חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שלום נח ברזובסקי האדמו"ר מסלונים פרק ב'

ב

וכל נתיבותיו שלום

ששוב האיר לנו הקב"ה
בהארת פנים וגילויים שלא
זכה שום דור והוחזר לנו
מקום מקדשנו ,מקום שלא
זזה השכינה משם .האושר
והתענוג הכי גדול שיהודי
מרגיש בעולמו הוא בשעה
שמרגיש בקרבת אלוקותו
ית' ,והמקום המסוגל ביותר
לזה הוא בכותל המערבי,
שיהודי מרגיש כי הוא עומד
שם נוכח פני ה' ושופך ליבו
כמים נכחו ,וכשאומר שם
ברוך אתה וכו' ,מרגיש
משמעות מיוחדת בנוכחותו
ית' ,שאם כי מלוא כל הארץ כבודו ,אך שם המקום
היחידי בעולם שלא זזה שכינה משם .ואילו פינו
מלא שירה כים אין אנו מספיקים וכו' מאת ה'
הייתה זאת היא נפלאת בעינינו".
למרות התבטאויות אלו לא הסתפק האדמו"ר
בשיבת ישראל לארצו .בשיחה שנערכה לאחר
מלחמת יום הכיפורים דיבר על כך שצריך
לשאוף לגאולה שלימה ולא להסתפק בנס 'ששת
הימים'" :ראוי להזכיר את מאמר חז"ל שכאשר
הנביא אמר 'נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם'
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה אתה בעצמך
ייסרתנו ואתה שולח לנחמנו ע"י שליחים
ותאמר ציון עזבני ה' ועניה סוערה לא נחמה
שאינה רוצה לקבל התנחומים .עד שהקב"ה
אמר לכנסת ישראל אנוכי הוא מנחמכם .כעין
זו הייתה ההרגשה אחר מלחמת ששת הימים,
שהוחזר לנו כל שטח ארץ הקודש בגבולותיה
המקוריים וכיבוש ירושלים ובתוך האווירה
של שמחה שאפפה את כולנו הרגשנו גם כאב,
האם לזה חיכינו? שתוחזר לנו ארצנו שגורשנו
ממנה לפני אלפיים שנה בצורה כה עלובה בכל
הפרטים ובמצב רוחני כה ירוד ושפל בבחינת
'וידל ישראל' .ובמידה רבה גדול עוד יותר הכאב
שכל הזמן שלא הייתה לנו הארץ בשלמותה היה
נדמה כי בשעה שהארץ כולה תהיה בידינו אז
נזכה כבר לגאולה שלימה .אבל כשהוחזרה
לנו הארץ והעיקר חסר ,שאין אלוקותו יתברך
וחיי תורה מושלים בכל פינות ומחנות הייתה
הרגשה מצערת .ועתה אנו שוב מצפים לשמוע
את קול ה' 'אנוכי אנוכי הוא מנחמכם' וישלח לנו
את עזרתו בקודש מידו הרחבה והמליאה ובזה
שאנו מצפים לישועה בוודאי נמשיך הגאולה
השלימה במהירה בימינו ".האדמו"ר הסביר
כי מהלך השיבה לארץ כמו מאורעות גדולים
אחרים לא נעשו בגלוי על ידי גדולי ישראל כי
היה צורך להסוות אותם בדרך פשוטה ,ולהעלים
אותם מעין הסט"א כדי שלא תתגבר למנוע
אותם .על דרך משל שכאשר מעבירים את כתר
המלך בדרך ,עוטפים אותו בבלויי סחבות כדי
שלא תשלוט בו עין השודדים .והן הן הדברים
בנוגע למאורע הגדול הזה וד"ל.
ביום שני ו' מנחם אב תש"ס חלה הידרדרות
חמורה במצבו של האדמו"ר עקב דלקת ריאות
קשה והוא אושפז בבית חולים במצב קשה.
למחרת ביום ז' אב ,השיב את נשמתו לבוראה.
אלפים רבים של חסידיו ומעריציו ליוו את
מיטתו לקבורה בהר הזיתים .אף מקום מנוחתו
שבחר האדמו"ר בחייו ,משקיף אל מקום
המקדש והכותל אותו פקד ואליו היה מחובר
במשך כל ימי חייו# .

שנת תשי"ד ()1954
לאחר פטירתו של
רבי מרדכי חיים
סלונים זצ"ל הכתיר קהל
החסידים את בעל 'ברכת
אברהם' ,חותנו של הרב
ברזובסקי ,שניהל את עדת
החסידים במשך כ– 27שנים
עד לפטירתו בי"ב סיון
תשמ"א .לאחר פטירתו
הכתיר קהל החסידים את
הרב שלום נח ברוזבסקי
לאדמו"ר .במשך השנים
תיארו אותו החסידים
כאביהם ממש .לאחר
פטירתו סיפרו רבים מחסידיו כי הרגישו כיצד
הוא מאמין בכל אחד מהם ,חושף את הנקודות
הטובות שבו ומעודד אותו להוציא את כוחותיו
אל הפועל .אחד מחסידיו מספר כי אחרי התפילה
כשהיה הרבי הולך לביתו היו מחכים לו אברכים
ובחורים שרצו להתייעץ איתו ,והיה מקובל שזה
'תור מהיר' וכל אחד השתדל לא להאריך .באחת
הפעמים האריך אחד החסידים בשיחה למורת
רוחם של השאר עד שאחד מהממתינים מלמל
לעצמו' :מה הוא חושב לעצמו שהוא בן יחיד?'
כשהגיע תורו של אותו בחור אמר לו הרבי:
"שמעתי ששאלת אם הוא בן יחיד ,נכון ,הוא
באמת בן יחיד אצלי ,וגם אתה ...כל חסיד הוא
בן יחיד אצלי".
גולת הכותרת של תורתו שבכתב הם
ספריו הנודעים 'נתיבות שלום' שמכילים את
תמצית שיחותיו שהשמיע במשך כיובל שנים
בישיבה ,ספריו על התורה ויסודות עבודת ה'
שבת ומועדים .הספרים התקבלו בדרישה רבה
למהדורות הדפסה נוספות ובברכה והתלהבות
בעולם החסידי ,הליטאי והציבור הרחב גם יחד
ובכך ראה האדמו"ר אות והסכמה מן השמים
לספריו .ה'נתיבות שלום' היה ידוע באהבתו
הגדולה לארץ הקודש אליה היה קשור בכל נימי
נפשו .חיבה יתירה רחש למקומות הקדושים
ובעיקר לשרידי בית המקדש ולכותל המערבי.
את אהבתו לארץ ינק האדמו"ר מבית מדרשם
של גדולי החסידות אשר כלתה נפשם אל
ארץ חמדה החל מתלמידי הבעש"ט הקדוש,
רבי מנחם מנדל מויטבסק ורבי אברהם הכהן
מקאליסק ,שפתחו בעלייתם לארץ הקודש את
הדרך לאלפי חסידים שקבעו את מקומם בארץ
ישראל .כאמור ,היה הכותל המערבי מקום קבוע
אליו הגיע הרב בהתרגשות עצומה לבוש בבגדי
חג שכך ראוי 'להקביל פני מלך' .בחור אחד
מחסידיו שעלה לארץ סיפר כי לאחר חודשיים
שלמד בישיבה שאלו האדמו"ר מתי הלכת בפעם
האחרונה לכותל המערבי? ענה לו הבחור 'מיד
כשבאתי לארץ '.הביט עליו האדמו"ר בתמיהה
ואמר :אתה נמצא בירושלים וחודשיים לא היית
בכותל? צריך לעלות לשם לפחות פעם בשבוע.
מאידך לא ראה האדמו"ר בעין יפה כשנוסעים
אל הכותל אגב נסיעה למקום אחר .פעם אחת
בזמן שהיו הוא וחסידיו בדרכם חזרה לקבר רחל
שאל אותו אחד מחסידיו הקרובים ,אם לנסוע
גם לכותל .אמר לו האדמו"ר" :לכותל לא נוסעים
כדרך אגב ,לכותל צריך נסיעה מיוחדת".
לאחר מלחמת ששת הימים בה שוחרר הכותל
נשא ה'נתיבות שלום' שיחה בישיבה ובה אמר:
" ...אשרינו מה טוב חלקנו בשעה גדולה הזאת,
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הסדק הצר שנותר פתוח תמיד עבורנו,
להיווכח שהוא יתברך יחידי ומנהל את
עולמו לבדו אל הטוב השלם .לגעת שוב
במדרגה של "אתה הראית לדעת כי ה' הוא
האלקים ,אין עוד מלבדו".
גם כיום ,כשפעמי גאולה כבר נשמעים
בארצנו ,נתונים אנו עדיין במיצרי השכחה.
בעמדנו בחזית בכל מקום ואתר  -ביהודה
ושומרון ,בגולן ,בשדרות ובעוטף עזה  -יש
מעמנו ההולכים בלא כוח ובראש מושפל.
לכן עלינו לשוב ולזכור ,להביט ולחיות -
"ה' אלקינו ,ה' אחד" .אין האמת הזו נותנת
תשובה המשועבדת לשיח של פרשנויות
פוליטיות ,אלא תשובה עליונה ותקיפה
לאין ערוך  -אמונה שאין דבר בחיינו
שאינו ארוג ביד אמן של יוצר כל אל תוך
מארג הטוב השלם ,אל תוך תקוות חוטי
הגאולה השלמה# .

