סיפורו של מקום הר גריזים או הר כביר

"ו

יְצַו מֹׁשֶ ה אֶת הָעָם ּבַּיֹום הַהּוא
לֵאמֹרֵ .אּלֶה י ַ ַעמְדּו ְלבֵָרְך אֶת הָעָם
עַל הַר ּגְִרז ִים ְּב ָעבְְרכֶם אֶת הַּי ְַרּדֵן...
ו ְ ֵאּלֶה י ַ ַעמְדּו עַל הַ ְּק ָללָהְּ ,בהַר עֵיבָל וְעָנּו
הַ ְלוִּי ִם ,ו ְ ָאמְרּו אֶל ּכָל אִיׁש י ִׂשְָראֵל קֹול ָרם".
(דברים כ"ז י"א  -י"ד) .בספר יהושע אנו
מוצאים תיאור של טקס מעמד הברכה
ׁש ַע
והקללה בסביבות שכם" :אָז י ִ ְבנ ֶה י ְהֹו ֻ
ִמז ְ ֵּב ַח לה' אֱֹלֵקי י ִׂשְָראֵל ְּבהַר עֵיבָל ...וְכָל
י ִׂשְ ָראֵל ּוז ְֵקנ ָיו וְׁשֹטְִרים וְׁשֹ ְפטָיו עֹמְִדים ִמּז ֶה
ּו ִמּז ֶה ָלאָרֹון נ ֶג ֶד הַּכֹהֲנ ִים הַ ְלוִּי ִםֶ ...חצְיֹו אֶל
מּול הַר ּגְִרז ִים ,וְהַ ֶחצְיֹו אֶל מּול הַר עֵיבָל"

זיהה בשלוחה הצפון מזרחית של הר
עיבל ב– 2/3גובה ההר ,מזבח עתיק
גדול מימדים התואם את התיאור בציווי
בספר דברים כ"ז א'  -ח' .על פי זיהויו,
זהו המזבח המוזכר בספר יהושע אשר
בנו בני–ישראל כשנכנסו לארץ .כתוצאה
מזיהוי זה מקשה הרב יואל בן נון קושיה
על מיקומו של הר גריזים.
מי שעומד על ההר המזוהה כביכול
עם הר גריזים ,מדרום להר עיבל לא יכול
לראות את המזבח על הר עיבל בשום
אופן ובשום זווית .סביר להניח שאם
נבנה המזבח בהר עיבל כחלק מהמעמד
בין גריזים לעיבל ,היה צריך המזבח גם
להיראות גם לעומדים על הר עיבל וגם
על הר גריזים .על כן ישנה בעיה עם
זיהויו של הר גריזים מדרום להר עיבל.
הרב יואל בן נון טוען שכדי לתרץ את
הקושיא יש לטעון שכיוון שהמזבח פונה
לצפון מזרח ונראה בבירור לעומדים
בפסגת הר כביר ,יש לזהות את הר כביר
כהר גריזים .כנגד הטענה שהר גריזים

(יהושע ח' ,ל'  -ל"ג).

התיאור מפרט בניית מזבח מאבנים
שלמות והכתיבה עליו של כל דברי
התורה ,אחריו מעמד הברכה והקללה
כאשר ארון הברית ,הכוהנים והלווים
במרכז השוטרים וזקני ישראל וכל העם
משני צידי הארון על הר גריזים והר עיבל.
ולבסוף קריאת דברי הברכה והקללה
לכל ישראל .טקס אחד ארוך.
הארכיאולוג אדם זרטל מעין שמר

מבט להתיישבות
נחל"אים
עם זקנים לבנים

ב

כ' באלול תשכ"ז,25.9.67 ,
הגיעה קבוצת צעירים ללשכתו
של ראש ממשלת ישראל לוי
אשכול .זה היה  3חודשים אחרי שחרור
חבלי יש"ע ,סיני והגולן במלחמת
ששת הימים .אשכול התייחס לאורחיו
בחביבות ,אך גם כאל בני נוער לא
ממש רציניים" .נו קינדערלאך"  -אמר
להם בעברית האידישאית העממית
שלו " -מה אתם רוצים?" "אנחנו רוצים
לחזור הביתה ,לכפר–עציון"  -השיב לו
אחד הצעירים ,חנן פורת" .נו"  -השיב
אשכול " -אם אתם רוצים לעלות,
יכול להיות .יש מקום לחשוב שתעלו".
כשראו שהתשובה החיובית לא ניתנת,
העלה חנן פורת הצעה חדשה" :אם
אדוני ראש–הממשלה יסכים ,אולי יש
מקום שנתפלל שם בראש–השנה?"
אשכול השיב" :נו קינדערלאך ,רוצים
להתפלל שם בראש–השנה ,תתפללו".
יומיים אח"כ ,בכ"ב באלול תשכ"ז,
 27בספטמבר  ,1967בשעות הבוקר,
התאספו עשרות אנשים במגרש החניה
של בנייני האומה בירושלים ,בדרכם
דרומה בדרך אפרתה .השיירה עצרה
בקבר רחל בבית–לחם ,כשדברי הנביא
נשמעים כמכוונים אליהם ,בני גוש–
עציון ,אישית" :מנעי קולך מבכי ועינייך
מדמעה ,כי יש שכר לפעולתך ויש
תקווה לאחריתך  -ושבו בנים לגבולם".
השיירה המשיכה עד הגיעה אל
שערי כפר–עציון .לאחר הטקס החגיגי
והנאומים הנמלצים נכנסו החברים
לבתים הירדנים הנטושים להתארגן
למגורים .חלום בן  19שנה קרם עור
וגידים .כפר–עציון ,ראשון היישובים

השיירה בדרך לחידוש כפר–עציון  -יישוב יהודי ראשון
ביו"ש אחרי מלחמת ששת הימים .צילום :ארכיון כפר–עציון

