היעד האלוקי של עם ישראל
המשך מעמ' השער

"נעים זמירות ישראל"
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דוד המלך  -מתוך פסיפס של בית הכנסת
בו כיהן רבי ישראל נג'ארה בעזה

“מקווה ישראל“ אולם כאמור פרסומו העיקרי
היה כמשורר ופייטן .הדי השפעתו ניכרים
במרחב הגדול ביותר של קהילות יהודיות
מארצות הבלקן ,רוב ארצות העולם המוסלמי
וכן הודו .בפיוטיו ניכרת ההשפעה של שירת
ספרד הן במשקל והן בצורה הקפדניים ,וכן
בנושאי השירה .בין פיוטיו המפורסמים “יה
ריבון עולם ועלמיא““ ,יודוך רעיוני““,יערת
דבש“ “יעלה בואי לגני“ ורבים נוספים
שהתקבלו בכל קהילות ישראל עד היום.
על ר‘ ישראל נג‘ארה נמסר בשם האר“י
הקדוש עצמו ,שהוא ניצוץ מנשמת דוד המלך,
נעים זמירות ישראל ,וששירתו מקובלת
בשמים ,ואף המלאכים משתעשעים בשיריו.
בשירתו היה שילוב נדיר בין קדושה ,קבלה
וחולין יחד עם התאמת השירה למנגינות
מקומיות נפוצות ואהובות .מבחינה מוזיקלית
חולל ר‘ ישראל מהפכה של ממש בכך שהתאים
מנגינות עממיות אל שירת הקודש ,קידש אף
אותם ,ובכך גרם לבני הקהילה ,שהכירו את
השירים העממיים ,להחליף את הטקסט המקורי
בטקסט עברי ,המכוון כלפי שמים.
ר‘ ישראל חי בתקופה קשה לישראל ,לאחר
הזעזוע של גירוש ספרד .בניגוד לקו המרכזי
של הפייטנים בני דורו ,שבו יש ביטוי לפגעי
הגלות ,לצער הציפייה ,הפייטן מסיים בנחמות
ובהבטחות לגאולה ,שיריו של ר‘ ישראל
נג‘ארה נושאים אופי שונה :ר‘ ישראל נג‘ארה
קורא לשירתו שיר הגאולה ,שכן זו כבר הגיעה.
ר‘ ישראל נתן ביטוי נעלה לרגשותיו של דור
שלם ,שחיפש דרך רוחנית חדשה בארץ
ישראל.
בשירי ר‘ ישראל נג‘ארה אפשר למצוא
תבנית שחוזרת על עצמה במשלים של אוהב
ואהובה ,דוד ורעיה בצורה ישירה .ר‘ ישראל
גם הירבה להשתמש בנדודי השינה כריטואל
הממחיש את נדודי השכינה בגלות:
“לדוד נדד .שנה תדד .מבת עיני  /חמק
עבר .והתעבר .כי נשני  /ישב עמי .באולמי.
אבל עתה  /שכן רומה .ושוממה .עזבני  /שיחי
ארים .לנס שומרים .הראיתם  /אנה פנה .ידיד
חנה .תוך משכני / .רב בקשתיו .לו מצאתיו.
להפציר בו  /אולי יבא .אל מסיבו .יזבלני/ .
אתם ראו .אם תמצאו .לו אמרו ,כי  /חולת
אהבה .אני יושבה .עד ירצני  /אם יתמהמה.
דוד רב עוצמה .לו אצפה  /עד קץ ימים.
הלעולמים .יזנחני / .לו אתחנן .עד יכונן .בית
מקדשי  /קולי יקשיב .ולי ישיב .אל מכוני /
הוא יפדה צאן .מאיש לצון .רועה אויל  /יחיש
עלצון וגם רצון יעטרני“ .רבי ישראל נפטר
ונקבר בעיר עזה בשנת  .1628
(נכתב בסיוע חגי הוברמן)

והבניין החדש יעלה בפארו
על הישן ההולך ונחרב
(אגרות הראי"ה ב' שלד)
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הבית הכתום הינו
מרכז בו משתלבים בהרמוניה החומר והרוח

נדנדה

57

₪

במקום ₪99

עציץ מפלית
פורח
משתלת
גוש קטיף

אומנות
יהודית
גניזה

69

₪

16

₪

במקום ₪25

במקום ₪89

ספסל
איחסון

בצבעים שחור כתום ואפור הזמנות
לבתי-כנסת ופרטיים:
1-700-500039
מהדורה מוגבלת
כל הקודם זוכה

349

₪

18

₪

במקום ₪420

בלבד!

נדנדה
לגינה

979

₪

במקום ₪1270

שנה חלפה

בליל ט' באב השנה
זוכרים ואומרים:

"
אי"ה מהגובה הזה
עו
לים רק למעלה"

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

הבית
הכתום
1-700-5000-39

רח’ יחזקאל  43פינת אבינדב ירושלים ,חניה במקום טל'

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על–ידי צוות רבנים
ורבניות ,מתוך חזון להקמת מרכז לימודי
ייחודי אשר יענה על הצמא המבורך של
בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש כלים
לבניית הבית היהודי.
להבנות כדי לבנות...
ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות
לאומי עם מדרשה .בבוקר יוצאות  -לתת,
לתרום לילדים ולקהילה .אחר הצהריים
חוזרות למדרשה כדי להתמלא ולבנות את
עולמן הפנימי והרוחני.
נושאי הלימוד  :הלכה  חסידות  הרב
קוק
זוגיות  מדרש  אמונה  תנ"ך  ועוד.
הצוות החינוכי :במסגרת הלימוד במדרשה
מקבלות הבנות שיעורים במגוון רחב של
נושאים הנוגעים לעולמן הרוחני והפנימי.
השיעורים מועברים על–ידי מיטב המרצים
והרבנים .הצוות החינוכי זמין ,ועומד לרשות
הבנות בכל פניה וצורך.
הבנות יוצאות עם מטען רוחני לכל החיים.
המסגרת ההתנדבותית
כל בת יכולה לבחור את התחום המתאים
לה באחת ממסגרות השירות הלאומי
הקיימות -
"בת עמי" "עמינדב" או "האגודה
להתנדבות".
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המסגרת החברתית
הפעילות במדרשה כוללת פעילות עניפה
של הוואי חברתי המהווה מסגרת חברתית
עשירה ומהנה לבנות .במשך השנה יתקיימו
 טיולים  שבתות מדרשה  סיורים
לימודיים בליווי הדרכה מקצועית  סדנאות
למנהיגות  סדנאות תרפיה באמנות
ודרמה  ופעילויות העשרה חברתיות.
מקום הלימוד
המדרשה פועלת בשלושה מוקדי שילוב:
 ירושלים (קרית משה)  מושב צפריה
לבנות המתנדבות בשפלה.
הכרה אקדמאית
המדרשה נהנית מהכרה אקדמאית גבוהה
ממכללת תלפיות ומאוניברסיטת בר אילן.
 לבנות השנה הראשונה השותפות בתכנית
מהווה יתרון בתנאי קבלה להתנדבות
בתפוצות בשנה השניה (במסגרת "בת עמי")
חדש! אפשרות לשילוב עם עבודה ולימודים