ה' אלקינו  -חוזים באור פניו ומבררים
מכוחו את מבוכות הדורות כולם .כל
עוד חי הזיכרון הזה בקרבנו ,וזיכרון הרי
הוא כוח פועל ויוצר ,אין לגלות אחיזה
בנו .לא באה הגלות אלא מתוך השכחה,
מתוך "ונושנתם בארץ" ,כשאותה חדות
של צפייה פנימית בתבל ומלואה הופכת
להיות כדיוטגמא ישנה שאין בה חידוש.
אז קרובה הדרך לנפילה בחטא החמור מכל
 עבודה זרה ,הכחשת נוכחותו החובקת כלשל ה' יתברך.
מתוך כך ,מבינים אנו כי "שמע ישראל"
נתונה בתווך  -והיא סוד הזיכרון .באמירת
שמע שבכל יום ויום ,אנו חוזרים אל
מעמד הר סיני .הן זוהי חובת הכוונה
שבפסוק ראשון :שהקב"ה אחד בשבעה
רקיעים ,בארץ ובד' רוחות השמים .לשוב
אל הקריעה שביסוד המציאות ,לבקש את

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות
ואירועים ,למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל

shilo_b@ 017.net.il ,02-9973875
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התשוקה לבית המקדש,
לבית ה' בראש ההרים ,לכהנים בעבודתם,
ללויים בשירם וישראל במעמדם,
מקימה בכל יום מקדש עליון בנשמתו של כל יחיד.
התגלות רוח הקודש בישראל לא רחוקה היא,
ויוכל להיות ,שפתאום יבוא אל היכלו האדון
אשר אנו מבקשים ומלאך הברית אשר אנו חפצים,
ואז ייבנה בית המקדש במהרה בימינו.
(הרב קוק ,אגרות הראי"ה ד' ,כ"ד)
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

ט"ו באב  -כרמים בשילה

על הפרשה ואתחנן  -שבת נחמו
הרב יהושע שפירא  -ראש ישיבת רמת גן
וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

בזיכרון סוד הגאולה

פ

רשת ואתחנן משיבה אותנו אל
מעמד הר סיני ומעניקה לנו את
הפרשיה הראשונה של קריאת
שמע .יחד עם זאת פסוקיה מתווים את דרך
הייסורים והגאולה שעתידה כנסת ישראל
לעבור במשך הדורות הבאים ,פסוקים
קשים הנקראים מדי שנה בשנה בתשעה
באב  -שיהפך לנו לששון ולשמחהּ" :כִי
תֹולִיד ּבָנ ִים ּובְנ ֵי בָנ ִים ,ו ְנֹוׁשַנ ְּתֶם ָּבאֶָרץ...
וְהֵפִיץ ה' ֶא ְתכ ֶםָּ ,ב ַעּמִים ,ו ְנ ִׁשְ אְַרּתֶםְ ,מתֵי
ׁשּמָה"
ִמ ְסּפָרּ ,בַּגֹוי ִם ,אֲׁשֶ ר י ְנ ַהֵג ה' ֶא ְתכ ֶם ָ
(דברים ד' כ"ה ,כ"ז) .הקב"ה גולל אור מפני
חושך וחושך מפני אור .בפרשה הזו האור
והחושך תכופים זה לזה ,כמעט ללא רווח
להתבונן ביניהם .כי אכן כרוכים הדברים
זה בזה ,הפסגה הרמה של מעמד הר סיני
ועומק אפלת הגלות ,אינם אלא שני צדדיו
של מטבע אחד.
תוקף עניינו של מעמד הר סיני ,הוא
כלשון רש"י" :כשנתן הקב"ה את התורה
פתח להם שבעה רקיעים ,וכשם שקרע
את העליונים כך קרע את התחתונים -
וראו שהוא יחידי .לכך נאמר :אתה הראת
לדעת" .סתום הוא העולם ,ואין פשר לכל
אשר בו .מאין באנו ולאן אנו הולכים ,מה
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
19:04
20:19

שכם
19:10
20:20

טעם הצרות המתרגשות ובאות ,וכיצד
מאירות מתוכן ישועות לפתע פתאום,
מהות הנהגת העולם בכללה  -מלשון
העלם  -נעלמת מאתנו .כשמבקש אדם
לעמוד על המופלא ממנו ,הרי הוא נושא
עיניו למרום מתוך בקשה ותהיה .אך
השמים חלקים ואטומים ,אינם מספקים
אף רמז ,לפעמים גם מוליכים שולל את
התועה בנבכיהם .וכך שמים מעל שמים,
שבעה רקיעים ,אין פתרון למבוכה אלא
לנוכח גילוי מציאותו יתברך " -וראו
שהוא יחידי" .התורה ,שנחצבה מן השעה
הגדולה הזו ,היא תמונת המציאות כפי
שהיא מתבררת באור פניו יתברך .היא
מפלסת את הדרך ,מבררת את הספקות,
מאירה לפני ההולכים בחושך איך באמת
הוא יתברך יחידי בכל.
אחת מן הזכירות שאנו מחויבים בהן
מדי יום ביומו ,היא זכירת מעמד הר סיני:
ּׁשמֶר לְָך ּוׁשְ מֹר נ ַפְׁשְ ָך ְמאֹדּ ,פֶן ּתִׁשְ ּכַח
"ַרק הִ ָ
אֶת הַ ְּדבִָרים אֲׁשֶ ר ָראּו עֵינ ֶיָך ּופֶן י ָסּורּו
ִמ ְּל ָבבְָךּ ,כֹל ,יְמֵי ַחּי ֶיָך ...יֹום ,אֲׁשֶ ר ָעמְַד ָּת
ִלפְנ ֵי ה' אֱֹלקיָך ְּבחֵֹרב" (שם ,שם ,ט‘  -י‘).
יום אחד ויחיד הוא ,שבו עמדנו כולנו לפני

תל אביב חיפה
19:12
19:20
20:23
20:22
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חברון
19:18
20:20