היהודיים ביהודה ושומרון אחרי קום
המדינה ,היה לעובדה קיימת .באותו
יום היו מאות אנשים על ההר .אבל
בערב כבר בקושי נמצא מנין לתפילה.
ראשונים היו  -ויחידים .למחרת ,בעוד בני
כפר–עציון מתארגנים ביישוב בן יומו ,שוב
התכנסה ממשלת ישראל .הדובר העיקרי
באותה ישיבה היה שר–הביטחון משה
דיין ,שלא הסתיר את חוסר התלהבותו
מהיישוב החדש" :ייתכן ובעוד חודש ,או
חודשיים ,או מספר חודשים ,יהיה כבר
מצב אחר"  -אמר לחבריו " -אבל עתה
בשלבים הראשונים ,אני מציע שנעסוק
בהתיישבות אך ורק במסגרת נח"ל
ובמסגרת מחנות צבאיים"...
כדי לחזק את הרושם שלא מדובר
ביישוב אזרחי אלא בהיאחזות צבאית
נשלח ממשרד הביטחון לכפר–עציון
שלט גדול מעץ ובו כתוב "היאחזות נח"ל
כפר–עציון" ,דבר שלא היה ולא נברא.
חברי הקיבוץ ,כועסים ,מצאו לשלט
שימוש הרבה יותר יעיל לטעמם :הם
הניחו אותו על הרצפה בכניסה לחדר–
האוכל וחיברו לו ברזלים שעליהם גירדו
את הבוץ מהנעליים .ישראל הרשמית
המשיכה בשבועות הראשונים להתייחס
למקום כהיאחזות נח"ל .אבל כשסיפרו
פעם אחת ללוי אשכול שב"היאחזות"
כפר–עציון יש גם אנשים עטורים בזקנים
לבנים הוא הפטיר בחיוך מושחז" :נו,
טבעי שגם אנשי הנח"ל מזדקנים# "...
(מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים"
על תולדות מפעל ההתיישבות ביו"ש ,ספריית נצרים).
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אריאל פילבר
פסוקים אחרי המקור השני ,אך נפרד
ממנו לחלוטין .כתוב בו על חלוקת
השבטים מי עומד על איזה הר וכן פירוט
הברכות והקללות אותן צריך לומר ,אך
לא מופיע בו הציווי לבנות מזבח בהר
עיבל .אם נסכם את המקורות בתורה
נגלה כי שני מקורות עוסקים במעמד
הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל
 במעמד כל ישראל ,ללא קשר לבנייתהמזבח בהר עיבל .המקור הנוסף עוסק
במצווה לבנות מזבח אבנים בהר עיבל
וכל החוקים הקשורים אליו ללא קשר
למעמד הברכה והקללה ,ויתרה מכך
במקור זה לא מוזכר שמו של הר גריזים.
בתחילת הקטע ביהושע ,העוסק בבניית
המזבח על הר עיבל ,מופיעה פעם אחת
ההפניה אל התורה ("ככתוב בספר
תורת משה") ובמעמד הברכה והקללה
פעמיים ("כאשר ציווה משה עבד ה',"..
"ככל הכתוב בספר התורה.)"...
על כן טוען ז'אבו ארליך ישנם  2ציווים
שונים .המזבח בהר עיבל ,והברכה
והקללה בגריזים ועיבל .הציווי השני של
הר עיבל ניתן ללא קשר למעמד הברכה
והקללה וללא קשר להר גריזים! הר עיבל
הוא השחקן היחידי בו וקיום הציווי אינו
צריך להתבצע בהכרח בזמן מעמד הברכה
והקללה ,לכן אין צורך שהמזבח ייראה
מהר גריזים .יוצא אפוא שאין קושיה על
מיקומו של הר גריזים ועל כן אין צורך
לתרץ שהר כביר הוא הר גריזים# .
בית ספר שדה עפרה 02-9975516
תיקון טעות בגיליון מס'  ,111פרשת "ראה" ,נפלה
טעות .מי שחתם על הסכם הכניעה של הרובע היהודי
היה משה רוסנק ז"ל ולא כפי שנכתב .תודה לכל
הפונים (הלא מעטים) שהסבו את תשומת ליבנו לכך.

מבט ממרומי הר כביר

הוא מדרום להר עיבל טוען הרב יואל בן
נון כי זוהי טעות מכוונת של השומרונים
שרצו לקרוא תיגר על הר גריזים של
היהודים .דעה זו מובאת גם כן בספרו
של זרטל "עם נולד".
מנגד ,חוקר השומרון זאב (ז'אבו)
ארליך ,תומך בחוקרים אשר מחזקים
את הקביעה ה'רגילה' כי הר גריזים הוא
מדרום לשכם .לדעתו בניתוח נכון של
הפסוקים לא מתעוררת כלל קושיה
בגלל גילויו של המזבח בהר עיבל ואין
צורך ל'העתיק' את הר גריזים להר כביר.
ניתוח הפרשיה בספר יהושע שם
מופיע הביצוע של בניית המזבח בהר
עיבל ,ומעמד הברכה והקללה בגריזים
ועיבל מעלה עובדה מעניינת .ההתאמה
המושלמת בין המצוות שנעשו לבין
הציווי חוזרת על עצמה שלוש פעמים.
" ַּכּכָתּוב ְּב ֵספֶר ּתֹוַרת מֹׁשֶ ה" (שם ,ל"א)ַּ " ,כאֲׁשֶ ר
ִצּו ָה מֹׁשֶ ה ֶעבֶד ה'( ."..פס' ל"ג)ְּ " ,ככָל הַּכָתּוב
ספֶר הַּתֹוָרה" (פס' ל"ד).
ְּב ֵ
האם זה מקרי? שלוש פעמים מופיע
הציווי על מעמד הברכה והקללה ובניית
המזבח .פעמיים בפרשתנו ופעם אחת
בפרשת 'ראה' .בפרשת 'ראה' מופיע
ציווי כללי "וְנ ָ ַתּתָה אֶת הַּבְָרכָה עַל הַר ּגְִרז ִים,
וְאֶת הַ ְּק ָללָה עַל הַר עֵיבָל" (דברים י"א ,כ"ט).
בפרשתנו מופיע הצורך לבנות מזבח
אבנים שלמות בהר עיבל ולהעלות עליו
עולות .המקור השלישי מופיע שלושה

11

כנסת ישראל,
בהרגשתה הרוחנית העודפת,
היא הראשונה בעולם לתשובה.
היא החטיבה העולמית שסגולת
התשובה תתגלה בה תחילה
(הראי"ה קוק ,אורות התשובה ה' ,ח')

כל התו
רם כמנין נח“
למען המשפחות הכות ) 458שקל(
תשב“ר יתפללו ע אבות ,ילדי
המכפלה מידי בורו במערת
יום ב
והיא סגולה נפלאה יומו עד יוה“כ,
ל
הנ
כפי דברי הרבנים המ צל מכל רע
קו
ט“
בלים שלי א
שנה חלפה ביעף .מה שהיה אתמול ,נגוז ונעלם עם ימים שפרחו והותירו אחריהם
רק זכרונות .ימי הדין הולכים וקרבים ...לב מי לא ירא עת עומדו לפני הבורא ,גזר דינו
תלוי ,לחיים או למיתה - .לבות כולם הומים ,הבקשות עולות אל על והתקווה מפעמת
בלב כל .פתח לנו שערי אושר ,שמחה ,בריאות ,שלום ,שלווה ,אמונה וגאולה.
אי שם ,ילד קט נושא עיניו אף הוא .הוא לא יודע לבטא במילים ,וטרם למד לפתוח
סידור .אבל בפנים ,הלב זועק ,מבקש כל כך .שאבא יבריא ויחזור הביתה ,ואז תחזור
השמחה לאמא .שהמדפים הריקים יתמלאו בכל טוב ,והרעב לא יציק לעולם .שאבא
ימצא עבודה מהר ,והבית לתהום לא יתדרדר .קצת אור ,ללב הכבוי שלי תמיד ,קצת
שמחה לשנה חדשה.
ובלבו הקט של הילד הזה ,שקוראים לו ישראל או אריאל ,יונתן או עוזיאל ,מבקשת
להכנס התקווה .הוא מתפלל בשקט ,כמעט בלי מילים ,אך עיניו לחות.
אם אתה ואני ,וכולנו ביחד ,נשכיל אל תוך הדממה להקשיב ,נוכל לשמוע את קולו.
אם אתה ואני ,אם רק נרצה ,נוכל לתרום לו תרומה השווה מכל הון בעולם .תרומה
של אחדות ,של אהבה ,של מסירות הדדית -נוכל לתרום לו תקווה.
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גליון  | 114אלול תשס"ח |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
הבית השרוף ביצהר שהוצת על–ידי מחבל שחבר ליישוב ודקר את טוביה ששטמן בשבת האחרונה.