מדרשת איילת השחר
ירושלים www.a-h.co.il

מוזמנת ליצור קשר ולהתארח...

 הרב רונן סלע
052-8990264 ,052-89902645 ,054-7606324
יישוב טלמון 71937
rmsela@yahoo.com
 משרד03-9606039 :

על הפרשה דברים
הרב יגאל קמניצקי רב אזורי גוש קטיף תובב“א

שומרון ,בניגוד ליהודה ,מרובה
בעמקים המבתרים את ההר
ממערב למזרח .מבנה זה של
השומרון מאפשר ללחות המגיעה ממערב
להיכנס מזרחה ולזכות גם את האזור
המזרחי של השומרון במעט לחות ,מה
שהופך את מזרח השומרון לערבתי ולא
מדברי כמו ביהודה .ריבוי העמקים הופך
את ארץ השומרון ,נחלת מנשה ואפרים,
לפוריה ושופעת בדיוק כפי שברך משה
את יוסףּ“ :ולְיֹוסֵף אָמַ ר ,מְ ב ֶֹרכֶת י ְהו ָה
אְַרצֹו ,מִ ּמֶ גֶד ׁשָ מַ י ִם מִ ּטָלּ ,ומִ ּתְ הֹום
ֹר ֶבצֶת ּתָ חַתּ .ומִ ּמֶ גֶדּ ,תְ בּוא ֹת ׁשָ מֶ ׁש;
ּומִ ּמֶ גֶדּ ,גֶֶרׁש י ְָרחִים“ (דברים ל"ג יג–יד).
נחלת מנשה הנמצאת צפונה לנחל
קנה וצפונה מעמק המכמתת מרובה
בעמקים :עמק סאנור ,עמק תענך,עמק
המכמתת ובית דגן ,עמק תרצה ועמק
דותן .לעמקים חשיבות גדולה בהיבט
החקלאי ובהיבט האסטרטגי כציר תנועה
נוח המחבר את ההר המרכזי עם עמק
יזרעאל או עם בקעת הירדן .את השורות
הבאות נקדיש לעמק דותן.
עמק דותן הוא הגדול מבין עמקי
השומרון .אורכו כ– 10ק"מ ורוחבו כ–3
ק"מ והוא מחבר בין ארץ השומרון לעמק
יזרעאל .נקודת המעבר בין עמק דותן

לעמק יזרעאל נמצאת במיצר הררי
כמעין צוואר בקבוק עליו יושבות שתי
ערים חשובות :הראשונה ,ג'נין המזוהה
עם גינא הכנענית( ,מוזכרת בתעודות
אל עמארנה) העיר המחברת בין שומרון
ליזרעאל דרכה נס אחזיה מלך יהודה מפני
יהוא (מלכים ב' ט',כ"ז) .והשנייה ,יבלעם
המוזכרת גם היא בהקשר למרדף של
יהוא ובמקורות חיצוניים .העיר מזוהה
עם חורבת בלעמה הנמצאת כ– 2ק"מ
דרומית לג'נין.
בגבול הדרומי של עמק דותן נמצא
תל גדול  -תל דותאן המזוהה עם העיר
דותן המקראית .חשיבות האתר נובעת
ממיקומו בתוך עמק פורה ועל צומת
דרכים חשוב .אבסביוס (מאה  )4זיהה את
דותן במרחק  12מילין מצפון לשומרון
ואשתורי הפרחי בעל ה"כפתור ופרח"

(מאה  )14זיהה
את דותן במהלך
 4שעות מצפון
לשומרון .אם נוסיף
את שימור השם
בתל ואת השרידים
הארכיאולוגיים
מתקופת המקרא
הרי שהזיהוי של תל
דות'אן עם דותן המקראית הוא ודאי.
עמק דותן נמצא במרכז צפון
השומרון בין חומש ושאנור מדרום
וגנים וכדים מצפון ,מוכר לנו מסיפור
מכירת יוסף ,בו אחי יוסף נודדים עם
עדריהם מחברון ושם פוגשים את
"בעל החלומות" ,משליכים אותו לבור
ריק ומשם מוכרים אותו לסוחרים
העוברים על הדרך הראשית בהר,
לכיוון מצרים .עד היום יש בעמק
דותן בור המזוהה כבור שאליו נזרק
יוסף .אלפי שנים אח"כ יזרקו האחים
"ברגישות ונחישות" ,את בעלי
החלומות מביתם ,ויפגעו באמונתם
שבארץ ישראל מותר ליהודי להתיישב
על אדמתו ללא חשש.
דותן שמשה גם כמקום מסתורו של
הנביא אלישע בזמן שמלך ארם צר על

