גליון  | 65תשרי תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בסוכות תשבו שבעת ימים  -תפילת שחרית בסוכה ברחבת מערת המכפלה

סוכות התשס"ח
הרב יאיר פרנק  -רב היישוב עמונה

ְל ַמעַן י ְֵדעּו

" ַאּתָה הְָר ֵא ָת לַָדעַת ּכִי ה' הּוא הָאֱ–ֹלהִים אֵין
עֹוד ִמ ְלבַּדֹו" .בפסוק זה אנו פותחים את סדר
ההקפות בשמחת תורה .ונראה ,שנקודת הדעת
היא עיקר עניינו של חג הסוכות בכלל ,ושמיני
עצרת בפרטְ " .ל ַמעַן י ְֵדעּו ֹדֹרתֵיכ ֶם ּכִי ַבּסֻּכֹות
ׁש ְבּתִי אֶת ּבְנ ֵי י ִׂשְָראֵל" .מבואר בחסידות,
הֹו ַ
שהדעת הינה השלב האחרון במדרגות
ההכרה .פעמים שאדם מַחכים ולומד נושא
מסוים שנים ארוכות ,אך רק לאחר זמן יחוש
לפתע שהוא יודע אותו .משמעות הידיעה
הינה הזדהות עמוקה ,התקשרות פנימית
אל הדבר ,בבחינת " -וְהָ ָאדָם י ַָדע אֶת ַחּו ָה
אִׁשְ ּתֹו" .הדעת היא אם כן גם השלב הראשון
בו ההכרה משפיעה על עולם הרגש ,וכשם
שהדעת מחדשת באדם תחושות חדשות ,כך
היא גם מושפעת מהן .האדם אינו יכול לזכות
לדעת תורה באמת ,אף אם ילמד ויפלפל בה
הרבה ,אם עולם המידות והרגש שלו רחוק
ומנוכר ממנה ומרעיונותיה .וממילא ,יש
בפנימיות הדעת נקודה עמוקה יותר אף מכל
שלבי ההכרה שקדמו לה.
חג הסוכות מהווה 'אקורד סיום' לשני
מחזורים של חגים .הוא האחרון שבשלושה
רגלים ,לאחר פסח ושבועות ,והוא אף אחרון
במערכת החגים שבחודש תשרי ,לאחר
ראש השנה ויום הכיפורים .במובן הזה ,יום
שמיני עצרת הינו השיא של כל השנה כולה.
מחזור הְרגלים הוא הזיכרון ההיסטורי של
כניסת החג
יציאת החג
כניסת שבת
צאת השבת

ירושלים
16:56
18:06
16:53
18:03

שכם
17:01
18:05
16:58
18:03

עם ישראל .בכל שנה ושנה חייב כל אדם
להיזכר מחדש בהופעת רחמי שמים שביציאת
מצרים ובמתן תורה .לזכות לאמונה חדשה
בפסח (חכמה) ולקבל תורה בשבועות (בינה),
עד לחג הסוכות בה הוא זוכה לאותה ידיעה
פנימית בצל הסוכה .אולם ידיעה זו איננה
אפשרית לולא המחזור השני של חגי תשרי.
בניגוד לרגלים ,מועדי תשרי הינם חגים של
ההווה ,של תחילת השנה הזו ,שנת תשס"ח,
שנת שבת הארץ ,ועל כן יש בהם הדגשה
רבה של עבודת האדם באיתערותא דלתתא.
ימי דין תשובה וטהרה .ידוע הקשר שבין
דעת רבי יהושע שבניסן נברא העולם (ר"ה י):
ושאין הגאולה תלויה בתשובה (סנהדרין צז,):
לבין דעת רבי אליעזר הסובר שבתשרי נברא
העולם ,ועל כן גם הגאולה תלויה בתשובה
(ואפשר שהדבר אף רמוז בשמותיהם,
ואכמ"ל).
ועל כן ,רק לאחר תיקון המעשים וטהרת
הלב בראש השנה ויום הכיפורים יכול לזכות
ׂש ַמ ְח ָּת ְּב ַחּגֶָך ...וְהָי ִי ָת
האדם לדעת שלמה" .ו ְ ָ
ׂש ֵמחַ" .השמחה שבחג הינה הביטוי הגדול
אְַך ָ
ביותר של הדעת ,ההזדהות וההתקשרות
המתגלים בשמחת בית השואבה ,שאין
כדוגמתה בכל השנה כולה .שיאה של אותה
שמחה ,הינה ביום שמיני עצרת ,יום שמחת
התורה ,בו ה' יתברך מבקש מעמו 'עשו לי

תל אביב חיפה
17:02
17:11
18:07
18:08
16:59
17:08
18:05
18:05

המשך בעמ' 6

חברון
17:10
18:07
17:08
18:05

באר–שבע
17:13
18:08
17:10
18:06

חדשות ישע
חול המועד סוכות
באתרי התיירות ביהודה ושומרון
אתרי התיירות ברחבי יהודה ושומרון נמצאים בימים אלו בהיערכות שיא לקליטת אלפי מטיילים
ונופשים במהלך ימי חול המועד סוכות .במקומות רבים "הפיקו לקחים" מחוהמ"ס פסח ,מיום העצמאות
ומתקופת החופש הגדול שבמהלכם אתרים רבים נסגרו מחמת "הצפה" של מטיילים ומחוסר מקום .בין
היתר נוספו שטחי חניה ,הותקנו סוכות מידע ,והורחבו שעות הפתיחה על מנת לאפשר למספר מירבי של
ישראלים לבוא וליהנות בחול המועד מהמסלולים ,ממקומות הנופש ומהאתרים ההיסטורים ביו"ש.

שיתוף פעולה בין שומרון ובנימין
באירועי חג הסוכות
במועצות האזוריות שומרון ובנימין החליטו
השנה לשתף פעולה בחוהמ"ס סוכות .יחד עם
רכזי תיירות בשתי המועצות ואנשי מקצוע
בתחום הפרסום הארגון וההסברה הושק לפני
כשבועיים מסע פרסום נרחב לגבי אירועי החג:
ביום א' ,י"ח תשרי ,יתקיים פסטיבל 'על–הנחל',
ובו אירועים בנחל פרת וביישובי הסביבה:
בנופי פרת רכיבה על סוסים ,מתנפחים וסוכה
מוסיקלית ,במצפה יריחו מחפשים את המטמון,
פארק מוטורי ,יריד מכירות ,ומופע מרכזי של
ישי לפידות ,בענתות ביקור ביקב ובגלריה ,בכפר
אדומים סדנאות יצירה ותיאטרון לכל המשפחה.
ביום ב' ,י"ט תשרי ,יתקיימו טיולי מעיינות
בגוש דולב–טלמונים שבמערב בנימין וייערך
אירוע "שער לצפון" בשמורת יער ריחן  -יער
אגדות הילדים  -עם מסלולי טיולים ,מספרי
סיפורים ,מוזיקה בטבע סדנאות יצירה ,אפיית
פיתות בטאבון וביקור במשק עיזים.
ביום ג' ,כ' תשרי ,חוגגים סוכות בעלי  -עם
מסלולי אופניים ,סדנת ארבעת המינים ,טיול
מעיינות ,יצירות ,סיורים בתל–שילה וחנוכת
חורשה על שם סרן אריאל חובב הי"ד ליד
שכונת 'פלגי מים'.
בשעה  17:00שמחת בית השואבה עם מנדי
ג'רופי ותזמורת להבה.
בעמונה ייפתח מרכז המבקרים להתיישבות
בהר .במקום יתקיימו סיורים מודרכים ,הצגות
רחוב ,הפנינג לכל המשפחה ,מסלול טיול רגלי,
סדנאות ועוד .לפרטים.052-6418643 :
בי"ס שדה עפרה יקיים בכל מהלך ימי החג
סיורים שונים ומגוונים לכל המשפחה.
לפרטים על המסלולים ועל יתר הפעילויות
בשומרון ובבנימין.02-9975516 :

