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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חוגגים  40שנות התיישבות בסבסטיה

על הפרשה כי  -תצא
הרב יוסף וייצן  -רב היישוב פסגות וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

שפת ההגיון ושפת האמונה

פ

רשת 'כי תצא' מליאה במצוות
והזהרות  -עשין ולאוין .התורה
אינה מפרטת לנו מה שכר המצוות,
ומה הטעם למצוות .ואי ידיעת ערכן של
המצוות בצורה מפורטת מאפשרת לנו
לחבב מצווה קלה כבחמורה" .והוי זהיר
במצווה קלה כבחמורה שאין אתה יודע
מתן שכרן של מצוות" (אבות פרק ב' משנה
א') .האם יש מצווה שהיא באמת קלה יותר
מחברתה או שמא רק בעינינו היא נחשבת
כקלה משום שקל לקיימה? פירשו בשם
הבעל שם טוב :והוי זהיר " -שהנשמה
תזהיר ותאיר במצווה קלה כבחמורה".
העומק שיש בכל מצווה הינו עומק של מגע
דרך המצווה במי שציווה אותה שהוא אור
אין סוף .מבט זה נוגע גם לשאלה השניה:
מה הטעם למצוות? על כך מאריך לבאר
המהר"ל בספרו תפארת ישראל שהטעם
למצווה אינו מושג בכלים האנושיים
ונתינת טעם אנושי למצווה מגבילה את
האור שיש במצווה .הטעם של כל מצווה
הוא מעל ומעבר להשגה האנושית.
למרות עמדה זו של המהר"ל אנו מכירים
מאמרי חז"ל רבים בהם עומדים חז"ל
על הטעמים למצוות .כך כתוב במדרש
בפרשתנו :ולמה התינוק נימול לשמונה
ימים שנתן הקב"ה רחמים עליו להמתין
לו עד שיהא בו כחו וכשם שרחמיו של
הקב"ה על האדם כך רחמיו על הבהמה.
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:38
19:49

שכם
18:43
19:50

מנין שנאמר (ויקרא כ"ב) ומיום השמיני
והלאה וגו' ולא עוד אלא שאמר הקב"ה
(שם) אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד
וכשם שנתן הקב"ה רחמים על הבהמה כך
נתמלא רחמים על העופות .מנין שנאמר
כי יקרא קן צפור לפניך( .מדרש רבה דברים
פרשה ו' פיסקא א') .אין לנו אלא לומר שיש
שני רבדים במצווה .יש את המצווה מצד
הצד האלוקי המופשט והאין סופי שבה.
אולם הקב"ה נתן מצוות שמלבד מה שהם
מזון לנשמה האלוקית שבנו ,הן גם בונות
את שאר חלקי החיים .יש מצוות שהן
מזון למידת הרחמים .יש מצוות שבונות
את מידת הגבורה .יש מצוות שבונות את
החברה ויש מצוות שנוגעות להיגיינה
האישית של האדם .על כך אמר דוד המלך:
'רחבה מצוותך מאוד' .יש מרחב למצווה
להכיל גם את עומק העומקים וגם את
הצדדים הכי פשוטים ואנושיים.
בחודש אלול  -ימים של התבוננות
וחשבון נפש פרטי וכללי ,ניתן להשליך
את הסוגיא הזו על הסוגיות הלאומיות
שבהן אנו עסוקים במשך כל השנה .תקופה
ארוכה אימצנו את השפה האנושית לשיח
התרבותי שלנו .אנו הצגנו את עמדתנו
ב"לישנא דאינשי"  -בשפת ההיגיון
ובלאומיות טבעית אנושית .עתה אנו
מרגישים שהגיע זמן האמונה .הגיעה העת

תל אביב חיפה
18:45
18:53
19:52
19:52

המשך בעמ' 6

חברון
18:52
19:50

באר–שבע
18:55
19:51

חדשות ישע
פגישת ראשי יש"ע עם מפקדי מחוז ש"י
אנשי מועצת יש"ע נועדו בשבוע שעבר עם
המפקד הנכנס של מחוז ש"י במשטרה ,ניצב
שלמה קעטבי ועם קציניו הבכירים לפגישה
ראשונה.
הצדדים דנו בנושאים שונים שעל סדר
היום ובראשם ֶנגע תאונות הדרכים שלא פסח
לצערנו גם על יהודה ושומרון .ראשי יש"ע
אמרו למפקדי המשטרה כי "לצערנו הנושא
הזה נגע בנו בצורה קשה ,איבדנו השנה אנשים
יקרים בתאונות דרכים" וביקשו מהם לפעול
בצורה התקיפה ביותר שאפשר ,לצאת לכבישים
וליצור נראות משטרתית בדרכים ,דבר שבנוסף
להפחתה בתאונות יביא לביטחון לנהגים .אנשי
יש"ע דיברו גם על הקרע שנוצר בין המשטרה
לבין ציבור המתיישבים בעקבות הגירוש
ואירועי עמונה" .צריך ליצור תחושה"  -אמרו -
"שהמפגש בין התושב לשוטר הוא מפגש חיובי,
כאשר השוטר אחראי ומגן על התושב .במקום
זאת עיקר המפגשים בין המשטרה להתיישבות
הם משני צידי המתרס ,בפינויים או בעליות
לחומש".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין הביע מחאה
על צעדי המשטרה כלפי העולים לחומש:

"אנו סבורים שנעשו דברים שלא ייעשו.
המעצרים האלימים בצורה מוגזמת ,מקרים של
השפלת בנות שנגררות ע"י שוטרים ,החקירות
המתוקשרות של אנשי מטה "חומש תחילה" שלא
היתה להם תכלית מבצעית ,או ניסיון המעצר של
לימור הר–מלך .אנחנו רואים במשטרת ישראל
זרוע ממלכתית שאנחנו רוצים שהציבור שלנו
יהיה אוהד אליה ,יש לנו אינטרס אידיאולוגי
שהיחסים בין ההתיישבות למשטרה יהיו יחסים
טובים".
הצדדים סיכמו על הקמת מערך הידברות
מיידי בעיתות משבר ובמקביל קיום ערוץ פתוח
ופגישות תקופתיות בין ראשי המשטרה לראשי
יש"ע# .