היעד האלוקי של עם ישראל

כ

שנה לאחר הגירוש והעקירה
של תושבי חבל עזה וצפון
נמצאים
אנו
השומרון
בעיצומה של מלחמה בחזית ובעורף
בדרום ובצפון עם עשרות הרוגים
כשאיש אינו יודע לאן יתגלגלו
הדברים.
במציאות זו אתה עומד נדהם ותוהה:
האם מציאות זו לא נחזתה מראש,
האם לא ראינו את הדברים במו עינינו
כשברחנו מלבנון ומעזה? מדוע נתנו
למציאות זו לקרות?
שאלה זו מצטרפת לשאלות מתמיהות
נוספות :כיצד זה בהסכמי אוסלו ,לקחנו
מחבלים רוצחים ונתנו להם נשק
ואמרנו שהם ישמרו עלינו? כיצד זה
ברחנו מלבנון עם הזנב בין הרגליים
בהשאירנו שם ציוד רב ,נשק ,מחשבים
וכו‘ והתפארנו בנצחון גדול? כיצד זה
מדינה מוכנה לחסל מפעל התיישבות
אדיר מצליח ,פאר היצירה הציונית
ובתמורה היא יודעת מראש שתקבל
מדינת טרור שתאיים על מאות אלפים
מתושביה? וכו‘ וכו‘.
שבת
כניסות
יציאות
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סיפורו של מקום בור יוסף ובעלי החלומות מצפון שומרון

ה

בס"ד

מתוך אלבום קטיף  -תשעה ימים באב

בי ישראל נג‘ארה  -רב פרשן ומשורר
נולד ב– 1555בצפת למשפחת גולים
מספרד ,כונה “נעים זמירות ישראל“
ונודע כאחד מגדולי המשוררים והפייטנים
העבריים בכל הזמנים.
בבחרותו עבר לדמשק והיה שליח ציבור
בקהילה הספרדית .משם חזר לעיר הולדתו
צפת ,התחתן ונולדה לו ילדה .אחר מגפה בה
שכל את בתו ואשתו חזר (בשנת  )1576לדמשק
שם התחתן בשנית ונולדו לו שלשה ילדים.
לאחר תקופה בדמשק עבר לעזה שם שימש
כפוסק וכרב העיר כחמש שנים .לאחר מותו
ישב על כס הרבנות בנו ר‘ משה נג‘ארה.
תקופתם של הרבנים לבית נג‘ארה הייתה
אחת מתקופות הפריחה של קהילת יהודי
עזה .הישוב היהודי בעזה באמצע המאה הי“ז
היה ישוב חשוב ופעיל למדי ,מסודר ומאורגן
בקהילה אחת ,שיש לה בית–כנסת משלה
ובראשה עמד רב ,וגם פרנסים ומנהיגים
העומדים בראשה שדאגו לשלום הישוב כולו.
נוסף לכך התושבים היהודיים פרנסו את עצמם
ולא חיו מכספי תרומות ו“חלוקה“ כאחיהם
הגרים בירושלים וחברון .הרב ישראל נג‘ארה
כתב פיוטים ,שירים ,פירוש על התורה בשם
“מערכות ישראל“ ודרשות על התורה בשם

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

עמק דותן (צילם מנחם ברודי)

הרב ישראל נג'ארה

אומות העולם מפותח יותר ,מה שאין
כן עם ישראל ,הוא כולו מעל הטבע
הוא עם אלוקי" :אני אמרתי אלוקים
אתם ובני עליון כלכם" (תהילים פ"ב ,ו').
בנים אתם לה' אלוקיכם .אנחנו ממש
בני האלוקים .ע"כ כשאנחנו חיים עפ"י
הטבע האלוקי שלנו אנחנו על טבעיים
ואנחנו מגיעים עד לכוכבים ,ואז אנו
כזוהר הרקיע מאירים ומזהירים לכל
העולם :והלכו גוים לאורך ומלכים
לנוגה זרחך .אולם אם ח"ו איננו פועלים
עפ"י הטבע האלוקי שלנו ,ומנסים
להיות ככל הגויים אנחנו יורדים עד
עפר .מתחת לאומות העולם ,מתחת
לבעלי החיים ,ומתחת לגללים של
בעלי החיים .כולם דורכים עלינו .איננו
יכולים לחיות עפ"י טבע זה שאיננו
טבענו וע"כ כולם רומסים אותנו.
חז"ל למדונו שישראל נמשלו ליונה,
מה יונה כנפיה מגינות עליה כך ישראל
המצוות מגינות עליהם .כשמקצצים
ליונה את כנפיה ,כשחתול בא לטורפה
היא לא מצמחת שיניים של כלב או

ציפורניים של חתול ,היא הופכת להיות
חדלת ישע ,וחסרת אונים כשניתן
לטרפה בקלות .כך אנחנו ,כשאנחנו
מתערטלים מאופיינו וטבענו האלוקי,
איננו מקבלים טבע אחר ,אלא אנחנו
הופכים להיות חדלי אישים.
אמת ,למדנו ביחזקאל שכשחילול
ה' הוא בלתי נסבל ,כשאנו מנסים
לברוח מייעודנו ,מארצנו ,מאלוקינו
ורוצים להיות ככל העמים ,מדינה של
כל אזרחיה ,הקב"ה פועל בעל כורחנו:
"וְהָעֹלָה עַל רּו ֲחכ ֶם הָיֹו ֹלא ִתהְי ֶה ֲאׁשֶר
ׁשּפְחֹות
ַאּתֶם אֹמְִרים נ ִהְי ֶה כ ַּגֹוי ִם ְּכ ִמ ְ
הָאֲָרצֹות ְלׁשֵָרת עֵץ ו ָ ָאבֶן :חַי אָנ ִי ...אִם
ֹלא ְּבי ָד חֲז ָָקה ּובִז ְרֹו ַע נ ְטּוי ָה ּו ְב ֵחמָה
עלֵיכ ֶם" (יחזקאל כ ,לב
ׁשְפּוכ ָה ֶאמְלֹוְך ֲ
 לג) המלחמה המתרגשת עלינו באהללמדנו שהקב"ה החזירנו לארצנו כדי
להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש .חזרנו
להיות סגולה מכל העמים .חזרנו לגלות
כבוד ה' בעולם .כשנהיה מה שאנחנו
נזכה להזהיר לעולם ככוכבים ואז בע"ה
"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך" .

