סיפורו של מקום

"ּד

פרה אדומה בין מדב

ּבֵר אֶל– ְּבנ ֵי יִׂשְָראֵל וְי ְִקחּו ֵאלֶיָך
פָָרה אֲֻדּמָה ְּתמִימָה ֲאׁשֶר אֵין–
ּבָּה מּוםֲ ,אׁשֶר ֹלא– ָעלָה ָעלֶיהָ

עֹל" (במדבר י"ט ,ב).

השבת נקרא את פרשה פרה אדומה.
חכמים תיקנו לנו ארבע פרשיות לחודש
אדר .אנו עולים במדרגות הקודש.
קראנו בשבת הקודמת פרשת מחיית
עמלק ,וכעת אנו עוסקים בפועל
במחייתם .בפורים התחיל עניין מחיית
עמלק .מחיית עמלק היא תנאי הכרחי
להופעה השלמה של עם ישראל בארץ
ישראל ,עוד לפני בניין בית המקדש.
שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתם
לארץ  -למנות להם מלך ,למחות את
עמלק ולבנות את בית המקדש ולפי
סדר זה דווקא .לקראת ההתקדשות
יש צורך בהיטהרות ,אי אפשר לבוא אל
הקודש אלא בטהרה .מתקרבים לפסח,
והרי כל ישראל צריכים להקריב קרבן
פסח ,ועל כן יש להיות מוכנים לכך
ולהיטהר .וזהו עניינה של פרשת פרה
שנתקנה להיקרא בשבת זו .שריפת
הפרה האדומה הייתה נעשית בהר
מיוחד ויוצא דופן בסביבות ירושלים
הוא הר הזיתים "אשר מקדם לעיר" .הר
הזיתים שייך לרכס ההררי המקיף את

ירושלים ממזרח לאורך כ– 3.5קילומטרים
ובו שלוש פסגות בולטות :הר הצופים -
הגבעה הצרפתית המתנשאת לגובה 826
מטר ,פסגת הר הזיתים עצמו  -בגובה
 815מטר ו"הר המשחית" ,שהוא הפסגה
הדרומית שלו המתנשאת לגובה 747
מטר .רכסי הר הצופים והר הזיתים בנויים
מסלעי משקע ימיים אשר שייכים למסלע
המרכזי במדבר יהודה  -הקירטון .סלע
הקירטון הוא רך ונוח מאוד לחציבה ,אולם
אינו מתאים כחומר גלם לבניית הבתים .זו
אחת הסיבות שרכס הר הזיתים לא נבנה
בתקופות הקדומות אולם נבחר כאתר
מועדף לחציבת מערות קבורה .לאורך כל
ההיסטוריה שימש ההר כמקום קבורה.
הר הזיתים אינו מוזכר בתורה ובשמו
המפורש מוזכר רק בספר זכריה .בשמואל

מאחז
שהפך ליישוב
ע"ש יגאל אלון

מבט להתיישבות

ח

ודש אחרי מלחמת ששת
הימים ,בח' בתמוז תשכ"ז,
 16ביולי  ,1967הניח סגן
ראש הממשלה יגאל אלון (שהשבוע
מלאו  29שנים לפטירתו ,בחג פורים
תש"ם) על שולחן הממשלה מסמך
תחת הכותרת "עתיד השטחים ודרכי
הטיפול בפליטים" .את השם הרשמי
של המסמך הזה איש אינו זוכר כיום.
כולם מכירים את השם העממי שלו,
"תוכנית אלון" .התוכנית הציעה נסיגה
כמעט מלאה מאזור השומרון ,ושמירה
על אזור גוש–עציון והר–חברון ,בקעת
הירדן ומדבר יהודה ,וירושלים.
אלא שאותו יגאל אלון היה אחד
התומכים הגדולים של ההתיישבות
בחברון .למחרת ליל הסדר הראשון
בחברון המשוחררת ,בחול–המועד פסח
תשכ"ח ,ביקר אלון אצל המתנחלים.
הוא בירך אותם בברכת "ברוך מציב
גבול אלמנה" ואמר" :זיכיתם את
עצמכם בזכות ראשונים ,בחידוש
היישוב היהודי בחברון .מאז ומתמיד
היו יהודים בעיר הזאת ,שהיא עיר
האבות וערש האומה .קהילה יהודית
היתה בחברון תמיד ,בתנאי מצוקה
כלכלית וביטחונית ,תחת שלטון זר ,עד
שנעקרה מכאן בכוח האלימות לפני
כארבעים שנה .אין להעלות על הדעת
שייאסר על יהודים להתנחל מחדש
בעיר האבות הקדומה" .אלון הבטיח
כי בחודשים הראשונים ,עד לסידורם

בעבודה קבועה ,יספק משרדו  -משרד
העבודה  -תעסוקה יזומה לכל דורשי
העבודה מבין המתנחלים .הם יוכלו לעבוד
בעבודות ייעור ושמירה ,ושירות התעסוקה
יטפל בשיבוץ בעלי המקצוע שביניהם
בתעסוקה בירושלים ובסביבתה .הוא גם
הביע נכונות לאפשר הכשרה מקצועית
בבנייה ובליטוש יהלומים לגברים ובתפירה
לנשים.
יגאל אלון היה נחרץ בתמיכתו ביהודי
חברון .עוד פעמים רבות נהג לבקרם
בחשאי ,לעדכן אותם במתרחש בישיבות
הממשלה שדנו בעניינם ולתדרכם איך
לנהוג .כן השתדל לדאוג לכל בקשותיהם,
והצליח לספק להם נוסף למקומות
עבודה גם רובים להגנה עצמית ואף טנדר
מתוצרת מפעל קייזר–אילין הישראלי.
בישיבת הממשלה מיד אחרי חג הפסח
העלה אלון את הצעתו להקים בחברון
מפעלי תעשיה.
 10שנים אחרי פטירתו של אלון,
בחודש אדר תש"ן ,מרס  ,1990התפרקה
ממשלת האחדות בראשותו של יצחק
שמיר .בי"ח באדר תש"ן 15 ,במרץ ,1990
נפלה ממשלת שמיר בהצבעה על הצעת
אי אמון בכנסת.
שעה שתשומת הלב הציבורית בישראל
עקבה בדריכות אחר ההתפתחויות
הפוליטיות ,עלו בשלהי חודש ניסן תש"ן
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בר לבית המקדש

