול של

מבט להתיישבות
מנחם–אב בעיר האבות

נעם ארנון

ב

שנים האחרונות הולך ונוסף
למסורת חודש אב באזור
חברון אירוע נוסף ומיוחד -
"לילה בהרי חברון" ,לזכר שלושת בני
משפחת דיקשטיין ואלעזר ליבוביץ,
הי"ד ,שנרצחו בצומת זיף לפני שש
שנים .את הרעיון הגו ומבצעים חבריו
של אלעזר ,שנפל בעת שירותו הצבאי
ביחידת 'עורב' נח"ל ,ודומה שאין
דרך מתאימה יותר לציין את זכרו .מי
שהכירו ראה שילוב מדהים של תמימות
קורנת וחכמה עמוקה ,נשמה של
שירה ומלחמה ,פתיחות מלאה ואמונה
לוהטת .הוא נפל בחודש אב ,חודש
הנושא משמעות מיוחדת באזור חברון.
בחלקו הראשון של חודש אב ממעטים
כידוע בשמחה ומתאבלים על חורבן
בית המקדש; אך בחברון ,זכרונות על
אירועים שאירעו בחלקו השני של חודש
אב ממשיכים ללוות את תולדות העיר
ואינם נשכחים .רבים שמעו על "פרעות
תרפ"ט" ,אך לא רבים יודעים את
התאריך המדויק שבו אירעו :הם החלו

ביום שישי ,י"ז אב ,והתעצמו בשבת,
י"ח אב תרפ"ט ,בדיוק לפני  79שנים.
הקהילה היהודית הקטנה והשלווה
של חברון הותקפה בידי אספסוף של
פורעים ערבים רצחניים וצמאי דם,
שפרצו לתוך הבתים ועשו מעשי זוועה
בלתי ניתנים לתיאור .הם רצחו ,אנסו,
שרפו וקרעו יהודים לגזרים ,ובהם
אנשים נשים וטף ,אלו שעד יום אתמול
היו שכנים ושותפים .אמנם בין הערבים
היו גם כאלו שהצילו יהודים והחביאו
אותם ,אך הם היו המיעוט; הרוב הגדול
השתתף בטבח המפלצתי .באותם
ימים הותקפו יהודים בכל רחבי הארץ
 כולל בירושלים ,ת"א וחיפה ,מוצא,חולדה ובאר טוביה .גם שם אירעו
מעשי זוועה נוראים; אך הטבח בחברון
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יישוב

אלישע מלאכי
את התוקפים .במהלך קרבות אלו נהרגו
עשרה לוחמים ,ה' יקום דמם .יותר לא
ניסו המצרים לכבוש את כפר דרום
והסתפקו בהטלת מצור כבד עליו .בלילה
של  11ביוני  ,1948התקבלה פקודה לפנות
את הקיבוץ לאחר מצור של מאתיים
עשרים ושניים ימים! הלוחמים יצאו
מהקיבוץ בהליכה רגלית כשהן נושאים
עימם את כלי הנשק ותומכים בפצועים.
בראש הטור ובסופו הובלו שני ספרי
התורה של כפר דרום.
בפעם השלישית  -יישוב .כמו
בפעם הקודמת העלייה לקרקע הייתה
במוצאי יום הכיפורים בשנת תש"ל
( .)1970בטקס העלייה לקרקע אמר
משה נצר ,ראש אגף הנוער והנח"ל
במשרד הביטחון" :זהו מאחז וחידוש
יישוב כאחד .העקשנות והאמונה נצחו!".
הוא היה מפקד הגדוד שפינה את כפר
דרום במלחמת השחרור .היישוב כפר
דרום ידע שכול במהלך שנותיו ,מספר
תושבים נרצחו וילדים נפצעו קשה .אך
למרות כל הקשיים היישוב הלך וגדל,
הלך והתפתח .ביום חמישי ,י"ג מנחם–אב
תשס"ה ,גורשו אנשי כפר דרום ,והיישוב
הוחרב ,אך הפעם בשליחותה של
ממשלת ישראל .בראש השיירה העצובה
הובלו ספרי התורה של היישוב.
אנו מאמינים ,מקווים ומתפללים כי
עוד בעינינו נזכה לשוב ולחזות בבניין
כפר דרום בפעם הרביעית# .
לטיולים וסיורים בשומרון,
בבנימין ובבקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה02-9975516 :

הטיל עליו מצור כבד .שני ניסיונות של
חטיבת הנגב לפרוץ אל היישוב כדי
להחיש לו תגבורת  -נכשלו .על–כן נעשה
ניסיון נוסף ובליל ה– 15מאי  1948שלח
מטה הפלמ"ח כוח גדול של פלוגה על
גבי משוריינים שתפקידו היה לפנות את
הפצועים ולהכניס לקיבוץ הקטן מזון,
תרופות ותחמושת .בשל תקלות שונות
השיירה עשתה את דרכה לאור היום
ולא בלילה כמצופה ,ובנוסף לכך השיירה
נתקעה בחול באפיק הוואדי כשני
קילומטר מזרחית לכפר דרום .המצרים
גילו את השיירה וכל המשוריינים ,למעט
משוריין אחד ,פוצצו או נעזבו בוואדי
ואנשיהם הסתננו למשק תחת אש תופת.
שיירת התגבורת שנועדה להקל על
הנצורים הכבידה עליהם מאוד .עליהם
היה לטפל בשלושים ותשעה פצועים (!)
מאנשי התגבורת והמזון והמים שנתנו
במשורה גם כך ,התחלקו כעת לעשרות
אנשים נוספים.
מספר שעות אחר–כך ,התחילה
ההתקפה המצרית הגדולה בסיוע
מטוסים ,טנקים ,שריוניות וגדוד חי"ר.
חברי הקיבוץ ומגיניו עמדו בגבורה
כנגד הכוחות העדיפים עליהם בהרבה
והמתינו עד שהכוח התוקף יגיע סמוך
לגדרות ואז במכת אש אחת ,הבריחו