בן רון
חור ומ
ל ש
ש ו ון ה ור
רו פ חז
לגי וצ ונ
ה יף ור
שנ ט זכ
שק נ
גו

חיבת הארץ של גדולי ישראל

הננו יודעים בבירור ,שהסתירה היא על מנת לבנות
והמחיקה היא על מנת לכתוב

גליון  | 7אב תשס"ו |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

ירושלים
19:04
20:18

שכם
19:09
20:19

אכן פלא גדול מתקיים בעמנו .מצד
אחד כדברי התורה בפרשתנו “ַּרק עַם–
חכ ָם ו ְנ ָבֹון ,הַּגֹוי הַּג ָדֹול הַּז ֶה“ (דברים ד‘ ו‘)
ָ
חכ ָם“ (דברים
ומאידך “עַם נ ָבָל ,ו ְֹלא ָ
ל“ב ,ו‘) .כיצד מיישבים סתירה זו? עם
שמגיע בתקופה כ“כ קצרה להישגים
כל כך מרשימים ,ועם שבמו ידיו מוביל
את עצמו לאבוד לדעת .עם שנלחם
במסירות נפש באויביו ,ועם שנותן
לאויביו במו ידיו נשק שמשמש לרצוח
אותו .עם גאון בשדה הקרב ועם המגלה
טיפשות נוראה במערכה המדינית.
אכן עם מוזר עם ישראל .כבר חז“ל
למדונו במגילה דף טז עמוד א" :אומה זו
משולה לעפר ומשולה לכוכבים .כשהן
יורדין  -יורדין עד עפר ,וכשהן עולין
 עולין עד לכוכבים ".אנחנו אומהשונה משאר אומות .וכבר אמר הכוזרי
שהמרחק בין ישראל לאומות העולם
גדול לאין שעור יותר מהמרחק שבין
אומות העולם לבעלי החיים ,וההסבר
הוא שאומות העולם ובעלי החיים
פועלים עפ"י הטבע ,אלא שהטבע של

תל אביב חיפה
19:12
19:20
20:22
20:21

המשך בעמ' 11

חברון
19:17
20:19

באר–שבע
19:09
20:18
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העיר בלילה .מלך ארם מוכה בסנוורים
ובחסות עיוורונם של צבא ארם מובילים
אותם אל שומרון ושם הם זוכים לחנינה
וחוזרים למלך ארם ללא פגע (מלכים ב',
ו' ח  -כד).
בשל גובהו היחסי של עמק דותן
הצליחו הירדנים לשלוט באש ארטילרית
על יישובי עמק יזרעאל .במלחמת ששת
הימים הגיע אל"מ בר כוכבא (בריל) עם
כוחותיו לריכוזי הארטילריה הירדנים
וכבש אותם בקרבות קשים של שריון
וחי"ר שבסופם הצליח הכוח להגיע
לשכם מצפון .בעמק דותן ,בצומת
קבטיה ,ישנה אנדרטה המנציחה את
הנופלים בקרבות אלו.
בצפון השומרון קמו ,החל מסוף שנות
ה– 70יישובים רבים ,המנציחים את
תולדות עם ישראל בחבל ארץ מבורך
זה .חלק ממקומות אלו אומנם הוחרבו
ע"י ממשלת ישראל; אך יש להתפלל
על כך שמכוח ה"קרני ראם קרניו" נזכה
ל"ובהם עמים ינגח" וכך נחזור אל ערש
האומה הישראלית ,אל שדרת ההר
המהווה את עמוד השדרה הלאומי שלנו
וכל זאת מתוך הבנה אמיתית של ערך
הנחלה לא רק במובן הפיזי אלא גם
במובן הרוחני .

במשך השנה האחרונה התברר כי כל התחזיות התממשו .הטרור גבר ,האויבים הרימו ראש ,קסאמים
נחתו על אשקלון וכוח ההרתעה של ישראל הגיע לשפל שלא ידעה .גם לגבי ההיערכות והטיפול
במגורשים צעק ציבור שלם במלוא גרון כי נעשה פה עוול ,אך לאיש לא הייתה התבונה לפקוח עיניים
ולהקשיב  מבקר המדינה ,מיכה לינדנשטראוס קבע כי המדינה לא דאגה כלל למגורשים והעמיסה
עליהם בעיות בירוקרטיות במקום לחבק אותם ולהעניק להם כל מה שאפשר לתת ,כדי לפצות ,ולו
במקצת על הסבל שעברו בעל כורחם  הנתונים היבשים שמובאים פה (ונמסרו מוועד מתיישבי גוש
קטיף) עוסקים אומנם רק במספרים אולם יש מאחוריהם פרצופים שמות ומשפחות שלימות שבשבילם
זו מציאות יום יומית .את הלבבות השבורים והדואבים אי אפשר לכמת לאחוזים 

 1,850משפחות נעקרו מבתיהם בגוש קטיף וצפון השומרון
 פחות מ–10%
חזרו לעבוד בחקלאות

רוב מוחלט של המובטלים אינו זכאי
כיום לדמי אבטלה .אחוז האבטלה באתר
הקראווילות בניצן עומד על .70%
מצבם הכלכלי של כ– 500משפחות הורע
משמעותית והן מקבלות חבילות מזון וסיוע
מגופי רווחה.

 30%ממשפחות גוש קטיף התפרנסו
מחקלאות.
מתוך  400החקלאים ,עד היום חזרו לעבודה
 38חקלאים בלבד (פחות מ–)!10%
חקלאים איבדו את השווקים ,הקניינים
וצינורות השיווק בחו“ל.
 141חקלאים סיימו את הגשת תביעת הפיצויים
רק  2%מכלל החקלאים  8 -תושבים בלבד
 -קיבלו תשובה סופית לגבי גובה הפיצוי.

 רק  21%הקימו עסק חדש
מתוך  700בעלי עסקים ,הצליחו  150איש
להקים את העסק מחדש  21.4% -בלבד!

  1,500משפחות בחרו
להמשיך להתגורר עם הקהילה
שלהם

אומנם במקור נועדו בתי המלון לתת מענה
זמני למספר ימים אולם  50%מהמשפחות
שהו בבתי המלון יותר מחודשיים ו–40%
מהמשפחות שהו בבתי המלון יותר משלושה
חודשים .אפילו היום ,שנה אחרי ,נותרו כמה
עשרות משפחות במגורים ארעיים  -בתי מלון
ובתי הארחה.

הקהילות חזרו לתפקוד שוטף ועצמאי
תוכנית מאושרת ליישוב קבע 0 :קהילות.

 ל– 51%אין עדיין תעסוקה
 1,360תושבים  51% -עדיין לא מצאו עבודה.