אלישע מלאכי

ב' פרק ט"ו פסוקים ל'–לב' מתואר כיצד
ברח דוד המלך מאבשלום דרך הר הזיתים
"וְדָו ִד עֹלֶה ְב ַמ ֲעלֵה הַּז ֵיתִים עֹלֶה ּובֹוכֶה ,ו ְֹראׁש
לֹו חָפּוי ...וַיְהִי דָו ִד ּבָא עַד הָֹראׁשֲ ,אׁשֶר י ִ ְׁש ַּת ֲחו ֶה
ׁשָם לֵאֹלִקים" .כפי שהבאנו במדור זה
בשבוע שעבר לעיתים נקרא ההר גם בשם
הר המשחית ,אשר הוא כנראה שיבוש של
שם נוסף המוענק להר הזיתים כולו" :הר
המשחה" על שם שמן הזיתים שעליו עשו
את שמן המשחה שמשחו בו את המלכים
והכהנים הגדולים .האתר החשוב ביותר
בהר הזיתים ליהודים בימי הבית השני
היה המקום שבו נערכה שריפת הפרה
האדומה המטהרת בני אדם מטומאת מת.
על פי הפסוקים בתורה יש להוציא את
הפרה האדומה אל מחוץ למחנה ,לשחוט
אותה ולהזות את דמה "אֶל נֹכַח ְּפנ ֵי אֹהֶל

מֹועֵד"" .פני" בלשון התורה משמעותו
ממזרח לאוהל מועד לכן המקום אליו
התכוונה התורה הוא הר הזיתים .למה
דווקא בהר הזה? מה מיוחד בו? הר
הזיתים הוא תחילתו של המדבר .הוא
גבוה וגשום אך סלע הקירטון גורם למים
שלא לחלחל אלא לזרום על פני השטח.
דבר זה גורם למיעוט של צמחיה עליו
בדומה למדבר .הר הזיתים הוא הקצה
המערבי של המדבר .כמה מאות מטרים
ממנו נמצא הר הבית  -הר המוריה שבנוי
מסלע אחר ,סלע גיר אשר ממנו בנויה כל
שדרת ההר המרכזית של ארץ ישראל.
במרכז ההר– שיא החיים בית המקדש.
השורף של הפרה האדומה מסתכל מצד
אחד על המדבר  -מקום החידלון וחוסר
החיים ומצד שני על בית המקדש מקום
החיים .ושם הוא שורף את אפר הפרה
האדומה .היכולת להפוך את טומאתו
של המוות לחיים מתחוללת שם .אולי
גם מסיבה זו הפרה מטהרת את כולם
אך מטמאת את העוסקים בה .הפרה
האדומה יכולה להפוך טומאה לטהרה.
אך בגלל מקומה המיוחד גם יכולה להפוך
טהרה לטומאה# .
לטיולים בבנימין שומרון ובקעת הירדן:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

ארבע משפחות וארבעה רווקים על
אדמתם ליד כביש אלון בואכה נחל פרת
הוא ואדי קלט 2.5 ,ק"מ מכביש ירושלים-
יריחו.
המהלכים הפוליטיים בישראל ,ובעיקר
לחצו הדורסני של ממשל הנשיא בוש
האב על ממשלת שמיר להקפיא את
ההתנחלויות ,עוררו חשש  -מוצדק
ביותר  -שהקמת היישוב עלולה להיתקל
בגזרות הקפאה ולהידחות לשנים.
ב"אמנה" החליטו להקדים ולעשות
מעשה ,ולהעלות את הגרעין על הקרקע.
המשפחות החדשות הביאו איתם
גנרטור קטן לחשמל ,שהיה כל כך יעיל עד
שכל הפעלת קומקום חשמלי הקפיצה
אצלו את הנתיך .כך החלו חיים חדשים
בלי ביוב ,עם קרוואנים ישנים וחדשים,
מידבר גדול והרבה חול וחול.
בשבת הראשונה הגיעה למקום
קבוצה גדולה של חברים אשר התארגנו
לתמיכה במקום החדש .את המאכלים
בישלו בכפר–אדומים .הם הביאו איתם
מקררים אבל לא חיברו אותם לחשמל,
מחשש לעומס יתר על הרשת.
הארוחה בליל שבת נערכה בחוץ ,כיוון

שלא היה מבנה גדול דיו שיכיל את
כולם .המידבר מצידו תרם את חלקו
בקבלת הפנים למתיישבים הצעירים,
באמצעות סופת חול ,שהתמזגה עם
הבשר והעוף ושאר תענוגים .מצב
הרוח המרומם והשמחה הרבה כיסו
על האכזבה.
היישוב הטרי נקרא כשם הכביש
הצמוד אליו  -אלון .יגאל אלון זכה
לכבוד שהגיע לו כאיש התיישבות
אמיתי :יישוב שנקרא על שמו.
בהיסטוריה של ההתיישבות ,ייחשב
אלון ל"מאחז" הראשון ,כיוון שהתבסס
על החלטת ממשלה ישנה משנת
תשמ"ד שקבעה את נוהל הקמת
המאחזים .ההחלטה קבעה ,במילים
פשוטות ,שאין צורך להטריח את
הממשלה על כל שכונה חדשה :אם
מדובר ביישוב שהוקם על פי החלטת
הממשלה ,מספיקים אישורים של
אנשי המקצוע .אלון הוקם כשכונה של
כפר–אדומים  -המימוש הראשון של
החלטת הממשלה( .החלטה זו בוטלה,
למרבה הצער ,בינואר  ,1999כאשר
מזכיר הממשלה דני נווה הביא הצעה
מתוקנת ,כדי לפשט את ההליכים.
המשנה ליועץ המשפטי לממשלה
דאז ,מני מזוז ,הצליח להכניס להחלטה
סעיף שקבע כי כל הרחבה כזו דורשת
אישור של שר הביטחון וצריכה להיות
על דעת ראש–הממשלה .בכך ביטל
מזוז למעשה את ההחלטה שהיתה
יכולה לתת אישור מראש לכל
המאחזים ביו"ש)# .
מעובד מתוך הספר "כנגד כל הסיכויים"
מאת חגי הוברמן ,בהוצאת ספריית נצרים
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בעת הזאת ,הננו כולנו קרואים לעבודה,
כל אחד ממנו צריך ליתן יד לבנין האומה
ולהחזקת מלחמתה הפנימית והחיצונה.
ועיקר הכל :יש לחדור אל התוך הנשגב
שבאהבת ציון ולדעת איך לשגב את בנין הארץ
שהיא הבסיס לכל אור החיים לנו ולכל
(אגרות הראי"ה ח"א עמ' רלג').