היה הנורא והמזוויע ביותר67 :
יהודים נטבחו תוך שעתיים.
בין החללים היתה משפחה
שלמה  -משפ' סלונים :אב,
אם ,ילד ,סבא וסבתא ,נרצחו.
נותר תינוק אחד  -שלמה
סלונים ,בן שנה ,שנפצע קשה
אך נשאר בחיים בדרך נס ,גר
כיום ברעננה ,וחוגג בימים
אלו את יום הולדתו השמונים,
(לאוי"ט!) .גם בדורנו מלווים
אירועי אב את האזור :בי"ז אב
תשס"ב ( 26ביולי  )2002בדיוק באותו
יום בו החלו פרעות תרפ"ט  73שנה
לפני כן ,נרצחו מדרום לחברון שלושת
בני משפחת דיקשטיין מפסגות  -האב
יוסף ,האם חנה ובנם שובאל  -ציון,
והחייל סמ"ר אלעזר שמאי ליבוביץ,
תושב חברון .אלעזר היה בדיוק בערב יום
הולדתו ה– .21המרצחים המתועבים,
מתרפ"ט ועד תשס"ב ,רצו דבר אחד:
לעקור יהודים מארץ אבותיהם .אך
זממם לא עלה בידם :העם היהודי רק
העמיק יותר את אחיזתו בארץ יהודה
ובעיר חברון .סביב צומת זיף הולכת
ומעמיקה שורש ההתיישבות היהודית:
קרית ארבע  -חברון ופני חבר מצפון,
כרמל ,מעון ,סוסיא ובית יתיר מדרום,
ובית חגי ועתניאל ממערב .חבריו של

אלעזר ליבוביץ הוציאו לזכרו דיסק
שירים נפלא הנקרא "שירים שאלעזר
אהב" ,ובו שירים של אהוד בנאי ,אהרן
רזאל ,עדי רן ,דוד הכי טוב ,ה'מדרגות',
בני לנדאו ,ועוד .בנוסף ,הם מארגנים
כל שנה את ערב השירה הייחודי "לילה
בהרי חברון" ,ליד הבסיס הצבאי הקטן
שהוקם ליד צומת זיף .השנה ייערך
האירוע ב–י"ז אב ( 18באוג') בשעה שש,
ובו יופיעו אהוד בנאי ,אודי דוידי ,עדי
רן ,חזקי סופר ,ועוד .סיורים מודרכים
באזור יתחילו בשעה  .15.00בנוסף,
נערכת פעילות מתמדת להעמקת
האחיזה והנוכחות היהודית באזור
יחד עם ביס"ש סוסיא ,באמצעות
סיורים מודרכים ,סימון שבילים ,שיפוץ
המעיינות ועוד .בסופו של דבר ,זיף
תחזור בע"ה להיות עיר ואם בישראל,
כמו שהיתה בתקופת הבית הראשון,
בה הוטבעו החותמות בעברית
הקדומה "למלך זיף" .גם זממם של
רוצחי תרפ"ט בחברון לא עלה בידם:
ברוך ה' בדורנו שבים יהודים לחברון
ובונים את הריסותיה .אט אט ,הופך
חודש אב ל"מנחם–אב" ,האבות הולכים
ומתנחמים ,וכולנו בטוחים שבמהרה
תבוא הנחמה והגאולה השלמה# .
לפרטים והסעות לאירוע "לילה
בהרי חברון"052-8903905 :
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שאיפת ישראל לבנין האומה,
לשיבת הארץ ,היא שאיפה של עומק
הטוב החודר את כל היש בשרשו.
לא זקיפת לבנה מאיזה בניין כי אם פניה
שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבניין,
לכוננו בתיקון.
(הראי"ה קוק ,אורות ישראל ותחייתו ,פיסקה י')

מגילת
היסורים

מ .ל .יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו היה חי בדוחק
גדול ומצבו הכלכלי היה בכי רע -חש לפני מספר
חודשים כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה,
הוא פנה לעשות את הליך הבדיקות -בדיקות
דם ,סי.טי .וכדו' ולאחר שאלה לא העלו דבר פנה
לעשות בדיקה באפו )ע"י ניתוח( -שגילה גידול
ממאיר באזור הלימפה.
תוצאות ה"אם .אר .איי" שעשו לו לאחר הגילוי -גילו
שהוא סובל מגידול אלים ביותר )כלשון הרופאים(
שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו
השתבש וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים
סכומים גדולים אשר אינם בהישג ידם ,ועל כן פנה
הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש
להירתם ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על
רגליו -ולחזק את ידי המשפחה.
עקב מחסור בכסף -לא מתבצעים טיפולים להצלתו.

עזרו לקרן 529

הרה"ג יעקב עדס שליט"א
קיבל על עצמו בלי נדר
להתפלל על כל שם ושם
התורמים למקרה חשוב זה-
בליל ששי בימי בין המצרים
מול קודש הקודשים אחר
חצות הלילה.
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

תל שכל פיות פונים בו  -בית הכנסת בשאנור ,שכוסה בעפר לאחר הגירוש.