חנוכת בית המדרש ב"מעלה חבר"
מאות השתתפו בשבוע שעבר בחנוכת בית
המדרש ובהכנסת ספר תורה בישיבה הקטנה
במעלה חבר שליד מוסדות ‘שבי חברון’.
את ביהמ"ד החדש ואת סה"ת תרם גבריאל
ברדה ,מידידיה הבולטים של ישיבת ‘שבי חברון’
בצרפת ,לעילוי נשמת הוריו .בית המדרש ישמש
את התלמידים הלומדים ,מנהלי המוסדות
מקווים שהמקום יוסיף ויהיה אבן שואבת לעוד
ועוד תלמידים כמו גם לבני היישוב המונה
כשישים משפחות .לאירוע הגיעו כחמישה עשר
אוטובוסים של ידידי הישיבה מצרפת שהתרשמו
עמוקות מהמקום מהאווירה ומהמבנה החדיש.
בין היתר השתתפו בו מר יואל מרגי נשיא
הקהילות היהודיות בצרפת ,הרב יוסף סיטרוק
שליט"א ,רבה הראשי של צרפת ,הרב אהרון
אגל–טל שליט"א ראש ישיבת מעלה חבר ,הרב
לייב גרונר שליט"א מזכירו של הרבי מלובביטש,

הרב אליקים לבנון רב היישוב וראש ישיבת
אלון מורה ואישי ציבור נוספים .ראש המועצה
האזורית הר חברון ,צביקי בר חי אמר ליש"ע
שלנו כי במעלה חבר עומדים כעשרה בתים
שממתינים לאכלוס והוא מקווה שחלק מאותם
אלה שהשתתפו באירוע יעלו לארץ ,ויגיעו לגור
במעלה חבר בסמוך לבית המדרש החדש# .

מתחברים לשדרות
ולהירתם להצלחת האירוע ,המרכז לשלטון
מקומי ,מועצת יש"ע ,ואגודת "מכבי תל–אביב"
על כל ענפיה ושחקניה.
בפעם הקודמת שהתקיים אירוע כזה הגיעו
כ– 300מכוניות ,למעלה מאלף איש ,והכנסות
עבור סוחרי שדרות של למעלה מחצי מיליון
שקל .מארגני האירוע מסרו כי בעלי העסקים
בעיר מתכוננים בהתרגשות למהלך ומכינים את
חניותיהם להמונים הצפויים להגיע# .
לפרטים נוספים :אילן כהן .052-6493828

ביום שישי י"ז אלול תשס"ז ()31.8.07
יורדים לערוך קניות לקראת ראש השנה
ותחילת שנת הלימודים בשדרות כדי לחזק את
בעלי העסקים בעיר ולומר לתושבים  -אזרחי
ישראל לא שוכחים אתכם.
על פי התכנון שיירות כלי רכב יצאו מכל
הארץ לעבר שדרות החל משעות הבוקר,
והבאים יבקרו במרכזים המסחריים ובחנויות
התושבים .לאירוע שותפים בין היתר הרב
אלישע וישליצקי שקרא לציבור לבוא בהמוניו

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

גדולה שעל אף שיפור האווירה המסוים במשרד
הביטחון ,ועל אף חוסר הרצון המופגן של צה"ל
לטול חלק במשימות פינוי שפוגעות ומסיטות
אותו מן המשימה האמיתית :הגנה על תושבי
פינויָם) ,ולמרות שאיפה דומה
מדינת ישראל (ולא ָ
שקיימת במשטרה שרוצה לעסוק בחיבור לקהילה,
בהגנה על התושבים ובמשימות שיטור ובמקום
זאת נשלחת שוב ושוב להתעמת לגרש ולפנות  -על
אף כל אלה בג"ץ ,שלצערנו הרוח השלטת בו קרובה
לשלום עכשיו ,יקבל את עמדת ארגוני השמאל
הקיצוני והפלסטינים ,וישמוט את השטיח מתחת
כל ניסיון לייצב את המערכות ההתיישבותיות
והביטחוניות ויביא אותן להתנגשות מחודשת.
ישנה סכנה אמיתית שבאמצעות מערכת המשפט
יצליחו מתנגדי ההתיישבות להביא להרס של נקודת
התיישבות נוספות בארץ ישראל ,דבר שיחדד ויעמיק
את הקרע בעם ויפתח שוב את התפרים מעל
הפצעים המדממים של גוש–קטיף וצפון שומרון

נאחזים במאחזים
שמתחילים להגליד בקושי.
אמרנו זאת בעבר ונאמר גם כעת :אנו סבורים
כי ניתן בהתדיינות אמיתית להגיע לפיתרון סוגיית
המאחזים כך שיביא בתמונה הכוללת לחיזוקה של
ההתיישבות ובסך הכל נשמור על עקרונותינו של
המשך חיזוק וביסוס ההתיישבות .אנו סבורים כי
ניתן להביא לסיום קרוב של התהליך ולמנוע הפעלת
כוח צבאי ומשטרתי ,למנוע אלימות ולמנוע קרע
בעם כדי לא לשוב למראות אירועי עמונה.
ישנה עבודת מטה פרטנית ומעמיקה שנעשתה
לגבי כל מאחז ומאחז ,מיפתה וריכזה את כל הנתונים
האמיתיים והמסמכים בכל מקום ,והציגה פתרונות
במקומות שעליהן קיימת מחלוקת.
ישנו רצון אמיתי מצד ההתיישבות לסיים את
הסאגה הזו שלאורך השנים התנהלה אך ורק כדי
לנגח ולהשחיר את פניהם של ציבור המתיישבים
אוהבי ארץ ישראל .בכוונתנו שבסיום של מהלך
כזה יוכשרו נקודות ההתיישבות שנמצאות במצב
הקפאה במשך שנים רבות ,יוסרו מגבלות בנייה
והצווים הדרקוניים בישובים קיימים ,וההתיישבות
כולה ביהודה בשומרון תקבל תנופה רצינית במקום
קיפאון וניסיון לייבש את ההתנחלויות.
בשבוע האחרון התקיימה ישיבת הערכת מצב
במועצת יש"ע לגבי המציאות הנוכחית מול משרד
הביטחון ואיום הבג"ץ .בימים הקרובים יתנהלו
דיונים מול נציגי משרד הביטחון שבו יוצגו עמדותינו
לגבי נקודות ההיאחזות ברחבי יש"ע .ההידברות
עם משהב"ט תיעשה בשקיפות מלאה מול תושבי
המאחזים .העקרונות שעל פיהם ינהגו נציגי
ההתיישבות בדיונים הם עקרונות שעליהם הסכימו
חברי ההנהלה  -הכשרת מספר מרבי של מאחזים
ונקודות התיישבות ,צמצום הפגיעה בתושבים
למינימום האפשרי ,ומתן חלופות התיישבותיות
במקומות שבהן לא ניתן להגיע להכשרת המקום
בגלל אילוצים משפטיים .אנו לא מתעלמים
מהסכנה האורבת לפתחנו ,אנו מודעים היטב
לרצונות ולשאיפות מבקשי רעתנו החפצים בייבוש
מפעל ההתיישבות ביש"ע כולו ,ובעקירת כמה
שיותר ישובים פורחים ,ולמול כל אלה אנו מישירים
מבט וצופים בכמעט  300,000ישראלים המתגוררים,
חיים ,יוצרים ,עושים ופועלים ביש"ע ומקווים לשאת
ולתת באמונה ושהמאמצים ישאו פרי ונזכה לראות
בבנין הארץ# .