יקב שילה
העבר מוביל לעתיד

יקב שילה שוכן בלב אזור הכרמים
הקדום של ארץ ישראל ומציג
סדרת יינות מושקעים מהטרואר -
הקרקע העתיקה בעולם,
מהמקום בו צמחו הכרמים של
ממלכת יהודה .בנוף בראשית
זה ,הופקו יינות המעניקים חוויה
אמיתית של איכות והנאה.
מזגו לכם כוס ,התרווחו ברוגע,
ותנו לעצמכם לחוות את מבחר
הטעמים של העבר ,ההווה והעתיד.

כשר למהדרין

לפסח ולכל ימות השנה
ללא חשש ערלה ,טבל ושביעית.
מעשר עני ניתן ביין לעניים .מעשר ראשון ניתן ביין ללויים.
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

יינות היקב נמכרים בארץ ובחו"ל  -בחנויות יין מובחרות.
סיורים ביקב וטעימות בתיאום מראש:
 050-3422268 • ykveyshilo@bezeqint.netעמיחי

גליון  | 138אדר תשס"ט |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 17:11
ת"א 17:25
חיפה 17:16
חברון 17:25
שכם 17:15
ב"ש 17:28

צאתו:
18:23
18:24
18:24
18:23
18:22
18:25

מועצת הרבנות הראשית בביקור ובישיבה מיוחדת ביהודה ושומרון

על הפרשה כי תשא  -פרשת פרה
הרב צחי הרשקוביץ רב בית כנסת 'נצח שלמה' פתח תקוה

ּפֶן יִהְי ֶה לְמֹוֵקׁש ּבְִקְרּבֶָך

פ

רשת כי תשא עומדת בסימן חטא
העגל הנורא ,והשלכותיו ארוכות
הטווח .החטא חשף את העובדה
שעם ישראל סובל מחוסר ביטחון עצמי,
מהעדר יכולת להשתעבד בצורה מוחלטת
לשם ה' .הספק שקינן בקרב העם הוליד
אצלם את הצורך המיידי בתחליף למשה
רבינו ,וממילא לחטא הנורא .התיקון לחטא
חייב לעבור דרך מהלך שורשי יותר ,לא
רק טיפול קוסמטי .יש צורך בחינוך מחדש
לחשיבה עמוקה ,להבנה של תהליכי
בניין האומה ,ושל השתקעותה בארצה.
זאת על רקע העובדה שההתיישבות
בארץ שמחייבת התמודדות עם אתגרים

סביבתיים רבים  -תתבע מהעם איתנות,
חוסן ואמונה בצדקת הדרך.
בשלהי הפרשה מופיע דיון על אודות
תהליך ירושת הארץ ,אחרי שהקב"ה
יגרש מפנינו את שבעת העממים (אנו
יודעים שגירוש זה נעשה בצורה עקיפה,
באמצעות סייעתא דשמייא לכוחות
הלוחמים) .מסתבר שעצם פעולת
המלחמה איננה קשה כל עיקר ,אדרבה,
הקב"ה בכלל מתעלם מהצורך בה ,ועובר
ישירות לסוגיה הכבדה באמת  -הישיבה
בארץ ,אחרי שנכבשה לפנינו .סדרת
פסוקים מגוללת מציאות מורכבת ביותר,
המשך בעמ' 5

חדש!
המתנה הערכית לכבוד פסח
הגדה של פסח
הגדת ישראל אלדד

98₪

המחיר:
 12₪+דמי משלוח

052-8319976

חדשות ישע
הרבנות הראשית
למען ההתיישבות

עבור המתיישבים .ראש מועצת יש"ע סקר
בפני הרבנים האורחים את גזרות הייבוש של
ממשלת אולמרט והביע תקווה כי אנו בפני
תקופה חדשה (עוד מדבריו בפני הרבנים
במדור ישעמדה)
ראש המועצה האזורית שומרון ,גרשון
מסיקה ,בירך את הרבנים האורחים ואמר
כי עצם הביקור של רבנים גדולים וחשובים
בשומרון מחזק ומברך את ההתיישבות
וקרא לחברי מועצת הרבנות הראשית
לקבוע ישיבת מועצה שנתית בחודש אדר
בשומרון.
בסיור המיוחד ובישיבת המועצה
שלאחריו השתתפו הרב הראשי הרב יונה
מצגר ,הראשון לציון והרב הראשי הרב
שלמה עמאר וכן חברי מועצת הרבנות
הראשית הרב שאר ישוב הכהן  -רב העיר
חיפה ,הרב יעקב שפירא  -ראש ישיבת
מרכז הרב ,הרב יצחק פרץ  -רב העיר
רעננה ,הרב שמואל אליהו  -רב העיר צפת,
הרב יוסף גליקסברג  -רב העיר גבעתיים,
הרב ד"ר רצון ערוסי  -רב העיר קרית
אונו ,הרב יעקב רוז'ה – רב המכון לרפואה
משפטית ויו"ר ועד רבני זק"א ,הרב שמעון
אליטוב  -רב המועצה האזורית מטה בנימין
ורבנים נוספים.
ביקור מועצת הרבנות הראשית נקבע
לאחר סיורו בשומרון ,לפני כשבועיים ,של
הרב מצגר ,שנענה לפניית מנכ"ל מועצת
יש"ע פנחס ולרשטיין  -כחלק מסיורי
אח"מים הנערכים בימים אלו ברחבי יהודה
ושומרון על–ידי בכירי מועצת יש"ע .במהלך
סיורו של הרב הראשי לישראל עלתה ההצעה
להביא את חברי מועצת הרבנות הראשית
לביקור חיזוק והזדהות בהתיישבות ,הצעה
שנענתה ברצון רב על ידי כל הצדדים.
הביקור התקיים בשיתוף פעולה של מועצת
יש"ע עם המועצה האזורית שומרון המקיימת
גם היא בימים אלו פרויקט סיורים בשומרון
לח"כים ,עיתונאים וקובעי מדיניות# .