על הפרשה דברים  -שבת חזון
הרב רא"ם הכהן  -רב היישוב וראש ישיבת עתניאל

הארת הפנים בחורבן בית המקדש

ח

ורבן בית המקדש מתאר ,באופן פשוט,
ריחוק עצום עד כדי משבר בין ה'
ועם ישראל .כנגד הנחה פשוטה זו,
מפתיעה אמירה מדרשית אחרת המתארת את
מצב הכרובים בעת החורבן" :אמר ריש לקיש:
בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים
המעורין זה בזה ,הוציאון לשוק ואמרו:
ישראל הללו ,שברכתן ברכה וקללתן קללה,
יעסקו בדברים הללו? מיד הזילום ,שנאמר 'כל
מכבדיה הזילוה כי ראו ערוותה'" (יומא נד ע"ב).
רב קטינא בגמ' ביומא מתאר את הכרובים בזמן
העליה לרגל" :אמר רב קטינא :בשעה שהיו
ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת,
ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה
בזה ,ואומרים להן :ראו חיבתכם לפני המקום
כחיבת זכר ונקבה" (יומא נד ע"א).
בעת החורבן מצפים היינו לראות את
הכרובים בשיא ריחוקם ,כיאה למצב היחסים
בין ה' ובין עמו ,אך המדרש מחדש שדווקא
בשעת החורבן היו הכרובים מצויים בשיא
קרבתם .כיצד ניתן להסביר את החורבן ,יחד
עם גילויי החיבה והִקרבה של ה'? הדבר יובן
על פי הסברו על ר' צדוק מלובלין לאופיים
של ימי בין המצרים" :דהקב"ה נותן מלא
עומסו וכו' ,ואי אפשר בעולם הזה לקבל רוב
טובה ההוא כלל .ובאותו מקום זמן ונפש
שנשפע הפירעון ושכרו של השם יתברך מצד
ריבוי השפע נעשה חס ושלום פורעניות לרע,
כידוע בסוד שבירתן של כלים זוהי מיתתן על
ידי ריבוי האור ,וכן אמרו ז"ל על פסוק "לא
יראני האדם וחי" ,הא בשעת מיתתן רואה.
ירושלים
כניסת שבת 18:55
צאת השבת 20:07

תל אביב חיפה
19:02
19:10
20:10
20:10

ולכן אמרו ז"ל שמצאו כרובים מעורים ,אף
על פי שלא היו עושין רצונו של מקום ,כי
אז היה תוקף ריבוי שפע האור ,ולכך זכה
יחזקאל למראות אלוהים .ומי שזוכה באמת
מקבל פירעון הטובה אז ,שזה ענין לידת
משיח בט' באב ...וכן השפע שירד לט' באב
שהיה מלמעלה שפע גדול ועצום כנזכר לעיל
נתחלק גם לי' באב ולמטה נתהפך רחמנא
ליצלן" (צדקת הצדיק ,סימן קעא).
לפי ר' צדוק ימי בין המֵצרים אינם ימי
ריחוק אלא דווקא ימי קרבה גדולה בין ה'
ועמו ,כפי שניתן לראות באופן פיזי ונגלה
במצב הכרובים .ברם ,קרבה זו ,על פי רוב,
גדולה מכדי שהעולם הזה יוכל להכיל אותה,
ועם ישראל ככללו אינו ראוי תמיד למדרגה
גבוהה שכזו ,ועל כן היא עלולה להביא
למצבי חורבן .ימי בין המצרים ,בהיותם ימים
של קרבה ,מסוגלים לטובות גדולות למי
שזוכה לכך :יחזקאל זכה למראות אלוהים,
זוהי התקופה שבה נולד המשיח; אולם למי
שלא נמצא במדרגה גבוהה ולא ראוי לזכות
לאור זה ,מתהפכת עליו הקרבה הגדולה
ומזיקה לו ,שכן "הקב"ה מדקדק עם סביביו
כחוט השערה" (בבא קמא נ ע"א).
הפורענות הנובעת דווקא מתוך ההתגלות
האלוהית תובן על פי דבריו של ר' צדוק
בהמשך דבריו" :וידוע נגד עשרים ושנים
ימים שבין המצרים הם מראש השנה ועד
שמיני עצרת ...ובאותו זמן (ימי בין המצרים)
יורד שפע תורה הרבה ,רק שהוא בראיה כטעם
המשך בעמ' 8

חברון
19:08
20:08

שכם
19:00
20:08

באר–שבע
19:10
20:08

חדשות ישע
מתקרבים ל– 300,000תושבים
 44תושבים ,לאחר שהישראלים שהתגוררו שם
בחרו שלא להחליף את הכתובת בתעודת הזהות.
ואנו מקווים כי מדינת ישראל תפעל להשיב את
התושבים לבתיהם ,בצפון השומרון ,כמו גם בחבל
עזה ,ואליהם יצטרפו עוד רבים אחרים .במועצת
יש"ע ברכו על הנתונים ואמרו כי "המספרים
מוכיחים שלמרות הגזרות ולמרות הניסיונות
להחליש ,לייבש ,להקפיא ולפגוע בהתיישבות,
אנו ממשיכים לצמוח להתפתח להתבסס
ולהתרחב ,ובעז"ה נחצה בקרוב את קו ה–300,000
ישראלים ברחבי יהודה ושומרון כן ירבו"# .

למרות הקפאת הבנייה ברחבי יהודה ושומרון,
נמשך גם השנה הגידול המשמעותי באוכלוסיית
המתיישבים .על פי נתוני רשות האוכלוסין של
משרד הפנים ,ההגירה ומעברי הגבול ,גדל מספר
התושבים הישראלים באזור בשנה האחרונה בכ–
 15אלף איש .מדובר בגידול של כ– - 5.5%נתון
שמתגלה כמשמעותי עוד יותר כאשר משווים
אותו לעומת הריבוי הטבעי באוכלוסייה היהודית
ביתר המדינה  -שעומד על  1.8ֵ%בלבד לשנה.
על פי הנתונים ,מונה היום האוכלוסייה
היהודית ביהודה ושומרון כ  290אלף תושבים.
כמו בשנים הקודמות ,גם השנה נובע הגידול
בעיקר מהיישובים החרדיים .כך ,למשל ,למודיעין
עילית נוספו השנה כ– 3,600איש ולביתר עילית
נוספו  3,300איש .עם זאת ,גם יישובים בעלי
אופי חילוני התרחבו .בראש רשימת היישובים
שהתרחבו עומד היישוב הר–אדר ,שנוספו לו
 396תושבים ,המהווים גידול של  .14%אגב,
בנתוני משרד הפנים רשומים בחומש עדיין 55
איש כתושבים במקום ,וביישוב שאנור רשומים