להרים את הראש
מעשה באב ,שאהב את בנו
אהבה עזה .כל דבר שבנו חפץ בו,
מיד הלך אביו והעניק לו .הילד
רצה כדור  -קיבל ,רצה קורקינט
 קיבל .רצה משחק מיד קיבל.בגלל הקלות הגדולה שבה זכה
בכל מה שחשקה נפשו לא העריך
את מאמציו של אביו ואחרי יום
או יומיים היה מאבד את המשחק.
עד שיום אחד ביקש הילד אופני
הילוכים .האב החליט ללמד את
בנו להעריך את המתנות שאותן
הוא מקבל ,ולהבין שכל מתנה
כזו דורשת עמל רב .האב החליט
לתת לבנו משימות כשכל משימה
קשה יותר מהקודמת .על כל
משימה שהצליח ,היה מקבל הבן
שקל .כך אסף הילד שקל לשקל
והשקיע מאמץ רב על מנת לעמוד
במשימות שהציב לו אביו עד
שהשיג את הסכום הנדרש כדי
לקנות אופניים.
כלל ידוע הוא :לפום צערא אגרא.
כדי להגיע להישגים ולמלא את

ייעודנו יש להתאמץ ,וככל שהקושי
גדול יותר כך השגת המטרה שלימה
יותר .אנחנו מקבלים הכול מהקב"ה,
דברים רבים נראים לנו כמובנים
מאליהם ,פה ושם אומנם ישנם
קשיים אבל ב"ה ,בהסתכלות כללית
אנו זכינו וזוכים לטובות רבות.
ואז ,כשזה מגיע לדברים הגדולים
באמת כמו; רצון למדינה טובה,
מערכת חינוך שתחנך ,שלום ,שקט,
ביטחון ,עם שמבין שהתורה צריכה
להדריך אותנו או את חשיבות ארץ
ישראל  -אבא שבשמים מלמד אותנו
להעריך ,הוא מלמד אותנו שכל דבר
צורך עמל ,מאמץ יזע ולפעמים גם
דם ודמעות .צריך להוסיף עוז וגבורה
כדי להמשיך קדימה למרות כל
הקשיים!
בהסתכלות אחורה שנה אחרי
הגירוש ,אנחנו מגורשי גוש קטיף
עברנו שנה מורכבת וקשה ,מטורפת
משהו .הגירוש מהבית ,העקירה
מארץ קודשנו ,הפיזור ,הניתוק,
המלונות ,עוולות המינהלת ובעיקר

כאב ...ועכשיו המדינה כולה בוערת
 מלחמה מצפון ומדרום .אולי עדייןלא הבנו מספיק מה חשיבותה של
ארץ ישראל ולא הבנו עדיין כמה
חשוב שהעם שלנו ירצה את הארץ
ויתאמץ עבורה! דווקא מתוך הימים
האלו ,מתוך הכאב והקושי נקשיב
לדברי יהושע וכלב שלא שמעו
להחלשות המרגלים ואמרו בגבורה:
"טובה הארץ מאוד מאוד"!
מתוך כל הקשיים נרים את הראש
מעל המציאות ,ונסתכל במבט
אמוני בביטחון שלם בקב"ה .שורש
מידת הביטחון הוא לדעת שהכול
מאת הקב"ה והוא מסדר את הכול
ותפקידנו הוא לקדם את המציאות,

השומרון
ו·˙‰Ó‡†È
גאים�להציג:

פדואל
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המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.or g.il
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�700,00ש"ח

לידידינו ישראל הראל
מקים ויו"ר מועצת יש"ע הראשון
איתך באבלך על מות הרעיה

עורך:
משה מאירסדורף
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
צילומים:
מירי צחי ,עמיחי גרוס
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052-8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

שרה ז"ל
מראשוני חלוצות ההתיישבות
בבניין הארץ ננוחם

0

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�100 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�111מ"ר�בנוי�+
�73מ"ר�מעטפת

�703,00ש"ח

יקיר

קרני�שומרון

היישוב :דתי�קהילתי
הקהילה�220 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�108מ"ר�בנוי�+
�76מ"ר�מעטפת

בית מועצת יש"ע

מגוון
ספורט ימי בהתאמ


ה מלאה לדתיים

קורסי צלילה

 צלילת היכרות  ספארי סיני  ועוד...
לפרטים והרשמה 052-5666947 :בשיתוף
6

0

היישוב :עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית
הקהילה�1300 :משפחות
הבית :דו�משפחתי�צומח��100
עד��165מ"ר

�668,39ש"ח

בתי�אמנה�,חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות�,מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית�,סביבת�מגורים�מעולה�,מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור�.בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם�.טלפנו�אלינו�לאמנה.

מרכז�מידע�אמנה:
בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

אחריות
לכל�בית

1�800�260�240
מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע
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מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

יונתן רום
“עמדנו בלילה ללא ערפילים על גבעה
גבוהה בשיפולים המערביים של הרי חברון
והשקפנו מגן המשחקים של נגוהות אל
המרחבים .האופק כולו מואר :החל מרצועת
עזה (גם באזור הגוש) ,אשקלון ,אשדוד
וצפונה .מעט יותר פנימה מנצנצים אורותיה
של קרית גת ,אך משם ואילך  -חור שחור
ענק המתמשך על פני קילומטרים רבים ,וכל
זה בלב לבה של ארצנו.
זהו חבל מזרח לכיש המדובר ,חבל ארץ
בעל עתודות התיישבותיות וחקלאיות
משמעותיות וכשהללו לא מתממשות ,אזי
הבדואים מדרום והערבים ממזרח לוטשים
עיניים וידיים...
בגוש קטיף חיינו חיי התיישבות בעלי אופי
מיוחד  -התיישבות הצומחת ממעיינותיה של
תורה המקרינה את אורה על ענפי החיים כולן:
בחינוך ,בכלכלה ,בחקלאות ,ועוד.
מיוחד היה גוש קטיף בכך שהתושבים לא
הוצרכו לנסוע לעבודתם במקומות רחוקים,
לא רק עסק של נוחות  -אלא כעקרון  -כאן
חיינו והמקום מחייה אותנו.
מי שהרים ידו על הגוש ורצה לרסק את
הרוח ,הערכים ,הדרך והאידיאלים  -עוד יראה
בעיניו בהתגבשות מחודשת של הקהילות
והברכה המיוחדת ששרתה בגוש תלך,
תתפשט ותאיר בעוד ועוד גושים שיקומו.
יש לנו חזון .אנו רוצים להקים בלכיש
חבל ארץ עם הרבה יישובים ,המון משפחות,
התיישבות שתינק מעומקה של תורה,
התיישבות שתקיים מערכות כלכליות,
שתדע לקיים חקלאות מתקדמת ,התיישבות
שתעסוק בחיזוק ,שתהיה נקודת אור לעם
ישראל כולו.
ארץ ישראל לא תחוש נבגדת ע“י בניה.
מפעל ההתיישבות ממשיך .למרות המכה
הקשה שהוכנו ,רוחנו לא שחה ובכוחנו עוד
להמשיך ולהקים התיישבות חדשה .