באר–שבע
19:20
20:19

סיפורו של מקום שתי גדות לירדן

"א

ְעּבְָרה ּנ ָא ,וְאְֶראֶה אֶת הָאֶָרץ
הַּטֹובָהֲ ,אׁשֶרְּ ,ב ֵעבֶר הַּי ְַרּדֵן:
הָהָר הַּטֹוב הַּז ֶה ,וְהַ ְּל ָבנֹן...
ֲעלֵה ֹראׁש הַ ִּפ ְסּג ָה ,וְׂשָא עֵינ ֶיָך יָּמָה ו ְ ָצפֹנ ָה
וְתֵימָנ ָה ּומִז ְָרחָה ּוְראֵה ְבעֵינ ֶיָךּ :כִי ֹלא ַת ֲעבֹר,
אֶת הַּי ְַרּדֵן הַּז ֶה( ".דברים ג' ,כ"ה ,כ"ז) משה
מתחנן לפני ריבונו של עולם שיתיר לו
לעבור את הירדן אל ארץ כנען .על פי
דברים אלה נראה שהירדן חוצץ בין שתי
יחידות שונות  -המזרחית והמערבית.
יחידת השטח המזרחית היא היחידה
בה התנחלו השבטים :גד ,ראובן וחצי
שבט המנשה .היחידה המערבית אליה
צופה משה בכמיהה גדולה היא :כנען.
על פי הכתוב בספר במדבר (ל"ד ,ב',
י"ב) כנען היא יחידה מנהלית ידועה
שגבולותיה ברורים ,גבולה המזרחי
של "כנען" עובר בירדן עד "ים הערבה"
הוא ים המלח" - .צַו אֶת ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵל,
ו ְ ָאמְַר ָּת ֲא ֵלהֶם ...זֹאת הָאֶָרץֲ ,אׁשֶר ִּתּפֹל ָלכ ֶם
ּבְנ ַ ֲחלָה ,אֶֶרץ ּכְנ ַעַןִ ,לג ְבֹֻלתֶיהָ ...וְי ַָרד הַּגְבּול
הַּי ְַרּדֵנ ָה ,וְהָיּו תֹו ְצאֹתָיו י ָם הַ ֶּמלַח ,זֹאת ִּתהְי ֶה
ָלכ ֶם הָאֶָרץ ִלג ְבֹֻלתֶיהָָ ,סבִיב"
על פי ניתוח מקורות מצריים
מהתקופה הכנענית המאוחרת (מאה
 13לפנה"ס) עולה תמונה מעניינת
ובה מוצגת פרובינציה מצרית ששמה
"כנען" .כנראה שיחידה זו הייתה
מוכרת וידועה גם לבני ישראל ועל כן
הציווי הוא על "ארץ כנען לגבולותיה".
שטחה של פרובינציה זו כולל את
גבולותיה הצפוניים והדרומיים של ארץ

נהר הירדן

כנען ,שבני ישראל מצטווים
לכבוש עם כניסתם לארץ.
השם "כנען" מוכר כבר
מהמאה ה– 18לפנה"ס
בתעודות מארכיון של העיר
מארי (באזור עיראק של
היום) .בתעודות מוזכרים
"כנענים" ככינוי אתני לעם
היושב בכנען .כאמור,
משה עומד בעבר המזרחי
של הירדן ומתאווה לעבור
לארץ כנען ,כלומר כנען
אינה כוללת את עבר הירדן
המזרחי .בתנ"ך ישנם מספר מקומות
בהם בא לידי ביטוי ההבדל במעמד
בין עבר הירדן המזרחי לבין כנען,
לדוגמא :בבניית המזבח בעבר הירדן
על ידי שבטי עבר הירדן המזרחי נאמר:
"אֶל מּול אֶֶרץ ּכְנ ַעַן אֶל ּגְלִילֹות הַּי ְַרּדֵן ,אֶל
ֵעבֶר ּבְנ ֵי יִׂשְָראֵלִ ...מּׁשִֹלהֲ ,אׁשֶר ְּבאֶֶרץ ּכְנ ָעַן
ָל ֶלכ ֶת אֶל אֶֶרץ הַּגִ ְלעָד" (יהושע ט' ,י"א).
ועוד" :וְאִם ֹלא ִמ ְּד ָאג ָה ִמּדָבָרָ ,עׂשִינּו
אֶת זֹאת לֵאמֹרָ :מחָר ,יֹאמְרּו בְנ ֵיכ ֶם ְלבָנ ֵינּו
לֵאמֹר ,מַה ָּלכ ֶם ,וְלַה' אֱֹלקי יִׂשְָראֵלּ .וג ְבּול
נָתַן ה' ּבֵינ ֵנּו ּובֵינ ֵיכ ֶם ּבְנ ֵי ְראּובֵן ּובְנ ֵי ג ָד,
חלֶקּ ,בַה'( "...פסוקים
אֶת הַּי ְַרּדֵן אֵין ָלכ ֶם ֵ
כ"ד  -כ"ה) .משמעות הדברים עד כה
שהירדן מהווה גבול בין כנען לבין עבר
הירדן המזרחי ועל כן נולד החשש שלא
יהיה קשר בין השבטים ,דבר שיכול
ליצור משבר גדול בעבודת ה' .בחינת
הממצא הארכיאולוגי מעבר הירדן

מבט להתיישבות
הגרעין באריאל
בואו להיות שותפים

ב

השומרון,
בירת
אריאל,
מתקיימת כבר שנים רבות
קהילה חמה מיוחדת ומגוונת
הכוללת בתוכה צעירים ,מבוגרים,
ותיקים ועולים חדשים .מעבר לחברות
ולערבות ההדדית המאפיינת את
קהילתנו ,חברי הקהילה פעילים
במספר רב של תחומים פנימה ,לתוך
הקהילה ,והחוצה אל כלל הציבור
באריאל.
בתחומי התרבות אנו מקיימים מגוון
גדול של פעילויות ,מפגשי קהילה ,ערבי
ר"ח לנשים ,אירועים בחגים ,שיעורים
תורניים ,סעודות משותפות ,פעילויות
וחוגים לילדים ,נוער ומבוגרים .אנו
רואים שליחות בהשתלבות במוסדות
הדתיים הקיימים בעיר ולאפשר לכל
מי שמעוניין בתורה ובמסורת ,לקבלה
באופן הטוב ביותר .הגנים הדתיים
ובי"ס "אור זבולון" בעיר נחשבים
לאיכותיים מאד ,משלבים תורה עם
דרך ארץ ,ושמים לעצמם למטרה לתת
מענה לכל ילד על פי צרכיו ויכולותיו

ברוח "עם ישראל ,תורת ישראל וארץ
ישראל" .בשיתוף המתנ"ס וארגון OU
הקמנו את "הבית בכיכר"  -בית יהודי
המאפשר גישה נעימה וידידותית
לעולם היהדות ,במסגרתו מתקיימים
שיעורים וסדנאות כמעט מדי ערב.
בתחומי החסד מתקיימת פעילות
ענפה במסגרתה הקמנו מרכז ציוד
למשפחות נזקקות ,גמ"ח יולדות,
יעוץ מקצועי וחלוקת מזון לנזקקים
ועוד היד נטויה .בעיר אריאל אין ועדות
קבלה והמקום פתוח לכולם .לצד
השירותים העירוניים כראוי לעיר המחוז
ואפשרויות התעסוקה המגוונות ,אריאל
מציעה הזדמנות לשותפות אמיתית
בין כל חלקי העם ופתיחות לעשייה
וליצירה של כל מי שיש בלבם אמונה.
בואו להיות שותפים בבניין אריאל! #
לפרטים נעמה:
052-8410749 ,03-9067418
אבי052-2632657 :
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הייתה משותפת ליושבים משני עברי
הירדן וזאת משום שמדובר על אותו
עם .בשלב זה הירדן כבר לא משמש או
מהווה גבול.
ל"כנען" ישנם פירושים רבים חלקם
מסתמך על שפות עתיקות כמו אכדית
וחיתית .ניתן לעמוד על הבדל עקרוני
בין שמה של הארץ טרם ההתנחלות -
כנען ,לשמה לאחר ההתנחלות וראשית
המלוכה  -ישראל .עיון בסיפור נח
ובניו מסביר את משמעות השם כנען -
עבדות וכניעה .לפני ההתנחלות מצווים
בני ישראל להיכנס לכנען ולכובשה
ומשה רואה אותה מרחוק ואליה הוא
משתוקק .בנקודת זמן זו חבל ארץ
זה הוא בגדר "כנען" (כנוע) ועל כן
בני ישראל כובשים ומתנחלים בה.
וכשהממלכה מתייצבת והתיישבות
בני ישראל בארץ היא עובדה מוגמרת
הופך שמה ל"ישראל" ,בשם זה טמונה
עצמתו של העם שיושב בארץ  -מלשון
שררה ,ישרות וגדלות .משמעות כזאת
יכולים רק בני ישראל לצקת לארץ
עליה הם יושבים ועליה הם נלחמים
וזאת דרך התנהגותם המוסרית .בשלב
זה כבר אין הבדל בין שני עברי הירדן
 המשמעות שנתנו בני ישראל למקוםמתאימה גם לצד המזרחי.
בכוחנו גם היום לצקת את התוכן
ולקבוע את ייעודה ומעמדה של הארץ
וזאת בהליכה בדרכי הישרות ובהכרה
בגדלות שיש בנו כעם סגולה# .