עם ישראל ,כך נראה ,מתחיל להבין את האיום
והאסון שבעקירת גוש–קטיף וצפון שומרון ,ומתוך כך
גם מסרב לעקירות נוספת ביהודה ושומרון .למרות
שלכאורה זו תקופה שקטה יחסית ביש"ע ,זהו שקט
מתעתע ,שקט כזה שמגיע לפני הסערה .מתחת לפני
השטח בוחשים ורוחשים כל העת כוחות החפצים
בעקירת מפעל ההתיישבות .מציאות הדומה להר
געש .רדומה מנומנמת ,אבל יכולה להתפרץ בכל
רגע .כזה הוא נושא המאחזים.
תנועת "שלום עכשיו" עתרה לפני כשנה לבג"ץ
נגד המאחז מיגרון ונקודות התיישבות נוספות
בדרישה לפנות אותם לאלתר .לאחר התדיינות
משפטית ארוכה השיבה המדינה לבג"ץ כי במשרד
הביטחון נעשית עבודת מטה מסודרת לפינוי
המאחזים (על פי קריטריונים שונים שאותם הציב שר
הביטחון דאז עמיר פרץ) .השופטים הקציבו זמן נתון
להצגת התוכנית הזו ,תקופה שהתארכה מעט בשל
חילופי גברי במשרד הביטחון ,אך בשורה התחתונה
התאריך האחרון שבג"ץ קבע להצגת התוכנית לפינוי
המאחזים הוא כ"ז אלול תשס"ז.10.9.07 ,
בעקבות זאת שוקדים במערכת הביטחון על
הכנת תוכנית לפינוי מאחזים כדי להציגה בפני
שופטי בג"ץ בסוף החודש.
עד לא מכבר ראה השר הקודם עמיר פרץ
בנקודות ההיאחזות כלי משחק בלוח המשחק
הפוליטי ,מצד אחד הוא שלח את נציגיו להידבר עם
נציגי יש"ע כדי לנסות ולהגיע לפיתרון הסוגיה אבל
בד בבד המשיך להודיע חדשים לבקרים כי בכוונתו
לפנות את כל המאחזים עד האחרון שבהם .גם
כאשר ניתן היה להגיע להסכמות הוא הורה במפתיע
לנציגי משרדו להפסיק את ההידברות ולהאשים
בכך את המתיישבים .כיום נושבת רוח אחרת בקריה
בתל–אביב.
אנחנו סברנו בעבר וסבורים גם היום שהכותרת
"מאחזים" היא דמגוגיה ואחיזת עיניים .תחת
הכותרת מאחזים נמצאים ישובים לכל דבר ושכונות
שלמות ביישובים קיימים .מלבד כל אלו ישנם מספר
מצומצם של מאחזים שבהם ישנן בעיות קשות יותר,
ואנו הצגנו דרישה בפני הממשלה ובפני מערכת
הביטחון להרים את המסך ולהתדיין איתנו על כל
נקודה ונקודה על–מנת שנוכל להציג את המסמכים
המתאימים ואת כל האישורים ולהוכיח את צדקתנו.
ועדיין ,אסור להיות שאננים .יש כאן סכנה
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק ידידיה פרנקל חלק ב'

כ

"נלך אל הרב פרנקל"
סיפור נוסף שנקשר בשמו ,ובו לא חשש
הרב פרנקל להטיל את עצמו אל מערכה
רווית יצרים ונקמה ,הייתה פרשת הילד
יוסל'ה שומאכר שהוחבא על ידי סבו חסיד
נטורי קרתא ,כיוון שחשש שהוריו יוציאוהו
לשמד .הרב פרנקל הסכים ,לאחר שהשיג
את הסכמת הסב וההורים ,לשמש כבורר
כשהתנאי הוא שלאחר שיפסוק יוחזר הילד
לאן שיקבע ובתנאים שעליהם יחליט .למרות
מאמציו גם הסב שנכלא בינתיים כאמצעי
לחץ כבר לא ידע היכן מוחבא הילד והדבר
יצא משליטתו .הרב פרנקל השקיע לילות
כימים בחיפוש אחר כל בדל ראיה ושמועה
תוך שהוא מבין את הקרע החברתי שיוצרת
הפרשה ומשמעויותיה הקשות בכל החלטה
שיבחר .כשנשאל מדוע לקח על עצמו את
הטיפול בפרשה  -הרי לא הרוויח מכך כלום,
לא כבוד ,לא כסף ולא בריאות  -השיב:
"במסכת ברכות נאמר' :הרואה קדירה בחלום
יצפה לשלום' למה? כי הקדירה מתווכת בין
המים המצויים בתוכה לבין האש שמרתיחה
אותה .בכך עושה הקדירה שלום בין האש ובין
המים .ומה שכרה של הקדירה בתמורה? פיח.
איזו כמות של פיח נזדמנה בחלקי ,זאת לא
יכולתי להעלות בדעתי באותה שעה .מאוחר
יותר נתחוור לי שזומן לי הרבה פיח"...
הרב פרנקל כנאמן לתפקידו של רב קהילה
ולימים כרב העיר תל אביב משנת תשל"ג
( )1973מעולם לא נרתע לעסוק בסוגיות
קטנות כגדולות .האמירה "נלך לרב פרנקל"
הייתה נפוצה בתל אביב כל ימי שבתו על
כס הרבנות בשכונה ובעיר .בכל בעיה קטנה
וגדולה הטה אוזנו והשתמש בתורתו והחייה
את שורות הש"ס והשו"ע למציאות של הלכה.
הרב פרנקל כיתת רגליו ברחובות המלוכלכים
של 'שוק הכרמל' כדי לפסוק לשוחטים בשוק
ומצד שני התיר עגונות שהגיעו ממחנות
ההשמדה .לרגע ישב בבית הדין ודן בדיני
גיטין של זוגות צעירים ורגע אחר כך טיפל
בפיצוץ צינור של יהודי בחצות הלילה שפנה
אליו בבקשת עזרה כי כל ביתו מוצף מים,
כפי שסיפר בנו ,הרב שמעון פרנקל שאמר לו