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

על הפרשה כי–תבוא
הרב עזריאל אריאל  -רב היישוב עטרת וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

בין פרשות התוכחה?

ש

תי פרשות תוכחה ישנן בתורה:
בחוקותי וכי–תבוא .דומות הן הברכות
והקללות אשר בהן ,אך גם שונות הן
זו מזו .בדברינו אלה נבקש לעמוד על תוכנן של
הברכות הקללות כאן וכאן ,ומתוך כך ,לעמוד
על פישרה של כל פרשה .המעיין בברכות יראה
מיד את הכלכלה ,את הפריון ואת הביטחון
בשתיהן" :יִּתֵן ה' אֶת אֹיְבֶיָך הַ ָּקמִים ָעלֶיָך נ ִּגָפִים
ְל ָפנ ֶיָך ...יְצַו ה' ִאּתְָך אֶת הַּבְָרכָה ַּב ֲא ָסמֶיָך"
(דברים כ"ח ,ז'  -ח')  -בפרשת כי תבוא .וכמו כן
בפרשת בחוקותי" :וְנ ָ ְתנ ָה הָאֶָרץ י ְבּולָּה ...וְנ ָ ַתּתִי
איְבֵיכֶם( "...ויקרא,
ׁשָלֹום ָּבאֶָרץּ ...וְרַד ְפּתֶם אֶת ֹ
ד'  -ז') .אולם מבט מעמיק יותר יגלה גם את
ההבדלים .שתי ברכות מיוחדות ישנן בפרשת
בחוקותי :הברית והשראת השכינה" .וְנ ָ ַתּתִי
ּלכְּתִי ּבְתֹוכְכֶם" (שם י"א
מִׁשְ ָּכנ ִי ּבְתֹוכְכֶם ...וְהִ ְתהַ ַ
 י"ב) .במילים אחרות  -נוכחות אלוקית ניכרתבחיי העם .המקבילה לכך בפרשת כי תבוא
מצביעה על מדרגתו הרוחנית של העם" .י ְִקימְָך
ה' לֹו לְעַם ָקדֹוׁש" (דברים כ"ח ,ט') .לעומת זאת,
ישנה ברכה מיוחדת החוזרת שלוש פעמים
בפרשת כי תבוא והיא הנוגעת למעמדו של עם
ישראל במשפחת העמים" .ו ְָראּו ּכָל– ַעּמֵי הָאֶָרץ
ּכִי ׁשֵם ה' נ ְִקָרא ָעלֶיָך וְי ְָראּו ִמ ֶּמּךָ ...וְהִ ְלו ִי ָת ּגֹוי ִם
ַרּבִים ,ו ְ ַאּתָה ֹלא ִת ְלו ֶהּ .ונ ְ ָתנ ְָך ה' לְֹראׁש ,ו ְֹלא
ְלז ָנ ָב( "...שם ,י'  -י"ג).
כדי לעמוד על השיטתיות שבדברים,
נבחן את הרשימה הנוראה של הקללות .גם
פה גם שם עוסקות הקללות במחסור כלכלי,
באסונות ביטחוניים ,במחלות ובהתמעטות
מספרית .אולם הקללות של פרשת בחוקותי
ירושלים
כניסת שבת 18:04
צאת השבת 19:14

תל אביב חיפה
18:11
18:19
19:16
19:16

מעמידות במרכז את חורבנה של הארץ.
ממָה וְעֵָריכֶם יִהְיּו חְָרּבָה...
"וְהָיְתָה אְַר ְצכֶם ׁשְ ָ
ׁשּמָה
ׁש ְּבתֹתֶיהָ ָּבהְ ַ
וְהָאֶָרץ ֵּת ָעז ֵב ֵמהֶם וְתִֶרץ אֶת– ַ
ֵמהֶם" (ויקרא כ"ו ,ל"ג  -מ"ג); חורבן אשר שיאו -
בחורבן המקדש" .וַהֲׁשִּמֹותִי אֶת מְִקּדְׁשֵ יכֶם"...
(פס' ל"א) .ובמקביל לכך ,חורבנו של העם
מתבטא בהיותו בארץ נוכרייה" .ו ְ ָאכְלָה ֶא ְתכֶם
אֶֶרץ ֹ
איְבֵיכֶם( "...ל"ח) .ולעומת זאת ,החורבן
של פרשת כי תבוא מדגיש את חורבנו של
האומה .הברכה מדגישה את מעמדו הרם של
עם ישראל בין העמים ,והקללה  -את ההשפלה
מׁשָל וְלִׁשְ נ ִינ ָה,
ׁשּמָהְ ,ל ָ
הלאומית" .וְהָי ִי ָת ְל ַ
ְּבכֹל הָ ַעּמִים ...הַּגֵר אֲׁשֶר ּבְִקְרּבְָך ...יִהְי ֶה לְֹראׁש,
ו ְ ַאּתָה ִּתהְי ֶה ְלז ָנ ָב( "...פס' ל"ז  -מ"ד) .החורבן
מתמקד בהחרבת הממלכה" .יֹולְֵך ה' אֹתְָך
וְאֶת ַ
מ ְלּכְָך ...אֶל ּגֹוי ,אֲׁשֶר ֹלא י ַָד ְעּתָ" (פס' ל"ו).
והגלות מתוארת בשעבוד לאומות העולם
ובפיזור ביניהן" .ו ְ ָעבְַד ָּת אֶת– ֹ
איְבֶיָך( "...מ"ח),
וֶהֱפִיצְָך ה' ְּבכָל–הָ ַעּמִים( " ...ס"ד).
הרמב"ן עומד על כך שפרשת בחוקותי
רומזת לבית הראשון ופרשת כי תבוא  -לבית
השני .תקופת הבית הראשון התאפיינה בהשראת
השכינה ,שבאה לידי ביטוי בעיקר בנבואה.
המהלך הרוחני בא "מלמעלה למטה" .בתקופה
זו ,עם ישראל נדרש להיות בעיקר "עם לבדד"
ולשמור על ייחודו לבל ייגרר אחר תועבותיהם
של כל העמים שסביבו .בתקופת הבית השני,
בא הבניין הרוחני "מלמטה למעלה" .השכינה
אינה שורה בישראל ,אין נביא עמָנו ,והיותנו עם
ה' באה לידי ביטוי בעיקר בהתנהגותנו כ"עם
המשך בעמ' 6

חברון
18:18
19:15

שכם
18:10
19:15

באר–שבע
18:21
19:16

חדשות ישע
'עזרי' למען מגורשי חומש
סולומון בן דיין ,נדבן יהודי מוונצואלה
שסייר בשבועות האחרונים באזור יהודה
ושומרון ביוזמת ארגון החסד 'עזרי' ,יבנה
 13יח"ד בשבי שומרון המיועדות למגורשי
חומש .על פי התוכנית לאחר בניית הבתים הם
יושכרו למגורשי חומש ולאחר שלוש שנים
תינתן אופציה לרכישתם בקיזוז דמי השכירות.
ההכנסות מהשכרת הבתים ומהמכירה יופנו לקרן
מיוחדת לטובת המשך פיתוח ובנייה נוספים.
בן דיין השוהה בחודשים האחרונים בישראל
הגיע לארץ ביוזמת ארגון החסד 'עזרי' .הוא
הודיע לאנשי הארגון כי ברצונו להפנות את
עיקר המשאבים לסיוע לאנשי יהודה ושומרון
ובעיקר ליוזמות שיניבו כספים נוספים ויהוו גם
הצלחה כלכלית .במהלך החודשים האחרונים
סייר בן דיין באזור השומרון יחד עם ראש
המועצה האזורית שומרון ,עו"ד גרשון מסיקה,
ושמע סקירה על הצרכים ואפשרויות ההשקעה.
לאחרונה הודיע בן דיין כי ישקיע בבניית
השכונה החדשה בשבי שומרון .כמו כן הודיע