המזרחי מצפון לים המלח מצביע על
קשר תרבותי בין שני עברי הירדן דבר
המלמד על מוצא משותף של יושבי שני
עברי הירדן .ע"פ זה הירדן לא מהווה
גבול כלל .בעבר הירדן המזרחי נמצאו
אתרים מעטים מתקופת הכנענית
המאוחרת וראשית ההתיישבות בשטח
מתוארכת לסוף התקופה בדיוק כמו
המודל המוצע בהר המרכזי של עבר
הירדן המערבי .הקשר בין שני עברי
הירדן בא לידי ביטוי בדמיון שבין כלי
חרס והממצאים הארכיטקטוניים
שנמצאו בעבר המזרחי לפרטים הללו
שנמצאו בעבר הירדן המערבי ,בעיקר
בחבל ההררי של כנען .ניתן לסכם
ולומר שבתקופה טרם הכניסה לארץ,
הירדן אכן היווה נקודת גבול בין כנען
לעבר הירדן המזרחי ,אך לאחר הכניסה
לארץ ועם ההתנחלות נראה שהתרבות

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

שוכחים
לא
אנו
תורמים קונים ומקבלים
במבצעי קיץ תשס"ז  2007במחירים מדהימים על תיקי איכות גוש קטיף והשומרון
› הסט הפשוט
 .1תיק צד פאוץ'  .2 ₪25תיק ילקוט גב מעוצב  .3 ₪40תיק
איכותי גדול  36ליטר  ₪70כל התיקים ביחד במבצע ₪125
בנוסף שי שרוך לנייד
הסט האיכותי €

 .1תיק צד גדול סטודנט  .2 ₪35תיק גב ילקוט הכתום
החדש חזק ואיכותי  .3 ₪65תיק שק גב 57 ,ליטר ₪85 ,כל
התיקים ביחד במבצע  ₪160בנוסף שי שרוך לנייד
› הסט הגדול

 .1תיק איכותי גדול  36ליטר  .2 ₪70תיק גב מזוודה 55 ,ליטר₪80 ,
 .3תיק ענק  85ליטר  ₪180כל התיקים ביחד במבצע  ₪310ובנוסף
שי תיק צד פאוץ'

ומבצע ענק על  3הסטים ביחד ₪540

בלבד!

ההכנסות קודש להמשך המאבק ,המחיר אינו כולל דמי משלוח,
צבעי התמונות להמחשה בלבד ,המבצע עד גמר המלאי

להזמנות052-5666947 :
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לב%עלי5
הנסטוחה
תעודת דנט
 10%הנ
בי גוש קטיף וצפון חה לתושב
השומרון
בחסות:

מועצת יש"ע

תא כתום

חדשות ישע
חנינה למפגינים נגד הגירוש
יחד עם יש"ע המתחדשת ,ארגון "חוננו" וח"כ
אורי אריאל פועלים בחודשים האחרונים
לקדם הצעת חוק שתביא למחיקת כל ההליכים
והרישומים הפליליים שניתנו למתנגדי הגירוש.
בשבוע שעבר המאבק הזה נחל ניצחון ראשון
כשהכנסת ,בתמיכת הממשלה ,אישרה בקריאה
טרומית שתי הצעות חוק בעניין שהגישו ראובן
ריבלין (ליכוד) ,עמירה דותן (קדימה) ,יצחק לוי
(איחוד לאומי) וקולט אביטל (עבודה) .ההצעות
קובעות כי "יופסקו לאלתר ההליכים הפליליים
נגד כל מי שהורשע בעבירה על רקע יישום
תוכנית ההתנתקות ובלבד שלא היה במעשיו
סכנה ממשית לחיי אדם" .עם השלמת הליכי
החקיקה תיקים רבים ייסגרו ,חקירות יסתיימו
והרישום הפלילי במשטרה יימחק .בין היתר
יקבלו חנינה כל בני הנוער המשוב"חים ששהו
בגוש קטיף ,וחוסמי כבישים שלא סיכנו חיי
אדם# .

מאז ימי המאבק בגוש קטיף ובצפון שומרון
ישנם רבים שמסתובבים בלי בית של קבע אבל
עם תיק פלילי במשטרה וכתבי אישום הנידונים
בבתי משפט .לא מעט פעמים מואשמים
האנשים על דברים פעוטים וזאת במגמה של
המשטרה והפרקליטות להשתמש ברישום
פלילי ככלי הפחדה נגד אוהבי ארץ ישראל
שבמסירות נפש נאבקו למנוע את הגירוש.
סך הכל נפתחו כ– 1600תיקים פלילים במהלך
הגירוש ,מחציתם עדיין פתוחים.
שנתיים עברו מאז חורבן היישובים ,מדינת
ישראל שכחה אמנם את המגורשים ללא פרנסה
ללא כבוד וללא בית ,אבל "שכחה לשכוח" את
הרישום הפלילי במשטרה למבוגרים ,שלא
יכולים לקבל תעודת יושר מהמשטרה עבור
מקום העבודה ,ולבני הנוער רבים שנתקלו
בקשיים בגיוסם לצה"ל ,או אפילו בהתנדבות
למשמר האזרחי .ארגון זכויות האדם ביש"ע

חוזרים לכרמים בשילה
שילה" .החל מהשעה  18:00יתקיים במקום יריד
"מאכלי העדות" ,לצד דוכני מכירה ותצוגה,
לוליינים ומוקדי הפעלות מרתקים לילדים ולכל
המשפחה .ב– 20:00יתקיים במקום מופע הסיום
המרגש ובמרכזו השילוב המוסיקלי ,בין הזמר
אסף נגל ,וצמד האחים אודי ושחר אריאל בשירי
מאיר אריאל .ניתן להשיג כרטיסים משפחתיים
מוזלים בקופת האתר .הסעות ממוגנות בהרשמה
מראש ובתשלום מבנייני האומה ירושלים
ומרחבת עיריית פ"ת# .
לפרטים :מרכז אמנה1-800-260-240 :
תל שילה02-9942019 :
מזכירות שילה02-9940111 :

את ט"ו באב השנה מגיעים לחגוג בשילה
בעקבות אלקנה ושמואל הנביא .האירועים
החגיגיים יתקיימו ביום שני ט"ו באב תשס"ז
( )30.7.07בתל שילה.
החל מהשעה  15:00תתקיים פעילות לכל
המשפחה עם שלל אטרקציות ואפשרויות
לבילוי :סיורים מודרכים ,חזיון ודגם המשכן,
שחקני רחוב ,סדנאות יצירה ,סדנת קטורת,
סדנת דבורים ,דריכת ענבים בגת ואוהל מספרי
סיפורים .ניתן יהיה לקיים סיורי ספארי,
אוטובוס ,רכבים פרטיים ומיטיבי לכת .בסמוך,
ביישוב קידה יתקיימו עפיפוניאדה וסיורי טבע
עם ניסים קריספיל במסלולי "סובב גוש יישובי

עמונה צומחת מרכז מבקרים חדש בעמונה
שלאחר חנוכתו ,בסוף הקיץ ,יציע לקהל הרחב
מצגת אור– קולית על ההתיישבות באזור במהלך
ההיסטוריה היהודית ,תמונות מההתיישבות
המחודשת ביו"ש וממפעל החיים כיום וספרייה
בנושא ההתיישבות .בשבוע העבודה המרוכז
שהתקיים השבוע ,נפרץ גם שביל המכונה "שביל
ההתיישבות" .שביל זה מלווה לאורכו בשלטי
פסוקים והסברים המתארים את ההתיישבות
במקום מאז אברהם אבינו ועד לאנשי יש"ע
בימינו אנו.
במקום קיימות ברזיות ,סוכות גפנים ומדרגות
אבן שנבנו ע"י בני הנוער .בנוסף נבנתה כבר
לפני מס' חודשים תצפית ,והתיירים שיגיעו
למקום יוכלו לראות ביום טוב גם את ירדן,
החרמון וירושלים.
ביקור מסודר במקום ילווה במדריכים
שיספרו על הקמת עמונה  -המאחז הראשון
ביש"ע ,עדויות על הרס הבתים ביישוב לפני
כשנה וחצי וסיפורים היסטוריים# .