שהגיע הרב פרנקל עם בני ביתו אל
חופי תל אביב–יפו סר אל ביתו של
הראי"ה קוק שם קיבל ממנו מכתב
המלצה חם .לאחר סיורים בירושלים ובחיפה
החליט לקבוע את מקומו בשכונת פלורנטין
שבה כיהן לימים כרב השכונה .מצויד
במכתבי המלצה נוספים תר הרב פרנקל
אחר פרנסה ונוכח לדעת כפי שהגדיר לימים
כי "היה להם ערך מוזיאוני בלבד ...קליטת
עלייה לא הייתה הצד החזק בציבוריות שלנו
מאז ומעולם .אם לא היית מוכשר לקלוט את
עצמך לא היה מי שיעשה זאת עבורך ".באין
פרנסה אחרת הלך רבה של ריפין ,רב קהילה
ששלט בש"ס ובפוסקים ללמד בתלמוד תורה
"סיני" תינוקות של בית רבן .את עבודתו זו
הסתיר מעיני הוריו כדי שלא יצטערו ועדיין
הייתה פרנסתו בדוחק .תלמידיו סיפרו
לימים ,כי ידע להחיות את הגמרא בצורה כזו
שידיעות אלו נחרטו בהם לתמיד.
פעילותו הציבורית של הרב פרנקל נגעה
בתחומים רבים  -הוא נמנה על 'ועד השכונות'
של יפו שנלחמו על מעמדן בעיני השלטון
הבריטי וכנגד הערבים ונאבקו להתחבר לעיר
תל אביב במטרה להתחמק משרירות ליבם של
הבריטים .אזור מגוריו של הרב פרנקל ביפו–
דרום תל אביב היה מקום אסטרטגי שבו הרבו
לפעול שלוש המחתרות (הגנה ,אצ"ל ,לח"י)
כנגד הערבים וכנגד שלטון המנדט .בזכות
המעמד שקנה לו שימש הרב פרנקל כדמות
ייצוגית ולכן יכול היה לסייע רבות ללוחמי
מחתרות אלו .הוא סייע לעצורים הצעירים
ולבני משפחותיהם בצרכים פיזיים ורוחניים,
בכל מה שהיה יכול בצורה חוקית יותר או
חוקית פחות לאותם ימים .בכיבוש שכונת
מנשיה ביפו על ידי ההגנה והאצ"ל תיווך
הרב פרנקל והביא לפשרה בין המחתרות
שכמעט והגיעו לוויכוחים ביניהן בעיצומה
של הלחימה .לאחר הטבעת "אלטלנה" הרגיע
את הרוחות ומנע בכל כוחו נקמות ומלחמת
אחים .לאחר קום המדינה ,היה הרב פרנקל
אולי היחידי שקיבל את אות יקיר ההגנה ,יקיר
האצ"ל ויקיר הלח"י  -מכל מחתרת בנפרד.
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אביב עליהן הופקד כרב והחליט ל'המתיק'
אותה עם שמחת התורה לכול התושבים .עם
השנים פשטה השמועה על 'ההקפות של הרב
פרנקל' ואלפים רבים מבני כל העדות הגיעו
לחגוג בזמן שבגלות חוגגים את יום טוב שני
של גלויות כסמל לאחדות הגולה וארץ ישראל.
מאז מלחמת העולם השנייה הוסיף הרב כי
ההקפות השניות יהיו לנשיאת זכר יהדות
אירופה .בשנת חייו האחרונה נבחר כ"אזרח
כבוד" של העיר תל אביב .הרב יצחק ידידיה
פרנקל נפטר ממחלה ב–ד' באלול תשמ"ו
( ,)1986ונטמן בבית העלמין בשכונת נחלת
יצחק בתל אביב .על מצבתו נכתב הפסוק
מספר מלאכי (ב’ ,ו’)" :תורת אמת הייתה בפיהו
ועוולה לא נמצא בשפתיו ,בשלום ובמישור
הלך איתי ורבים השיב מעוון".
חתנו ,הרב הראשי לישראל ורבה של
תל אביב הרה"ג ישראל מאיר לאו שליט"א
כתב לאחר פטירתו על יחסו האוהב והמיוחד
של הרב פרנקל לארץ ישראל" :אהבת ארץ
ישראל שבו מן המפורסמות זה יובל שנים.
הוא דחה מכל וכל הצעות שהוצאו לצאצאיו
לשמש ברבנות חו"ל אפילו לתקופה מוגבלת.
הוא דחה על הסף הצעות שידוכין כאשר
חשד כי נכד שלו יידרש לעזוב את הארץ
עקב הנישואין .הוא עבר את נתיב הייסורים
של בניין הארץ בשבתו על הגבול בין יפו
העוינת לתל אביב שלו ,ואף בסכנות מלחמת
הקוממיות לא הסכים לעזוב לשעה קלה.
אהבתו לשכונות הדרום בת"א הייתה חלק
בלתי נפרד מאהבת א"י שבו .כמו את התורה
שרכש בנעוריו בפולין ,כך את ארץ ישראל
קנה הרב פרנקל זצ"ל בייסורים רבים# "...

