סיפורו של מקום מדבר  -מקום הדברת הצאן

"ה

ְׁשלִיכּו אֹתֹו אֶל הַּבֹור הַּז ֶה ֲאׁשֶר
ַּבּמְִדּבָר וְי ָד אַל ִּת ְׁשלְחּו בֹו"
(בראשית ל"ז ,כ"ב) .יוסף הצדיק
יוצא למסעו בעקבות האחים מחברון דרך
שכם אל עמק דותן .ראובן שמתכנן להשיב
אותו אל יעקב אביו מציע פשרה שעיקרה
לזרוק אותו לבור .כבר חז"ל היו ערים ללשון
הפסוק "וְהַּבֹור ֵרק אֵין ּבֹו ָמי ִם" (שם ,כ"ד) -
אך נחשים ועקרבים יש בו (רש"י) .נשאלת
השאלה למה ראובן מציע לזרוק את יוסף
לבור במדבר? מדבר הוא מקום שומם
ואילו עמק דותן הוא אחד מהעמקים
הפוריים בצפון השומרון דרומית להרי
אום אל פאחם ועמק יזרעאל.
כאן המקום לערוך הבחנה חשובה
ומהותית .שורש המילה מדבר מראה את
מהותו .השורש ד.ב.ר .בשפה האכדית
('בת דודה' של העברית הקדומה) פירושו
'להרביץ'  -להושיב את הצאן בשעות
החום בקיץ וכך למנוע חימום יתר של
הגוף" .איכה תרביץ בצהרים" כלשונו של

המשורר בשיר השירים (א' ,ז') .מאותו
שורש נגזרת גם כן המילה להדביר את
הצאן שמשמעותה להוביל את הצאן אל
מקורות המזון והשתייה שלו .המדבר איננו
מקום של מוות ,ואיננו מקום נטול צמחייה
או צל .לשם כך יש בתנ"ך מילים אחרות
 ישימון ,ציה וכו' .במדבר חייבת להיותצמחייה על מנת שיהיה אוכל לבעלי החיים
בניגוד לישימון ,שריק לגמרי מצמחייה.
בזמן המקרא בסמוך לכל עיר היה אזור
אליו הולכים להדביר את הצאן והוא

מבט להתיישבות

חוות לב ארי

ב

ימים אלו פורחת לה חווה חדשה
בקרית ארבע" ,חוות לב–ארי".
החווה החדשה הנמצאת בימים
אלו ממש בשלבי הקמה מתקדמים,
מיועדת לנוער שוחר אתגרים המחפש
למצות את הפוטנציאל הגלום בו.
החווה משלבת עבודה בקרקע וחיבור
לאדמה ,ויציאה להכשרות וקורסים
מקצועיים בתחומים שונים ,תוך מגמה
לאפשר לכל אחד מהחניכים למצוא את
מקומו .סיור קצר בחווה מגלה גן עדן
קסום ,ואנשים מיוחדים המאוחדים סביב
חלום אחד משותף אשר עובדים ימים
ולילות למימושו .הרעיון להקמת החווה
עלה באחת מהישיבות הראשונות של
היחידה לקידום נוער בקרית ארבע.
את הרעיון יזמו מנהל היחידה משה
חסדאי ,וצוות החווה :יוני עטיה ,ושמואל
רמתי ,מבוגרי הנוער בקריה שהחליטו
להרים את הכפפה ,ואליהם הצטרף
בלהט ,הוותיק שבחבורת קידום נוער
קרית ארבע ,יגאל כהן .בישיבה עלה
הצורך לחבר את בני הנוער לאדמה,
וליצור מקום המשלב עבודת כפיים,
לימודים מקצועיים ,ואהבה גדולה.
לאחר שהתגבש הרעיון הראשוני ,הוא
זכה לברכתו של הרב שמואל אליהו
ולתמיכתו של רב היישוב ,הרב דב ליאור,
ובכך ניתן האות והחווה יצאה לדרך...
שמואל ויוני העבירו את מטלטליהם
שכללו :שקי שינה ,אוהל ,בקבוקי מים
(לא היה קו מים באזור) ומעט ציוד
עבודה ,והחלו להתגורר במבנה ישן
הממוקם על הכביש בין קרית ארבע
לרמת ממרא.