היישוב שהפך לסמל במאבק על ההתיישבות
מקים בימים אלו מרכז מבקרים חדש" :עמונה
צומחת" .מקימי המקום שואפים להפוך אותו
שילמד על תולדות ההתיישבות
ֵ
למרכז חינוכי
החלוצית ביש"ע.
הפרויקט המדובר משותף לעפרה ולעמונה
ומי שעובדים בשבועות האחרונים קשה על
ההקמה הם נוער עופרה לצד אנשי עמונה ,אשר
בונים את מרכז המבקרים מהמסד ועד הטפחות
בידיים .אנשי מקצוע מבוגרים מסייעים להם.
במהלך השבוע האחרון נבנה מרכז המבקרים

מחיר מיוחד
לקוראי יש"ע שלנו

₪120
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ובנוסף ,שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!
להשיג בטל'
02-9973875

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
4

יש"עמדה

עוזבים לשנה  -מרביתם מיו"ש .עד שנת  2000היו
רוב העוזבים נוצרים ומאז  2000רוב העוזבים הם
מוסלמים .המגמה התגברה לאחר ניצחון החמאס
בבחירות  2006ועוד יותר עם פרוץ הקרבות בין
חמאס לפתח' .היקף ההגירה מוריד את שיעור
גידול האוכלוסין ביו"ש (סך הלידות פחות שיעור
פטירה ושיעור ההגירה השלילית) מתחת לשיעור
הגידול היהודי בישראל הקטנה.
אצלנו לעומת זאת המגמה הפוכה! יהודים
מגיעים ועולים לארץ מארה"ב ומקנדה 3,200 :עולים
מארה"ב ומקנדה ב– ,2006מרביתם צעירים .גידול
של  5-10%צפוי ב– ,2007לאחר גידול שנתי שיטתי מ–
 .2002פוטנציאל העלייה השנתי מצפון אמריקה הוא
 10,000כפועל יוצא של הרחבה דרמטית של תשתית
החינוך היהודי–הציוני בקהילה האורתודוכסית–
מודרנית בארה"ב ובקנדה .המגמה של ירידה בילודה
הערבית היא חלק ממגמת ירידה כוללת בשיעור
הפריון בחברה המוסלמית .על מגמת הירידה ביו"ש
אפשר ללמוד מהירידה בירדן מ– 8ילדים לאישה
לפני  25שנים לפחות מ– 3ילדים ב– .2006במצרים
ובאיראן שיעור הפריון עמד לפני חצי יובל שנים על

כן ירבה וכן יפרוץ
 10ילדים לאישה .כיום שיעור הפריון המצרי הוא
פחות מ– 2.5ובאיראן הוא הצטמק ל–1.98
בצוות הישראלי–אמריקאי למחקרים דמוגרפיים
אמרו השבוע שמספר ערביי יו"ש עומד על  1.5מיליון
ולא  2.5מיליון ("ניפוח" של  .)70%הנתון חושב לפי
תיעוד לידות ,פטירות והגירה ולאור לקויים מבניים
מהותיים של נתוני מפקד האוכלוסין הפלסטיני מ–
 ,1997שהתקבלו ללא בדיקה ע"י הממסד הדמוגרפי
בישראל (לדוגמא ,הנחות לידה והגירה המופרכות
מדי שנה ע"י נתונים מתועדים ,ספירת תושבים
הנעדרים למעלה משנה ,וכו').
ולנוכח המספרים ההולכים וקטנים בצד הערבי
פרסם לאחרונה משרד הפנים נתונים עדכניים
על ההתיישבות ביהודה ושומרון מהם עולה כי
אוכלוסיית המתיישבים גדלה השנה בכ–5.5
אחוזים השנה ובסך הכל בכ– 14,000איש .על פי
הנתונים מונה היום האוכלוסייה היהודית ביהודה
ושומרון כ– 275,000תושבים ,יש לציין שנתוני
משרד הפנים מפגרים אחר המספר האמיתי
המתקרב ל–  300,000איש ביהודה ושומרון .הגידול
קיים כמעט בכל היישובים והרשויות  -חילונים דתיים
וחרדים ,מבודדים ובגושי התיישבות.
זהו צו השעה .תקופת קיץ ,החופש הגדול .זה
הזמן להצטרף למפעל ההתיישבות ,לצאת ולבדוק
את האופציות המוצעות במרחבי ארצנו ,במגוון של
צורות התיישבות .עיר ,קיבוץ ,מושב ,ישוב ,מאחז.
לא משנה איך ,העיקר להגיע ,לבוא להתגורר ,לחזק
ולעבות את ההתיישבות .לנטוע שורשים  -במלוא
מובן המילה .כל ישראלי שעובר ,כל משפחה
שמגיעה ליהודה ושומרון ,יוצרים חוסן לאומי
למתיישבים בפרט ולמדינת ישראל בכלל ,ובנוסף
לכך הופכים את רעיון מסירת חלקי המולדת
לאויבינו לבלתי מעשי .כל עולה חדש שמגיע
לנתב"ג ונוסע לביתו בעפרה ,בגוש עציון ,באריאל,
בבית יתיר או בהר–ברכה אומר אמירה חד–משמעית
לכלל אומות העולם ולציבור הערבי (שע"פ המחקר
שלמעלה ההולך ופוחת) אנחנו כאן .ובזכות .אנחנו
כאן בארץ מולדתנו .אנחנו שבים הביתה ואנחנו
כאן כדי להישאר .לנצח .למרות הצרות ולמרות
המשברים ולמרות כל האיומים .כאשר יענו אותו  -כן
ירבה וכן יפרוץ# .

מצדדי עקירת ישובים נוהגים לנופף בטיעון
הדמוגרפי הפועל ,לטענתם ,לרעתנו .בשם ה"מאזן
הדמוגרפי" הם מפחידים את עצמם ואת הציבור
ממדינה דו–לאומית .הם קוראים ל"היפרדות"
מהפלסטינים תוך התעלמות מההשלכות החמורות
לביטחונה וקיומה של המדינה ,ותומכים בבניית גדר
הפרדה סביב ישראל הקטנה' .הבעיה הדמוגרפית'
מהווה טיעון מרכזי בתמיכה בהחרבת יישובים ,גירוש
מאות אלפי בני אדם ,ונטישת חבלי מולדת ששוחררו
בדם רב .מסתבר שטענות לחוד ומציאות לחוד.
"הצוות האמריקאי–ישראלי למחקרים דמוגרפים"
מפרסם השבוע נתונים מעניינים שמהם עולה כי
המגמה הדמוגרפית כמעט הפוכה ממה שנוהג
לטעון השמאל והממסד האקדמי החוקר את
הנושא .השורה התחתונה  -מצבנו טוב בהרבה
ממה שרבים סבורים בעקבות שנים של ניסיון
להנחיל את מנטרת "האיום הדמוגרפי".
חבר הצוות ,החוקר יורם אטינגר ,החבר במליאת
יש"ע המתחדשת ,הציג השבוע מגמת ירידה בפריון
הערבי והתייצבות המומנטום הדמוגרפי היהודי,
זאת ,בניגוד לתחזיות הממסד הדמוגרפי בישראל.
אחוז הלידות היהודיות מסה"כ הלידות בתוך ישראל
הקטנה ("הקו הירוק") היה  69%בשנת 1995
( 80,400ילדים יהודים שבאו לעולם) ,עלה ל–74%
ב– 109,000( 2006לידות) וממשיך לעלות ל–75.5%
בארבעת החדשים הראשונים ב– .2007מספר הלידות
הערביות ב– 2007נמוך מדי חודש בהשוואה לחודש
המקביל בשנת  .2006מפער פריון של  6ילדים
לאישה לטובת המגזר הערבי ב– ,1969מצטמצם
הפער ב– 2006ל– 0.8ילד ,וממשיך להצטמצם
ב– .2007בעוד שההתאמה בין מספר הילדים לבין
רמת ההשכלה וההכנסה הגבוהה במגזר הערבי ,היא
נמוכה מאד  -ולעתים אף לא קיימת  -במגזר היהודי.
במקביל לכל אלו נמשכת מגמת ההגירה השלילית
(יציאה לחו"ל דרך המעברים הבינלאומיים) מיו"ש
ומעזה ,שהוצנעה ע"י הממסד הדמוגרפי בישראל.
היקף ההגירה השלילית–נטו היה כ– 15,000לשנה ב–
( 2006לפי תיעוד יומי של משטרת הגבולות) בנוסף
ל– 10,500שעזבו דרך מעבר רפיח (לפי תיעוד יומי של
הפקחים האירופאים) .הממוצע השנתי של ההגירה
השלילית–נטו ,מאז  ,1950הוא למעלה מ–10,000
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בשם אמרם
חיים נחמן ביאליק