מאמינים ושמחים בסוכות בחברון
בימים א'  -ב' ,ג'  -ד' חוהמ"ס ,תתקיימנה
בע"ה עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה
לצד שמחת בית השואבה המסורתית בחברון.
מערת המכפלה תהיה פתוחה כולה לתפילות
יהודים (כולל אולם יצחק) ובמקום יהיו הפעלות
לילדים וסיורים .ביום שני החל מהשעה 12:30
בצהריים יתקיים מופע זמר ושמחה חסידית
ברחבת מערת המכפלה בהשתתפות גדולי הזמר
החסידי ובהם :ישי לפידות ,מנדי ג'רופי ,עדי רן,
אודי דוידי ,תזמורת להבה ,שלמה כץ ,אהרון
רזאל ,שלו בן יעקב ועוד.
הפרדה מלאה ,האירועים באישור ובאבטחת
כוחות הביטחון .לפרטים והסעות:
מרכז מידע ארצי1800-400-456 :
או באינטרנטwww.hebron.org.il :

חוגגים  40שנה
לחידוש ההתיישבות בגוש עציון
בגוש עציון מצפים לבואם בחול המועד
של מבקרים רבים ש"ינצלו" את הכביש
החדש שנפתח לאחרונה המחבר בין ירושלים
לגוש–הרודיון .באמצעותו יוכלו הבאים להגיע
תוך מספר דקות לאתר ההיסטורי המרהיב -
ההרודיון וליהנות   משחזור קדום של המקום
עם שחקני רחוב ,סיורים במחילות לקבר הורדוס
ו"חפש את המטמון" לכל המשפחה.
במוצאי חג ראשון ,ט"ו תשרי ,ייפתח
פסטיבל תיאטרון ומוזיקה יהודית ה– 7בשעה
 21:30במרכז הקהילתי גוש עציון ,עם הופעות
של אתי אנקרי ולהקת המדרגות.
ביום א' י"ח תשרי ייערך בנוקדים ,למרגלות
ההרודיון ,האירוע המרכזי לציון  40שנה לחידוש
ההתיישבות יחד עם 'הפרויקט של עידן רייכל'.
ביום ג' ,ליל הושענא רבא ,יתקיימו ביישוב
תקוע מפגשים שיעורים וסדנאות לצד מוזיקה
וסיורים בהשתתפות הזמר אהוד בנאי .האירועים
יסתימו בזריחה על ההרודיון יחד עם משלחת

עבר הווה ועתיד בסוסיא
באתר סוסיא ,שבפעמים הקודמות נסגר כבר
בשעות הצהריים מעומס מטיילים ,נערכים להגעת
קבוצות ומשפחות וממליצים להירשם מראש  -גם
להבטיח מקום וגם להרוויח עשרה אחוזי הנחה.
בין שלל הפעילויות באתר :מיצג אור–קולי,
מטווח רובי צבע ,עמדת צילום ותלבושות,
דריכת ענבים ,ויצירה בפסיפס ובחימר.
ביום א' ,י"ח תשרי ,תקיים המועצה האזורית
הר חברון יום סיורים והיכרות עם נופי מדבר
יהודה שיכלול אתרים אטרקטיביים כגון :נחל
הרדוף ,נחל חבר וביקור בעשבי קדם  -מפעל
תרופות טבעיות המבוססות על צמחיית האזור,
במגוון סיורים  -ג'יפים ,כלי רכב פרטיים וסיורי
אופניים .היציאה לסיורים ולאתרים תהיה
מאתר סוסיא בשעות  11:00ו–.13:00
בשעה  16:00תתקיים ביישוב כרמל חנוכת
'מצפור כנרת' הצופה אל נופי מדבר יהודה
והרי מואב על–שמה של בת היישוב כנרת מנדל
שנרצחה בידי מחבלים.
מרכז מידע באתר סוסיא# .02-9963242 :

החפירות בראשות פרופ' אהוד נצר.
במקביל ניתן לבקר ביקבי גוש עציון ,בחוות
הסוסים ,לגלוש באומגה השנייה בגודלה בעולם,
או לטייל במסלולי האופניים ובמסלולים
הרגליים הרבים באזור ולהנות ממגון הטיולים
המוצעים בבית ספר שדה כפר עציון.
פרטים במרכז מידע גוש עציון02-9937999 :
בי"ס שדה כפר עציון.02-9935133 :
או באתרwww.baitisraeli.co.il :
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יש"עמדה

גדר ההפרדה שעלתה למשלם המיסים
הישראלי מילארדי דולרים הוקמה
מבלי לתת דגש על חשיבה ארוכת
טווח .ראשית מדובר דה–פקטו בגדר
היוצרת עובדות מדיניות ולחץ בינלאומי
מתמשך על ישראל לסגת אל מעבר לקו
הגדר ולהותיר את מדינת ישראל בלי
חבלי ארץ רבים  -חלקים נרחבים בעלי
חשיבות היסטורית ,גיאוגרפית ,ביטחונית
ואסטרטגית  -המאפשרים את המשך
קיום החיים במרכז הארץ.
נציגי הממשלה טוענים כל העת,
בדיונים שונים ומול שופטי בג"ץ כי מדובר
בגדר ביטחונית .כל מי שעיניו בראשו
מבין שאף גדר לא תוכל לעצור את
טיל הקסאם שיפול סמוך למסלולי

לצאת מן החומות
אחת הנקודות העיקריות במצוות חג
הסוכות היא היציאה מבתי הקבע לדירות
ארעי .שוב אין היהודי שם מבטחו בביתו
ומבצרו אלא מוסר נפשו ודר שבעה ימים
בבית ארעי פתוח ופרוץ .בכך מסמלים
אנו את ביטחוננו בה' שומר ישראל .איננו
מסתגרים מאחורי חומות ,אלא הולכים
כמו דור המדבר וחונים באוהלים במסע
בדרכנו לארץ המובטחת .בחטא המרגלים
אנחנו מוצאים משמעות זו בכיוון מעט
שונה .כאשר משה שולח את שנים–עשר
המרגלים לתור את הארץ הוא מבקש
מהם לבדוק "ּומָה הֶעִָרים ֲאׁשֶר הּוא יֹוׁשֵב
ָּבהֵּנ ָה הַ ְּב ַמחֲנ ִים אִם ְּב ִמ ְבצִָרים" .כלומר  -האם
מדובר בעם בטוח בעצמו ,אמיץ וגיבור
אשר יושב בערים פתוחות ומפורזות או
שמא מדובר בעם פחדן וחלש המתכנס
מאחורי חומות וביצורים.
בתהליך שיבת ציון יש משקל גדול
ל"פורצי הביצורים" .היוצאים מחוץ
לחומות ירושלים ובמסירות נפש מקימים
שכונות יהודיות .אלה שלמרות מגבלות
של שלטון המנדט הבריטי שאסר ליהודים
לעלות לארץ ישראל ,פרצו את החומה,
הבריחו את הגבול ,והביאו אלפי יהודים
מהגולה באוניות מעפילים .אלה שבניגוד
לעמדה הרשמית צלחו את תעלת
סואץ והביאו לנקודת מפנה היסטורית
ואסטרטגית במלחמת יום כיפור .אלה
שעוד לפני ולאחר נפילת חומות הברזל של
ברית המועצות עסקו בקירוב ובהעלאת
קהילת יהודי רוסיה לארץ .אך דומה כי
לפעמים ואולי פעמים רבות מידי נושבות
רוחות אחרות.
מקסם השווא החדש של חלק
מהנהגת מדינת ישראל מתגלה כחומת
בטון המחלקת ופוצעת את ארץ ישראל.