מייד כשהשניים הגיעו למקום הם
החלו בסיועם של בני נוער לפנות את
שברי ההריסות שנותרו במבנה ,והכשירו
אותו למגורים זמניים .מאחר והמקום
עליו הוקם המבנה נמצא בשטח השב"מ
(שטח ביטחוני מיוחד) הם נאלצו לחפש
מקום חלופי להקמת החווה .בשלב הזה
נכנסו לתמונה ,בהשקעת זמן ומרץ ,ראש
מועצת קרית ארבע מר צבי קצובר ,ומזכיר
המועצה מר שולי שמעון ,ובמאמצים
משותפים ,תוך כדי ניהול משא ומתן מול
המינהל האזרחי ,אותר השטח לבניית
החווה .לאחר קבלת האישורים ,תרמה
החברה לפיתוח שלוש מכולות שהוצבו
בחווה החדשה.
עוד בטרם הגיעו המכולות עמלו עובדי
מחלקת המשק של המועצה ליישור
השטח ,להצבת המכולות ,ולחיבור
תשתית חשמל למקום ,הכוללת עמודי
תאורה ,ונקודות חשמל שיפוזרו במקום,
ולחיבור קו מים שהגיע עד לפינת החי
הנמצאת בקצה החווה .הנוער קיבל
הדרכה מקצועית כיצד לשמר את הטבע
במקום ,ולעצב את מתחם החווה בשילוב
עם אבנים טבעיות .מסביב לחווה ,בסמוך
לכביש החלו בני הנוער לבנות גדר אבנים,
כשבמקביל עובדים האחרים על הקמת
אורווה חדשה ,לסוסים שיגיעו בימים
הקרובים .בנוסף נוצרו קשרים עם עוד
גורמים בקהילה ,מגורמים פרטיים שנתנו
סיוע ,ועד לארגונים כמו בית חב"ד קרית
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עמק דותן

אנו מוצאים מספר זוויות הסתכלות
על המדבר במקורות .בדברים ח' ,ט"ו:
"הַּמֹולִיכ ְָך ַּבּמְִדּבָר הַּג ָֹדל וְהַּנֹוָרא "...מקום
המצריך כוחות מיוחדים לעבור ולשרוד
בו .בירמיהו ב' ,ב'ֶ ..." :לכְּתְֵך ַאחֲַרי ַּבּמְִדּבָר
ְּבאֶֶרץ ֹלא ז ְרּועָה" הרואה במדבר מקום
בעייתי לגידולים חקלאיים .אנו רואים
התייחסויות שונות למדבר :חלקם נובעים
מתיאורים מציאותיים בשטח כגון בעיות
צומח והישרדות עם כמות משקעים
קטנה ,וחלקם התהוו מהתחושות
שהמדבר יצר אל מול האדם אשר לא
תמיד באמת הוכחו במציאות .לבסוף
ראובן מציע לאחים לזרוק את יוסף לבור
במדבר  -וכזכור האחים הולכים עם עדרי
הצאן של יעקב למקום הדברת הצאן
בעמק דותן ורק שם הוא נזרק לבור# .

המדבר  -כמו מדבר זיף ,מדבר מעון ומדבר
עין גדי .החוקרים מזהים את האזורים
הללו לפי כמות משקעים :קו של  200מ"מ
גשם ומעלה זה הארץ הנושבת  -שבה
יכולה להתקיים חקלאות בעל המתבססת
על מי גשמים בלבד .בין  100ל– 200מ"מ
גשם ,זהו המדבר  -הצמחייה החד–שנתית
הנמוכה יכולה לנבוט בסוף החורף ,שיחים
מתמודדים עם כמויות גשם אלו היטב .אך
פחות מ– 100מ"מ זהו האזור הצחיח שאליו
אי אפשר לשלוח את הצאן.

טיולי חנוכה עם בי"ס שדה עפרה:
קרב אמאוס ,סרטבה ,סדנת שוקולד,
תל שילה ,חשמונאים בבנימין ועוד...
לפרטים נוספים02-9975516 :
נשמח לראותכם!

ארבע חברון ,ועמותת "חסדי אבות"
שמסייעים לחווה באופן רציף .שמואל
ויוני ,מקימי החווה רואים את חלומם הולך
ומתגשם למול עיניהם ומסמנים את היעד:
"אם הכל ירוץ כמו עכשיו ,אז נראה פה
פינת חי ענקית ומגוונת עם עשרות חיות.
הנוער שיגור במקום יהיה חלק מצוות
החווה ,והוא יהיה זה שידאג לטיפול בבעלי
החיים ,ולהפעלת המקום".