בן דיין כי ישקיע כ– ₪ 400,000בכרם של תושב
יצהר ,אריאל בן שטרית.
אריאל אלימלך ,יו"ר ארגון עזרי מסר כי
"המטרה שלנו היא לחזק את ארץ ישראל.
במסגרת פעילות הארגון אנחנו מכירים אנשים
בתפוצות ומחברים אותם לעניין אהבת הארץ
ובאופן כללי ,המטרה היא לעזור לכל מי שמבקש
סיוע .לאחר שנוצר הקשר עם סולומון חיברנו
בינו לבין המועצות האזוריות ביהודה ושומרון
ואני שמח שהקשר הזה נושא פרי".
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה
אמר ל'ישע שלנו'" :זה מעשה ציוני ויהודי
מהדרגה הראשונה .מה שבן דיין עושה ,זו
הדרגה הגבוהה ביותר של החסד .לא לתת רק
כסף לאוכל או בגדים אלא לראות איך אפשר
להעמיד את האנשים על הרגלים בזכות עצמם.
בזמן שבממשלת ישראל מערימים קשיים
ומכשולים על ההתיישבות כדוגמת 'פינוי–פיצוי'
מגיע יהודי שפותח את הלב ואת הכיס ומחזק
את השומרון"# .

רואים רחוק רואים שקוף

יום עיון לדוברי יישובים בהר חברון
"מוטלת עלינו החובה לעמוד על המשמר
בחיזוק התודעה הלאומית"  -כך אמר ראש
המועצה האזורית הר חברון ,צביקי בר חי ביום
עיון לדוברי היישובים בהר חברון שהתקיים
במרכז בגין בירושלים .בר חי דיבר על החשיבות
של הבנת צורת העבודה מול כלי התקשורת על
מנת להשיג תוצאות טובות בהשפעה על דעת
הקהל .בר חי" :כעת זוהי שעת כושר טובה
הן מבחינה פוליטית ,הן מבחינה מדינית והן
מבחינת הבנת העם כי מהלכים של נסיגה כשלו.
יש לנו חלון זמן שאפשר לנצל ולהשפיע בו".
במהלך יום העיון הירצה העיתונאי ירון
דקל ,מגיש תוכנית 'הכל דיבורים' ברשת ב'
על המתנחלים בראי התקשורת הישראלית
וכיצד יכולים המתנחלים לקבע את עצמם טוב
יותר בתודעה הציבורית .במהלך ההרצאה אמר
דקל" :אני לא אוהב את מכבסת המילים של
התקשורת .פעימות ,והתנתקות הן רק מילים
יפות שמשמעותן נסיגה .אני גם לא מבין איך
אפשר להשתמש בביטוי הגדה המערבית".
על אסטרטגיית המיתוג של הגולן סיפרה
לילך אשתר חברה בצוות ההיגוי של הגולן .לילך
הדגישה את חשיבות הדיבור ב'ישראלית' וציינה
את הדרכים להצבת רמת הגולן בקונצנזוס
הישראלי .יהושע מור יוסף המלווה תקשורתית
ואסטרטגית את הר חברון הרצה על חשיבות
יצירת הסכמה לאומית רחבה סביב ההתיישבות
ועל הדרכים להבקעת החומה המנטאלית שעל
הקו הירוק# .

לא אוהב את מכבסת המילים של התקשורת .דקל

ערב ההסברה
לאחר החגים
ערב ההסברה המתוכנן של מועצת יש"ע
נדחה לאחר החגים בשל בעיה טכנית.
התאריך החדש יפורסם בשבועיים הקרובים.
אתכם הסליחה .מחלקת החוץ של מועצת
יש"ע מאחלת לכולם שנה טובה ופורייה.
The Yesha Council has postponed
its Erev Hasbara until after the
chagim due to scheduling conflicts
of some of the speakers. The new
date will be announced in the upcoming weeks. The English Dept.
of The Yesha Council wishes you a
good, healthy and productive year.
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יש"עמדה

שהוצג כאילו אנשים נפצעו מירי הוא
שקר וכזב .אני בדקתי את העניין ואין
למשטרה אפילו רבע הוכחה לכך.
שלא תהיה אי הבנה ,רזי :אני אפילו מתנגד
לאלימות מילולית; קל וחומר אני מתנגד
לאלימות פיזית ,אבל לטעון שנעשה כאן
פוגרום?! תראה רזי :למילה פוגרום יש
בתודעה היהודית קונוטציות .יש את פוגרום
קישינב על עשרות ההרוגים שלו ,יש את
הפוגרום בחברון על עשרות ההרוגים שלו,
לכן כאשר ראש ממשלת ישראל משתמש

מה בוער?
השבוע עמדנו בפני מתקפה
תקשורתית חסרת תקדים לאחר
הפיגוע ביצהר והעימותים בכפר
הסמוך ,שניסתה להשחיר את פניה
של ההתיישבות ,תוך התעלמות
כמעט מוחלטת מחדירת המחבל
ליישוב ,מהניסיון לרצוח ילד יהודי בן
 9בדקירות סכין ,בהשלכתו מגובה
של ארבעה מטרים ובשריפת בית
ביישוב של משפחה שלמרבה הנס
נסעה לשבת .השמאל רקד על דמו
של ילד יהודי ופתח במקהלת הסתה
חסרת תקדים שקיבלה ביטוי בכל כלי
התקשורת ,בצורה חד–צדדית כמעט
ללא תגובה והצגת עמדת אנשי
יצהר בשל קדושת השבת .במוצאי
השבת ,דוברי היישוב יצהר ,בשיתוף
פעולה עם מועצת יש"ע הצליחו
מעט להדוף את ההתקפה הקשה,
להפיץ את תמונתו של טוביה הפצוע
בבית החולים (שצולמה ע"י דובר
מועצת יש"ע) ,בהודעות ובראיונות
לתקשורת במהלך מוצאי שבת
והימים שלאחר מכן .בחרנו השבוע
להביא קטעים מתוך ראיון שקיים רזי
ברקאי ,ביום שני האחרון ,בתוכניתו
מה בוער בגל"צ עם יו"ר מועצת
יש"ע ,דני דיין ,על האירועים ביצהר
ועל חוק פינוי פיצוי:

בביטוי הזה ,אני חושב שהוא עובר קו אדום
חמור ביותר .הוא שם את עצמו בקו אחד,
לבושתנו ,עם אחמד טיבי שדיבר על חיות
דו–רגליות ,עם זהבה גלאון שדיברה על
ה"תנזים" של המתנחלים .אתה יודע ,רזי?
אני אתמול התראיינתי בתחנה מתחרה
ואחריי התראיין רן כהן .הוא לא התבייש
לדבר על הערפדים ,אתה שומע טוב?
הערפדים!
ברקאי :עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי
חוק פינוי פיצוי.
דיין :בבקשה.
ברקאי :כפי שאתה מכיר שם את החברים
ביש"ע כמה מתנחלים היום יושבים ביו"ש?
דיין :קרוב ל– 300,000ישראלים ,ואנחנו
גדלים ב– 5עד  6אחוז כל שנה.
ברקאי :אוקיי .מה– 300אלף האלה כמה
ילכו על פיצוי של  1.1מיליון?
דיין :אז ראה .אני לא יודע ,קודם כל החוק
החצוף הזה שמוצע  -אינו מוצע לכל 300
האלף אלא מוצע ל– 65 - 60אלף.
ברקאי :נכון אלה שנמצאים ממזרח לגדר,
אוקיי.
דיין :עכשיו תראה .לא במקרה חיים
רמון הזמין את מה שמכנים "סקר" מחבר
הנהלת מר"צ רובי נתנזון ,כדי שיתן לו נתון
מופרך .מה שחיים רמון ואבשלום וילן
עושים פה הוא בעיניי גאידמקיזציה של
הויכוח הפוליטי .הם עושים פוליטיקה
של פנקס צ''קים במקום פוליטיקה של
ויכוח ענייני .הכנסת והממשלה נבחרו
עוד לפני שהתגלה במלוא מערומיו
הכישלון הקולוסאלי של ההתנתקות
וגם של הנסיגה מדרום לבנון .לממשלה
הזאת אין רוב בציבור לתפיסה הזאת
של פינוי כל האזורים שממזרח לגדר חס
וחלילה .אני מחזיק גם סקר ,סקר שעשה
מכון אובייקטיבי ,ואני קורא בסקר שנעשה
על ידי המכון המכובד הזה שכמעט שני
שליש מהציבור הישראלי ,אם לדייק63.8 ,
אחוז מן הציבור חושב שגם תמורת שלום
אסור להסכים לפינוי מרבית ההתנחלויות.
כל החוק הזה מטרתו ליצור איזשהו מצב
של לחץ פסיכולוגי כאילו הסכסוך כבר
הוכרע ,כאילו כבר הוחלט שתהיה נסיגה
חס וחלילה ממזרח לגדר .אינני יודע ,אולי
אני פיספסתי משהו בזמן האולימפיאדה
או משהו .אבל למיטב ידיעתי לא הייתה
החלטה כזאת ,לא תהיה החלטה כזאת
בכנסת הזאת ,לא תהיה החלטה בכנסת
הבאה ,אנחנו נמשיך לגדול ואין שום
סיבה להחליש את הישובים בעזרת
פנקס הצ'קים הממלכתי.
ברקאי :יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אני
מאוד מודה לך
דיין :אני מודה לך רזי,
ברקאי :להתראות# .

ברקאי :שלום ליו"ר מועצת יש"ע דני דיין.
דיין :בוקר טוב רזי...
ברקאי :בוא נשמע ממך האם הפעולה
שביצעו אנשי יצהר ועזוב כרגע את הקטע
של אותו מחבל שנכנס כי אין על זה ויכוח,
זה מיותר לגמרי להתחיל לדבר על זה .אבל
פעולת העונשין הפרטיזנית שהם עשו
האם זה משהו שמקובל עליך כאיש מועצת
יש"ע?
דיין :תראה רזי ,אני קודם כל חולק עליך
שזה מיותר להדגיש שוב שזה בא בעקבות
פיגוע שבו ילד נדקר שבע פעמים בגבו
ובאורח פשוט מדהים הצליח לשבור את
להב הסכין של המחבל ואחר כך הוא נזרק
מארבעה מטר .למה זה לא מיותר? מכיוון
שהתקשורת כמעט והתעלמה מזה במשך
יום שלם.
ברקאי :אני ממש לא מקבל את מה שאתה
אומר,
דיין :זאת עובדה ,רזי .אבל אני רוצה
להגיד מעבר לזה .אני לא מוכן להשתתף
בפסטיבל השנאה שמתרחש בארבעים
ושמונה השעות האחרונות ,כאשר אני
שומע את הביטויים שמושמעים כנגד
המתיישבים .ואגב אני גם רוצה לגלות לך
סקופ :לא היה שום פצוע מירי בעסירה
א  -קבלייה .זאת השמצה פרועה .המצג
3

חיבת הארץ של גדולי ישראל

ה

מאיר שמחה הכהן מדווינסק
"כשיהודי נוסע לא"י הוא כבר יהודי טוב" חלק ב'
עמדה לו לקרב כמה מקראות תמוהים וליישבם
בעזרת מאמרי חז"ל .הוא מזכיר בספרו ,מלבד
ספרי התלמוד ונושאי כליהם ,גם את הגאונים
הראשונים עד ה"חתם סופר" וה"נודע ביהודה".
גם בספרי קבלה היה בקי כמו "הזהר"" ,ספר