ההמראה בנתב"ג .אף גדר לא תהיה
מסוגלת למנוע שיגור של פצצת
מרגמה מקלקיליה לעבר כפר–סבא
בקו אווירי של קילומטרים בודדים.
אבל מדינת ישראל ממשיכה להתבצר.
כך הדבר הוא בשדרות וביישובי עוטף
עזה ,שבהם הממשלה משקיעה כספים
רבים במיגון בתי–ספר וגני ילדים ,ומבני
ציבור נוספים .אין ספק שתושבי שדרות
לא צריכים לשלם את מחיר ההפקרות.
ממשלה אמיצה וערכית צריכה להבין
שככל שנתמגן יותר  -כך ינסו אויבינו
לפגוע בנו יותר .ככל שננסה להתבצר
מאחורי חומות  -ככה נשדר לעולם
את חולשתנו ,כך נציג עמדה נחותה
הנסוגה לקווי מגן אחוריים ,ובכך נעודד
את אויבינו להמשיך ולהגביר את הרצון
לפגוע בנו .חובתה של הנהגה אמיצה
וערכית להביא לשיבת רוח הגבורה
הישראלית ,ולהפוך את נקודת המשקל
מ"במבצרים" ל"במחנים" .להבנה שמדינה
חייבת להלחם ולפגוע באויב בשביל להגן
על אזרחיה ואסור לה לקבל בחוסר מעש
מצב בו אויביה יורים טילים לשטחה .על
הנהגת המדינה להוביל למציאות שבה
אויבינו הם שמתמגנים כי "נפל עליהם
פחד היהודים" .למציאות של פריצת
החומות באמירה ,זו ארץ אבותינו
בזכות ולא בחסד ומחובתנו להגן עליה
ועל תושביה.
בפרוש חג הסוכות נאחל לכל בית ישראל
שנצליח להתחזק באמונתנו בביטחון
בה' ,שנזכה לפרוץ את החומות שבליבנו,
לצאת לסוכות ולהתחבר ,בחג האסיף,
עם הטבע בנופי ובשבילי ארצנו ברחבי
יש"ע במסלולים ובאתרים התיירותיים
וההיסטוריים השונים .חג שמח# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

רבי נחמן מברסלב עליות התפילה  -רק בארץ ישראל

ר

לנסיעה ועל הרשמים ממנה כתב בפירוט תלמידו
הנאמן ר' נתן שסיפר כי כבר בצעירותו בראשית
דרכו רמז לתלמידיו באחת משיחותיו" :רוצה אני
לנסוע לארץ ישראל כדי להשיג שם חוכמה עילאה
(חוכמה רוחנית נשמתית) .חכמה תיתאה (חוכמה
חיצונית גשמית) כבר יש לי ,אך חוכמה עילאה
אפשר להשיג רק בארץ ישראל" .ר' נחמן התחיל
בהכנות פיזיות ורוחניות שנמשכו זמן רב .בערב
פסח של אותה שנה אמר דברי תורה על הפסוק
"ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו" (תהילים
עז ,כ) ומתוך רמזיו הבינו התלמידים שרבם מתכוון
לשבילי מים המובילים לארץ ישראל .עוד שמעו
התלמידים ששפתיו אומרות תפילה (שהופיעה
מאוחר יותר בליקוטי תפילות)" :יהי רצון שאזכה
לילך ולבוא לארץ החיים ,לארץ הקדושה חיש קל
מהרה ,להתגולל בעפרה ולנשק רגבותיה ולשאוב
מאווירה הקדוש ולהסתופף בצילה".
בל"ג בעומר תקנ"ח ( )1798החלה נסיעתו
כשאליו מצטרף אחד מאנשיו הנאמנים ,ר' שמעון.
ר' נחמן ידע כי הנסיעה תלווה במכשולים רבים
בגלל מלחמת תורכיה וצרפת הנאפוליונית ורבות
מהדרכים הימיות תהיינה זרועות בספינות צבא.
בעקבות כך נפרד מתלמידיו במילים" :יודע
אני שדרכי לארץ ישראל תהיה זרועה בתלאות
ובסכנות ויהיו לי עיכובים ומניעות לאין שיעור
וערך ,אך הנני מוכן ומזומן למסור את הנפש
ולסבול הכל וכבר נאמר כי ארץ ישראל אינה נקנית
אלא על ידי יסורין" .באחת מתחנות הדרך הגיע
לקושטא שם נחשד בריגול לטובת צרפת .ר' נחמן
שינה את לבושו כדי להתחזות לנווד חסר כל והתיר

בי נחמן מברסלב ,אדמו"ר חסידי בדור
הרביעי לחסידות ומייסד חסידות ברסלב.
רבי נחמן נולד בא' בניסן תקל"ב ()1772
להוריו שמחה ופייגה .אביו שמחה היה בנו של ר'
נחמן מהורדנקא ,אחד מתלמידיו הקרובים של הבעל
שם טוב ,ועל שמו קרוי ר' נחמן .אמו פייגה הייתה
נכדתו של הבעל שם טוב .ר' נחמן נולד בעיירה
מז'יבוז' שבאוקראינה שם התגורר הבעש"ט .ר'
נחמן גדל באווירה חסידית–קבלית ,וכבר מנעוריו
התחיל להתבלט בכישרונותיו המיוחדים .הוא
הירבה להתבודד ,להתענות ,ולהתפלל שעות רבות.
ר' נחמן התחתן מיד אחרי בר המצווה עם סשיה,
בתו של אפריים חוכר אדמות הפריץ מאוסטין,
פלך קייב .לאחר חתונתו ,עבר להתגורר בבית
חותנו ,והתחיל למשוך אליו את חסידיו הראשונים,
אשר נהו אחרי אישיותו המיוחדת .כבר ביום
חתונתו הכיר את שמעון ,תלמידו הראשון .לאחר
מות חותנו עבר ר' נחמן למדודיוקה שבפלך קייב
שם התפרסם לראשונה בין מנהיגי החסידים בדורו
כאישיות חשובה ,והתחילו מחלוקותיו הראשונות
עם אדמו"רים אחרים .טיעונו המרכזי של ר' נחמן
כנגדם היה ,שבעוד שהבעל שם טוב ניסה לעשות
מהפכה רוחנית דרך יסוד החסידות ,הרי שזו
הייתה אמורה להיות מהפכה בכל מהלך החיים
היהודיים ,הרוחניים והגשמיים כאחד .ר' נחמן טען
שאין להסתפק בהנהגת קהילה אלא שיש להשפיע
על כל העולם ,להביאו אל תיקונו ולהחזיר עטרת
החסידות לישנה.
במדודיוקה חי עד שנת תקנ"ח ( .)1798בשנה זו
החליט ר' נחמן לנסוע לארץ ישראל .על ההכנות
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לילדים לבזות אותו כדי להסיר
תורתו ורבים באו אליו לשמוע מה
מעצמו את החשדות .בשלב מסוים
שחידש .כבר אז עוד בטרם יציאתו
עורר את כעסם של שד"רים מא"י
מהארץ הרגיש כי "החילוק בין
שחשו שהוא נוסע לארץ ישראל
תורת חו"ל לתורת ארץ ישראל
כדי ללבות את אש המחלוקת סביב
כרחוק מזרח ממערב" (שבחי
כספי החלוקה .ר' נחמן שצפה את
הר"ן) .לאחר חורף שלם החליט ר'
המכשולים והמניעות מראש הסביר
כסאו של רבי
נחמן לצאת חזרה מהארץ .סיפר ר'
למה הוא מקבל עליו את הייסורים
נחמן שהובא
נתן שרבו ,רב נחמן ,הסביר לאחד
להגיע
באהבה" :בכדי שאדם יוכל
לארץ ישראל
מתלמידיו בשובו מארץ ישראל
למדרגות הגבוהות של גדלות חייב
את הסיבה לעזיבתו את הארץ" :יש לי השגה כזו
הוא קודם להתבטל ולהקטין את עצמו וארץ
להשי"ת שהייתי יכול להביא על ידה את המשיח
ישראל הלא היא בבחינת 'גדלות דגדלות' על כן
אבל סילקתי הכל ולקחתי עצמי אצלכם .להחזיר
הרוצה לבוא אליה חייב ליפול תחילה לדרגה
אתכם למוטב ,כי זה גדול מן הכול" .לאחר חזרתו
נמוכה של קטנות דקטנות" .לאחר מכן יצא ר' נחמן
העתיק את מגוריו לעיר זלאטופולי ,בפלך קייב,
מקושטא לכיוון ארץ ישראל ,ולאחר טלטולים
ושהה בה כשנתיים .שם החל לנהוג כאדמו"ר
רבים הגיע לחופי חיפה בערה"ש תקנ"ט .אחר
והמשיך בביקורתו החריפה כלפי צדיקי דורו .בגלל
תפילת 'זכור ברית' ותפילת שחרית ירד לחוף
הביקורת הרבה שעורר נאלץ לנדוד עד שהגיע
ותיכף כשהלך ד' אמות על אדמת ארץ הקודש חש
לאומן ובהסכמת דודו ברוך ממז'יבוז' התקבל
שנשמתו הולכת ומתעלה גופו מזדכך והוא נעשה
כאדמו"ר בברסלב ( ,)1802שם הצטרפו אליו רוב
לאיש אחר .לפתע שרתה עליו שמחה גדולה ונכנס
תלמידיו .בשנותיו האחרונות סבל ממחלת השחפת
לתוך התלהבות עצומה .בשמחה ובהתרוממות רוח
והגיע עד לבוב כדי למצוא לה תרופה ,אך הרופאים
התהלך ברחובות העיר ובהתלהבות אמר פרקי שבח
התייאשו מלעזור לו .בשנת תק"ע ( )1810פקד את
והודיה .ר' נחמן שהה במשך כל חגי תשרי באזור
נחמן אסון נוסף :ביתו ובית מדרשו בברסלב נשרף
חיפה והשתתף עם יהודי המקום בתפילות במערת
כליל ,ובאותו זמן הגיע הידיעה על אישור לחכירת
אליהו .כשנודע לראשי עדת החסידים בטבריה
בית באומן ,ולכן עבר לאומן .הוא נפטר שם כעבור
שר' נחמן שוהה בחיפה שלחו ראשי העדה וביקשו
חצי שנה ב–י"ח בתשרי בגיל  38ממחלת השחפת.
ממנו שיבוא לעירם .בתחילה השיב ר' נחמן את
בספרו ליקוטי מוהר"ן כותב ר' נחמן על גדולה
פניהם ריקם אך גברה עליו בקשתו של ר' אברהם
וקדושתה של ארץ ישראל" :מי שרוצה להיות
מקאליסק שעמד יחד עם ר' מנחם מנדל מויטבסק
איש ישראל באמת ,דהיינו שילך מדרגא לדרגא
בראש עליית החסידים  20שנה מוקדם יותר .חסידי
אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל ,כי כל
טבריה קיבלו את ר' נחמן בכבוד גדול ובחום שכן
עליות שצריכין לעלות אל הקדושה הוא רק על ידי
גם ייחוסו עמד לזכותו בתור נכד הבעש"ט .במשך
ארץ ישראל וכן כל עליות התפילות הוא רק בארץ
כל החורף סבב ר' נחמן במערות הגליל והשתטח
ישראל"# .
על קברי הצדיקים .בטבריה היה כל יום כותב את
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סיפורו של מקום הר הזיתים