דוברים באנגלית
בימים אלה מועצת יש"ע מתארגנת לאתר
תושבים דוברי אנגלית כדי לגבש עבורם
פעילויות וערבי הסברה .אנו מבקשים
מדוברי אנגלית בכל גיל ,השולטים היטב
גם בעברית ,לשלוח את פרטיהם בדוא"ל
לעליזהaliza@myesha.org.il :

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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02-9973875

תיירות קיץ בבנימין
טרקטורונים וג'יפים ,ביקור בבתי–בד ויקבים
כולל טעימות ,ביקור בארץ בראשית ,הדרכה
ולינה באזור.
במקביל יתקיימו השנה אירועי ט"ו באב
בתל שילה במתכונת יפהפייה ,בחוויה של יין
וטעמים בצל הכרמים בשילה .האירוע יתקיים
ביום שישי ,י"ד אב )15.8( ,בין השעות 10:00
  13:00בתל שילה ,בליווי כלייזמרים בוגריהישיבה התיכונית-מוסיקלית "כינור דוד"
שביישוב עטרת .באירוע היוקרתי יתקיימו מגוון
פעילויות הקשורות ליין  -ובהן :סדנאות לימוד
על זני ענבים ,הכנת יינות ,כשרויות וסוגי כוסות,
פאנל של מספרי סיפורים עם מגוון סיפורי יינות
וטעימות ,ולימוד הכנת קוקטיילים ביתיים על
בסיס גלידות ,קפה קר ,מילקשייק ומה לא...
האירוע בתשלום ,הנחות לנרשמים מראש# .
להרשמהtelshilo@gmail.com | 02-9944019 :

בשנים האחרונות מתפתחת מגמה ברוכה
באזורנו  -שדרוג נושא התיירות ברחבי יש"ע
בכלל ובחבל בנימין בפרט .חבל ארץ זה,
משופע במעיינות ,בנחלים ,ביערות חורש
טבעי ,במסלולי טיולים ,ובאתרים היסטוריים
וארכיאולוגים שבהם צעדו אבותינו .למגמה
זו שותפים המועצה האזורית בנימין ובית ספר
שדה עפרה ,החברה להגנת הטבע ,מועצת יש"ע
וגופים נוספים ,והיא מציגה את אזור בנימין
בהקשרים שונים לגמרי מאשר החשיפה שבד"כ
מקבל האזור בפרסומים שונים בכלי תקשורת.
כחלק מהמהלך התחיל לאחרונה קמפיין קיץ
תחת הכותרת "נופש משפחתי בבנימין" אשר
שותפים לו עמותת התיירות ,בית ספר שדה
עפרה ,מדרשת עפרה ,מוא"ז בנימין ,ומשרד
התיירות .הקמפיין עלה בעיתונות ובאינטרנט
ומציע מסלולי מעיינות נובעים ,טיולי
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מזכירות הישוב , 04-6350298 :שולי052-6705688 :
www.talmenashe.org.il
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יש"עמדה

תפיסות כה שגויות והרסניות .הקמת
ועדה שתבחן את יחס הממסד למפונים
בלבד  -ממסגרת את הליך ההתנתקות
כתופעה הרלבנטית למעטים שפונו
מביתם ולא כהליך שפגע אנושות בחברה
הישראלית כולה.
התמקדות ועדת החקירה בכשלי
שיכונם מחדש של תושבי הגוש ,מציגה
את ההתנתקות כתופעה שיש לדון בכלים
של רווחה ושיקום ,כלים הלקוחים מעולם
המושגים של העבודה הסוציאלית .אך
הכשל המרכזי של התוכנית הוא עצום פי
כמה ,והנזקים שלה הם ברמת ההרתעה

ועדת חקירה לתוצאות הגירוש
השבוע התקיימו אירועי הזיכרון
לחורבן גוש קטיף ברחבי הארץ
ובסמוך למחסום כיסופים
בהשתתפות אלפי בני אדם .בין
הקולות המעניינים שנשמעו
בתקשורת סביב ציון תאריך
הגירוש ,ומצב המגורשים הנמצאים
במציאות קשה מנשוא היה קולו
של ד"ר אודי לבל .ד"ר לבל ,מרצה
בכיר לפסיכולוגיה פוליטית במכללת
ספיר ובמרכז האוניברסיטאי
באריאל ,פרסם מאמר באתר Ynet
תחת הכותרת" :פספוס לאומי -
ועדת חקירה לטיפול במפונים".
במאמר סבור המחבר כי ועדת
חקירה לבדיקת מצב המגורשים
תהיה פספוס .מה שבאמת נחוץ לנו
 כותב ד"ר לבל  -היא ועדה שתבחןאת הסיבות האומללות שאפשרו
לאמץ את תוכנית ההתנתקות
בכללה .בחרנו השבוע במדור להביא
קטעים מתוך המאמר:
"סוגיות שונות הקשורות בהליך
ההתנתקות זוכות עתה ,במלאת לו
שלוש שנים ,להתייחסות יוצאת דופן.
ועדת חקירה עומדת לקום על מנת לבחון
את הטיפול הכושל במפוני גוש קטיף,
ובמקביל החלו לקדם חקיקה שתפטור
רבים ממשתתפי המחאה הפוליטית
נגד ההתנתקות מאישום .תהליכים אלה
מוצדקים בכך שיאפשרו ולו במשהו
את איחוי הקרעים בחברה ואת האצת
השיקום של המפונים מהטראומה שחוו.
אך במסגרת שיח שכבר שנים נותן
עדיפות לטפל על פני העיקר ,יש לשאול:
האם אלו הסוגיות המרכזיות שיש לעסוק
בהן במלאת שלוש שנים להתנתקות?
לאחר שלוש שנות התגברות ממטחי
הקסאמים על יישובי עוטף עזה ,כניסתם
של עוד ועוד תושבים באזור אשקלון
לשטחי הטרור האווירי ,התעצמות שלטון
החמאס והאצת מלחמתו הברוטאלית
באנשי הפתח' ,כמו גם היחשפות הציבור
הישראלי לדרכיו הקלוקלות של הממשל
בקבלת ההחלטות (שנחשפה במלחמת
לבנון השנייה) ולהיות העומדים בראשו
מונָעים מאינטרסים של שרידות שלטונית,
שאף אינם מהססים לבצע "ניסויים"
מדיניים שיכסו על שחיתות אישית -
האם לא הגיע הזמן לדרוש את ועדת
החקירה האמיתית הנחוצה כאן? ועדת
חקירה שתבחן את הסיבות האומללות
שאיפשרו את אימוצה של תוכנית
ההתנתקות .הרי זהו ההליך שראוי לבחון
בחקירה ממלכתית מעמיקה ,ולו בכדי
שמדינת ישראל תמנע בעתיד מלאמץ