אביו" :אם יהודי בא לרב סימן שהוא חושב
שהרב יכול לעשות זאת ואל לנו לאכזבו".
עם קום המדינה היה הרב פרנקל בין הרבנים
שהבטיחו את תשתית שמירת השבת וכשרות
בצבא ההגנה לישראל המתהווה .הרבנות
הצבאית עוד לא הוקמה והגוף נקרא אז
'השירות הדתי' .עם רבנים נוספים דאג הרב
פרנקל להעביר קורסים לטבחים ומשגיחי
כשרות ,לגייס כספים דרך קשריו החברתיים
לשם קניית פתילות ,פלטות שבת ,ואלפי
ספרי תנ"ך וכן גיבוש הלכות צבא ותשובות
למאות שאלות שזרמו אליו מהשטח.
הרב היה מייסד 'ההקפות השניות' בארץ
ישראל בשנות השלושים המאוחרות ,מנהג
שהלך והתפשט בכל קהילות ישראל לערוך
הקפות במוצאי שמחת תורה .בתחילה ,עלה
הרעיון אצל הרב לאחר שראה את מציאות
החיים הקשה והענייה בשכונות בדרום תל
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ֹא י ַ ֲחבֹל ֵר ַחי ִם ,ו ָָרכ ֶבּ :כִי נ ֶפֶׁש,
הּוא חֹבֵל" (דברים כ"ד ,ו')
"אם בא למשכנו על חובו
בבית דין לא ימשכנו בדברים שעושים
בהם אוכל נפש" (רש"י) .הלחם ,נחשב
כיום למוצר זמין ושווה לכל נפש,
על מדפי החנויות הוא מצוי בשפע
והקשר בין הלחם לזיעה ועבודה
קשה נראה קלוש מאד .בעת העתיקה
הכנת הלחם הייתה כרוכה במאמצים
רבים לאורך כל שלבי ההכנה שלו.
השלב המשמעותי בו שוחקים
את גרגירי החיטה והופכים אותה
לאבקה לבנה ורכה הוא שלב הטחינה.
הטחינה עברה גלגולים והתפתחויות
רבות במהלך ההיסטוריה כפי שניתן
ללמוד מהממצאים הארכיאולוגים ומן
מהמקורות השונים.
הרחיים הוא מכשיר המורכב
משתי אבנים  -אבן המכונה "שֶכֶב"
היא הגדולה מבין השתיים והיא
משמשת כמצע עליו מונחים
הגרגירים הנטחנים .האבן השנייה
מכונה "רֶכֶב" היא האבן המונחת על
גבי ה"שכב" ,אבן זו היא קטנה יותר
מהשכב מכיוון שזו האבן הנעה על גבי
המצע והגרגירים והיא שוחקת את
הגרגירים ועל כן היא צריכה להיות
קלה יותר ונוחה יותר לתפעול .אבני
הרחיים הראשונות שנמצאו בארץ
הן מהתקופה הניאוליתית (כ–4000
לפנה"ס) לפני תקופה זו לא הכירו

את השחיקה והטחינה
אלא ככל הנראה ,כתשו את
הגרגירים .הטחינה ,אם כן,
היא "משוכללת" יותר.
את אבני הרחיים מוצאים
כמעט בכל אתר התיישבות
מכל התקופות .הממצאים
העיקריים הם אבני רחיים
לצרכים
שמשו
אשר
משפחתיים .אבני רחיים
"תעשייתיות" נדירות יותר
אך קיימות ,לדוגמא :סמוך
לחורבת ענים ביער יתיר,
על הגבול בין הר חברון
לנגב ,נמצאו מספר מתקנים
עגולים גדולים על הארץ .החוקרים
חלוקים על ייעודם של מתקנים אלו.
אחד מן החוקרים (דוד עמית) טוען
שמדובר על אבני רחיים (אבני "שכב")
אשר שמשו את קהילת ענים ואולי את
אנשי הסביבה שעיקר פרנסתם הוא
גידול הדגנים .סמוך אליהם נמצאה
גם גת גדולה שמחזקת את הטענה
שמדובר על "אזור תעשייה" אזורי.
עבודת הטחינה נחשבה לעבודה
קשה ומפרכת שלא אחת הייתה נחלת
השפחות כפי שכתוב בספר שמות
(י"א ,ה') ..." :עַד ּבְכֹור הַּׁשִ ְפחָה אֲׁשֶ ר
ַאחַר הֵָר ָחי ִם "...גם שמשון כאסיר אצל
הפלשתים עבד בעבודה מפרכת זו
"וַּיֹוִרידּו אֹותֹו ַעּזָתָה ,וַּי ַ ַאסְרּוהּו ּבַנ ְחֻׁשְ ַּתי ִם,
וַיְהִי טֹוחֵןְּ ,בבֵית האסירים( "...שופטים

מבט להתיישבות
המכון  -בית מדרש יוצר
חינוך ,כלכלה ,משפחה ,אישות
ובתחומי מדע; טכנולוגיה ,רפואה ועוד.
כותבי המאמרים הינם תלמידי חכמים
מקרית ארבע–חברון ומיישובי הסביבה
המעורים מאד בעיצוב הדמות התורנית,
התרבותית והקהילתית של יישוביהם.
במכון מתקיימים מפגשים שבועיים
של רבני המכון עם הרה"ג דוב ליאור
שליט"א ,שבהם מתלבנות ומתבררות
סוגיות הלכתיות ,רבניות והנהגתיות
המתעוררות ביישובים.
מחקרים אלו הניבו עד כה למעלה מ–
 15ספרים ביניהם יצאו לאחרונה :פדיון
שבויים  -מאמר העוסק בנושא הבוער
של שחרור אסירים תמורת פדיון שבויים,
מאת הרבנים  -אליעזר אפרסמון ויצחק
רודריג .תורה ותעודה  -חינוך והוראה
בתלמוד ,מאת הרב יהודה שביב בו
לוקטו נעבדו ונערכו סוגיות חינוך
והוראה שונות הפזורות בתלמוד הבבלי
לפי נושאים .הלכות מזוזה  -הלכות
ומנהגים בדיני קביעת המזוזה לאור
מציאויות שכיחות שהתחדשו בימינו
מאת הרב מנשה יששכר ,רב היישוב
פדואל ומחוקרי המכון# .
טל'  | 02-9964722פקס' 02-9963253
mahevron@zahav.net.il | www.rabanim.org
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קרית–ארבע  -חברון פועל
כבר  14שנים מכון מחקר
רבני בנשיאות הרה"ג הרב דב
ליאור שליט"א .המכון עוסק בשאלות
אקטואליות ומאיר סוגיות אלו באור
ההלכה .איכות סביבה ,מזוזה ורפואה
חוברים יחדיו למאמרים תורניים
ומחדשים את תורת ארץ ישראל מתוך
בית המדרש החוצה ומבחוץ פנימה.
מכון המחקר הרבני הוקם בשנת
תשנ"ג ( )1993ושוכן בלב עיר האבות
קרית–ארבע חברון .מייסדי המכון :נשיא
המכון ומרא דאתרא קרית ארבע חברון
הרה"ג דב ליאור שליט"א ,ראש המכון
הרב יצחק רודריג שליט"א ,מר שמואל
לרמן שליט"א ,ורבני היישובים.
המכון ,המשמש כמרכז למחקר תורני
אקטואלי ,עוסק בשילוב תורת חיים
עם הווי ואתגרי התקופה המודרנית,
במגוון תחומים רחב :בתחומי המדינה;
משטר ,משפט ,ביטחון ,תחומי חברה;
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הגרגירים .בדפנות הרוחב של ה"רכב"
ישנם שקעים המאפשרים להכניס
לתוכם מוט עץ ולהפעיל בעזרתו את
המתקן .רחיים מסוג זה נמצאו בארץ
באתרים מתקופת המלוכה (מאה
שמינית לפנה"ס לערך) .בתל קסילה,
אשר על גדות הירקון התגלה מתקן
רחיים מסוג זה המתוארך למאה ה–11
לפנה"ס (כיום נמצא בחצר מוזיאון
הארץ) .הרחיים העגולים הגדולים
הם פיתוח נוסף ההופך את הטחינה
לעבודה יעילה יותר שבה ניתן לייצר
יותר קמח ליותר אנשים ,רחיים אלה
הופעלו ע"י בעלי חיים בדרך כלל.
הרש"ר הירש כותב בפירושו
בפרשת נוח על המילים "וירח ה' את
ריח הניחוח "...שמשמעות המושג
רחיים בא מתוך המילה ריח ,כלומר
הטחינה מביאה לכך שהחומר הגס
הופך לחומר דק אשר נקלט בגוף
האדם דרך הריח .ידוע שחוש הריח
הינו חוש המסמל את הרוח והרוחניות,
זהו חוש שבעזרתו גופנו מצליח לקלוט
רשמים עדינים מהסביבה אשר נוגעים
בנו בכל תחומי החיים .הקשר המיוחד
בין העבודה המסמלת בצורה הכי
אמיתית את קיומנו הפיזי לבין הריח
והרוח מבטא את המסר החינוכי של
התורה המורה על חובתנו להכניס
את הרוח לכל תחומי החיים ולהפוך
גם את תחומי החיים הארציים ביותר
למורמים ומרוממים# .