"ו

החוקר הירושלמי יעקב ספיר במערה
הזאת כתובת באשורית שבה נחרט:
"זה הקבר והנפש של אלעזר חניה יועזר
יהודה שמעון יוחנן בני יוסף ואלעזר בני
כהנים מבני חזיר" אשר שימשו במקדש
בימי הבית השני .מאז ועד היום נקברו
רבים מגדולי ישראל ואישים מוכרים
בציבוריות הישראלית בהר הזיתים.
בין היתר קבורים שם ר' חיים בן עטר,
והראי"ה קוק ,ש"י עגנון ומנחם בגין
ועוד ועוד .בהר הזיתים היו שורפים את

עמדו רגליו ביום ההוא על הר
הזיתים אשר על פני ירושלים"
(זכריה ,י"ד ,ד') .נבואתו של
זכריה מספרת על אירוע שבו דווקא
בהר הזיתים תתגלה לעין כל מלכותו
של הקב"ה .כבר משמו של ההר אנו
מבינים שההר איננו מיושב אלא נמצא
מחוץ לעיר ,לכן לאורך כל ההיסטוריה
ההר שימש לחקלאות או לקבורה .בימי
הבית הראשון אנו מוצאים את הקבר של
'יהו אשר על הבית' .בשנת  1868גילה

מבט להתיישבות
נוער עושה ומתעד היסטוריה

ל

קראת השעה שמונה בערב,
מתחילים סוף סוף בני הנוער
לחזור לבתיהם .אחרי עוד יום
עמוס של עבודה הם יכולים להניח את
הפטישים ,המעדרים ,מברשות הצבע ואת
השפכטלים ולחזור לבתיהם כדי לנוח .אבל
הם לא בונים על זה יותר מדי  -ארוחת ערב
ומספר קצוב של שעות שינה ,והם שוב
יתייצבו למחרת כדי להתקדם במלאכתם.
התיאור הזה נשמע תלוש מהמציאות של
היום ומתאים הרבה יותר לימי החלוצים
והעלייה הראשונה .אבל שלא תטעו :כל
זה מתרחש כאן ובימים אלו .את דמות
החלוצים ממלאים בני הנוער מעפרה .הם
מקימים במו ידיהם מרכז מבקרים שיסקר
את  33שנות ההתיישבות ביהודה ,שומרון
וחבל עזה .כל הרעיון החל לפני כשלושה
חודשים ,בישיבת פתיחת הקיץ של צוות
חינוך נוער עם נציגי נוער עפרה .הישיבה
עסקה בתכנון פעילויות הקיץ כאשר לפתע
הועלה רעיון .שתי נערות הציעו להקים
יישוב ,אך נתקלו בתגובות מחלישות" .חלק
מהמשתתפים אמרו שנלך להתנדב בקיץ
ושלא נתעסק ברעיונות שגדולים עלינו כמו
הקמה" נזכרת אחת מהנערות שהעלו את
הרעיון" ,אבל אנחנו התעקשנו וכך נולד
רעיון הקמת מרכז המבקרים" .לאט לאט
צבר הרעיון תאוצה ,כשבני הנוער בשיתוף
אנשי מקצוע הגדירו מטרות והחליטו כיצד
ייראה המרכז .ההחלטות שהתקבלו דיברו,
כאמור ,על מרכז שינציח את מפעל החיים
ביהודה ושומרון מתחילתו ועד ימינו אנו.
עד היום לא נבנה מקום כזה ובני הנוער
החליטו לעשות מעשה .המקום שנבחר
להקמת המרכז הוא היישוב עמונה .מצגת
שנעשתה על הפרויקט מסבירה את בחירת
המקום :עמונה היא מקום בו יש שרידי
התיישבות יהודית מתקופות רבות ,דבר
המתאים לרעיון הפרויקט .סיבה נוספת
נעוצה במאבק שהתקיים במקום לפני
צילומים :יחיעם כהן