חברי מועצת הרבנות הראשית ,בראשות
הרבנים הראשיים לישראל ,הראשון לציון
הרב שלמה עמאר והרב יונה מצגר סיירו
בשבוע שעבר ביהודה ושומרון כאורחי
מועצת יש"ע והמועצה האזורית שומרון
וקיימו את ישיבת מועצת הרבנות באלון
מורה ,בסימן חיזוק ההתיישבות.
הסיור נפתח במפגש עם מנכ"ל מועצת
יש"ע פנחס ולרשטיין ובביקור באתר
הארכיאולוגי בתל שילה שבבנימין ,בו שמעו
הרבנים סקירה על מקום המשכן ,דרך ימי
עלי הכהן וחנה ועד החפירות והממצאים
הארכיאולוגיים במקום .לאחר מכן המשיכו
האורחים לביקור בישיבת ההסדר בהר
ברכה ,שם קידמו את פניהם הרב אליעזר
מלמד  -רב היישוב וראש הישיבה  -וגרשון
מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון.
לאחר דברי ברכה של הרב הראשי הרב
מצגר ושל ראש הישיבה הרב מלמד המשיכו
חברי מועצת הרבנות הראשית אל היישוב
אלון מורה ,שם התקבלו יחד עם הראשון
לציון הרב עמאר בשירה ובריקודים ע"י
תלמידי ישיבת ההסדר ביישוב בראשות
המרא דאתרא הרב אליקים לבנון חבר
הנהלת מועצת יש"ע .בדברי ברכתו ציין הרב
אליקים לבנון את ההלכה כי אדם המבקר
לראשונה ביישוב בארץ ישראל מברך "ברוך
מציב גבול אלמנה".
הרב יונה מצגר אמר בדברי ברכתו כי
הרבנים באו לחזק את ההתיישבות היהודית
החשובה בערש ההיסטוריה של עם ישראל,
ליד המקומות הקדושים לעם :שכם וקבר
יוסף ,הר גריזים והר עיבל.
הראשון לציון הרב שלמה עמאר
דיבר בחמימות רבה על המארחים ,אנשי
ההתיישבות בשומרון.
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,הביע את
התרגשותו הרבה מביקור הרבנים ומקיום
ישיבת המועצה דווקא ביהודה ושומרון,
וציין כי יש לכך משמעות סמלית לא מועטה
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מדרשת עפרה

פסח
במדרשת עפרה

כשרות מהדרין | שרויה | ללא חשש קטניות | משחקיה
פעילויות וטיולים עם ביס"ש עפרה במהלך החג (בתיאום מראש)
חזיונות אור קוליים ,הרצאות ופעילויות למבוגרים
איכות כמיטב מסורת המדרשה

לפרטים והרשמה02-9975411 :
mdofra@gmail.com
עם
פב–28
שנים!

בערב פסח הקרוב תחול המצווה הנדירה

ברכת החמה
לראשונה יוצא לאור קונטרס
עם  3נוסחי הברכה ,בתוספת מאמרו
של הרב "הנזיר" על המאורע הנדיר

מועצות דתיות ,בתי–כנסת ומוסדות

להזמנות 02-9973875

ברכונים וזמירונים לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il
02-9973875
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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
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

8515

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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יש"עמדה

אך הרבנות הראשית גם מייצגת
את הממלכתיות היהודית המתחדשת
שגאה ביהדותה ואינה מתנצלת עליה.
וכך גם ההתיישבות היהודית ביהודה
ושומרון .היא נדבך מרכזי בחידוש
העצמאות היהודית בארץ ישראל
לאחר אלפיים שנה .כמו הרבנות
הראשית ,כך גם מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון הוא גורם בלתי נפרד
ממדינת ישראל ונוטל חלק בכל היבטי
החיים של המדינה.
כבוד חברי מועצת הרבנות
הראשית ,בשלוש השנים האחרונות
נאלצה ההתיישבות להתמודד עם

בין רבנות להתיישבות
בסוף השבוע האחרון התקיים
ביקור חיזוק והזדהות של הרבנות
הראשית ביהודה ושומרון.
הרבנים הראשיים לישראל
יחד עם חברי מועצת הרבנות
הראשית סיירו בבנימין ובשומרון,
ואף קיימו ישיבת מועצת רבנות
מיוחדת באלון מורה .בפתח
הישיבה נשאו דברים ראש
המועצה אזורית שומרון גרשון
מסיקה ,ויו"ר מועצת יש"ע דני
דיין .בחרנו השבוע להציג קטעים
מתוך דבריו של יו"ר מועצת יש"ע,
בפני מועצת הרבנות הראשית
לישראל.