בעיר כולה .בלב הקהילה פועל בית המדרש
בראשות הרב יובל חסיד .לבית המדרש
תפקיד מרכזי בעיצוב חיי הרוח והחברה של
הקהילה כולה והוא גם מהווה בסיס לתוכניות
להקים מוסדות תורה ,חינוך וחסד ובנוסף,
בית מדרש לסטודנטים במכללת אריאל ,אשר
יאפשר להם צמיחה והעמקה תורנית בתקופת
לימודיהם האקדמיים.
לחזון ולחלומות אין גבולות ,יהי רצון
שנזכה בקרוב למצוא את הכוחות והתבונה
ליצור את הכלים כדי לממשם .

אל לב השומרון ולב העם
נצרים  -אריאל

קרית�נטפים

�669,53ש"ח

פאנל גוש קטיף לסלולרי
25

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�150 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�109מ"ר�בנוי�+
�63מ"ר�מעטפת

�735,73ש"ח

יש מקומות שלא שוכחים...
ש“ח במקום  30ש“ח (ההכנסות קודש למאבק)
במבצע הכרות לשבועיים בלבד:
להזמנות או להפצה :מוקד מכירות052-5666947 :

רבבה

היישוב :דתי�תורני
הקהילה�160 :משפחות
הבית :חד�משפחתי
�128מ"ר�בנוי�+
�89מ"ר�מעטפת

7

לדגמי נוקיה 3100 ,3200 ,6100 ,3120 ,3220 ,3510

"לתקן עולם במלכות שדי".
לא אולמרט ולא פרץ ואפילו לא
בוש מנהלים את העולם ,רק הקב"ה!
בשביל לעשות מהפך בעם ישראל,
צריך שורשים חזקים נטועים היטב
בתורה ובאדמה .יש לנו עוד עשייה
רבה לפנינו; להוסיף תורה ,להוסיף
אמונה ,להמשיך להילחם בגבורה על
ארץ ישראל ,לצאת לחזק את עמנו
וערי אלוקינו.
היום ,שנה לגירוש ,אני קורא
לחבריי :בואו לא ניכנס לייאוש
ונמשיך קדימה בראש מורם" ,עלה
נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל
לה".
נווה זולדן

˘¯ÂÊ ˙Â
‡‰

·˙È
‡‰Ó
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מספרי משפחות
 אור הנר 10 :מ–אלי סיני ו– 9מ–ניסנית ו–תל קטיפא  אמציה 38 :מ–קטיף ו– 8מ–נווה
דקלים  אריאל 22 :מ–נצרים  אשקלון 120 :מ–ניסנית ויישובים שונים ו– 51מ–כפר דרום
 באר שבע  9מיישובים שונים  בוסתן הגליל 15 :מ–ניסנית ויישובים שונים  גלבוע18 :
מ–נווה דקלים ו–גן אור  חספין  -בית הארחה 23 :מ–נצר חזני ויישובים שונים  חמדת:
 8מ–שירת הים  טנא עומרים  15מ–מורג  יבול 51 :מ–נצרים ויישובים שונים  יד בנימין:
 80מ–גני טל ו– 100מ–ישיבת תורת החיים ו– 51מ–שבות קטיף  ירושלים  14מיישובים
שונים  ירושלים מלונות 1 :מ–נווה דקלים  יתד 24 :מ–עצמונה ו– 5מ–שליו ,גן אור ו–נווה
דקלים  כרמיה 30 :מ–אלי סיני ו– 17מ–ניסנית  מבקיעים 17 :מ–פאת שדה ו– 10מ–רפיח
ים ,מורג ו–ניסנית  מפלסים 14 :מ–ניסנית ויישובים שונים  ניצן 244 :מ–נווה דקלים90 ,
מ–ניסנית 34 ,מ–בדולח 34 ,מ–גדיד 32 ,מ–גן אור 17 ,מ–רפיח ים 15 ,מ–מורג ,ו– 11מ–נצר
חזני 13 ,מ–יישובים שונים  נתיבות 22 :מ–נווה דקלים ויישובים שונים  עין צורים60 :
מ–נווה דקלים 18 ,מ–גדיד ,ו– 12מ–נצר חזני  עין צורים  -בית הארחה 32 :מ–נצר חזני
(חלקם עדיין בבית הארחה בחפץ חיים)  קבוצת יבנה 7 :מיישובים שונים  שומריה53 :
מ–עצמונה  שקף 18 :מ–תל קטיפא ויישובים שונים  יד חנה 34 :מ–חומש  שבי שומרון:
 14מ–חומש ו–שאנור  פזורה ,בכל רחבי הארץ  300מיישובים שונים

מספרים על חסיד אחד של
'האדמו"ר הזקן' בעל ה"תניא"
שהיה איש עשיר שאת כל
רווחי מסחרו הקדיש להחזקת
תלמידי חכמים והכנסת כלה
ליתומים ויתומות .יום אחד פנו
אל הסוחר כמה יתומות ובקשו
סיוע לחתונתן .לקח הסוחר סכום
הגון והלך לעשות מסחר מתוך
כוונה להכפיל את הונו ולשלם
בכל הסכום את הוצאות החתונה
ליתומות .אך לצערו ה' לא הצליח
דרכו ,לא רק שלא הרוויח ממסחרו,
אלא אף איבד את כל ממונו מבלי
יכולת לשלם ליתומות את הוצאות
חתונתן .בא החסיד בתרעומת
אל רבו האדמו"ר הזקן ושאל;
מה רוצה ה' ממני? הרי כל מה
שעשיתי היה לכבודו ,כל הסיכון
שלקחתי היה אך ורק למעשה
חסד וצדקה .ענה לו בעל ה"תניא"
ברור לך מה אתה רוצה מהבורא
יתברך האם ברור לך מה ה' רוצה
ממך? כששמע החסיד את דברי
הרבי התהפך לבבו בקרבו ומאז
השתנה ללא הכר.
שנה אחרי הגירוש והחורבן ,גם
אנחנו השתנינו ואנו נמצאים במקום