"אין הצלה לישראל
חוץ מארץ ישראל"
חיים נחמן ביאליק נולד בשנת תרל"ג
( )1873מגדולי המשוררים העבריים
בעת החדשה ,סופר ,מתרגם ועורך
שהשפיע רבות על התרבות היהודית
המודרנית .זכה לכינוי "המשורר
הלאומי" .נפטר לפני  73שנים בכ"א
תמוז תרצ"ד (.)1934
בהיסטוריה
הראשונה
"ופעם
הולכים אנו היהודים לכבוש לנו מולדת
בדרך חדשה לגמרי .בלי רמיה ושפתי
שקר הולכים אנו לארצנו .בלי להסתיר
את זכותנו ההיסטורית ,בלי חפות על
זיקתנו לארצנו  -בשגם לא היתה עדיין
בהיסטוריה שלנו אפילו עשרת–שנים
אחת ,שבה הסתלק העם היהודי מארץ
ישראל ומשך את ידו הימנה .אנחנו
שבים לארץ–ישראל ,ובלבנו הכוונות

היותר כנות וישרות .אנחנו באים שמה
לא לשם בקשת עושר ורכוש ,ולא
לשם חיי בטלה ...זהו הכרח היסטורי.
אין הצלה לישראל חוץ מארץ–ישראל.
מצבם של בני ישראל בכל העולם
נעשה איום ונורא ,וסופו ללכת הלוך
כבר באותה שעה שיצאו בני ישראל
מארץ–ישראל התחילו שבים אליה ,כי
כך היא דרך נדודיהם של ישראל :היא
מתחילה מארץ–ישראל ומסתיימת בה!
הלכנו מן המזרח אל הדרום ,מהדרום
אל הצפון ,ומן הצפון שוב אל המזרח:
הרינו הולכים ושבים לארץ–ישראל# ".
(מתוך הרצאה בקובנה ,אלול תר"ץ)

ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך

המוציא לאור:

בח' באב יום ההולדת
ה– 53של אחינו יהונתן
פולארד כבר  7918ימים
בכלא האמריקאי ומצבו
קשה ביותר עד מתי?!

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

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
דרור חמאווי
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

השבוע שהיה
י"ד  -כ' אב

י"ד אב
תשס"ג :מחבל מתאבד מפוצץ עצמו
בתחנת אוטובוס ליד העיר אריאל.
בפיגוע נרצח ארז הרשקוביץ הי"ד בן 18
מאלון מורה וצעיר נוסף נפצע אנושות.
תשס"ה :ערב שבת ,רוב יישובי הגוש
כבר נעקרו מתושביהם ,המגרשים
לא מוותרים על יום שישי ולמרות
ההבטחות עוקרים את היישוב גדיד.
תוך כדי הגירוש נורית אש צלפים לעבר
השוהים בגדיד .במקביל מתחיל שלב
הריסת הבתים בכרם עצמונה.
ט"ו אב
תשכ"ט :הוקם הקיבוץ הדתי ראש
צורים הנקרא על שם הקיבוץ ששכן
במקום לפני מלחמת השחרור.
תשל"ח :הוקם היישוב כפר תפוח
שבמרכז השומרון על ידי גרעין של
צעירים ממושב ברקת.
תשל"ט :הוקם היישוב בית יתיר
(מצודות יהודה) שבדרום הר חברון.
תש"מ :הוקם היישוב גבעון החדשה
ליד ירושלים .בין תושביו קבוצה גדולה
של עולים מברית המועצות לשעבר.
תשמ"ב :הוקם היישוב נווה דניאל
שבגוש עציון .היישוב הוקם על אדמות
שנרכשו ע"י קק"ל עוד בשנות ה–.40
תשס"ה :שבת קודש 4 .יישובים נותרו
על תילם והתושבים נשארים ומקבלים
את השבת האחרונה והכואבת בגוש.
ט"ז אב
תשס"א :בפיגוע ירי בכביש בין קרני

שומרון לאלפי מנשה נרצחת תחיה
בלומברג הי"ד בת  40מקרנ"ש .תחיה,
אם לחמישה בחודש החמישי להריונה.
בעלה ובתה בת ה– 14נפצעים בפיגוע.
תשס"ה :גירוש תושבי עצמונה ואלי
סיני שעלו לגוש לאחר גירושם מסיני.
היישובים שליו וקטיף נעקרים לאחר
טקסי פרידה עצובים וכואבים.
י"ז אב
תשנ"ה :הצבעה בממשלה על עוד
אחד מההסכמים עם הרשות" ,אוסלו
ב'" .השרים אהוד ברק ושמעון שטרית
נמנעים בהצבעה .גונן שגב מצביע נגד.
תשס"ב :במארב ירי של מחבלים
בצומת זיף בכביש המחבר בין היישוב
כרמל לחברון נרצח סמ"ר אלעזר ליבוביץ
הי"ד תושב חברון .המחבלים יורים על
רכב נוסף ורוצחים שלושה מבני משפחת
דיקשטיין :האב יוסף אשתו חנה ובנם
הקטן שובאל בן התשע .הזוג דיקשטיין
משאירים אחריהם תשעה יתומים.
תשס"ה :נצרים ,היישוב האחרון לעקירה.
המקום שהפך לסמל של התמודדות
יום–יומית אל מול הטרור הרצחני נעקר
בפרידה מרגשת של התושבים שבמהלכו
מנורת בית הכנסת נלקחת עם שיירת
התושבים היוצאת מהיישוב.
י"ח אב
תשס"ה :תושבי היישובים חומש ושאנור
שבצפון השומרון מגורשים ,ובכך נופל
מעוז ההתנגדות האחרון של הגירוש# .

שיווק ישראלי

הפקות ומוצרי פרסום

רגע לפני שאתם מפיקים מוצר עבור מחזור בי"ס ,הפלוגה בצבא,
הקייטנה ,מוסד הלימוד או הסניף שלכם ,תתקשרו אלינו ,ונציע
לכם מבחר מוצרים איכותיים של מיטב החברות במחירים
אטרקטיביים!

בין המוצרים:
חולצות עם הדפס  #כובעים
עם הדפס  /רקמה  #פליזים
עם רקמה  /הדפס  #תיקים
מכל הגדלים והסוגים עם
הדפס  /רקמה  #פנסי לידר
עם הדפס  #טרמוסים
 #מארזי דיסקים ועוד...