ט"ז ,כ"א) .ירמיה רואה בעבודת הרחיים
סמל למקום יישוב חי ופעיל ,וכשהוא
נעלם מסמל הדבר ,כמובן ,חורבן -
"וְהַ ֲאבְַדּתִי ֵמהֶם ,קֹול ׂשָׂשֹון ו ְקֹול ׂשִ ְמחָה,
קֹול ָחתָן ,ו ְקֹול ַּכּלָה קֹול ֵר ַחי ִם ,ו ְאֹור נ ֵר"...
(ירמיה כ"ה ,י') .כלומר עבודת הרחיים
הם הבסיס לקיומו של הבית ועל כן
יש איסור למשכן את הרחיים עבור
חוב.
כפי שנאמר קודם ,הרחיים התפתחו
במהלך השנים ,לדוגמא רחיים של
דחף  -אלו רחיים משוכללות יותר
ובדרך כלל גם המתקן גדול יותר.
במתקן זה הוכנס חידוש והוא
החריצים ב"שכב" המקלים על שחיקת
הגרגירים וה"רכב" עשוי בצורת מלבן
עם חלל מנוקב שדרכו ניתן לשפוך אל

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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בשם אמרם
משה שמיר
זאת אותה מלחמה
משה שמיר נולד ב–י"ב באלול
תרפ"א ( )1921ונפטר לפני שלוש
שנים ב–ג' באלול תשס"ד (.)2004
סופר ,מחזאי ,פובליציסט ,ואיש ציבור
ישראלי .אחד מחשובי הסופרים
הישראליים של העת החדשה .היה
חבר הכנסת התשיעית (במסגרת
סיעת "לעם" של הליכוד) ,וממקימי
מפלגת 'התחיה' .בגיל  80התראיין
לעיתון מעריב לרגל יציאת ספרו
'יאיר' על דמותו של יאיר שטרן.
בראיון אמר שמיר כי דמותו של אורי
מהרומן המפורסם ביותר שלו 'הוא
הלך בשדות' בוודאי נמצאת היום
באחת ההתנחלויות:
"אני חושב שאורי יושב היום
בהתנחלויות ,אלה הם הקיבוצים של
ימינו .מה שהקיבוצים עשו בשנות
השלושים והארבעים ,עושות היום
ההתנחלויות .הזמן נשאר אותו הזמן.
אין שום שינוי .אנחנו באותה סכנה.
היינו במאורעות תרפ"ט ועכשיו
אנחנו במאורעות תשס"א .תוקפים
אותנו ,שורפים את השדות שלנו,
הורגים את ילדינו ,מפוצצים אותנו,
הם השתכללו ,אנחנו השתכללנו ,אבל

זאת אותה מלחמה ...מה שכואב הוא
שבמקביל לטרור הערבי פלסטיני
מבחוץ ,נעשית הריסת מדינת
היהודים מבפנים .יש אצלנו טרור
פנימי שהורס את עקרונות הציונות,
את שיתוף הגורל היהודי הכלל עולמי,
את האחריות שלנו לגבי מה שנעשה
בעבר במדינת ישראל ואת זכותנו על
ארץ ישראל כארץ אבותינו .עוסקים
בזה יומם ולילה בספרות ,בקולנוע,
בתיאטרון ,יש עיתונים שמוקדשים
כמעט רק לזה .היהודי אשר נלחם על
חייו ,היהודי אשר מצליח לפי שעה
להילחם על חייו ומכה את רוצחיו
מואשם בזה שהוא הורג ,רוצח ,כובש,
מדכא את אלה שאלמלא עשה מה
שעשה ,היו משמידים אותו"# .

שפת ההגיון ושפת האמונה
המשך מעמ' השער

האנושית הטבעית הפשוטה .שפתינו רחבה
מספיק שיכולה להכיל גם "לישנא דאינשי"
והסברות פשוטות בכלים הגיוניים וגם
שפה פנימית הנוגעת ברבדים העמוקים
והאין סופיים שאליהם אנו שייכים .שפת
ההיגיון ושפת האמונה ילכו יחדיו! #

לגלות את הצד הפנימי הכמוס האין סופי
שעומד בתשתית של תהליך הגאולה שאנו
נמצאים בו.
אולם עלינו לזכור שגם בעת הזאת בה
אנו רוצים לאמץ את שפת האמונה לשיח
הציבורי ,נעשה זאת לא מתוך דחיית השפה

6

השבוע שהיה
י"ב  -י"ח אלול
י"ב אלול
תש"ם :הוקם היישוב כוכב השחר
שבמזרח בנימין  -יישוב דתי–לאומי
המונה קרוב ל– 300משפחות כ"י.
תשמ"ג :הוקם היישוב סוסיא
שבדרום הר חברון .היישוב נמצא
סמוך לאתר הארכיאולוגי 'סוסיא',
שם נתגלה בית הכנסת העתיק
המפורסם מימי בית שני עם רצפת
פסיפס מרהיבה.
י"ג אלול
תשנ"ג :ממשלת השמאל מתכנסת
לישיבה דרמטית ומאשרת ברוב קולות
את הסכם "אוסלו" ,הארץ סוערת
ורבבות מפגינים בכול רחבי הארץ.
ביום אישור הסכם אוסלו בממשלה
מכנה הרמטכ"ל אהוד ברק את ההסכם