אדירות ,על התחזוקה השוטפת ,אוכל
לצוות ולבעלי החיים ,ציוד לבנייה ,אנו
מגייסים את כל מי שעניין הנוער נוגע ללבו,
כי הנוער כבר כאן ,הוא רוצה ,הוא יוזם,
הוא מקים .אנו פה רק בשביל לעזור לזה
לקרות."...
אז בפעם הבאה שאתם עוברים על
הכביש בין רמת ממרא לתחנת הדלק של
קרית ארבע ,כנסו ,תשתו כוס תה חם,
ותראו את כוחה של יוזמה קטנה ,ולבבות
גדולים# .
למעוניינים לחזק את החווה
בתמיכה ,מילה טובה ,ציוד ,או
בתרומות .ניתן להתקשר:
מנהל היחידה לקידום נוער -
משה חסדאי050-6479766 :
052-3295442
יוני:
050-7374735
שמואל:

ומה מתוכנן לתקופה הקרובה? שמואל
ויוני" :אנו נמצאים כעת באמצע שלבי
ההקמה ,אנו עובדים יום ולילה וכך גם
נמשיך בע"ה .הבעיות העיקריות העומדות
בפנינו הם :מחסור במבנה לשירותים
ולמקלחת ,וסיום הכשרת המקום למגורים.
כאן אנו נכנסים לבעיה שכיחה ביותר שהיא
מחסור במשאבים .כמובן שמי שרוצה ויכול
 מוזמן לסייע בציוד ,בהעברת סדנאות,באוכל לבעלי החיים וכו' .יש הוצאות

"לתקן את מכירת יוסף"
 8045יום!
"את אחי אנוכי מבקש" זועק
יהונתן פולארד מהכלא האמריקאי,
ומצבו קשה ביותר .עד מתי?!
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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)כל אותם שהם מחזיקים מעט באהבתה (של הארץ
...ואת ה' אלוקי ישראל השוכן בקרבה לא דרשו
... היסוד החלש הולך ומתמוטט...לא לאורך ימים יעמדו במעמדם
 הארץ וחבת השפה, כי מאהבת האומה,ועינינו הרואות
, ועד שנאת כל אלה ותיעובם- וכן עם מאסה של תורה
הוא רק מהלך קצר של איזה שנים ואיזה נסיונות
.המביאים לידי מורך לב
)' ספר 'עץ הדר,' מאמר 'ראש אמיר,(הראי"ה קוק
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גליון  | 73כסלו תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

הפגנת מועצת יש"ע נגד ועידת אנפוליס  -השבוע מול בית רה"מ בירושלים

על הפרשה וישב
הרב שמעון כהן  -ראש מוסדות בית מוריה באר שבע

מכירת יוסף של דורנו

ב

פרשתנו אנו קוראים על אחד
מהאירועים הקשים ביותר בתולדות
עם ישראל  -מכירת יוסף הצדיק.
יעקב אבינו יושב באבלות ארוכה " -ימים
רבים  -אלו עשרים ושתים שנה" (ב"ר ,פר'
פ"ד) .אולם בעוד שאצל יעקב אבינו מתארת
התורה וחושפת את רגשותיו ומצבו הנפשי,
הרי שאצל בעל העניין עצמו  -יוסף הצדיק
 מתוארת מכירתו באופן מאוד טכני ,ללאשום התייחסות לכל העובר על יוסף ,לא
במחשבותיו ולא ברגשותיו" .וַיְהִי ַּכאֲׁשֶ ר ּבָא
יֹוסֵף אֶל ֶאחָיו; וַּיַפְׁשִ יטּו אֶת יֹוסֵף אֶת ֻּכּתָנ ְּתֹו
אֶת ְּכתֹנ ֶת הַ ַּפּסִים אֲׁשֶ ר ָעלָיו .וַּי ִ ָּקחֻהּו וַּי ַׁשְ לִכּו
מי ִם"( .ל"ז ,כ"ג
אֹתֹו הַּבָֹרה; וְהַּבֹור ֵרק אֵין ּבֹו ָ
 כ"ד) .מהי תחושתו של יוסף ,אחרי ההשפלהשל ההפשטה מבגדיו והשלכתו לבור הריק,
שאמנם "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים
יש בו" (רש"י)? כיצד הוא מרגיש במחיצת
נחשים ועקרבים? ויתרה מכך ,מה עושה לו
הידיעה שאחיו יושבים לאכול למעלה מחוץ
לבור" ,וישבו לאכול לחם" ,והוא יוסף תקוע
כאן בתוך הבור עם נחשים ועקרבים ומתחנן
על נפשו ואין קול ואין קשב ,וכפי שיודו הם
עצמם אחרי עשרים ושתים שנה " ֲאבָל אֲׁשֵ מִים
אֲנ ַחְנּו עַל ָאחִינּו אֲׁשֶ ר ָראִינּו צַָרת נ ַפְׁשֹו
מעְנּו" (מ"ב ,כ"א)?
ׁש ָ
ְּבהִ ְתחַנ ְנֹו ֵאלֵינּו ו ְֹלא ָ
"וַּי ִ ְמּכְרּו אֶת יֹוסֵף ַלּי ִ ְׁש ְמעֵאלִים ְּב ֶעׂשְִרים
ּכָסֶף" (ל"ז ,כ"ח)" .ויעברו אנשים מדינים
סוחרים וכו'  -זו היא שיירה אחרת והודיעך
הכתוב שנמכר פעמים הרבה" (רש"י) .יוסף
ירושלים
כניסת שבת 16:00
צאת השבת 17:14