10

כשנה וחצי .מאבק זה מסמל את הרצון
העז לקיים התיישבות יהודית באזור.
פרויקט הבנייה נחלק לשני מוקדים.
המוקד הראשון הוא פריצת "שביל
ההתיישבות" .לאורך השביל יעמדו בצורה
כרונולוגית שלטים ועליהם פסוקים
המציינים את ההבטחה על ההתיישבות
באזור .שלטים נוספים בשביל יתארו את
ההיסטוריה היהודית באזור .המוקד השני
בפרויקט הבנייה הוא מרכז המבקרים
עצמו .במרכז יוקרן סרט העוסק ב–2000
שנות ההתיישבות היהודית ,יוצגו תמונות
מתחילת ההתיישבות המחודשת באזור
וממפעל החיים כיום .בנוסף תמוקם
במרכז ספרייה ובה ספרים העוסקים
בהתיישבות ביהודה ושומרון .לאחר
שהציבו לעצמם מטרות ,התייצבו בני
הנוער לשבוע עבודה מרוכז" .בחרנו
בתקופת תשעת הימים" ,מספרים אחדים
מבני הנוער ,משום ש"ההתעסקות בבניין
הארץ דווקא בימי חורבן הבית מוכיחה
שאם אפשר לקלקל  -אפשר ודאי גם
לתקן .בנוסף בני נוער מחפשים תעסוקה
והפרויקט הוא רעיון נפלא כדי למלא את
הזמן בתכנים חיוביים" .במהלך שבוע
העבודה הגיעו עשרות בני נוער בגיל
תיכון מתוגברים בילדי קייטנות בכיתות
ה'  -ח' .דוד ,איש מקצוע ,שמלווה מקרוב
את העבודות ,תיאר היטב את התקדמות
העבודה כשאמר" :אם היו לי עובדים
חרוצים כאלה כל השנה  -הייתי מסודר".
כיום ,לאחר שבוע העבודה ,ניתן לומר
שהוא צדק  -התקדמות הפרויקט היא
אדירה ,ובני הנוער שעבדו לילות כימים
יכולים להיות מרוצים :הקרוואן חסר
הקירות הפך לבית עץ מרשים ומהכניסה
לעמונה משתרך שביל יפיפה.
טקס פתיחת המרכז יתקיים ביום שלישי
הקרוב ,ה' חול המועד סוכות .כדי להשלים
את העבודה שעוד נותרה ,מתכננים
בני הנוער להגיע גם בשבועות הבאים.
רבים מהם מדברים על המשך העבודות
עד שתושלם כל הבנייה" .מה שבטוח"
מסכמת אחת הנערות" ,באלבום המאה
לישראל  -ליד תמונות החלוצים א.ד גורדון,
יואל משה סלומון וזרח ברנט תופיע תמונה
של נוער עפרה  -אנחנו הרי ממשיכי הדרך
של ההתיישבות היהודית בארץ ,לא?!" #

צילום באדיבות "אלעד" עיר דוד

הפרה האדומה אל מול קודש הקודשים
וביום הכיפורים דרך ההר היו משלחים
את השעיר לעזאזל" .וכבׁש עשו לו
מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו
ואומרים לו טול וצא טול וצא" (יומא ו'
ד') את הכבׁש המחבר בין הר הזיתים
למקדש מעל נחל הקדרון ניתן לראות
היטב בציורים ובמחזורים של מכון
המקדש .הימים שבין יום הכיפורים
לסוכות הם ימים מיוחדים במינם .אנו
עסוקים בבניית סוכות ,בקישוטים,
בבחירת ארבעת המינים ואנו חשים את
הטהרה של יום הכיפורים ממשיכה את
חינה המיוחד עלינו .אנו הולכים מחיל אל
חיל  -ממצווה למצווה .וגם הר הזיתים
משנה את פניו משילוח השעיר לעזאזל
 אל מעמד הקהל.בזמן המקדש היו מקיימים במוצאי שנת
השמיטה את מצוות הקהל על פי האמור
בספר דברים" :ויצו משה אותם לאמר,
מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג
הסכות ...הקהל את העם האנשים והנשים
והטף וגרך אשר בשעריך ,למען ישמעו
ולמען ילמדו ויראו את ה' אלהיכם ושמרו
לעשות את כל דברי התורה הזאת".
(דברים ל"א ,י'  -י"ג) כל העם מתכנס בחצר
המקדש למעמד המוני ומרשים ,קוראים
בתורה ומקבלים עליהם עול מלכות
שמים .במעמד היו משתתפים גברים

נשים וטף" ,טף למה באין? כדי ליתן שכר
למביאיהן" (חגיגה ג' ע"א).
עם חורבן המקדש ממשיך העם לבטא
את כיסופיו למקדש בחג הסוכות בהר
הזיתים .בתקופת הגאונים בימי חול
המועד נהגו לערוך סיבוב שערים  -היו
מקיפים את הר הבית וליד כל שער
היו אומרים תפילה מיוחדת .שיאו של
המעמד היה בעליה של כל העם בראשותו
של הנשיא או הגאון הארץ–ישראלי להר
הזיתים שם נערכו תפילות מיוחדות אל
מול מקום המקדש .מנהג סיבוב השערים
מתקיים גם כיום מדי ערב ראש חודש
בהשתתפות רבים המקיפים את שערי
הר הבית בתפילה בשירה ובזמרה .יהי
רצון שנזכה לעלות לרגל ולראות בבנין
בית המקדש כנאמר בתפילת מוסף בימי
החג" :בנה ביתך כבתחילה ,וכונן מקדשך
על מכונו ,והראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו,
והשב שכינתך לתוכו .והשב כהנים
לעבודתם ולויים לדוכנם לשירם ולזמרם,
והשב ישראל לנוויהם ושם נעלה ונראה
ונשתחוה לפניך .בשלש פעמי רגלינו בכל
שנה ושנה" .חג שמח! #
סוכות עם בי"ס שדה עפרה
במהלך החג יתקיימו סיורים רבים ברחבי
בנימין שומרון ובקעת הירדן:
שער לצפון ,אנשי ההר ,שומרונים,
נחל פרת ,מערב בנימין ,הר כביר ותל
שילה .בואו בהמונכם!
לפרטים והרשמה02-9975516 :
בי"ס שדה עפרה
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ְל ַמעַן י ְֵדעּו
המשך מעמ' השער

יושבים בבתי עראי .מבינים אנו שכל עולמנו,
ובכלל זה מחשבותינו ,הינם כ' ְּכצֵל עֹובֵר',
ואילו ' ַאּתָה הּוא ֶמלְֶך אֵל חַי ו ְַקּי ָם' .דווקא
ידיעה זו ,נוסכת בנו שמחה פנימית ,אמונה
וביטחון .ואף אנו ,בקהילת קודש עמונה,
גם מתוך בתי העראי (ושמא דווקא מהם),
בטוחים ומאמינים כי נזכה לראות בבניין
ׁש ַלִם',
ירושלים והמקדש ,ו– 'ּפְָרזֹות ּתֵׁשֵ ב י ְרּו ָ
עד לבניין בתי הקבע על ההר בעמונה ,תבנה
ותכונן במהרה בימינו ,אמן# .

סעודה קטנה כדי שאהנה מכם' .יום זה מבטא
את שיא הזיווג בין כנסת ישראל לדודה -
"הֱבִיאַנ ִי הַ ֶּמלְֶך ֲחדָָריו נ ָג ִילָה ו ְנ ִׂשְ ְמחָה ּבְָך".
ואולם ,עוד זאת יש לומר ,שבפנימיות הדעת
ממש מונחת גם ההכרה ש–'תכלית הידיעה
שלא נדע' .האדם מכיר בפנימיותו שה'
יתברך 'לית מחשבא תפיסא ביה כלל' ,והוא
האין סוף ברוך הוא ,וממילא עומק הדעת היא
גם 'שלא נדע'.
אף זאת אנו מרגישים בסוכות ,בשעה שאנו

יקים לנו את סוכת דוד הנופלת
הרחמן הוא
בס”ד

מאמינים ושמחים

בסוכות
בחברון

פתם הנושנה לעקור יהודים
ויבים מבחוץ וזדים מבית מתמידים
בשאיובוטח בישועת ה' כהרף עין!
עם ישראל בפני מבחנים קשים .א
שראל מאמין ,איתן ונצחי ,שמח
בכל דור ודור עומד
מארץ ישראל .ואף על פי כן ,עם י
מתורתם ,זהותם ,מורשתם ו

ת המכפלה

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

ת חג במ
עליה המונית ו
ער"ס 30.9-1.10.07
ח-ית"טפיבתלושרי ג'-ד' דחוהמ
בימי ראשון ושני י"
יום שני י"ט בתשרי ד‘ דחוהמ"ס ( 12:30 ,)1.10.07נשמח בשמחת
בית השואבה ברחבת מערת המכפלה עם מיטב אמני הזמר החסידי

ישי לפידות

בקטעים מהמופע החדש
בניצוחו של גרשון פריישטט

| מנדי ג'רופי

עדי רן | אודי דוידי | שלמה כץ | אהרֹן רזאל
חזקי סופר | תזמורת להבה |  לו בן יעקב
שחרית חול המועד בנוסח קרליבך עם כלי נגינה ביום ב' בשעה 9.00
הלל עם חזקי סופר ,מוסף  -בנימין שטיינברג ,עם קהילות קרליבך בבית שמש ובגבעת שמואל

בימים ראשון ושני ג'-ד' דחוהמ"ס ,מערת המכפלה
תהיה פתוחה כולה לתפילות יהודים ,כולל אולם יצחק

הפרדה מלאה | הכניסה חופשית

סיורים מודרכים באתרי היישוב היהודי!