רב שמחה הכהן מדווינסק חיבר את הספר
"אור שמח" שנחשב לאחד מפירושי
היסוד בהבנת תורתו של הרמב"ם .כמו כן
חיבר הרב גם ספר דרוש ופרשנות על התורה -
"משך חכמה" .בקיאותו הגדולה בספרות הרבנית
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יצירה" ועוד .הוא ייחס
חשיבות רבה לספרו "משך
חכמה" והיה אומר" :את
ה'אור שמח' יכולתי לחבר
גם בצעירותי ,אבל את ה'משך חכמה' מוכרח
הייתי לחבר בזקנותי" .הספר "משך חכמה" לא
נדפס בחייו ורק כשנה אחת אחרי פטירתו הובא
לדפוס .רבי מאיר שמחה היה בעל אופי מוצק,
מקורי ועצמאי בדעותיו .לא היה נתון להשפעת
אחרים ,לא הסתיר את מחשבותיו והביע את
דעתו באומץ ובגילוי לב ,אף אם הייתה נוגדת
להשקפת כמה מחבריו גדולי התורה.
לאחר הצהרת בלפור ציינו ברבות מתפוצות
ישראל את המאורע וכן בדווינסק התכוננו
לחגיגה על אישור אומות העולם להתיישב בארץ
ישראל .כשפנו אל רבי מאיר שמחה לשאול אם
ישתתף במאורע אמר" :ללא כל היסוס החלטתי
לבוא ,ולא אכפת לי כלל ,אם יימצאו כאלה
שדעתם לא תהיה נוחה מזה" .במאורע עצמו
אמר בין השאר" :באלף ושמונה מאות שנות
גלותנו ידענו אמנם כי עם אנחנו ולמרות הצרות
לא שכחנו ולא הסחנו את דעתנו מזה אף רגע,
אבל הגויים לא הכירו בזה ולא החשיבו אותנו
כעם ועתה ב"ה גם עמי העולם מודים ומכירים כי
עם אנחנו  -עד עכשיו היו מרפים את ידי העושים
והמעשים בישוב ארץ ישראל מצדדים שונים...
מעתה ,לא יוכלו עוד להרפות את ידי העושים".
מצוות יישוב הארץ וחיזוקם של בני
ועוד כתב על ַ
ישראל" :עיקר כיבוש ארץ ישראל הוא בזכות
התחלת רצון ישראל ללכת ללחום עם עמים רבים
ועצומים בעזרת שמו יתברך ,בזה הם מנצחים את
מלכי כנען .וכן איתא בספרי  ...בשכר שתכבוש
תשב ,בשכר שתכבוש תירש ,כי בהתחלת החפץ
מישראל לכבוש במצוותו .והבטחתם עליו
לבדו כי הוא ההולך לפניהם לכבוש .והנה אם
יפחדו ולא יבטחו בה' ,אז לא יצליחו נגד הגויים
הרבים ועצומים מהם ,לכן כדי לבטל מהם הפחד
מהענקים ,לחם משה את סיחון ועוג וגדולי
הענקים ,והראן אשר ברצות ה' כקש נדף המה".
רבי מאיר שמחה לא רק שהיה נאה דורש
בעניין תחיית הארץ ושיבת העם לארצו ,אלא גם
כן היה נאה מקיים :בכל פעולה שנעשתה לטובת
הקרן הקיימת בבית המדרש ,שהיה מתפלל
שם ,היה משתתף בתרומתו ,ולפעמים ניגש אל
המתרימים ושאל" :למה לא פניתם אלי לקבל
ממני את תרומתי" ,ותמיד היה תורם בעין יפה.
בשנת תרפ"א בא שליח מיוחד מטעם ההסתדרות
הציונית בלטביה ,מנחם מנדל פיקלמן אל רבי
מאיר שמחה וביקשֹו לפרסם קול קורא אל הציבור
היהודי לתרום לקרן היסוד המשמשת מכשיר
לבניין הארץ .באותו מעמד רבי מאיר שמחה לא
השיב דבר .גם ביום המחרת ,בשבת ,אחז ָה'משך
חכמה' בשתיקתו .במוצאי שבת אחר הבדלה
פנה לרבנית וביקש לתת לו ניר עט ודיו ואמר
לפינקלמן" :דרכי תמיד לחשוב בשבת קודש
בדברי תורה ,ובמוצאי שבת אני מעלה אותם על
הניר ,וכך נהגתי גם בעניין בקשתו בדבר ארץ
ישראל .ביום השבת שקלתי בדעתי מה לכתוב
ועכשיו לאחר שהבדלתי ,הנני כותב את המכתב".
ולהלן נוסח המכתב כפי התפרסם בעיתון "התור"
גיליון ג'" :הנה מאז הכיר אברהם אבינו את בוראו
והיה קושר כל תקוותו והבטחתו בהנחילו את ארץ
הקדושה לבניו ,והלך לה לארכה ולרחבה ונטע
אשל (בראשית כ"א) ואחריו יצחק זרע בה וחפר
בארות מים (שם ,כ"ו) ,והבן יעקב בנה בית (שם ,ל"ג)
וכל פסגת תקוותם הייתה כי בניהם ישבו בארץ
המוריה  -ומיום מתן תורתנו הקדושה לא פסקה
הנבואה מלצוות על ישוב הארץ ,ואין לך פרשה

שבתורה שלא נזכרת בה ארץ ישראל,
ואף במצוות של חובת הגוף נאמר "כי
יביאך" " -כי תבואו"  -עשה מצווה כדי
שתבוא אל הארץ ,ואף במצוות מושכלות
ונוהגות בכל מקום ובכל זמן ,כמו כיבוד אב ואם
נאמר" :למען יאריכון ימיך על האדמה" .והקפיד
השם יתברך על כבוד הארץ יותר מעל כבודו,
כביכול ,עד שבעשיית העגל ,אחרי שובם ,מחל
להם השי"ת "וינחם על הרעה אשר דבר לעשות"
(שמות ,ל"ב) ועל הוצאת דיבת הארץ וימאסו
בארץ חמדה  -נשבע ד' ולא ינחם ,כמו שנאמר:
"אל תעלו כי אין ה' בקרבכם" (במדבר ,י"ד) .מיום
שנבחרו ציון וירושלים ,דוד בתהילותיו ,ישעיה
בחזיונותיו ,ירמיה בתוכחותיו לא פסקו מלהפליג
מצות ישוב הארץ ולהשתתף נפשם בחרדת קודש
אשר בתוככי ירושלים .ואמר הנביא" :הציבי לך
ציונים" שובי אל עריך אלה וגו' איכרים ונסעו
בעדר וגו' (ירמיה ל"א) ,ודניאל ,ואחריו אנשי כנסת
הגדולה שמו לחוק לכל ישראל .להתפלל תלת
זמנין ביום (דניאל ו' ,ברכות ל"א ול"ג) .על כי ירחם ה'
עמו וישיב שבות ציון וירושלים .וכן בברכת מזונות
להתפלל בכל עת על הארץ וירושלים .אולם זה
במאה הזאת זרחו קווי אור ע"י גדולי המעש כמו
מונטיפיורי וכיו"ב בהתעוררות רבה ומהרבנים ר'
צבי הירש מטאהרן ור' אליהו מגריידיין ,לבנות
ולשכלל ירושלים ולהסיר שיממותיה כמעט עד כי
נתרחב בלבם הדבר ע"י הנלהבים ,ורבנים הרבה
עמדו מנגד ואף אותם שהיה לקרב את הדבר שמו
יד לפה ,מפני כי חרדו מהנלהבים ,שלא יגדישו
הסאה ,ומהג' שבועות שהשביע לבנות ירושלים
(בכתובות קי"א ,ושיה"ש רבה בפסוק השבעתי אתכם
גנות ירושלים ...).אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר

באסיפת הממלכות הנאורות בסאן רעמא ,ניתן צו
אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל ,וכיון שסר
מצות ישוב
פחד השבועות וברישיון המלכים קמה ַ
ארץ ישראל ששקולה כנגד מצוות שבתורה (ספרי
פ' ראה)  -ומצווה על כל איש לסייע בכל יכולתו
לקיים מצווה זו .ואולי על זה נאמר":עד מתי
תתמקין" (ירמיה ל"א) ואם ייתן השי"ת ויתרחב
הדבר ויגדל ויפרח כשושנה ,כמו שנגדלו בימי
ארתחששתא ,תחת פרס ,דוכא–ניידא (קידושין
ע "ב) .ואף כי כעת תחת ממשלת ארץ האי  -עם
בריטניא המתונה  -אז בטח הוא עניין העומד
ברומו של עולם.
הן אמנם ,שאז היו הנביאים ,בנבואה מן
השמים ,מחזיקים אותם .מי יודע  -אולי כמו
חורבן הבית השני היה שלא על–פי הנבואה כן
יהיה הנחת אבן פנה שלא על פי נביאים .ובנטילתו
כך נתינתו  -אכן במופלא ממך אל תחקור ,כי
זה תלוי בהופעת אור אלוקי לראות אשר כל
העניינים הכלליים וקניינים הציבוריים יהיו על
טהרת הקודש והצניעות ,וכמו שעשו אנשי כנסת
מצות ישוב ארץ
הגדולה  -אבל יהיה איך שיהיהַ ,
ישראל לא נפטר מזה .כל מי שבכוחו יעשה .וזכות
המצווה הזאת תגן על עמו ישראל בכל מקומות
מושבותיהם להצילם מכל רעה ,ועיניהם ועינינו
תחזינה בשובו לציון ולשמוע כעת יאמר לציון
מלך אלוקייך .דברי המצפה לראות בתשועת
ישראל ,מאיר שמחה הכהן".
לפני פטירתו ,כשבא לריגה לשם ריפוי ושכב
על ערש דווי נכנסו ידידים אליו לבקרו .כשנסבה
השיחה על ארץ–ישראל ועל החלוצים העולים
לארץ ,לבנותה ולהחיותה ,לעבדה ולשמרה,
אמר בזו הלשון" :כשיהודי נוסע לא"י הוא כבר
יהודי טוב" .רבי מאיר שמחה נפטר בריגה,
בשבת פרשת שופטים ,ד' באלול תרפ"ו .במוצ"ש
הועבר במסע בו השתתפו אלפים מיהודי האזור
לדווינסק שם נטמן# .
5

בין פרשות התוכחה?