קשיים רבים ,כאשר נמנע ממנה
על–ידי הממשלה לבנות בתים ומבני
ציבור ,ולפתח כראוי את היישובים .רק
כדי לסבר את האוזן ,על מנת שנוכל
להקים גן ילדים או להרחיב שכונה או
אפילו לסגור מרפסת אנחנו צריכים
לפחות שש פעמים את חתימתו של
שר הביטחון .הגזרות נגד ההתיישבות
היו קשות ,אבל אנחנו מקווים שאנחנו
נמצאים ,ברוך ה' ,בפתחה של תקופה
חדשה בה ניתן יהיה לחזור ולפתח את
ההתיישבות היהודית ביש"ע.
לסיום אני רוצה לציין נקודה
נוספת ,והיא העיקרית בעיני .למרות
כל הקשיים והמכשולים שהושמו
בפניה הצליחה ההתיישבות להתגבר
ולעמוד מול האתגרים ,ולהמשיך
לגדול ולהתבסס.
את הדברים הבאים אני אומר
על דעתי .לפני שלוש שנים עלתה
לשלטון ממשלה שנבחרה על סמך
מצע מפורש שדגל בנסיגה מיהודה
ושומרון ועקירה של רבבות או
מאות אלפים מבתיהם .בחלוף שלוש
שנים ,הממשלה הזו היא שחלפה מן
העולם ואילו באותה תקופה נוספו
ביש"ע קרוב לחמישים אלף יהודים,
והאוכלוסייה נושקת ל–300.000
יהודים .כלומר ,מאז שאהוד אולמרט
עלה לשלטון ועד היום שבו הוא הודיע
על פרישתו ,גדלה ההתיישבות בעוד
עשרות אלפי ישראלים שקבעו את
ביתם ומשכנם ,כאן ,ביהודה ושומרון.
למרות הקשיים ,למרות הקפאות
הבנייה .זהו הדבר שמבטא את הכיוון
אליו אנו צועדים ונמשיך לצעוד
ביתר שאת ,ואני בטוח שאם כך היה
בממשלה שיחסה להתיישבות היה
קר ומנוכר ,הרי שבממשלה שאנו
תקווה כי חבריה יהיו בעלי יחס חם
ואוהד למפעל ההתישבות ביש"ע -
על אחת כמה וכמה.
שוב ,אני מודה לכם ,הרבנים
הראשיים וחברי מועצת הרבנות
הראשית על הביקור המרגש המחזק
והמעודד ,ומודה לכל העוסקים
במלאכה על מנת שהביקור הזה ייצא
לפועל"# .

"כבוד הרבנים הראשים לישראל,
חברי מועצת הרבנות הראשית ,ראש
ישיבת אלון מורה ורב היישוב ,הרב
אליקים לבנון ,ראש המועצה האזורית
שומרון מר גרשון מסיקה ,מכובדיי.
ביקור הרבנים הראשיים וחברי
מועצת הרבנות הראשית ביו"ש
אינו "עוד" ביקור .בימים אלו אנחנו
מביאים אח"מים ואישי ציבור רבים
לסיורים בהתיישבות ,ועדיין הביקור
הזה בעיני ,ואני סבור שאני מייצג בכך
את מרבית המתיישבים ,הוא מרגש
במיוחד .הוא ביקור מרגש במיוחד כי
הוא מגלם שני היבטים מרכזיים שהם
בליבה של ההתיישבות היהודית
המתחדשת בחבלי ארץ אלה.
מחד ,ביקור מועצת הרבנות
הראשית מגלם את הפן הרוחני .שהרי
אם נטלת מן ההתיישבות היהודית
ביהודה ושומרון את המימד הרוחני,
היהודי ,האמוני ,את חיבורה למקורות
של עם ישראל –היא מאבדת את
ייחודה והופכת עלה נידף ברוח .מימד
זה הוא ההופך אותה מסתם מעשה
התיישבות למפעל מושרש במסגרת
שיבת עם ישראל לארצו .הדבר בא
לידי ביטוי מוחשי כאשר עמדו הרבנים
במצפה אילן (ע"ש סגן אילן גבאי הי"ד
באלון מורה) וצפו אל עבר מסלול
כניסתם של בני ישראל לארץ ,מסלול
הזרוע היום בנקודות התיישבות
יהודית.
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ּפֶן יִהְי ֶה לְמֹוֵקׁש ּבְִקְרּבֶָך
מיותרים כלפי יושבי הארץ תבוא נחמתנו,
כי אם בהתעצמות ובהאדרה של התכונות
הנפלאות שהתברך בהם עם ישראל
לדורותיו .הנחישות לעלות לארץ האבות
ולהקים בה מחדש את השכינה מעפרה,
ליישב את כל חבלי הארץ ולהיאחז בהם
 הם הפתרון .פתרון זה חייב להיותמשולב גם בעשייה מתמדת לטובת בניית
החוסן הרוחני של האומה .זאת ייעשה
בשני מישורים ,בגשם וברוח .בגשם -
באמצעות הגברת הסולידריות החברתית,
העמידה על זכויותיהם של כל ישראל
לפרנסה ולכלכלה ,להגנה ולביטחון.
וברוח  -באמצעות הוספת אור וטוב,
בנימוס ובדרך ארץ ,וכמובן  -בהרבצת
תורה ויראת שמיים ברבים.
הגם שנראה לפעמים כאילו הדרך
ארוכה ומתישה ,והמאמצים הסיזיפיים
לשם הסרת המוקש מקרבנו אינם עולים
יפה ,יש לזכור שלא הובטחה לנו עבודה
קלה מחד גיסא ,ומאידך גיסא ,כבר ראינו
תקדימים שבזמן קצר התחוללו מהפכים
ברוחה של האומה ,מן הקצה אל הקצה.
דוגמה למהפך זה מופיע בתלמוד כביטוי
נפלא ,המייצג יותר מכל את עוצמתו של
חודש אדר (מגילה טז ,ב)'" :ליהודים
היתה אורה ושמחה וששון ויקר' ,אמר רב
יהודה :אורה  -זו תורה [ ]...שמחה  -זה
יום טוב [ ]...ששון  -זו מילה [ ]...ויקר -
אלו תפלין"# .