האירועים ,הדרכים והסיורים
בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון

מזנון כשר למהדרין  מרכז מידע | סוכה גדולה ומרווחת

הקפות שניות עם חב"ד במוצאי
תורה במערת המכפלה
שמחת

פעילות יצירה והפתעות לילדים ברחבת מצפה שלהבת
("השוק") :אוהל שרה אימנו ,אפיית פיתות ,ועוד...

בליווי מנדי ג'רופי ותזמורתו

חנות "מזכרות עיר האבות" ליד מערת המכפלה מציעה
את מיטב יצירות מפעלי יש"ע במחירים מוזלים!

ניתן לשכור דוכנים עם חיבור לחשמל052-5802156 :
לא תנתן אפשרות להעמיד דוכנים ללא תיאום!

הסעות

מרחבי הארץ 1-800-400-456

הכונו לשבת חיי שרה  -שבת חברון

הסעות בתשלום באוטובוסים ממוגנים ייצאו מהמקומות הבאים:

ירושלים :חניון הלאום שד' רבין מול בית המשפט העליון .10:00-15:00 ,אשקלון :תחנה מרכזית ( 10:00הרשמה חובה  .)08-6736918בני ברק :רח' רבי
עקיבא ליד דובק( 10:00-11:00 ,הרשמה חובה  .)052-6051054באר שבע :תחנה מרכזית ( 10:00הרשמה חובה  .)052-3684603אשדוד :תחנה מרכזית חדשה,
( 10:00הרשמה חובה  .)050-9400614בית שמש( :הרשמה חובה  .)050-8997663בת ים :ליד המצבה( 10:00 ,הרשמה חובה  .)054-2239328גבעת שמואל:
רחבת המועצה( 10:00 ,הרשמה חובה  .)052-2909848חדרה :תחנה מרכזית( 10:00 ,הרשמה חובה  .)052-6770084חיפה :מרכז חורב( 9:30 ,הרשמה חובה
 .)04-8112099קריות( 9:30 ,הרשמה חובה  )04-8735448קרית אתא( 9:30 ,הרשמה חובה  .)050-6617366יבנה :ביכ"נ יחזקאל הנביא ( 7:00האחים שלומי  -הרשמה
חובה  .)08-9438258 ,052-3951205כפר סבא :תחנה מרכזית( 10:00 ,הרשמה חובה  .)054-7717664כפר חב"ד :בית מנחם ,11:00 ,אחרי  11:00יעבור בין התחנות
(הרשמה חובה  .)052-5837345לוד( ,10:00 :הרשמה חובה  .)050-8733338נצרת עלית :קופ"ח כללית ( 9:00הרשמה חובה  .)052-4864459נתניה :רח' פינסקר ,ליד
התחנה המרכזית ( 9:00הרשמה חובה  .)054-4434723פתח תקוה :רחבת העירייה  .10:00-11:00צפת :קרית חב"ד ( 9:00הרשמה חובה .)04-6974245 ,050-7983988
קרית גת :תחנה המרכזית (הרשמה חובה  .)052-6051054קרית מלאכי :בית הכנסת חב"ד ( 10:00הרשמה חובה  .)052-4864459ראשון לציון :תחנה המרכזית
הישנה( 10:00 ,הרשמה חובה .)050-8613146רחובות :הרצל פינת יעקב( 10:00 ,הרשמה חובה  .)054-2239328רמלה :רחבת העירייה ( 10:00הרשמה
חובה  .)050-8221173רעננה :יד לבנים( 10:00 ,הרשמה חובה  .)054-7717664תל אביב :רחבת היכל התרבות( 10:00 ,הרשמה חובה )052-5837345

ההסעות יוצאות מחברון בתום עצרת החג .לאור לקחי העבר בעז"ה יתוגבר מערך ההסעות
בקרו באתרי האינטרנט

האירוע יועבר בשידור חי:

www.machpela.com

www.hebron.org.il | www.machpela.com

מחדשי היישוב היהודי בחברון

ועדה מוניציפלית חברון



מדרשת חברון





מנהלת מערת המכפלה

הכנסת אורחים חברון
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מרכז מידע ארצי:

1-800-400-456
שלוחה 3

מועצה דתית קרית ארבע  -חברון

השבוע שהיה
ט"ז  -כ"ד תשרי
ט"ז תשרי
תשל"ח :מוקם היישוב מצפה יריחו
סמוך לכביש המחבר בין ירושלים לים
המלח.
תשמ"ג :מוקם היישוב אלי סיני בצפון
בחבל עזה .היישוב בעל אופי חילוני
הוקם ע"י מפוני חצי האי סיני וגורש
בשנית במהלך עקירת גוש–קטיף.
תשד"מ :מוקם היישוב דולב שבמערב
בנימין.
תשד"מ :מוקם היישוב נחליאל
שבמערב בנימין.

המתיישבים ועל הציבור שהגיע לסייע
בניסיון למנוע את הפינוי.
תשס"ב :בפיגוע ירי ליד היישוב אבני
חפץ נרצח חנניה בן אברהם הי"ד ,תושב
אלעד .בן  45היה במותו והותיר אחריו
אלמנה ושישה יתומים.
ט"ז תשרי
תשנ"ו :ישראל משחררת מאות
מחבלים במסגרת הסכם אוסלו ב'.
כ' תשרי
תשס"א :קבוצת מטיילים עולה להר
עיבל שבשומרון לתצפית על קבר יוסף,
ומותקפת ע"י מחבלים .בהתקפה נרצח
הרב בנימין הרלינג הי"ד שהיה מראשוני
ומובילי ההתיישבות המתחדשת ביו"ש.

י"ז תשרי
תשל"ח :מוקם היישוב תקוע במזרח
גוש עציון .בתקוע חיים בצוותא דתיים
וחילונים .לפני כשלושה שבועות נפתח
כביש הרודיון  -ירושלים המחבר בין
תקוע והיישובים הסמוכים לבין עיר
הבירה בנסיעה של  10דקות בלבד.
תשנ"ו :הנסיגה ביו"ש מתחילה.
ישראל נסוגה מהעיירות קבטיה
וסלפית ומוסרת אותן לרשות
הפלשתינית.

כ"א תשרי
תשל"ח :מוקם היישוב שבי שומרון.
היישוב מהווה כיום את נקודת המעבר
המרכזית לעולים חזרה לחומש ותושבי
היישוב עוזרים לבאים ולעוברים בו
בדרך אל חורבות היישוב.

י"ח תשרי
תשנ"ז :מוקם היישוב עמונה
בסמוך לעפרה .בתי הקבע ביישוב
הוחרבו על ידי כוחות משטרה ויס"מ
גדולים שהסתערו באלימות קשה על

כ"ד תשרי
תשמ"ג :מוקם היישוב אלפי מנשה
בשומרון .היישוב הפך ברבות השנים
למועצה מקומית המונה קרוב ל–6,000
תושבים כ"י# .
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מבט של הנוער
אף על פי כן ולמרות הכל צה"ל הוא המגן
הפיזי על קיומנו .משה ניסנבוים ()18
מירושלים קורא לכולנו להפסיק להיות
כפויי טובה ולחזק את צה"ל .יום אחד,
הוא מאמין ,צה"ל יידרש למלא את הייעוד
שאליו הוקם בלבד :הגנה על ישראל.