לנו להמתין ולחכות בחיבוק ידיים
לבוא הגואל ,מצווים אנו לפעול
עם אל ,לקומם את הארץ הקדושה
ולהכשיר את הדרך לגאולה השלמה.
ואכן אנו פועלים ,מוסרים את הנפש,
מיטב בנינו ובנותינו נופלים על קידוש
ה' ולמרות הכול אנו מתחזקים,
ממשיכים ונאחזים בכל כוחנו באדמת
הקודש .והנה דווקא אחינו המסו
את לבבנו וגירשו אותנו מנחלת
אבותינו ,אנו מנסים בכל כוחנו
למנוע את הגזירה ,לפעול ,להשפיע,
לצאת לרחובה של עיר ,לזעוק עד
לב השמים .תפילות ובכיות של נער
וזקן ,נשים וטף ,וללא הועיל .נגזרה
גזירה .ואנו שואלים מה ה' רוצה
מאיתנו? ולאלוקים פתרונים .אין
אנו יודעים על מה? ולמה?
הרבה דברים למדנו במאבק הזה,
אילו כוחות טמונים בנו ,איזה חלוצים
יש לנו אשר הפקירו כל רכושם
וממונם במסירות ובלבד לזכות
להישאר ,להאמין ,לזרוע ולקוות .אילו
תפילות יצאו מאיתנו ,איזו דבקות
בה' חבויה בנו ,ואולי הדבר החשוב
ביותר שלמדנו :אנחנו עבדי ה' או
בלשון העם 'אנחנו עובדים אצלו
לא הוא עובד אצלנו' .

שנה אחרי הגירוש נווה זולדן ,ממגורשי
נווה דקלים ,מאמין כי צריך להרים ראש מעל המציאות ולהבין כי
הקב"ה מצפה שנתאמץ יותר כדי להגיע למטרות שמוצבות לנו

שנה אחרי  -קהילות גוש קטיף וצפון השומרון ממשיכות
בעוצמה מעוררת השתאות להוות מופת להתיישבות,
חלוציות ואהבת העם והארץ .חזון התושבים נסמך על
שלושה עקרונות :ממשיכים בקהילתיות .ממשיכים
בהתיישבות .ממשיכים בהתחברות" .ההישג הגדול ביותר
מאז הגירוש הוא שימור הקהילות כמבנה מלוכד ותומך",
מסביר הרב קובי בורשטיין מוועד מתיישבי גוש קטיף ,זוהי
אמירה עקרונית של חיים ביחד :הממשלה התייחסה אלינו
כפרטים בודדים אבל כוחנו בעיקר כציבור ,כקהילה .זרועות
ההתיישבות החלוצית של תושבי הגוש מתפרשים ממזרח
חבל לכיש ועד מרחבי יו"ש ובקעת הירדן ,מאזור חלוצה
בגבול ישראל–מצרים עד ניצן שליד אשדוד .לפניכם ארבע
דוגמאות להפצת רוח הגוש בכל הארץ.
(הדברים נערכו מתוך מאמרים שלמים של הכותבים)

ליצור כאן בעזרת ה‘ ממלכה של תורה ,שתהיה
מופת למדינה כולה .אנו רוצים להגיע לעוצמה
חקלאית ,שתיצור עצמאות כלכלית ותגביר את
היכולת שלנו להשקיע משאבים בפרויקטים
חינוכיים ותורניים .ולהפוך למוקד משיכה
חינוכי ארצי .הפוטנציאל החקלאי כאן הוא
גדול מאוד ,וכבר כעת אנו לקראת סיום
הכשרת השטח בחלוציות ובקיץ נתחיל בעז“ה
לעבדו.
יש לנו חלומות לפיתוח תיירות מדבר מסוג
חדש ,תוך שילוב היכרות עם העולם האמוני
הפנימי ,שהמדבר קורא לו לשוב ולהגלות.
אנשי המועצה האזורית אשכול שמחים מאוד
בבואנו ונוהגים בנו באופן חברי ,תומך,
מקצועי ויעיל .אנו מרגישים שותפים יחד
במשימה הלאומית הזו של פיתוח הנגב .והרי
לך גם “פנים אל פנים“ מהסוג המועיל ביותר:
חיים ביחד לאור משימה משותפת.
הדרך לחלוצה עוברת דרך צומת סעד,
בארי ,וצומת גמא .הדרך המוכרת לנו כל
כך...
בכל פעם שעוברים בצומת סעד ורואים
את הפניה ימינה לאזור קרני  -שנעזב ,ואחר
כך צומת גמא  -שגם הוא עומד אילם ,הלב
נזכר וגל געגועים ענק שוטף אותנו“ .בזכירה
סוד הגאולה“ ,ואנו מרגישים שבחלקנו נפלה
הזכות להיות שומרי שער גוש קטיף .לדעת
שכל מה שאנחנו עושים עכשיו ,זה מכוח
הגוש  -רוח הגוש שאותה נשבענו להמשיך,
ואותה אנו לוקחים ונוטעים בחלוצה .