המשך מעמוד השער

שמתחילה בחששות דתיים ,אך מהר מאוד
מתרחבת לסוגיה הכוללת של ירושת
הארץ (שמות לד ,יב–טז):
ּׁשמֶר לְָך ּפֶן ִּתכְֹרת ּבְִרית לְיֹוׁשֵ ב
"הִ ָ
הָאֶָרץ אֲׁשֶ ר ַאּתָה ּבָא ָעלֶיהָ ּפֶן יִהְי ֶה לְמֹוֵקׁש
ּבְִקְרּבֶָךּ .כִי אֶת ִמז ְ ְּבחֹתָם ִּתּתֹצּון וְאֶת
ׁשּבֵרּון וְאֶת אֲׁשֵ ָריו ִּתכְֹרתּוןּ .כִי
ַמ ֵּצבֹתָם ְּת ַ
ֹלא תִׁשְ ַּת ֲחו ֶה ְלאֵל ַאחֵר ּכִי ה' ַקּנ ָא ׁשְמֹו
אֵ–ל ַקּנ ָא הּואּ .פֶן ִּתכְֹרת ּבְִרית לְיֹוׁשֵ ב
הָאֶָרץ וְז ָנּו ַאחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶם וְז ָבְחּו לֵאֹלהֵיהֶם
ו ְָקָרא לְָך ו ְ ָאכַ ְל ָּת ִמּזִבְחֹו .וְלַָק ְח ָּת ִמ ְּבנֹתָיו
ְל ָבנ ֶיָך וְז ָנּו ְבנֹתָיו ַאחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן וְהִז ְנּו אֶת
ָּבנ ֶיָך ַאחֲֵרי אֱֹלהֵיהֶן".
העובדה שיש בארץ תושבים אחרים,
אלה שאינם משבעת העממים ,או כאלה
שלא הצלחנו להוציאם בכוחנו ,איננה
הבעיה .הבעיה המתוארת כאן היא בראש
ובראשונה מנטאלית .חוסר היכולת של
עם ישראל לממש את ניצחונם ,להרגיש
בטוחים בעצמם ובאמונתם .החשש איננו
מפני התארגנות לאומית וצבאית של
האויב שבקרבנו ,אלא מכניעה תרבותית
אליו ,מהתבטלות שנובעת מחוסר
אמונה ,מרדידות ומהסתאבות .הנהנתנות
וההפקרות ,שהינם כה זרים לזרע ישראל,
עלולים להשחית את החברה ולהפחית
ממעמדה הרוחני ומיכולת האחיזה שלה
בארץ.
ממילא למדנו שלא בגילויי עוינות

לפרשיות השבוע זה הזמן!
 דגמים של המשכן לבניה
 פוסטרים
 ספרים על המשכן
 וכן מוצרים נוספים
לבתי ספר ,למתנות
ללימוד ,ועוד...

בקרו באתרנו  www.tuvia.org.ilטוביה מוצרי המקדש 052-7966636

סוף עונה!
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב חיים זוננפלד
"ולא ידעתי בי שום מעלה כי אם שזכיתי
ברחמי שמיים לישב בעיר הקודש" חלק ב'

ע

ל חסידותו והיותו רועה נאמן של
עדתו סיפרה פעם בתו של הגאון
רבי חיים זוננפלד כי כשנתאחר
לשוב מתפילת שחרית דאגו לו בני ביתו
ויצאה לקראתו כדי לראות היכן הוא.
וסיפרה כי מצאה אותו עומד ודולה מים
מן הבור וממלא בו פחים ולידו עומדים שני
ילדים קטנים בני שש ושבע שלוקחים את
הפחים והוא שב וממלא להם אותם.
שאלה אותו" :אבא ,כלום 'שואב מים' של
השכונה נהיית?"  -אמר לה" :חזרתי מבית
הכנסת ורואה אני שילדיו הפעוטים של אותו
יהודי תלמיד חכם עני עומדים ושואבים
מים מהבור תוך כדי התכופפות מסוכנת אל
פי הבור .שאלתי אותם למה שואב המים
אינו מביא לכם מים ענו לי כי אין לנו במה
לשלם לו ,ואבא חולה ואמא יולדת היא ואין
לנו טיפת מים בבית .כששמעתי כך חלצתי
את התפילין ופשטתי את טליתי ואני שואב
להם מים" .אמרה לו בתו :ומה יאמרו
הבריות ,כלום זהו לפי כבודך? ענה לה:
"ומה יאמרו בשמיים? יושב לו הלה וסועד
פת שחרית במנוחה וילדי ישראל בני עניים
מסכנים נפשם להביא טיפת מים לאביהם
החולה ואמא היולדת."...
למרות הקפדתו על אנשי הציונות
ומחלוקתו בניתוח נושא זה עם הראי"ה קוק
זצ"ל ,היה הרב זוננפלד שותף ,בראשית
שנת תרע"ד ( ,)1913ל'מסע המושבות' עם
רבנים נוספים מארץ ישראל ובהנהגתו
של הראי"ה .במשך מספר שבועות סבבו
במושבות השומרון ,הגליל התחתון והעליון.
הרבנים הגיעו ליישובים רבים ובכל מקום
היו משוחחים על מתן חינוך–תורה לילדים,
על שמירת שבת ועל קיום מצוות התלויות
בארץ  -בעיקר הפרשת תרומות ומעשרות.
נסעו בעגלות ,רכבו על סוסים ,השתמשו
ברכבת והלכו ברגל .לא פסחו אף על מושבה
נידחת ביותר ,ובכל מקום בואם דרשו
באסיפות ,שוחחו ביחידות עם מתיישבים
קשישים וצעירים ,וטרחו לקרב יהודים
לתורה ולמצוות.
לא ידועות מה היו הסיבות שגרמו לרב
זוננפלד לצאת למסע זה אך הצטרפותו נתנה
לו תוקף גדול שכן בהסכמתו נתן ייצוג גם

לפלגים שהתרחקו מן הציונות והתנגדו לה.
במכתבים ופעולות רבות ביטא הרב
זוננפלד עידוד ושמחה רבה מבני תורה
שעוסקים בגאולת הארץ .במכתב לזרח
ברנט ,ממייסדי פתח תקווה כתב " :כמה רבה
היא זכותו של האי גברא מוהר"ר זרח ברנט
הי"ו ,אשר הוסיף נדבכים על הישוב הקודם
והנאדר בקודש בארץ ישראל ,והרחיב את
גבוליו ומיום שאני מכירו ,אמת הבנין בידיו
ועוסק בישוב חרבות ארץ חמדה והגדיל
והפליא מעשיו בבנותו כמו רבים בתי תורה
ותפילה להפריח את העם היושב על אדמת
הקודש בכוח תורה ומצוות למען יזכה
להתנחל ולהיאחז בארץ כמאמר התורה
'ויתן להם ארצות גוים וגו' ,ובכל ענייניו
ומשאלותיו הטובים אשר שאל ועשה היה
נועץ גם איתי וכתורה עשה כי היא הייתה
לו לקו בכל עמלו .כל העובר על פרשת חייו
וקורותיו ראוי לו ללמוד ממעשיו הגדולים
ולהחזיק במעוז התורה ובמצוות היישוב
ולא להתרפות במלאכת הקודש כמעשהו
וכסבלנותו ואומץ רוחו שהינם למופת כי
ארץ ישראל נקנית בייסורים ועל זה נאמר
חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו
חזק ואמץ כי אתה תנחיל וכו'."...
פעם אחת נפגש עם הסופר היהודי -
הונגרי פרופ' יוסף פטאי כשזה ביקר בארץ
ופרסם כתבה על המפגש ושם תיאר את
תשובותיו של הרב זוננפלד כששאל אותו
מדוע אומרים בהונגריה כי הרב אויבו
ומתנגדו של הישוב החדש בארץ ישראל.
וכך ענה לו " :חס וחלילה .האם נעלמו מעיני
דברי הספרי 'שקולה ישיבת ארץ ישראל
נגד כל המצות' או מה שאמרו חז"ל ' :חביבה
עלי כת קטנה בא"י מסנהדרין שבחו"ל'.
כמה וכמה פעמים בקשתי וצוויתי להגיד
ליהודים החרדים בחו"ל שכל מי שסיפק
בידו לעלות לארץ ישראל ואינו עולה עתיד
ליתן את הדין ..ואני נלחם רק נגד הרוח
האנטי דתית של ההתיישבות החדשה כי
הארץ הקדושה צריכה להיבנות בקדושה.
אמרתי לד"ר וייצמן אם 'מפני חטאינו גלינו
מארצנו' איך הוא מתאר לעצמו שיבה לארץ
וגאולתה מחדש בלי תורה ואמונה'...
ועוד שאלו פרופ' פטאי :אומרים בשם