המשך מעמ' השער

עומד על קדושתו העצמית של העם .לכן החטא
המחריב אותו הוא שנאת החינם ,המבטאת את
הריקבון בדבק הלאומי ,ועיקרו של החורבן הוא
פירוק המסגרת הלאומית על כל מרכיביה.
על פי זה באים מהלכי הגאולה .פרשת
בחוקותי מסתיימת בזכירת ברית האבות וברית
הארץ ,ופרשת כי תבוא באה לידי סיום בגיבוש
מחודש של העםַ " :אּתֶם נ ִ ָּצבִים הַּיֹום ֻּכ ְּלכֶם"...
(דברים כ"ט ,ט') .והגאולה השלמה מופיעה
בסיומה של שירת 'האזינו' ,כשהיא כוללת את
שני המרכיבים גם יחד " -וְכִּפֶר אְַדמָתֹו עַּמֹו"

קדוש" ,העוסק בתורה ,בעבודה ובגמילות
חסדים .מתוך כך יש בתקופה זו יותר מפגש
עם הגויים המתבטא בהשפעה עליהם ובתנועת
התגיירות משמעותית.
ההבדל הבולט במצב העניינים מביא
להבדל בולט גם בחטא המביא את הגלות.
בית ראשון חרב על חטאים הפוגעים בהשראת
השכינה בישראל ובקדושת הארץ הקשורה
בכך :עבודה זרה ,גילוי עריות ,שפיכות דמים
ושמירת השמיטה .התגובה לכך היא שארץ ה'
מקיאה מתוכה את הפוגעים בקדושתה ,והארץ,
שנטמאה ,נחרבת .הבית השני ,לעומת זאת,

(שם ל"ב ,מ"ג)# .

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:
מחזור לראש השנה
ומחזור ליום הכיפורים

מבוא מיוחד מאת
הרב ד”ר בנימין לאו
מבוא מיוחד מאת
הרב דוד סתיו

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
הלוואה אחר כתיבת הפרוזבול
כידוע שבדורות הקודמים במקומות
רבים בחו”ל לא קיימו את מצוות שמיטת
כספים ,וכפי שכתב הרמ”א בהגהתו
לשו”ע (שם סעי’ א) .אולם רבי יהונתן
איבשיץ בספרו ”אורים ותומים” על
שו”ע חו”מ (סי’ ס"ז) כתב ,שלמרות דעת
הרז”ה וסייעתו ”ראוי לכל איש ישראל
להחמיר לעשות על כל פנים זכר למצווה
זו בפרוזבול ..לבל ישכח זכר מצווה זו
מקרב ישראל ....מהראוי ויפה לנו להחמיר
בזה ולנהוג דין שמיטת כספים .כי מה
מאוד מזהיר אותנו הנביא בגולה הציבי
לך ציונים ולעשות זכר למצוות ה’ ,שהיה
חובה עלינו בהיותנו שוכנים בקרב הארץ
ובהילו נר ה’ על ראשנו ,ואיך לא נשים זכר
למצוות שמיטה ...הלא ראוי על כל ירא
וחרד לדבר ה’ לשמוע ולשמור ולעשות
זכר למצווה זו שהיה נוהגת אצלנו בזמן
שהיינו שרויים על אדמתנו .זכרה ירושלים
בימי עניה ומרודיה ,כל מחמדיה אשר היה
מקדם עד לא נפל עמה ביד צר” .הצעתו
המעשית הייתה לכתוב פרוזבול למרות
שבאותם מקומות אפילו פרוזבול לא
כתבו בשביעית.
והנה רבינו יוסף חיים זצ”ל מבגדד,
שבשבת האחרונה נכנסנו לשנת המאה
לפטירתו (י”ג אלול ה’תרס”ט) ,הביא
בספרו בן איש חי (שנה ראשונה כי תבוא
סוף אות כו) את דברי ה”אורים ותומים”,

והוסיף מדיליה לקיים זכר לשביעית
בהשארת חוב אחד שעליו לא יחול
הפרוזבול ,וז”ל (שם):
”והנה יש מתחסדים אחר שכותבין
הפרוזבול מלוה לחבירו סך מה ,עשרה
גרוש או פחות או יותר ועל זה הסך
לא יחול הפרוזבול כיון שהלוהו אחר
זמן הפרוזבול .ואז אחר ר”ה כשיביא לו
חבירו המעות לפרעו יאמר לו משמט
אני ולא יקבלם ממנו ,ויאכל הלוה ולחדי
(וישמח) במעות אלו ,והמלוה לחדי
(ישמח) במצות שמיטת כספרים שקיים
אותה בפועל ,ותהילות לא–ל יתברך,
הנהגתי מצוה זו פה עירנו בגדא”ד יע”א
הדפסתי שטרות של פרוזבול וחלקתי
אותם לכמה בני אדם ועשאום ,וגם
למדתי אותם שיעשו כן להלוות אחר
זמן הפרוזבול סך מה ולקיים המצוה
בפועל כאמור לעיל ,אשריהם ישראל
אוהבי מצות ה’ ועושים אותה בשמחה:
וגם אם לווה אדם מחבירו ככרות לחם,
אפילו ככר אחד נוהג בזה דין שמיטה.
על כן טוב שתלווה האשה יום ערב ראש
השנה ככר או שתים או שלש לחברתה
ואחר ר”ה כשתפרע לה תאמר לה
משמטת אני והרי זו מקיימת מצוות
שמיטה ...וכן עשו קצת נשים פה עירנו
יע”א כי דרשתי דבר זה בעזה”י ברבים
אשריהם ישראל”# .
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הסעות חולים וקשישים
באמבולנסים וברכבים פרטיים

25,196

פניות למרכז לייעוץ
והכוונה רפואית

1,920

ילדים עם צרכים מיוחדים
טופלו באגף הילד

4,895

נפגעי נפש במחלקה
לבריאות הנפש

2,728

ארוחות חמות
חולקו בבתי חולים

לינות במרכז "אורנית"-
הוסטל לחולי סרטן

11,000

3,810

קשישים נעזרו
באגף הסיעוד
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618,000

4,682

מנות דם נאספו
בהתרמות דם

מתנדבים בפעולה

60,057

374,511

תורמים פוטנציאליים
במאגר הלאומי למח עצמות

פריטי ציוד רפואי
ושיקומי הושאלו

403

חולים שחייהם ניצלו
בזכות מאגר מח העצמות

1800-236-236
שתישאר תמיד בצד הנותן
www.ami.org.il

דרושים

עובדים רציניים

עזר מציון

למהלך ימי חול המועד סוכות למרכזי מידע ברחבי יהודה
בנימין והשומרון ,שכר גבוה למתאימים