תקנו יותר תשלמו פחות!  #הזמנה מעל  100פריטים

לפרטים052-5666947 ,052-8903906 :
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מבט של הנוער
תקשורת,
בואו נדבר
על זה
אריאל קינן |  | 17פתח–תקווה

תקשורת לשם שמים
היא יכולה לפגוע באנשים.
בדיוק בשביל זה קמו עיתונים דתיים
וכלי תקשורת ימניים ,ובעיקר אנשי
תקשורת ואמת ,שבאים בשליחות
עליונה במטרה למסד את רעיון הצדק
התקשורתי .אבל ,חשוב שנתבונן היטב
ונשאל ,האם הרעיון הזה לא פוספס?
האם כלי התקשורת שבנינו לעצמנו
מגיעים למטרה שלהם ומוכיחים את
עצמם? כלי התקשורת האמוניים
צריכים לשמש כסמן ליושר ,לאמת,
להישענות על הערכים שמבוססים
על התורה ,להישמר מלשון הרע
ולייצג נאמנה את הערכים על מנת
ליצור איזון וכוח כנגד לתקשורת
החילונית .תקשורת כזו ,שתדע לייצג
ערכי אמת ומאידך לדבר לליבו של קהל
רחב ככל האפשר היא הנחוצה ביותר ויש
להשקיע את מרב המשאבים לקיומה# .

התקשורת השפיעה רבות על עיצוב
התודעה ההיסטורית במאה האחרונה.
המידע המהיר באינטרנט ,החדשות
מדי שעה ברדיו ובטלוויזיה והכותרות
הזועקות אלינו מדוכן העיתונים,
מכניסים אותנו לקצב חיים ולמודעות
גבוהים יותר מאלה שהיו פה פעם.
אומנם ,יש נקודות זכות רבות
בתקשורת ,זה ברור לכולם .אבל האם
כל התועלת שבדבר שווה את הרגע בו
מתבצעת הטיה תקשורתית נגד מגזר
כלשהו ,או נגד קבוצת אנשים? האם אנו
מסוגלים ליהנות מכלי עוצמתי שכזה גם
בשעה שהוא מסית נגד התורה והארץ?
האם עלינו להתחבר אליו גם כשהוא
אומר כן להתנתקות מבלי להסתיר את
מגמתיותו? התקשורת היא כוח מסוכן
מאוד ואסור לעצום עיניים ולהגיד שזה
לא נורא כי ראינו במשך השנים עד כמה

לוח תפארת ישראל
ד

יגי

טלי

מ

מוח

שב

בקרו באתר האינטרנט
החדש של מועצת יש"ע

חובה בכל בית כנ
052–3765270סת
שמעון:
www.si–or.com
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ילדים שלנו
זהה את המקום

שלום ילדים יקרים! בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה .כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו
באהבה רבה ,צוות העלון
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים.

פתרון החידה משבוע שעבר :בית הכנסת העתיק בעזה.
אחד האתרים ההיסטוריים החשובים שנתגלו ברצועת עזה .לפני כ–1500
שנה הוקם בעיר עזה מיומס (עזה ים) ,בית הכנסת הגדול של העיר על ידי
הקהילה שהתיישבה במקום דווקא בזמן שלטונו של הקיסר קונסטנטינוס
הגדול ,שציווה בעת עלייתו לשלטון ,בשנת  331לספירה ,לנקות את העיר
עזה מיהודים .היהודים לא נבהלו ובנחישות גדולה הרסו שוב ושוב את
היסודות שהקים קונסטנטינוס להקמת כנסייה .מאוחר יותר בנתה הקהילה
במקום ,בית כנסת גדול מאוד שכלל חמישה מרחבים ,בעוד ששאר בתי
הכנסת העתיקים בארץ ישראל כללו שלשה מפלסים בלבד .הגודל של בית
הכנסת העיד על עושרה הרב של הקהילה היהודית בעזה מיומס .פני בית הכנסת פונים למזרח,
לכיוון ירושלים .במרכז בית הכנסת נתגלה הציור של דוד המלך ,נעים זמירות ישראל ,אוחז נבל
בידו וסביבו חיות הפרא רוגעות לצלילי הנבל ,ולצידו של דוד מופיע שמו "דויד" באותיות עבריות.
הכתובת בלטינית היא של שמות התורמים שבנו את בית הכנסת .טרקטור גדול שעבד במקום
בשנת  ,1965במטרה להתחיל לחפור יסודות לקזינו ,חשף לפתע את יסודותיו ורצפת הפסיפס
של בית הכנסת הגדול של עזה.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :דעאל לזר מקרני שומרון מרגלית כהן מפסגות
ומשפ' בן יוסף מעפרה .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ט"ו אב .בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי
גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר  5454עלות משלוח  50אג'.
באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 15

ָרחֵל לְחָנָן" ,לַמָה ׁשֶֹלא ּתִָקימּו ּפֹה ְקבּוצַת עֲבֹוד ָה?"
חָנָן הִּב ִיט ּב ָה ּבִפְל ִיאָה " -מַה? ְקבּוצַת עֲבֹוד ָה?" ָרחֵל
ׁשלָנּוַּ .תאֲ ְספּו ּכַמָה
הִ ְמׁשִיכ ָהּ" :כ ֵןּ ,כָמֹונּו ּכְמֹו ּב ַ ְתקּופָה ֶ
חֶב ְֶר'ה ו ְ ָתצִיעּו אֶת עֲצְ ֵמכ ֶם לְעֶזְָרה ּבִבְנִיַית הַּבָסִיס וְהַּגֵָדר
ׁשמִילֹותֶיהָ ׁשֶל ָרחֵל ּפַעֲלּו
הַּמִַקיפָה אֹותֹו" .אֹוִריאֵל חָׁש ֶ
עַל חָנָן ּכְמֹו ֶקסֶם ,לְפֶתַע נְִדל ַק אֹור ּבְעֵינָיו וְנְִראֶה הָי ָה
ׁשמֹועַ אֶת
ׁשהִ ְסּפִיק ל ִ ְ
ׁשהַַרעֲיֹון ַמלְהִיב אֹותֹו .אְַך לִפְנֵי ֶ
ֶ
ְּתגּובָתֹוּ ,בָאָה הַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת וְסַחֲפָה אֹותָם ִמּׁשָם" .לָמָה
ׁשנַחֲתּו.
ׁשאַל אֹוִריאֵל ּכ ְ ֶ
הּוא ּכֹל ּכ ְָך הִ ְתלַהֵב ֵמהַַרעֲיֹון?" ָ
ׁשהֵם הָיּו זְקּוִקים ל ָה  -לְהִ ְתּיַיׁשֵב
"ּכ ִי זֹו ּב ְִדיּוק הַ ָתכְנִית ֶ
ּב ַ ּסֵתֶרּ ,בַּדֶל ֶת הַאֲחֹוִריתּ .ב ִ ְמקֹום לָלֶכ ֶת ּבְגָלּוי ּולְנַסֹות
ׁשעֹוד ּפַעַם יִגְרֹום לְעִימּות עִם הַּצָב ָא
לְהִ ְתּיַיׁשֵבּ ,דָב ָר ֶ
ׁשבּו חָנָן ּפֹוָרת וִיהּוד ָה עֶציֹון עַל
ּופִינּוי ֵמהַ ָּמקֹום ,חָ ְ
ׁשּבַהֶ ְמׁשְֵך ִּת ְתגֹוֵרר ּב ַ ָּמקֹום ,לְאַחַר
הַָקמַת ּפְלּוג ַת עֲבֹוד ָהֶ ,
ׁשאַף אֶחָד יְַרג ִיׁש ,יָקּום
ׁשּפָחֹות ּובְל ִי ֶ
ִמּכ ֵן ָתב ִיא אֶת הַ ִּמ ְ
ׁשאַף אֶחָד ֹלא יּוכ ַל לְעְַרעֵר עָל ָיו"" .אֵיז ֶה ַרעֲיֹון
יִׁשּוב ֶ
ְמעּול ֶה!" ָקָרא אֹוִריאֵל "נּו ,וְהֵם עָׂשּו אֶת ז ֶה?"
ׁשבּות ּדְב ִָרים
ׁשּבַהִ ְתּיַי ְ
"ֶרג ַעֶ ,רג ַעֹ .לא לָמְַד ָּת ּכְב ָר ֶ
לֹוְקחִים זְמַן?" חִיֵיְך ׁשּוב "ֹלא ּכּול ָם הִ ְסּכ ִימּו אִיתָם,
ּבְעֶצֶם הֵם הָיּו ּבְמִיעּוט .אֲב ָל הֵם הָיּו נְחּוׁשִים לְנַסֹות ּד ֶֶרְך
ׁשהַעֲלִיֹות אֵינָן ַמצְל ִיחֹות .הֵם הִצְל ִיחּו
אַחֶֶרתּ ,כְׁשֶָראּו ֶ
ׁשכ ְנֵעַ אֶת הַּקַּבְל ָן לְהַזְמִין ּפְלּוג ַת עֲבֹוד ָה ֵמאַנְׁשֵי ּגְַרעִין
לְ ַ
אֵלֹון מֹוֶרה ּכ ְֵדי לַעֲׂשֹות אֶת עֲבֹודֹות הַּג ִידּור ּבַּבָסִיס.
ּב ַ ְתחִיל ָה הֵם הִֵקימּו צְִריף ּבַּכְנִיסָה לַּבָסִיסּ ,בֹו ָראּו אֶת
ׂשמּו עַיִן עַל הַ ַמחֲנ ֶה הַּיְַרֵדנִי
ֵראׁשִית הַּיִׁשּוב .לְאַחַר ִמּכ ֵןָ ,
ׁשבְעַת הַ ִּמבְנִים
ׁש ִ
הַ ָּסמּוְך ,עֵין יַּבְרּודּ ,ובְלִּב ָם חָלְמּו ֶ
הַּנְטּוׁשִים ּבֹו יִהְיּו הַּבָתִים הִַראׁשֹונִים ּבַּיִׁשּוב .מִיֵדי יֹום
ׁשל ַי ִם לְהַר ּבַעַל–חָצֹור ,עָבְדּו ָקׁשֶה ּבְמֶז ֶג אֲוִיר
נ ָ ְסעּו מִירּו ָ
ּבְעֲיָיתִי ,הַּכֹל ּכ ְֵדי לְהַגְׁשִים אֶת הַ ָּתכְנִיתּ .בְמֶׁשְֶך ּכֹל אֹותָם
ׁשבּותּ ,כ ְֵדי
חֹודָׁשִים ,הֵם ֹלא ּד ִיּבְרּו מִיל ָה עַל הַהִ ְתּיַי ְ
ׁשאַל אֹוִריאֵל
ׁשֶֹלא יְגַּלּו אֶת ּכ ַוָונָתָם"ּ" .ומַה ָקָרה אָז?" ָ
ּבְעֵינַיִים ּבֹוְרקֹותּ" .בֹוא ּתְִראֶה ּבְעַצְמְָך" הֹוׁשִיט לֹו ׁשּוב
אֶת יָדֹו וְהַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת סַחֲפָה אֹותָם ִמּׁשָם.