כל הגוונים...

להקת
חיים סיטון

052-8693543

www.meshivim.com

לכל המזמין באדר
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אותו האם מותר להצהיר
בבית משפט על מישהו
שהוא נולד בארץ ועל ידי
זה יקבל הלה היתר עלייה
לארץ ישראל מחוץ למכסה
הקבועה ענה" :בודאי
שמותר ואף מחויבים,
וגם אין כאן שום שקר
והדברים מפורשים בחז"ל
על הפסוק מתהילים (פ"ז ,ה') 'ולציון יאמר
איש ואיש יולד בה'  -אחד שנולד בה ואחד
המצפה לראותה .מזה אנו למדים שכל
יהודי המצפה לעלות לארץ ישראל הריהו
כאילו נולד בה ,ומותר איפוא להעיד על
כך בבית המשפט כי פלוני שהגיש בקשה
לעלות לארץ יליד הארץ הוא כי כל הכמהים
לציון– ילדי ציון המה".
שנה לפני פטירתו ביקרה אצלו חבורה
של רבנים ומכובדים מקלויזנבורג ולפני
שנסעו חזרה אמר להם" :הגידו לכל היהודים
בקלויזנבורג כי עתה הוא הזמן לחסל את
העסקים ולעלות מיד לארץ ישראל ואין
לחכות יותר" .השבח הגדול ביותר שנשתבח
בו על עצמו נכתב במכתב להרב יששכר
שלמה טייכטל בעל 'אם הבנים שמחה'" :אין
בי לא תורה ולא חכמה ולא ידעתי בי שום
מעלה כי אם שזכיתי ברחמי שמיים לישב
בעיר הקודש תבנה ותכונן".
הרב יוסף חיים זוננפלד נפטר בי"ט אדר
ב' תרצ"ב ( )1932ובצוואתו ביקש שלא יגידו
עליו שום שבחים אלא" :חבל על יהודי זקן
מארץ ישראל"# .

הרב שליהודי דתי אסור
לעלות לא"י .השיב לו הרב
זוננפלד" :דווקא היהודים
הדתיים מחויבים לעלות
ולבנות את הארץ על
טהרת הקודש כי הארת
מחכה להם שיגאלוה
משוממותה .ועל אחרים
כתוב 'ובא לציון גואל
ולשבי פשע ביעקב' מקודם תהיה הגאולה
ואח"כ יחזרו החוטאים בתשובה ואני מאמין
שכל חלוץ המשתתף בבנין הארץ תעמוד לו
זכות ארץ ישראל שיזכה לחזור בתשובה,
הלא גם אלו שעלו מבבל בימי עזרא ונחמיה
לא היו צדיקים גמורים כמסופר בספרי
הקודש שחללו את השבתות והמועדים
ובכל זאת נבנה בית המקדש על ידם וחזרו
בתשובה".
כשביקרה בארץ המשלחת האמריקאית
במטרה לעמוד על הלך הרוח בקרב התושבים
לגבי המנדט הבריטי והבית הלאומי הוזמן גם
הרב זוננפלד ותשובותיו לשאלות היו ברורות
ויחסו את תנועת ההתיישבות והשיבה לציון
היו כה נלהבות עד שגם העיתונות החרדית
הבליטה את תשובותיו והרימה אותן על
נס .כשנשאל אם הוא חושב שארץ ישראל
הקטנה יכלה לפתור את שאלת העם היהודי
השיב'' :כשבנים שבים לבית אמם ולחדרה
הצר אין שאלת מקום ,נדחקים ויושבים
ולעולם לא תאמר האם צר לה המקום."...
ולמרות שהקפיד להיות איש אמת
ולהימנע מכל זיוף או רמאות כאשר שאלו

לאו
הר רב נהפביקוש
קמ תח
פוס נוסף

בפיקוח

האגף לתרבות תורנית
משרד החינוך התרבות והספורט

השנה חוגגים את הפסח
עם מדרשת אליה

באולפנא בכפר פינס


 המקום
האווירה
 האוכל

קרוב למוקדי פעילות רבים ,הכוונה צמודה ע”י מוקד מידע פעיל ( 5דק’ מכביש )6
שיעורים ,הרצאות ,טיולים ופעילויות במשך השבוע לילדים ולמבוגרים
כשרות למהדרין ,מצה שמורה ,לא שרויה ,בשפע ואיכות מעולה

תנאי תשלום נוחים | אפשרות לעריכת סדר פרטי
לפרטים והרשמהpesach09@gmail.com | 052-77-105-77 :

ניהול ושיווק:

הפקות
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
הגבול הצפוני של ארץ–ישראל  -סיכום