הציונית-
והחשיבה
האסטרטגית
אידיאולוגית .כשל ההתנתקות אינו
מסתכם באחוזי האבטלה והיעדר קורת
הגג (החמורים) בקרב המפונים .הוא
מתבטא בהיחלשותה של ישראל והקפתה
בידי שלוחות איראניות המאיימות על כלל
ה"ישות הציונית" .ועדה שכזו ,שתבחן את
דרכי קבלת ההחלטות ,ודאי שגם תעסוק
בהתנהלותן של מערכות החוק והמשפט
שתמכו בהתנתקות ואיפשרו אותה .אם
עובר עתה חוק המבטל כתבי אישום,
הרשעות ורישום פלילי של משתתפי
המחאה נגד ההתנתקות ,ומציג הרשעות
אלו כבלתי צודקות ,הרי שראוי לחקור
כיצד הגיעו הזירה הפוליטית והמשפטית
להפעלת מנגנוני שיפוט וענישה בלתי
מתקבלים על הדעת ,תוך הפעלת בתי
משפט ליליים ,בתי דין חצי צבאיים
וענישה בלתי פרופורציונאלית כנגד
נערים וילדים מפגינים?
במסגרת ביטול עיקרון הפרדת
הרשויות שהתרחש בעת ביצוע התוכנית,
לא רק רשויות החוק והמשפט הפכו
לשלוחות הזרוע המבצעת ,אלא אף
שירות הביטחון הכללי ,המשטרה והצבא,
לאחר שהודחו מתפקידם העומדים
בראשם שהתנגדו לתוכנית (דיכטר,
יעלון) ,ויתרו מרצון על עצמאותם והפכו
בפועל לתומכים בתעמולה הממשלתית
כנגד המפונים תוך שנמנעו מלבטא
בפומבי את תרחישי ההתנתקות בכל
הקשור להתעצמות הטרור הפלסטיני.
במקום להתריע מפני עליית החמאס -
הם החלו פועלים כסוכני דמוניזציה כנגד
ציבור המתנחלים ,מקדמים תרחישי
אימים חסרי ביסוס על הפיכה משטרית,
סרבנות המונית או אלימות מגזרית.
מדינת ישראל ידעה להקים ועדות
חקירה על כשלים אסטרטגיים שחיי
האדם שגבו ומשך הזמן שעליו השפיעו
היו נמוכים מהשלכותיה ההרסניות
של ההתנתקות .מלחמת לבנון השנייה
הצדיקה גם הצדיקה הקמת ועדת חקירה.
את נזקיה היה ניתן לאמוד עם סיומה .יתכן
שבמלאת שלוש שנים למלחמה הדברים
יתוקנו במשהו .אך במלאת שלוש שנים
להתנתקות ,כשאין עוד צורך לשער ולנבא
את תוצאותיה  -הם כאן סביבנו בצורת
טילי גראד באזור התעשייה של אשקלון,
אם כבר מוקמת ועדת חקירה  -מן הראוי
שתבחן את הליך קבלת ההחלטות על
התוכנית כולה .אכן ,פרק נכבד יוענק שם
לטיפול במתיישבים .אך ועדת החקירה
לבחינת הליך ההתנתקות נחוצה לכלל
הציבור הישראלי שהפך פחות מוגן ויותר
מאוים כתוצאה ממנה"# .
4
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רש"י " -בשבחה של ארץ ישראל" חלק ב'