לפרטים 052-8903906
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” לעולם יסדיר אדם תפילתו ואחר כך יתפלל:”אמר רבי אלעזר
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מחזורים
לראש השנה
וליום הכיפורים
נוסח ספרד
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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
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

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 62

הַעִיר הָי ְיתָה מָעֹוזֹו הַאֲחַרֹון שֶֹל ּב ַרּ-כֹוכְב ָא.
ׁשאֶחָד
מאָז הַּמָקֹום הָי ָה ׁשֹומֵםּ .בַגְמָָרא מְסּוּפָר ֶ
ּו ֵ
ׁשעָה ּבְאַב
ת ְ
הַּדְב ִָרים הַּנֹוָראִי ִים ׁשֶָקרּו לְעַמֵנּו ּב ְ ִ
הָי ָה חּוְרּב ָן ּב ֵיתָרׁ ".שּוב עָצַר .אֹוִריאֵל עֲַדי ִין ֹלא
הֵב ִין אֵיְך הַּדָב ָר ָקׁשּור לַּמָקֹום ּבֹו הֵם הֹולְכ ִים.
מחְׁשְבֹותָיו,
ּתּכ ֵל עָל ָיוּ ,כְאִילּו קֹוֵרא אֶת ַ
ׁשּוב הִ ְס ַ
וְהִ ְמׁשִיְך" .וְכ ָאן אֲנַחְנּו נִכ ְנָסִים לַּתְמּונ ָהּ .ב ְ1980-
י ְהּוִדי ּבְׁשֵם יֹוסֵף רֹוז ֶנְּב ְֶרג ָראָה אֶת הַחּוְרּב ָן ּבֹו
עֹומֶדת הַעִיר הַּג ְדֹול ָה וְהַהִי ְסטֹוִרית הַּזֹו ו ְהּוא
מׁשֶהּו חָי ַיב לְהֵיעָׂשֹות .הּוא הֵחֵל לְגַלְג ֵל
ׁש ַ
הֶחְל ִיט ֶ
ׁשּתִָקֵרא עַל
יֹוזְמָה לְהַָקמָת עִיר חֲדָׁשָה ּבַאֵזֹור ֶ
ׁשב ַע ׁשָנ ִים הַּיֹוזְמָה
שם הַעִיר הַּקְדּומָהּ .כַעֲבֹור ֶ
ׁשל ָה הֵחֵל ָה ּבב ְנ ִי ַית הַעִיר
יָצְאָה ל ַפֹועַל וְהַּמֶ ְמ ָ
ׁשאַּתָה
ׁשהָפְכ ָהּ ,כְפִי ֶ
הַחֲדָׁשָה – בֹ ֵיתָר עִיל ִיתֶ .
רֹואֶה ,לָעִיר הַחֲֵרִדית הִַראׁשֹונ ָה ּבַאֶָרץׁ ".שּוב
ּתּכ ֵל ְסב ִיבּוּ .בְעֵינ ֵי רּוחֹו הּוא
חִּיֵיְך .אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ׁשהִי ָּתּמֵר מֵחּוְרבֹות הַעִיר
נִזְּכ ַר ּבְעֲמּוד הֶעָׁשָן ֶ
ׁשֶז ֶה אְַך ָראָה .מּולֹו עָמְדּו ּב ִנ ְי ָנ ֵי ּד ִירֹותְ .ל ִָדים
ְקטַנ ִים ׂשִיחַקּו עַל הַּמְִדָרכֹות ּונְעִָרים אֹוחֲז ִים
ּבִגְמָרֹות חָצּו אֶת הַּכְב ִיׁש .אֹוִריאֵל נ ִיּג ֵב ּד ִ ְמעָה
ׁשהִתְגֹול ְּל ָה ּב ְמֹוָרד לֶחְיֹו ,אֲב ָל עַל ּפִיו נִפְָרׂש
ֶ
חִיּוְך ּג ָדֹול.

מאירועי הפרקים הקודמים :אחרי שביקרו
בחורבות העיר ביתר בתקופת הבית השני
וראו את זוועות החורבן .חוזרים שוב ואוריאל
ליישוב מסתורי במאה העשרים .אוריאל לא
מבין את הקשר בין העיר הקדומה ליישוב
החרדי שסביבו אבל שוב מתעקש להסביר...
הַּפַעַם הַּנֹוף ׁשִֶקיּד ֵם אֶת ּפָנ ָיו ׁשֶל אֹוִריאֵל
הָי ָה ׁשֹונ ֶה .אֶת הַּׂשָדֹות הַּׁשֹו ְממִים הֶחְל ִיפּו
עַׂשְרֹות ּג ַגֹות ְרעָפִים ּוב ִנ ְי ָינ ִים מְצּוּפִים אֲב ָנ ִים
ׁשחָזְַרנּו
מב ִין ֶ
ׁשלְמִיֹות" .אַּתָה ּבֶטַח ּכְב ָר ֵ
י ְרּו ָ
מאָה הַעֶׂשְִרים ".חִּיֵיְך אֵל ָיו ׁשּוב .אֹוִריאֵל,
לַ ֵ
ׁשהָי ָה עֹוד נְִרג ָׁש ּומְפּוחָד מְֵראִי ַית הַחַי ָיל ִים
ֶ
הַרֹו ָמאִים הַּמְגּודָל ִים ,חִּיֵיְך אליו חִיּוְך עִָדין .הֵם
הֵחֵלּו הֹולְכ ִים ּב ְִד ָממָה ּב ֵין ְרחֹובֹות הַּי ִיׁשּוב אֵל ָיו
מ ְסב ִיבֹו ׁשֶל אֹוִריאֵל הִ ְתהַּל ְכּו ּב ִ ְמהִירּות
הִג ִיעּוִ .
נְעִָרים ּבִל ְבּוׁש חֵָרִדי" .הִגַעְנּו ל ִירּוׁשל ַי ִם?"
ׁשל ַי ִם
ׁשאַל אֶת ׁשּוב ּב ִ ְתמִיהָה .מַה ל ִירּו ָ
הּוא ָ
וְלַהִתְי ַיׁשְבּות ּב ְיֶׁשַ"ע? ׁשּוב צָחַקּ" .כ ִ ְמעַט,
ׁשּכ ִ ְמעַט ".הּוא נָׁשַם נְׁשִימָה עֲמּוָקה ּכ ְֵדי
הַאֱמֶת ֶ
ׁשאַּתָה
מ ְסּב ִירּ" .כְפִי ֶ
לְהַסְִדיר אֶת ּדְב ָָריו וְהֵחֵל ַ
מּמָׁש ל ְי ַד חּוְרבֹות הַעִיר ּב ֵיתָר .הַעִיר
זֹוכ ֵר ,הָי ִינּו ַ
ׁשלִפְנ ֵי הַחּוְרּב ָן
ׁשהָי ְיתָה עִיר ּג ְדֹול ָה ּבַתְקּופָה ֶ
ֶ
ׁשּב ָה.
ׁש ְמד ָה ,וְאִיתָה ּכֹל הַּי ְהּוִדים ֶ
נֶחְֶרב ָה ו ְהּו ְ

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:
מועצה אזורית שומרון
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

8349

ימים

עד מתי?!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

9