משה ניסנבוים | ירושלים

צה"ל  -משימה לאור המטרה
חפים מפשע אך אל לנו להיתפס ברשת
המבקשת שנמחה כנגדו ונחשיבהו לרע.
היא גורמת לו לבצע מעשים פסולים
ואף ראשי השלטון אחראים לכך ,אך
שימוש זה איננו אומר שזה הוא .אומנם
השימוש הוא רע והוא בלתי ראוי ,אך
בבוא היום הוא יידע לדרוש למלא את
הייעוד שלשמו הוקם.
כל עם זקוק להגנה ,ואף אנו עם
ישראל זקוקים לכך .אנו עושים את
השתדלותנו ע"י בשר ודם והקב"ה
עוזר לנו .גם אם הצבא עושה דברים
שאין דעתנו נוחה מהם ,הרי שלמרות
הכל זהו צבאנו היחיד .זה הגוף שמגן
על כולנו .אם נדע להעריך אותו
באמת ,ולברך אותו על מעשיו הרבים
להגנתנו ,הרי שחסרונותיו יתגמדו
וייעשו מזעריים .נדהמתי פעם,
כשהתארחתי ביישוב ביש"ע לראות את
חיילי צה"ל העומדים ומגינים בחירוף
נפש על היישוב ,ובתוך בית הכנסת בו
שהיתי לא אמרו תפילה לשלום חיילי
צה"ל .לא ידעתי עד כמה כפיות הטובה
יכולה לקחת בן אדם רחוק עד כדי כך
שאפילו להודות על חסד ולברך ,אינו
מסוגל .אנו הצבא החזק במזרח התיכון.
אם לא נגרום לו להיחלש מנטלית
ומוראלית הרי שהוא ימשיך להתעצם.
אנו נמשיך לברך את צה"ל ולהאמין בו,
ונמשיך להתגייס אליו במלוא המרץ כי
רק כך ננצח את המבקשים להורגנו# .

בחודשים האחרונים נשמעים יותר
ויותר קולות הקוראים למלחמה
במשתמטים מצה"ל .אחרי כל כך הרבה
שנים ,שבהם אמנים ,אישי ציבור ידועים
ובחורים אשר הגיעו לגיל שמונה עשרה
מצאו דרך להשתמט משירות ,ואף אחד
לא אמר להם על כך דבר ,נזכרים בצה"ל
שהגיע הזמן להילחם בהם .לדעתי ,ראשי
התיבות של צה"ל (צבא ההגנה לישראל),
מסמלים יותר מכל את כמיהתו של עם
ישראל .במשך אלפיים שנה ,רדפו אותנו,
רצחו אותנו ,עינו אותנו ולא הייתה
לנו יכולת להגן על עצמנו .או שנשאנו
עינינו למרום ,או שהלכנו כצאן לטבח,
או שקבוצה של לוחמים חסה עלינו
והיינו נתונים לחסדיה ,שתגאל אותנו
מהמבקשים לכלותינו .סוף סוף ,ברוך
ה' ,יש לנו צבא משלנו.
הצבא אכן מגן עלינו ,אך למרות זאת
נראה שאם פעם היה הוא צבא העם
הרי שכיום ישנם לא מעטים שיוצאים
כנגדו .רבים הם המשתמטים משירות
בצה"ל ,ורבים הם המתנגדים לפעולותיו
הן מימין והן משמאל במפה הפוליטית.
עלינו לזכור תמיד כי הרוצים את צה"ל
ורואים בו צבא מוסרי ,חזק ,ושל כולם
 הינם רבים יותר מן המתנגדים לו.אף שלעיתים נראה הדבר שלא כן,
הרי שעמנו אוהב את צבאו .אומנם
התקשורת מגמדת את מוסריותו ומראה
ברבים כאילו הוא שנוא העם ,ורוצח

 5פעמים זכינו במכרז למיגון תושבי יש"ע,
וגם הפעם זכינו בעז"ה לשנתיים הבאות

מיגון רכבים עושים אצל א.א גלס
לקביעת תור למיגון :שמעון או ניסים
רחוב הרכבים  15טל'  02-6409999שלוחה  | 3פקס' www.aaglass.co.il 02-6783985

ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך

המוציא לאור:

בח' באב יום ההולדת
ה– 53של אחינו יהונתן
פולארד כבר  7980ימים
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
אלישע מלאכי
מרדכי גנון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת שער:
דוד וילדר
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 :חורשת אריאל ביישוב עלי.
"חורשת אריאל" הוקמה סמוך לשכונת "פלגי מים" בעֵלי לזכרו של סרן
אריאל חובב הי"ד ,תושב עלי ומ"פ בחטיבת הצנחנים שנהרג בקרב בוואדי
חרמיה באדר תשס"ב .החורשה הוקמה ביוזמת תושבי השכונה שבחרו
להנציח את סרן אריאל הי"ד באמצעות חורשת עצי פרי ועצי חורש המשלבת גם מרפסת
תצפית ופינות חמד מוצלות עם שולחנות ספסלים ,נדנדות ועוד .החורשה מבטאת את
תרומתו של אריאל ,שהיה בין יוזמי ומקימי המקום ,להתפתחות הגבעה בימיה הראשונים
ולנטיעת העצים הראשונים .החורשה הוקמה בסיוע קהילת שומרי אמונה מבולטימור.
בחוה"מ סוכות ,כ' בכסלו התשס"ח )2.10.07( ,בשעה  15:00ייערך טקס חנוכת
החורשה בשכונת פלגי מים בעלי .הציבור מוזמן.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :יהונתן פסל מעלי ,ידידיה פרקש מעלי,
שלמה זליכר מירושלים .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום!
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ו תשרי .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 23