ר

ּׁש ַמי ִםּ ,תִׁשְ ּתֶה ָּמי ִם" .וכך פירש רש”י
ִל ְמטַר הַ ָ
את שני הפסוקים :פסוק י’ ” -לא כארץ מצרים
היא”  -אלא טובה הימנה ונאמרה הבטחה זו
לישראל ביציאתם ממצרים שהיו אומרים שמא
לא נבוא אל ארץ טובה ויפה כזו (ספרי) יכול
בגנותה הכתוב מדבר וכך אמר להם לא כארץ
מצרים היא אלא רעה הימנה ת”ל (במדבר י"ג)
וחברון שבע שנים נבנתה וגו’ אדם א’ בנאן וחם
בנה צוען למצרים בנו וחברון לכנען .דרך ארץ
אדם בונה את הנאה ואח”כ בונה את הכעור (ס”א
הגרוע) שפסולתו של ראשון הוא נותן בשני ובכל
מקום החביב קודם הא למדת שחברון יפה מצוען
ומצרים משובחת מכל הארצות שנאמר (בראשית
י"ג) כגן ה’ כארץ מצרים וצוען שבח מצרים היא
שהיתה מקום מלכות שכן הוא אומר (ישעיהו ל')
כי היו בצוען שריו וחברון פסולתה של ארץ
ישראל לכך הקצוה לקבורת מתים ואע”פ כן היא
יפה מצוען (ובכתובות דף קיב) דרשו בעניין אחר
אפשר אדם בונה בית לבנו הקטן ואח”כ לבנו
הגדול אלא שמבונה על אחד משבעה בצוען.
“אשר יצאתם משם”  -אפילו ארץ רעמסס
אשר ישבתם בה והיא במיטב ארץ מצרים
שנאמר (בראשית מ"ז) במיטב הארץ וגו’ אף היא
אינה כארץ ישראל“ .והשקית ברגלך”  -ארץ
מצרים היתה צריכה להביא מים מנילוס ברגליך
ולהשקותה וצריך אתה לנדד משנתך ולעמול
והנמוך שותה ולא הגבוה ואתה מעלה המים מן
הנמוך לגבוה אבל זו למטר השמים תשתה מים
אתה ישן על מטתך והקב”ה משקה נמוך וגבוה
גלוי ושאינו גלוי כאחת“ .כגן הירק”  -שאין די
לו בגשמים ומשקין אותו ברגל ובכתף .ובפסוק
י”א “ -ארץ הרים ובקעות”  -משובח ההר מן
המישור שהמישור בבית כור אתה זורע כור אבל
ההר בית כור ממנו חמשת כורין ארבע מארבע
שיפועיו ואחד בראשו.
פירושיו הרבים מעידים כי רק מגאונותו
ובקיאותו בתורה שלט במכמניה של ארץ
ישראל והכיר וידע לבוריים פרטים על אופייה
הגיאוגרפי .בכתבי יד עתיקים ובמספר מחקרים
על גבולות ארץ ישראל מובאות שתי מפות
שצוירו על ידי רש”י כהוספה לפירושיו על
פרשת מסעי .על מנת להזים דעות שטענו כי
לא רש”י צייר אותם ,מביאים החוקרים מספר
עדויות של נכדו ומפרשיו על המפה שצייר:
רשב”ם ,נכדו של רש”י ,מציין במפורש שרש”י
צייר מפות ארץ ישראל “ -רבינו זקני פירש וצייר
תחומין” (במדבר ל”ד ,ב’) .וכן בפירוש הרא"ם  -ר'
אליהו מזרחי ,שצייר את מפת גבולות ארץ כנען,
לא צוין כי ראה מפה זו בפירוש רש”י ,למרות
דמיון רב בתכונותיה למפת רש”י“ .לבוש אורה”
מבקר בפירושו את המפה שצייר רא”ם וכותב:
“אומר אני שהצורה הנדפסת בפנים המזרחי
אינה הצורה שצייר הרב ז”ל בעצמו ...ומיד
בתחילת הציור צייר הפך כוונת רש”י” .את
דבריו הוא מסיים במקור ממנו קיבל במסורת
את מפת רש”י“ :ע”כ (על כן) אצייר לך אני צורת
הגבולים כאשר קיבלתים.”...
רש”י היה בעל ידע רב בלשון ,והוא חידש
יותר מ– 1,300מילים בעברית; חלקן מילים
חדשות לגמרי ,וחלקן מילים קיימות שרש”י
נתן להן משמעות חדשה ,למשל :צימאון = צמא,
כפוף = נכנע ,ניקוד (בתחום הדקדוק) .בפירושיו
של רש”י למקרא ולתלמוד נזכרים יותר מ–2,000
שמות של כלים ,מכשירים ,צמחים ובעלי חיים
בצרפתית עתיקה .שנותיו האחרונות היו