טריפולי שבלבנון

בספר ארץ חמדה על הלכות ארץ–
ישראל (ח"א עמ' קעב-קעג סי' ה אות א–ב)
נקט מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל כשיטת
הרש"ס ו"תבואות הארץ" שהבאנו בפעם
הקודמת ,ולפיה הור–ההר נמצאת סמוך
לעיר טריפולי שבלבנון .משום ש"יש
לשאול על שום מה תקרא ארץ כנען
עבר הירדן המערבי כיון שרוב השטח הוא
הרחק מהירדן ומוצאותיו? וכן מה ענינה
של שבועת ד' יתברך למשה שלא יעבור
את הירדן ,מאחר שרובה של ארץ ישראל
המערבית אינה מול הירדן כלל ויכול היה
לפי זה משה רבנו להיכנס לשם? וכן ממה
שאמרו בספרי (עקב) פלטרין שלך לא
כבשת ,שלא כבש את היבוסי שבירושלים
ולא הזכירו החשוב הרבה יותר ,שרוב
רובה של ארץ ישראל ,שהיא הלאה מעכו
צפונה לא נכבשה? על כן מסתברים
מאוד דברי אלה הסוברים שהוא הרבה
יותר דרומה" .מאידך ,כותב הרב אליעזר
ברגמן זצ"ל ,סבו של הרב שלמה מן ההר
זצ"ל ,שעלה לירושלים עם כל משפחתו
מגרמניה דרך העיר צידון ,וכשראה לאחר
מכן את דברי הכפתור ופרח ,הוא קיבלם
כפסק להלכה ולמעשה עם כל המשמעות
המעשית היוצאת מכך" :וכבר התוודע לי
גם כן בינתיים מתוך ספר כפתור ופרח,
שגם צידון מארץ הקודש ,ושיש לה
כל המעלה וחשיבות שלפנימיות ארץ
הקודש לעניין הישיבה ,ושלאחריה ,בעניין
הקבורה וכהאי גוונא ,שכן ביאר וצירף
שם בראיות ברורות גם על "באירוט"
(היא בארות)" ,לאדאקיה" (לודקיא בש"ס)
והרי לבנון עד טורי אמנון ,שכולם מארץ
הקודש ,אשר נשבע ה' אלוקינו ואלוקי
אבותינו לאברהם אבינו עליו השלום

ולאבותינו לתת לנו ,והם מכיבוש עולי
מצרים ,ואינם פחותים מכיבוש עולי בבל,
המתחיל מכזיב רק לעניין הקדושה ,לעניין
תרומות ומעשרות וכולי האי .ובאמת שכך
היה בדעתי ,גם כן אחרי שהתבוננתי קצת
בדברי הש"ס הרמב"ם ושאר המחברים
בעניין  ,אלא שלא היה לי לסמוך על זה
מסברא .אמנם ,אם היה מגיע לידי הספר
הזה בצידון בדרך הטבע לא הייתי זז
משם מי יודע כמה שנים על כל פנים .כי
בעל המחבר הספר ההוא היה אדם גדול
מאוד ,כנראה מתוכו במה שמדבר על כל
הלכה ודין הנוגע אפילו קצת להלכות ארץ
הקודש ,תיבנה ותיכונן במהרה בימינו,
וטרח ויגע הרבה והרבה על גבוליה ,ועל
כל עיר ועיר ממנה ,שבע שנים שלמות,
לשם שמיים דווקא ,ולימד דעת את כל
הדורות שלאחריו עד בוא משיח צדקנו
במהרה בימינו אמן" (מתוך הספר "ישאו
הרים שלום"  -מפי מו"ר הרב חיים שטיינר

שליט"א) .למעשה ,שאלת זיהוי הגבול
הצפוני של ארץ–ישראל (עולי מצרים)
לא הוכרעה בבירור ,אך ניתן לומר שהוא
מגיע לפחות עד העיר טריפולי שבהרי
הלבנון# .

תחרות
המדביק
המתמיד2
צומה!
בעי

התחרות תמשך עד לפסח

המשימה:
מה עושים:
איך עושים:
במה זוכים?

על כמה שיותר רכבים

להדביק סטיקר

מזמינים סטיקרים להדבקה על רכבים בלבד
את הסטיקרים יש להדביק (לא לחלק) על כמה שיותר רכבים
באישור של בעל הרכב כמובן ,מחתימים את בעל הרכב או
מצרפים תמונה ושולחים בפקס או בדוא"ל.
יש לצרף אישור הורים.
למדביקים מעל  30הדבקות  -תיק צד מתנה!
למדביקים מעל  60מדבקות תיק גב מתנה!
בין כל המדביקים יוגרלו  5מעילי פליז יוקרתיים
של חברת ג'וזף קופמן,
ושלושת המדביקים הגדולים ביותר יזכו בפליז ללא הגרלה!

פקס'  | 02-6516662דוא"ל m@myesha.org.il
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ילדים שלנו
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

זהה את המקום

את הפתרון יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@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.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :אמת המים בנחל עוג'ה.
נחל עוג'ה הוא אחד הנחלים הגדולים במזרח בנימין המתנקז אל בקעת הירדן ,וזורם בוואדי עוג'ה ,אשר
מתחיל בהר בעל חצור .בנחל עוג'ה נובע עין עוג'ה ההופך את הנחל לפיסת גן עדן .מי המעיין נתפסים
לאמה המוליכה אותם אל שטחי החקלאות של הכפר עוג'ה בבקעת הירדן .במהלכה נאלצת האמה
להתגבר על מדרון תלול הניצב בדרכה ,האמה גולשת במדרון במגלשה גדולה לאורך כ– 300מטרים
ומסתיימת בבריכה קטנה וממשיכה בדרכה מזרחה .במגלשה לא רק גולשים מים אלא גם מטיילים
נועזים ...למי שבכל זאת מעוניין זהירות בכניסה למים (סכנת התהפכות) ,מומלץ להתגלש בלבוש מלא
כנגד שריטות ,וזהירות מהשיחים שמעל המים .רצוי להגיע עם נשק .אל המגלשה ניסע לכיוון ייט"ב (יד
יצחק טבנקין) נעבור את הפנייה ימינה אל הקיבוץ ולאחר שני קילומטר נראה את המדרון והמגלשה
שעליו .למעוניינים ניתן להיכנס עם הרכב לתוך הוואדי ולראות את הזרימה החזקה בנחל.
שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם:
איתמר גת מעפרה ,נגה כהן מעפולה ואיתי גיאת משהם.
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