"גבינה שוויצרית" ומדבר על הסכנות
הטמונות בהסכם .רבין ממשיך להאמין
לערפאת ומצהיר "הפת"ח ילחם
בחמאס בלי בג"ץ ובלי בצלם" ובאותו
יום ממש מכריז ערפאת "לא נוותר על
אף סנטימטר אחד מירושלים".
י"ד אלול
תשד"ם :הוקם היישוב עלי שבבנימין,
המונה כיום מעל  700משפחות כ"י.
ט"ו אלול
תשמ"ג :הוקם היישוב מעלה חבר
שבדרום הר חברון.
י"ז אלול
תשס"ב :הרמטכ"ל משה בוגי יעלון
מצהיר "הרשות הפלסטינית היא איום
קיומי על ישראל ,איום גדול יותר מן
האיום העיראקי"# .
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שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!
להשיג בטל'

02-9973875
בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
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מבט של הנוער
צה"ל,
בואו נדבר
על זה
צה"ל שלנו
גירוש אלפי אנשים מגוש קטיף
וצפון השומרון העביר את הציבור
הדתי לאומי טלטלה גדולה ,מעבר
למעשה הנבזי של גירוש האלפים
מבתיהם.
התפיסה כי משימותיו של צה"ל
הן גם מכשיר פוליטי בידי השלטון
לקבוע סדר יום מדיני ערערה את
הביטחון בצבא ובתפקידיו .אלפי בני
נוער מהציבור הכתום ,מתגייסים
לצבא משום שהם רואים בו כלי קדוש
ואת השירות בו כמצווה משום שהוא
מגן על קיומו של העם היהודי בארץ
ישראל.
ומאז הגירוש והשימוש הציני
שעשתה המערכת הפוליטית בצבא
החלו לעלות סימני שאלה על יחסנו
לצבא ,לשליחות שמוטלת עליו
ולמשימות שלעיתים נכפה עליו
לבצע.
מלבד הריסת הקהילות ,הבתים וחיי
האנשים גרמה תוכנית 'ההתנתקות'

למשבר אמון שכמוהו לא ידע הציבור
הדתי–לאומי ,והדבר בא לידי ביטוי
גם משום שצבא ההגנה לישראל היה
שותף למהלך זה .דווקא אנחנו ,נֶאֱמָר
בתדהמה ,ששירתנו באמונה ,חתמנו
קבע והקדשנו את כול–כולנו למדינה
ולצבא ,דווקא אנחנו מגורשים מבתינו
בשם אידיאולוגיה מזויפת.
בחודש הקרוב ננסה לבחון מספר
סוגיות מזוויות שונות בנושא צה"ל.
אנשים שונים לפני אחרי ותוך כדי
השירות הצבאי ינסו להאיר את עינינו:
האם הצבא השתנה או שמא אנחנו
פקחנו את עינינו? האם השירות בצבא
הוא בכל מחיר או רק בתנאי שהוא
ממלא את המטרה שלשמה הוקם?
האם אנו רק בתחילתו של התהליך או
מדובר במדרון חלקלק ומשבר האמון
עוד יחריף?
נשמח לשמוע את דעתכם בנושא
מאמרים בנושא זה ניתן לשלוח
לדוא"ל# m@myesha.org.il :

”אמר רבי אלעזר:

לעולם יסדיר אדם תפלתו ואחר כך יתפלל”
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מחזור
ליום הכיפורים
נוסח ספרד

מחזור
לראש השנה
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ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך

המוציא לאור:

בח' באב יום ההולדת
ה– 53של אחינו יהונתן
פולארד כבר  7946ימים
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 חמאוי
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד מורי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

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 וכמובן שהפותרים
באהבה רבה ,צוות העלון

נכונה יזכו בפרסים נאים.