ש”י פירש את כל כתבי הקדש וגם את
התלמוד ועליו אמרו כי אילולי פירושו לא
היה משתבח התלמוד הבבלי .פירושו של
רש”י התקבל בכל התפוצות בגלל סגנונו הבהיר
והצח וכל אחד מוצא בפירושו את מבוקשו,
הקטן לפי יכולתו והגדול לפי כוחו .פירוש רש”י
לתורה היה הספר הראשון שהודפס בעברית.
הוא יצא לאור ברג’ו די קלבריה שבאיטליה
בשנת רל”ה ( .)1475מאז פירושו של רש”י הפך
לחלק בלתי נפרד מכתבי הקודש .במהדורה זו
השתמש המדפיס בעיצוב מיוחד של אותיות,
המבוססות על הכתב היהודי–ספרדי ,כדי להבדיל
בין הטקסט המקראי לפירוש רש”י .מאז מכונות
האותיות כתב רש”י ,למרות שאין להן קשר ישיר
לרש”י עצמו .בעקבות פירושו קמו לו קרוב
לחמישים פרשנים שניסו לבאר את דבריו ולרדת
לסוף דעתו .בין מפרשי רש”י המפורסמים ביותר
הם המהר”ל מפראג ,המזרחי הרא”ם ,וה’שפתי
חכמים’ הוא רבי שבתאי בס מהמאה ה–.17
בפרושו לתלמוד כתב שלוש מהדורות והמהדורה
שברשותנו היא המהדורה השלישית .רש”י לא
פירש את התלמוד כסדר וחלק מסוים מחיבוריו
חוברו על ידי נכדיו שהלכו בדרכו הפרשנית
הייחודית.
רש”י נמשך אחר דברי האגדה והדרשה ובכל
זאת הדגיש שהדרש והפשט הם שני דברים שונים.
בפירושיו מציין” :הדרשה תדרוש והמקרא
יתיישב עפ”י פשוטו דבר דבור על אופניו” או
”רבותינו דרשו מה שדרשו” .בדרך כלל מפרש
על דרך הפשט וכך מציין”:יש בזה מדרשי אגדה
ואני ליישב פשוטו של מקרא באתי” (בראשית י”ג,
ה’) .וכן” ,רבותינו פירשו אך אין הדרשה והלשון
מתיישב בו” (זכריה א’ ,ח’) .עם זאת אנו מוצאים כי
רש”י מבקש להגיע לדרשה כי הפשט לא סיפק
אותו .וזהו לשונו” :אין המקרא הזה אומר אלא
דורשני” (בראשית א’ א’) ,או ”אף בזה אנו צריכין
לדברי אגדה” (בראשית א' ,ד’) .אולם לאחר שציין
כי יש מדרשים רבים לדבר עובר רש”י לפרש על
פי המדרש הקרוב ללבו .הגרז”ן (הגאון רבי זלמן
נחמיה גולדברג) מרחיב בביאור דרך פירושו של
רש”י ,שבשונה מראשונים אחרים אינו מבאר
את כללות העניין ,אלא פירושו מבוסס על
תוספת מילים שבעזרתן העניין מובן .כשיודעים
שכך דרכו של רש”י מסתלקות קושיות שונות
שמקשים עליו ,וכן ניתן לגלות בדבריו חידושים
ותוספות רבות .מלבד פירושיו כתב רש”י שו”ת
סליחות ופיוטים וסידר דינים ומנהגים לכל השנה
במעין ‘מחזור’ .בפיוט “אפך השב” המסודר לפי
א”ב כפול וחתום שלמה הצעיר ברבי יצחק חיבר
רש”י” :ספר דמעתינו שימה בנאדך  /עשקים
בניך ,עלובים נאנחים עבדיך  /עורר רחמיך ,הפלא
פלאי חסדיך  /תאמר סלחתי כקדם לעמך  /ויתרת
עיר נחלתך באו ,שמו לעיים  /באי בריתך הביטה
כואבים עניים  /קרבנו יחלנו לך ,בך ישמח לבנו”.
על חיבתו הגדולה של רש”י לארץ ישראל
ניתן ללמוד מפסוקים רבים ,אך כדוגמא מיוחדת
ניתן להביא שני פסוקים בספר דברים (י"א ,י'
 י"ב) המשווים בין ארץ ישראל למצרים ,בהםנחלקו הפרשנים אם נאמרו בשבחה של ארץ
ישראל או לגנותה .רש”י באופן עקבי מפרש כל
הפסוקים בשבחה של ארץ ישראלּ” .כִי הָאֶָרץ,
ׁשּמָה לְִרׁשְ ּתָּה ֹלא כְאֶֶרץ ִמצְַרי ִם
אֲׁשֶ ר ַאּתָה בָא ָ
הִוא ,אֲׁשֶ ר יְצָאתֶם ִמּׁשָם :אֲׁשֶ ר ִּתז ְַרע אֶת–
ז ְַרעֲָך ,וְהִׁשְ ִקי ָת בְַרג ְלְָך ְּכג ַן הַּי ָָרק .וְהָאֶָרץ ,אֲׁשֶ ר
ׁשּתָּה אֶֶרץ הִָריםּ ,ובְָקעֹת;
ׁשּמָה לְִר ְ
ַאּתֶם עֹבְִרים ָ
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 מתוך "בית- תרשים גבולות א"י ששרטט רש"י
 מפעל הדיגיטציה,הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
 אוסף המפות ע"ש ערן,ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
."לאור האוניברסיטה העברית בירושלים

.בתקופת הרדיפות הגדולות של מסעי הצלב
הוא נפטר ביום חמישי כ”ט בתמוז בשנת תתס”ה
. מקום קבורתו נשכח במשך הדורות.)1105(
.מדרשי אגדה רבים סופרו על חייו ופטירתו
אחד מהם מספר שכאשר עסק בפירושו למסכת
 והספיק לכתוב את המילה, הגיע לדף י”ט,מכות
 עוד אגדה.“טהור” ואז יצאה נשמתו בטהרה
:מספרת שבשעת פטירתו יצאה בת קול ואמרה
# .”“עתידים כל ישראל להיות בניך
נכתב בסיוע דוד שניאור
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הארת הפנים בחורבן בית המקדש
המשך מעמ' השער

מראות יחזקאל ,ואמרו ז"ל 'הרואה יחזקאל
בחלום יצפה לחכמה' ,שזהו דוגמת פסח -
ראתה שפחה על הים יותר מיחזקאל במרכבה.
ואחר כך שבועות  -מתן תורה בקניין ,וצריך
מ"ט ימי הספירה בינתיים ,וכן מי' באב עד
ראש השנה הם מ"ט ימי ספירת נקיים ,ואחר
כך (תקופת תשרי) מתחיל דברי תורה בקניין,
כפי תוקף הראיה שבין המצרים".
ר' צדוק מכנה את ההתגלות בימי בין
המצרים בכינוי "דברי תורה בראיה" ,ומסביר
כי החכמה וההשפעה האלוהית המתגלה
בימים אלה הינה חד–צדדית :לגילוי של ימי
בין המצרים לא קודם עמל אנושי ,והוא לא
מותאם לכלי הקבלה של המציאות .הוא 'נוחת'
אל המציאות כרעם ביום בהיר ,לא באופן או
ברמה שהיא יכולה להכיל ,ושובר אותה .זו
הסיבה לפורענויות של תקופה זו :סוג הגילוי
אינו תלוי בפעולה מלמטה ,אינו מתאים

ליכולת הקבלה ,ולכן המציאות נשברת בפניו.
כתמונת נגד לימי בין המצרים ,מציג ר'
צדוק את תקופת תשרי .ההתגלות של תקופת
תשרי מכונה בפי ר' צדוק בשם "דברי תורה
בקניין" .כשם שלקבלת התורה קודמים
ארבעים ותשעה יום ,מפסח ועד שבועות,
גם לקבלת השפע של ראש השנה קודמים
ארבעים ותשעה יום  -מי' באב ועד ראש
השנה .זו תקופה של עמל אנושי והתכוננות,
הכנת כלים לקליטת ההתגלות האלוהית.
בסוף התקופה ,בהתחדש השנה ,מוכשרת
המציאות לקבל את ההארה העליונה בתוך
הכלים ובשפה שהיא יצרה .קיום המציאות,
במובן של הכנת המציאות לאפשרות של
קבלת שפע אלוהי והכלתו ,תלויה ,אם כן,
בעבודת האדם# .
מתוך ספר קול דממה העוסק בקולות
ראש השנה ,העומד לצאת בימים אלו.