איציק וזאנה
“נשארנו לבד ושערי עזה על כתפינו .לאן
נישאם?!“  -שאלה זו נשלחה ב– smsבלילה
שלפני הגירוש מנצרים ,אחרון ישובי חבל
עזה .התשובות הגיעו מן הלב פנימה ומן
החברים שבחוץ“ :אל מרחבי נחלתנו והמשך
אחיזתנו בה“; “אל רבבות עמך ישראל“; “אל
לב העם שיכול להיות עז שבאומות“.
חברי קהילת נצרים שבאריאל“ ,נצר
אריאל“ ,בחרו להמשיך בעיר שבלב השומרון
את המפעל שנגדע בנצרים .להניף את דגל
ההתיישבות ,מצוות יישוב הארץ וכיבושה
אשר נרמס וחולל בהתנתקות הרעה ובו זמנית
להירתם למהלך של חיבור הרוח המיוחדת
של גוש קטיף וערכי התורה שהתבררו בו ,אל
אוכלוסיות מגוונות בעיר ובגוש דן הסמוך.
הקהילה פועלת כזרוע של היישוב נצרים
כולו ,אשר נטל על עצמו לפעול בשני נתיבים
ובשני אזורים  -חלוצה והשומרון.
בכוונתנו להקים שכונה חדשה ,אשר תהווה
בסיס לחיזוק חיי התורה ,החינוך והחברה

כל כך קרוב וכל כך רחוק
נצרים  -יבול
אייל ורד
לא פעם אנו שומעים מחברים טובים “לאן

במקום "בומבמלה'' כפר
תורני  -נווה דקלים  -ניצן
משה הרשטיק
קהילת נווה דקלים שבניצן עוברת בימים
אלו תהליכי גיבוש לקראת ישוב הקבע
בניצן .בהתכנסות הראשונה שנערכה סמוך
להגעת הקבוצה מהמלונות עלו השאלות:
למה ניצן? מה איבדנו שם? מה יש לנו לחפש
במרכז הארץ סמוך לאשדוד ואשקלון בצל
הבומבמלה שבחוף קוקה קולה? מקום מסוכן
לחינוך ילדים שהדבר היחיד שטוב בו הוא
ערכו הנדל“ני.
אמנם כך חשבתי בלבי בשנה שעברה
כשעברתי במקום וראיתי כיצד המקום הולך
ונבנה .אבל היום לאחר הגירוש נקודת המבט
שלי השתנתה .אני רואה במהלך הזה את
ריבונו של עולם המוביל אותנו דווקא למקום
הזה .הרי מעולם לא תכננה המדינה להקים
בין אשקלון לאשדוד שום התיישבות .ולפתע
היא מחליטה להקים במקום התיישבות
תורנית ,ציונית ,ערכית ואידיאליסטית .מה זה
אם לא מעשה ה‘? לי זה פשוט שהמשמעות
היא שהקב“ה קורא לנו להדליק כאן אור גדול
שיסלק את החושך הנורא מסביב .האם זה לא
ברור שאור שנדליק פה סמוך לרשות הרבים
על כביש מס‘  4ישפיע על כל האזור?
כאשר תקום קהילה שבראש מעיינה הקרנה
על הסביבה כולה ,ערבות הדדית והקמת
מפעלי צדקה וחסד .אנחנו נקים בעזרת
השם את כל מה שהיה בגוש קטיף ובגדול.
נהפוך את המקום למרכז תורני היודע להציע
לציבור תרבות יהודית שורשית.
חשיבה אידיאליסטית מודל תשס“ו ,הרואה
את הפרחת הנשמות כמשימה לאומית .

הלכתם?" “סוף העולם שמאלה “.אנשים לא
מבינים למה דווקא בחרנו במקום המרוחק
 חלוצה.כשגורשנו מגוש קטיף ,מנצרים ,בער
בכולנו הרצון לשוב ולקום .לא לתת לנפילה
לתפוס את מרחב חיינו ,אלא מיד ,כמה שיותר
מהר ,לשוב ולעמוד על עומדנו  -מתוך הבנה
שזו הרפואה הטובה ביותר למכה הגדולה
שקיבלנו .אך יותר מכך ,בער בנו הרצון
להקים מחדש את מופת גוש קטיף ביתר שאת:
חיים של תורה וחקלאות ,תוך התיישבות
אידיאליסטית בחבל ארץ שומם.
בחולות חלוצה קיימת אפשרות מעשית,
אמיתית וזמינה ,להקים מחדש .הלכנו רחוק
ואנחנו חושבים רחוק .אנו רוצים להקים פה
חבל ארץ ,שלא היה מיושב במשך אלפי שנים,

עיר האמונה

פיזור תושבי גוש קטיף וצפון השומרון ברחבי הארץ

עבדי ה'

בגיליון הבא בעז"ה תעלה לדיון השאלה:
ז’ באב נקבע כיום הזיכרון לגירוש אלפי יהודים מגוש
קטיף וצפון השומרון  .מהו האופי אותו יש לקבוע באותו
יום? באילו סוגיות עיקריות יש לעסוק? האם בפצעי
העבר או בשאילה לאן הולכים מכאן הלאה? מה צריכה
להיות המטרה העיקרית של יום זה?
את דעתכם ניתן לשלוח לאימייל.m@myesha.org.il :
אורך המאמר עד  350מילים .נא לציין שם ,גיל ומקום מגורים.

מדליקים את האור בחבל
לכיש  -יישובים שונים
מהגוש  -מזרח חבל לכיש

ניצן (צילום עמיחי גרוס)

 עשרות משפחות עדיין
מתגוררות בדיור ארעי

יש"עמדה

האנשים שמאחורי המספרים

שנה לגירוש

*�המחירים�צמודים�למדד

שנה לגירוש

אחר .אנו שואלים את עצמנו מה ה'
רוצה מאיתנו? שלושים שנה הקב"ה
מסייע לנו ,מפעלנו צומח ופורח
כנגד כל העולם ונגד כל הסיכויים
אנו בונים ,נוטעים ומפריחים את
שממות ארצנו ,ועתה בתוכנו מקננת
השאלה "לו חפץ ה' להמיתנו ...לא
הראנו את כל אלה" מה הטעם בכל
הבניין אם בשישה ימים נחרב הכול?
הרי כשבאנו להתיישב ולנחול את
שממות ארצנו לא לכבודנו ולא לכבוד
בית אבינו עשינו זאת ,לא עלינו
ההרה על מנת "לבנות גדרות צאן
למקננו וערים לטפינו" .אנחנו נחלצנו
חושים לפני בני ישראל "עד אשר אם
הביאנום אל מקומנו" .ועתה מה ה'
דורש מאיתנו?
תמיד חונכנו ,הורגלנו וחינכנו כי
הגאולה לא תבוא רק מהשמים ,אל

מבט של הנוער

קמנו ונתעודד
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