פתרון החידה משבוע שעבר :הצריף של תמרי במאחז 'חוות יאיר'.
'הצריף של תמרי' הוקם על ידי עו"ד דורון ניר–צבי ואשתו תמר
ומשמש כבית קפה ומקום מפגש .היוזמה נולדה על ידי בני זוג
מתוך רצון לחזק את אחיזתם בקרקע ובהשקעה גדולה .ה'צריף',
מבנה מהודר מעץ שמשקיף על נוף נפלא של אזור מערב השומרון ונחל קנה ,נבנה
בסמוך לביתם של משפחת ניר–צבי ב'חוות יאיר' שליד יקיר .במאחז חוות יאיר
מספר מבני קבע וקראוונים ,בית כנסת בנוי וגן משחקים .המקום נקרא חוות יאיר
על שם שני 'יאירים' :אברהם יאיר שטרן ,מנהיג הלח"י ,ויאיר בן מנשה המוזכר בספר
דברים (ג' ,י"ג)" :יאיר בן–מנשה ,לקח את–כל חבל ארגוב ,עד גבול הגשורי והמעכתי,
ויקרא אותם על–שמו את הבשן חוות יאיר עד היום הזה".
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :אריאל מרגולין מצפת ,אהרון אלקן משדה
אליהו ,נהוראי אוחיון מטלמון .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' י"ג אלול .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.
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הִ ְס ַּתּכ ֵל ְסב ִיבֹו ּבִפְל ִיאָהִ .מ ְסב ִיבֹו עָמַד י ִׁשּוב ׁשֹוֵקק
חַיִים .הָי ָה ז ֶה ַמּמָׁש ּד ִימְיֹונ ִי לַחֲׁשֹוב ׁשֶאֹותֹו מָקֹום
ׁשעָה קֹוֶדם.
הָי ָה הַּמְִדּב ַר הַּׁשֹומֵם ּבֹו הּוא ּב ִיּקֵר ָ
ׁשאַל אֶת ׁשּוב ּב ִ ְתמִיהָה.
"אֵיְך ז ֶה י ִ ָּתכ ֵן?" הּוא ָ
ׁשּתְִראֶהׁ ".שּוב הִ ְס ַּתּכ ֵל
"ז ֶה ּב ְִדיּוק מַה ׁשֶָרצִיתִי ֶ
עַל הַּי ִׁשּוב ּב ְ ַמּב ָט הֹוז ֶהַ " .ממָׁש ּב ְאֹותָה ׁשָנ ָה
ׁשֶהּוְקמָה עָפְָרה הִ ְתאְַרג ֵּן ּגְַרעִין נֹוסָף לְהִתְּיַיׁשֵב
ּכ ָאן ּבִתְקֹועַ .הֵם הֶחְל ִיטּו ל ְיַיׁשֵב אֶת אֵזֹור ִמזְַרח
ׂשפַת מְִדּב ַר י ְהּוד ָהׁ ".שּוב
ּגּוׁש עֶצְיֹוןַ ,מּמָׁש עַל ְ
ׁשּצָמַח ּב ְׁשּול ֵי
הִתְּכֹופ ֵף ל ְֶרג ַע ו ְ ָתל ַׁש עֵׂשֵב ְקטַנְטַן ֶ
ּׁשב ִיל ּבֹו הָל ְכּוּ" .בְמֶׁשְֶך מֵאֹות ׁשָנ ִים ּכֹל הָאֵזֹור
הַ ְ
ְסב ִיב ִנּו הָי ָה מְִדּב ַר ׁשֹומֵם .אִיׁש מֵעֹול ָם ֹלא הִצְל ִיחַ
לְּיַיׁשֵב אֹותֹו .אַנְׁשֵי הַּגְַרעִין עָב ְדּו ָקׁשֶה ,נִלְחֲמּו
ּב ַחֹום ּובַתְנָאִים הַּקָׁשִים וְאַחַר עֲבֹוד ָה ָקׁשָה ׁשֶל
ׁשָנ ִים הֵם הִצְל ִיחּו ל ְנַּצֵח אֶת הַּמְִדּב ַר .הַּי ִׁשּוב ּפֹוֵרחַ
וְחַיִים ּבֹו ּב ְיַחַד ּדַתִיִים וְחִילֹונ ִים .אַנְׁשֵי הַּי ִׁשּוב
ׂשָמּו אֶת ּכֹל הַהֶב ְֵדל ִים ּב ֵינ ֵיהֶם ּבַּצַד ו ְנְִרתְמּו
ל ַ ַּמטָָרה הַּמְׁשּותֶפ ֶתׁ ".שּוב סִּיֵים אֶת ּדְב ָָריו ו ְנ ִיּכ ַר
הָי ָה ׁשֶהּוא מְאֹוד ִמתְַרּג ֵׁש .אֹוִריאֵל ו ְׁשּוב יָׁשְבּו עַל
מְַרב ַד הַּדֶׁשֶא הַּי ָרֹוק ,אֹוִריאֵל ֹלא י ָכֹול הָי ָה ׁשֶֹלא
לַחֲׁשֹוב אֵיְך נְחִיׁשּותְ ,מסִירּות נֶפ ֶׁש וְאַחְדּות ּכֹל
ּכ ְָך מּופְלָאָה הִצְל ִיחָה לִג ְרֹום אֲפִילּו לְאְַדמַת מְִדּב ַר
יְבֵׁשָה לְהַצְמִיחַ ּפְָרחִים.

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו.
מתברר לו שהוא חזר בזמן הוא פוגש בשוב,
אדם מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל
עזה .במסעם ,המתחיל בכותל המערבי ,הם
עוברים בישובים שהוקמו בין מלחמת ששת
הימים למלחמת יום כיפור .שוב ואוריאל
ביקרו במדבר שומם וצחיח .למרות שאוריאל
התעייף מאוד ולא מצא שם דבר שוב התעקש
שעליהם להמשיך בכדי לראות שנוי מסתורי
שעומד להתרחש במקום...
הַ ַמעְֲרּבֹול ֶת טִיל ְ ְטל ָה אֶת אֹוִריאֵל ִמּצַד לְּצַד.
לַמְרֹות ִמ ְסּפַר הַּפְעֲמִים הַָרב ׁשֶהּוא נִכ ְנ ַס ל ְתֹוכ ָה
הּוא עֲַדיִין ֹלא הִתְַרּג ֵל לַהַרגָׁשָה הַּמּוזָָרה ׁשֶל
הַּנְסִיעָה הַּמּוזָָרה הַּזֹוּ .כַעֲבֹור ִמ ְסּפַר ּד ַקֹות הּוא
ׁשאָה
נָחַת ל ְי ַד ׁשּוב .הַּפַעַם הֵם נָפְלּו ּבְאֶ ְמצַע מְִד ָ
י ְרּוָקהִ .מּבְחִינ ָתֹו ׁשֶל אֹוִריאֵל הָי ָה ז ֶה ׁשִינּוי מְבֹוָרְך
ׁשהָיּו ּבֹו לִפְנ ֵי
ּב ְיַחַס לַּמְִדּב ַר הַּצָהֹוב וְהַ ֵמצִיק ֶ
ִמ ְסּפַר ְרגָעִים" .אֹוִריאֵל ,אֲנ ִי ּגֵאֵה לְהַצִיג ּבְפָנ ֶיָך
אֹותֹו!" ָאמַר ׁשּוב עִם חִיּוְך ּג ָדֹול" .אֶת מִי?"
ׁשאֲנ ִי
ׁשאַל" .אֶת הַּׁשִינּוי! ָאמְַרּתִי ל ְָך ֶ
אֹוִריאֵל ָ
ל ַָקחְּתִי אֹותְָך לַּמְִדּב ַר ּכ ְֵדי לְהְַראֹות ל ְָך אֶת הַּׁשִינּוי,
ּובְכ ֵן הִּנ ֵה הּוא לְפָנ ֶיָךּ .ב ָרּוְך הַּב ָא לִתְקֹועַ!" אֹוִריאֵל

המשך בשבוע הבא...
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,לתשובה גדולה הננו נקראים
,לתשובה מאהבה
כי דווקא בעת משבר גדול צריכים
לקחת את המעולה שבתרופות
) קכד-  קכג,' אגרות הראי"ה ב,(הראי"ה קוק

דרושה
בת שרות לאומי

למכירה
בגינות בית אל
דו–משפחתי
 מעטפת+  מ"ר100

עבודה עם ילד מיוחד
מובטחת עבודה מאתגרת
 באווירה משפחתית,ומשמעותית
והדרכה צמודה

03-9363249

054-5644070

 
          
           
    
         
         
          

           
  
     
        
       


            
               

   

      




         

לוח תפארת ישראל

בקרו באתר
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www.myesha.org.il

חובה בכל בית כנ
סת052–3765270
:שמעון
www.si–or.com
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