בקרני שומרון

ליוני ורינתיה ברכץ
צרור ברכות
ואיחולים לבביים

נותרו מס' קארוונים
חדשים אחרונים
לשכירות

להולדת הבת

לפרטים:

ישובב והחברים ב-

אריק 052-6162403
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ילדים שלנו
זהה את המקום

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון
פתרון החידה הקודמת :בית הכנסת בגן–אור שבגוש קטיף תובב"א.
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :או באמצעות
הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר www.myesha.org.il
הילדים הזוכים בפתרון החידה משבוע שעבר  :אוריה וייסבויים מטנא עומרים  יצחק כהן מקדומים
 דניאל אדרי מקהילת נצר חזני שבעין צורים  מאיר בלייכר מירושלים.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 59

מאירועי הפרקים הקודמים :שוב ואוריאל
ממשיכים את המסע להתיישבות בחברון.
הם מגיעים בדיוק לרגע גורלי בו המתיישבים
אורזים את חפציהם ועוזבים את המלון ...לאן
הם הולכים?
ׁשל ָנּו ּבְחֶב ְרֹון ַמג ִיעַ לַּפ ֶֶרק הַּגֹוָרל ִי",
"הַּיֹום הַ ַּמּסָע ֶ
מג ִיחַ מִּתֹוְך הַ ַמעְֲרּבֹול ֶת.
ָאמַר ׁשּוב ּתֹוְך ּכ ְֵדי ׁשֶהּוא ֵ
ׁשל ָה לְגַּב ֵי עֲתִיד ָּה
"הַּיֹום נְִראֶה מַה הֶחְל ִיטָה הַּמֶ ְמ ָ
ׁשֶל הַהִתְיַׁשְבּות ּבַאֵזֹור" .אֹוִריאֵל יָצַא ּג ַם הּוא
מהַ ַמעְֲרּבֹול ֶת .הּוא חִיּכ ָה ּבְהִתְַרג ְׁשּות ל ְִראֹות מַה
ֵ
ׁשב ִים הִ ְתחֲזּו
י ְִקֶרה ּבַהֶ ְמׁשְֵך .הּוא זָכ ַר אֵיְך הַ ִּמתְיַי ְ
לְתָיַיִרים ׁשְוֵויצִָריִים ,הּוא ָּתהַה הַאִם ּבְאֱמֶת
ׁשּכ ָז ֶה .הֵם הִתְַקְד ּמּו
ׁשל ָה ְּתאֲׁשֵר מָקֹום ֶ
הַּמֶ ְמ ָ
ּב ְ ַמעֲל ֶה הְַרחֹוב הַּמּוּכ ָר לְכ ִיוּון הַּמָלֹוןּ .כָעֵת ָראַה
אֹוִריאֵל ְקבּוצָה ּג ְדֹול ָה ׁשֶל אֲנָׁשִים עִם צִיּוד ַרב.
ּב ְתֹוְך הַּצִיּוד הּוא ז ִיהָה ּג ַם אֶת הַּסַפְ ָסל ִים וְהַּלּוחַ

ׁשֶל ּב ֵית הַּסֵפָר הֶחָד ָׁש" .מַהְ ,מפַנ ִים אֹותָם?" הּוא
ׁשאַל ּבְבֶהָל ָהׁ .שּוב חִּיְֵךֹ" .לא ,ז ֶה ּבְסֵֶדר"  -הּוא
ָ
ׁשל ָה
עָצַר אֶת ּדְב ָָריו וְל ַָקח נְׁשִימָה אֲרּוּכ ָה" .הַּמֶ ְמ ָ
ׁשאֵר וְאַף ָאמְָרה
ׁשב ִים לְהִי ָ
הֶחְל ִיטָה לָתֵת ל ַ ִּמתְיַי ְ
ׁשהִיא י ְכֹול ָה
ׁשהִיא ָּתג ֵן עֲל ֵיהֶם אֲב ָל הֹוִדיעָה לָהֶם ֶ
ֶ
לְׁשַנֹות אֶת ּדַעְתָה אִם יְִרצּו לְהַחֲז ִיר אֶת הַאֵזֹור
תּב ְַקׁשּו
ׁשב ִים הִ ֱ
לַעֲָרב ִים .לְאַחַר הַהַחְלָטָה הַ ִּמתְיַי ְ
לַעֲבֹור לְּב ִנ ְיָין אַחֵר ּכ ְֵדי ׁשֶיּוכ ְלּו לְהָג ֵן עֲל ֵיהֶם יֹותֵר
ׁשאַּתָה רֹואֶה הֵם עֹוב ְִריםּ ...בִּקְׁשּו
טֹוב .אַז ּכ ְמֹו ֶ
מהֵם ּג ַם לַעֲבֹור ּבְׁשֶֶקטׁ "...שּוב חִּיְֵך ל ְאֹוִריאֵל.
ֵ
"ל ַז ֶה הֵם ֹלא ּכֹל–ּכ ְָך הִ ְסּכ ִימּו ...הֵם ּפְִרסְמּו ּבְכֹל
ׁש ָאכ ֵן הּוָקם י ִׁשּוב חָד ָׁש
מָקֹום אֵל ָיו יָכ ְלּו לְהַג ִיעַ ֶ
ׁשל ָה ַמּכ ִיָרה ּב ְִקיּומָם .ז ֶה עָב ַד וְהַּי ִׁשּוב
ׁשהַּמֶ ְמ ָ
וְ ֶ
ׁשטַח ,עּובְד ָה ׁשֶל  6,500אֲנַׁשִים
הָפְַך ל ְעּובְד ָה ּב ַ ֶ
ּכיֹום! ּכ ְָך הּוְקמָה ִקְרי ִת אְַרּב ַע!"
המשך בשבוע הבא...

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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

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

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8302

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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