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב אל תוך
תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו .מתברר לו שחזר
בזמן .הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי ,המספר לו כי הם
יוצאים למסע בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון
וחבל עזה .במסעם ,המתחיל בכותל המערבי ,הם עוברים
ביישובים שהוקמו בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום
כיפור .שוב ואוריאל מצטרפים אל קבוצת אנשים המנסה
לעלות ליישוב בשומרון אך נעצרת על ידי הצבא.
"אָז מַה הֵם ּבֶאֱמֶת עָׂשּו  -הֲֵרי ּכֹל ּפַעַם ּפִינּו אֹותָם?"
ׁשאַל אֹוִריאֵל אֶת ׁשּוב" .הֵם ּבֶאֱמֶת הָיּו ְמתּו ְסּכָל ִים
ָ
ׁשלֹונֹותָ ".אמַר ׁשּוב" .הָיּו ּכְב ָר ּכַּמָה ּגְַרעִינִים וְּכֹל
ֵמהַּכ ִ ְ
הַּזְמַן חִּפְׂשּו ְמקֹומֹות חֲדָׁשִים ּוְדָרכ ִים ְמתּוחְּכַמֹות ּכ ְֵדי
לַעֲלֹות עַל הַּקְַרַקע ּולְהִתְי ַּיׁשֵב .וְאָז הִג ִיעָה ּגְב ֶֶרת אַחַת
ׁשׁשִינ ָה הַּכֹֹלּ .בֹוא נְִראֶה" וְהּוא ָאחַז ּב ְיָדֹו
עִם ַרעְיֹון אֶחָד ְ
ׁשּם" .אֵיפֹה
וְתֹוְך ְ ֶרג ַע סַחֲפָה אֹותָם הַ ַמעְֲרּבֹול ֶת הְַרחֵק ִמ ָ
ׁשאַל אֹוִריאֵל הַ ְּמסּוחְָרר" .הַר ּבַעַל חֲצֹור" הֵׁשִיב
אֲנַחְנּו?" ָ
ׁשאַּתָה רֹואֶה" הִצְּב ִיעַ ׁשּוב עַל הַאֲנָׁשִים
ׁשּובּ" .כְפִי ֶ
ׁשעָבְדּו ּב ַ ָּמקֹום" ,הַּצָב ָא ּבֹונ ֶה ּכ ָאן ּבָסִיס צְבָאִי ּגָדֹול.
ֶ
ׁשהֹולְכ ִים ׁשָם" .אֹוִריאֵל
ּבֹוא נִתְָקֵרב לִׁשְנֵי הַאֲנָׁשִים ֶ
ׁשהִג ִיעּו ָקרֹוב ְמאֹוד לְאִיש צָעִיר
הָל ְַך ּבְעְִקבֹות ׁשּוב ,עַד ֶ
ׁשאַל
ׁשׂשֹוחֲחּו ּב ֵינֵיהֶם " .מִי אֵל ֶה?" ָ
ּולְאִיׁשָה ְמבּוגֶֶרתֶ ,
אֹוִריאֵל" .לַּבָחּור הַּז ֶה קֹוְראִים חָנָן ּפֹוָרת וְלַאִיׁשָה הַּזֹו,
קֹוְראִים ָרחֵל יַנָאִית ּב ֶן–צְב ִי .הִיא הָיְתָה אַל ְ ָמנַתֹו שֶל
ׁשמַע עַל מַה
ּׁשנִי ,יִצְחָק ּב ֶן צְב ִיּ .בֹוא נ ִ ְ
נְׂשִיא הַּמְִדינ ָה הַ ֵ
הֵם מְַדּב ְִרים" אֹוִריאֵל הִּטָה אֹוזֶן לְׂשִיחֲתָם" .ז ֶה ַמזְּכ ִיר ל ִי
ׁשאֲנִי הָיִיתִי ּפַעַם חָלּוצָה .הַהִ ְתלַהֲבּות
אֶת הַּיָמִים הַהֵםּ ,כ ְ ֶ
ׁשהּו חָד ָׁש ,י ֵׁש ּבְכֹל ז ֶה ּדָב ָר
ׁשּבַעֲׂשִיָיהּ ,בַהֲָקמָה ׁשֶל ַמ ֶ
ֶ
ׁשהִיא ִמתְַרּפ ֶֶקת
ְמרֹומֵם ְמאֹוד"ָ ,אמְָרה ָרחֵל וְנִיּכ ַר ּב ָה ֶ
עַל זְכְרֹונֹות הֶעָב ָרּ" .כ ֵן" ָאמַר חָנָן וְהִּב ִיט אֶל אֲתַר הַּבְנִיָיה
ׁשאֲנַחְנּו ֹלא מֹוצְאִים ָמקֹום לַּגְַרעִינִים
ּבְאַכְזָב ָהַ" ,רק חֲב ַל ֶ
ּׁשאֵר ְסתָם ּכ ְָךִ ,מּבְל ִי
ׁשלָנּו .הַהִ ְתלַהֲבּות ֹלא יְכֹול ָה לְהִ ָ
ֶ
ׁשהּו .הַּפִינּויִים הַאֵל ֶה ַרק עֹוצְִרים אֶת
ׁשנַעֲׂשֶה אִיתָה ַמ ֶ
ֶ
ּכֹל הַּמֶֶרץ וְהַ ְתנּופָה".
ׁשתִיָקה ּב ֵינֵיהֶם לְכַמָה ְרגָעִיםּ" .בְעֶצֶםָ ",אמְָרה
הָיְתָה ְ

המשך בשבוע הבא...
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