ׁש ִּתג ְמֹור לְהִת ַמ ֵּתחַ ,וְאֲנ ִי רֹוצ ֶה
"הֵם ֹלא יְחַּכּו ֶ
ׁשּתְִראֶה אֶת הַּכֹול ֵמהַהֲ ְתחָל ָה הַּפַעַם" .אֹוִריאֵל
ֶ
ָּתהַה ּבְל ִיּבֹו אֵיז ֶה י ִׁשּוב ְמצַּפ ֶה לֹו הַּפַעַם אֲב ָל הּוא
ּכְב ָר הִ ְסּפִיק לְהַּכ ִיר אֶת ׁשּוב ו ְהּוא יַָדע ׁשֶהּוא
ֹלא יִזְּכ ֶה לְּג ַלֹות ּכ ָל ּכ ְָך ַמהֵר אֵיפֹה הֵם נ ִ ְמצָאִים.
ּׁשמֶׁש עֹול ָה
הֵם יָצְאּו ֵמהָאֹוהֶל ּכ ְֵדי ל ְִראֹות אֶת הַ ֶ
ׁשמֶׁש
ֵמהַ ִּמזְַרח ּו ְמצִיפָה אֶת הָאֵזֹור ּכּולֹו ּב ְַקְרנ ֵי ֶ
ִראׁשֹונֹות ׁשֶל ּבֹוֶקרּ" .תְִראֶה אֵיז ֶה נֹוף יְפ ֵהפ ֵה",
ׁשּוב ָאמַר" .אֲנַחְנּו לִפְעָמִים ׁשֹוכְחִים ּכַּמָה יָפָה
ׁשל ָנּו .אֲנַחְנּו ּב ַּׁשֹומְרֹוןּ ,ד ֶֶרְך אַג ַּב ".אֹוִריאֵל
הָאֶָרץ ֶ
הִ ְס ַּתּכ ֵל עַל ׁשּוב ּב ְ ַמּב ָט ִמ ְתּפַּל ֵא ,הּוא ּכְב ָר הְַרּב ֵה
זְמַן ּתֹוהֵה אֵיְך ׁשּוב יֹוֵדעַ לְהַ ְסּב ִיר ּדְב ִָרים ּבְִד ּיּוק
ּכְׁשֶהּוא חֹוׁשֵב עֲל ֵיהֶם.
ׁשב ִיל מּולֹו "הֵם
ּתּכ ֵל ּבַׁשָעֹון ּוב ַ ְ
ׁשּוב הִ ְס ַ
ממָׁש עַכְׁשָיו" .לְמְַרּב ֶה הַפְ ָתעֲתֹו
צְִריכ ִים לְהַג ִיעַ ַ
ׁשֶל אֹוִריאֵל ּב ְֶרג ַע ׁשְׁשּוב סִּיֵים ל ְַדּב ֵר הֵג ִיחָה
מהַאֹופ ֶק ׁשַי ָיָרה ְקטָנ ָה ׁשֶל ְרכָב ִים וְחָנְתָה
ֵ
ממָׁש מּול ָם" .אֵיז ֶה י ִׁשּוב הֵם הֹולְכ ִים לְהִָקים?"
ַ
ׁשאַל" .י ִׁשּוב ,הַּפַעַם הֵם ֹלא מְִקימִים
אֹוִריאֵל ָ
ׁשאֲפִילּו הֵם יֹוְדעִים מַה
י ִׁשּוב ,אֲנ ִי ֹלא ּב ָטּוחַ ֶ
הֵם הֹולְכ ִים לְהִָקיםׁ "...שּוב ָאמַר עִם אֹותֹו חִיּוְך
ׁש ָתמִיד עָטָה עַל ּפָנ ָיו .אֹוִריאֵל ּכְב ָר
מסְתֹוִרי ֶ
ִ
ָרצָה לִפְתֹוחַ אֶת ּפִיו וְלִׁשְאֹול מַה הָי ְיתָה הַּכ ָו ַונ ָה
ׁשּכ ַָרג ִיל ,אֵין לֹו ּב ְֵריָרה אֶּל ָא
אֲב ָל הּוא יָׁשָר הֵב ִין ֶ
לְחַּכֹות וְל ְִראֹות...

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית
סבו ומתברר 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 .הפעם שוב
ואוריאל הלכו להרפתקה חדשה בשעת בוקר
מוקדמת .הם הקימו אוהל קטן באמצע הלילה
וישבו שם לחכות לבוקר ולאנשים שיגיעו עם
קרני השמש הראשונות.
ׁשמֶׁש ְמצִיָקה חְָדָרה ִמּבַעַד ׂשַק הַּׁשֵינ ָה
ֶקֶרן ֶ
ׁשֶל אֹוִריאֵל .הּוא הִסְתֹוב ֵב עַל ִרצְּפַת הָאֹוהֶל
הַּקָטָן ׁשֶהּוא ו ְׁשּוב הִֵקימּו אֶתְמֹול ּבַּל ַיְל ָה ו ְנ ִיסָה
לַחֲטֹוף עֹוד ּכַּמָה ּד ַקֹות ׁשֶל ׁשֵינ ָה" .אֹוִריאֵל,
ִּתתְעֹוֵרר! ּכב ָר מְאּוחַר!" הָי ָה ז ֶה קֹולֹו ׁשֶל ׁשּוב
ׁשעָב ַר ּב ְמֹוחֹו ׁשֶל
ׁשּקָטַע אֶת הַחֲלֹום הַּמָתֹוק ֶ
ֶ
אֹוִריאֵל .אֹוִריאֵל הִתְעֹוֵרר ּב ְחֹוסֶר חֵׁשֶק ,הַּקֹור
ּׁשטַח אֶתְמֹול מְאּוחַר
הָי ָה מְַקּפִיא ,הֵם הִג ִיעּו ל ַ ֶ
ּבַּל ַיְל ָה ו ְעֹוד ּכַּמָה ׁשְעֹות ׁשֵינ ָה נְִראּו לֹו ַמ ְתאִימֹות
ּב ְיֹותֵר ּב ְֶרג ַע ז ֶהַ" .קִדימָה ִּתזְד ָרז ,אֲנַחְנּו נְאֲחֵר!"
קֹולֹו ׁשֶל ׁשּוב הֵאִיץ ּבֹו ל ָקּום וְלִל ְּבֹוׁש אֶת ּבְג ַָדיו
ׁשאַל
ּבִזְִריזּות" .לָמָה אֲנַחְנּו ְמ ַמהֲִרים ּכ ָל ּכ ְָך?" הּוא ָ
ּתֹוְך ּכ ְֵדי ְמׁשִיכ ַת הַחּולְצָה עַל ּגּופֹו" .הָאֹוהָל ִים
ׁשחַר"ׁ ,שּוב ָאמַר.
הִָראׁשֹונ ִים ַמג ִיעִים לְּפֹה עִם ַ

המשך בשבוע הבא...
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יאר ד' פניו אלינו ,לקבל את רשמי אורות קדשו
בימי החג שתוכנו ואופיו הוא להטביע את חותם
אור ישראל בטבע החיים ,בטבע הנפש,
בטבע העולם ,בטבע היש ,בטבע ההויה.
באים אנו בחג האסיף בירח האיתנים,
במועד הגבורות  -גבורות הגשמים ועוז הרוח,
הכבדת האכף של הטבע הסתוי ההולך וממשמש
לבוא ,ואנו מתקרבים אל הטבע...
(הראי"ה קוק זצ"ל ,מתוך אגרת לבנו הרב צבי יהודה זצ"ל)

חוגגים ומטיילים
שומרון ובנימין חול המועד סוכות תשס“ח
יום א‘ י“ח בתשרי 30.9

ואדי קלט

על הנחל

פסטיבל
למשפחות בוואדי קלט
נופי פרת  • 10:00-13:00לכל

יער אגדות הילדים

יום ב‘ י“ט בתשרי 1.10

המשפחה • מתנפחים • רכיבה על
סוסי פוני וכרכרה • סוכה מוסיקלית •
ירידה לואדי
מצפה יריחו • 13:00-15:30
מחפשים את המטמון • פארק מוטורי
• יריד מכירות • 15:30
• לכל המשפחה • מופע מרכזי של ישי
לפידות בשתוף הקהל
ענתות • ביקור ביקב ענתות • ביקור
במוזיאון  -גלריה של אברהם נוחם
כפר אדומים • 12:00-14:30
סדנאות יצירה במגרש הכדורסל•
 • 13:00לכל המשפחה • מופע
תאטרון פנים • הארוע בהפקת
מתנ“ס בנימין טל02-9977222 .

שער לצפון
אגדות ביער חוויה

לכל המשפחה בשמורת
יער ריחן ויער אגדות הילדים

• מסלולי טיול ביער • מספרי סיפורים
ביער • מוזיקה בטבע • סדנאות יצירה
• טיולי אופניים • ביקור במשק עיזים •
יער ריחן • ההשתתפות ללא תשלום

יום ג‘ כ‘ בתשרי 2.10
מעיינות עלי

• ברכבים פרטיים •
• אוטובוסים •
• רכב • 4X4

בע ִלי
סוכות ֵ

לפרטים והרשמה

מסלולי אופניים • סדנת ארבעת
המינים • טיול מעיינות • יצירות לכל
המשפחה • חנוכת חורשה ע“ש סרן
אריאל חובב • ” 17:00והיה כנגן
המנגן“ עם מנדי ג‘רופי ותזמורת
להבה טל02-9943333 .
מועצה אזורית
שומרון

מגוון סיורים
לכל המשפחה
עם בי“ס שדה
עפרה
02-9975516

ofra@spni.org.il
תחנות מידע
 .1צומת שילת בכניסה לישוב חשמונאים
 .2אזור תעשיה "שער בנימין"
 .3תחנת דלק "כפר אדומים"

מועצה אזורית
מטה בנימין
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