תל אביב חיפה
16:04
16:14
17:13
17:13

הצדיק עובר מיד ליד ,כמו היה בעל חיים או
חפץ ,ואולי גרוע מכך ,בשוק העבדים כל הבא
לקנות עבד בודק אותו מכף רגל ועד ראש ,את
מצב בריאותו ,יופיו ,יושרו ,מידותיו וכו' .כך
עובר יוסף את ההשפלה הזו מיד ליד בשוק
העבדים כמה פעמים .תחושה נוראה! אחר
כל זאת ,מגיע יוסף לארץ לא נודעת מבחינתו
ונמכר לעבד .איפה כל החלומות? מה נותן
ליוסף את הכוח להמשיך הלאה? התשובה
לשאלות אלו נעוצה במטרה שלשמה יורד יוסף
מצרימה .יוסף מתבקש ע"י אבא יעקב לצאת
לשליחות חשובה מאוד  -למשימה לאומית.
יעקב אבינו יודע שהיחסים בין השבטים ליוסף
מורכבים מאוד ,עד כדי שנאה " -וַּיִׂשְנ ְאּו
אֹתֹו ו ְֹלא יָכ ְלּו ַּדּבְרֹו ְלׁשָֹלם" (ל"ז ,ד') .למרות
האווירה הקשה הזאת יעקב שולח את יוסף
לשליחות" :לך נא ראה את שלום אחיך" ,עליך
להשיב את השלום לבית יעקב .יש ליוסף כל
הסיבות להתחמק מביצוע השליחות הזו .הוא
יכול להסביר לאבא יעקב כמה היחסים קשים
בינו לבין האחים ,אולם יוסף משיב את יעקב
"וַּיֹאמֶר לֹו ,הִּנֵנ ִי" (ל"ז ,י"ג) " -הנני לשון ענוה
וזריזות ,נזדרז למצות אביו ,ואעפ' שהיה יודע
אחיו ששונאין אותו" (רש"י) .מסירות נפש ממש
 לקיים את מצות אבא יעקב ושליחותו .כוחושל יוסף ויכולת הישרדותו נובעים מאמונתו
הגדולה ,מהידיעה שהוא עדיין נמצא במשימה
הלאומית ,בשליחותו של אבא.
פרשת הצדיק יהונתן פולארד הי"ו הינה
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חברון
16:15
17:16

שכם
16:04
17:13

באר–שבע
16:17
17:17

חדשות ישע
הפגנת ההמונים
ועצרת תפילה נגד אנאפוליס

על ביטחונה של תל–אביב ,על מהותה של המדינה
הזו ,על הנאמנות לערכים שכוננו אותה .באנו
להגן על ארץ ישראל ובאנו להגן על עם ישראל.
אנחנו אומרים כן לשלמותה של בירת הנצח של
עם ישראל ,על השכונות הקרובות והמרוחקות
על ירושלים כולה ועל ליבה של הארץ .נכון אנחנו
אומרים לא לחזרת הפליטים ,אבל אנחנו אומרים
כן לשיבת פליטים של אלפיים שנות גלות של
עם ישראל .אומרים לנו אתם אומרים לא לפינוי
ישובים ,נכון .אבל יותר מזה אנחנו אומרים כן.
לבנות עוד ועוד ועוד ישובים בארץ ישראל".
המפגינים קראו לאולמרט להפסיק את
הדיבורים על הויתורים והנסיגות ולדבר עם
האמריקנים ולדרוש את שחרורם של השבויים
והנעדרים ובתוכם יהונתן פולארד שהשבוע
מלאו  8045ימים לשביו  -עשרים ושלוש שנים.
לאירוע היתה התעניינות תקשורתית רבה

כעשרים וחמישה אלף איש השתתפו ביום
שני האחרון בהפגנת מועצת יש"ע ,מטה
מאמ"ץ ומטות ערים בככר פאריז בירושלים,
מול מעונו של ראש הממשלה .ההמונים הגיעו
למחות על מהלכיו המסוכנים של אהוד אולמרט
שנסע לועידת אנאפוליס לשוחח על הקמת
מדינת טרור פלסטינית ,גירוש למעלה ממאה
אלף ישראלים ,חזרה לקווי  '67חלוקת ירושלים
וירידה מרמת הגולן.

כמאה וחמישים אוטובוסים הביאו את המפגינים
מכל חלקי הארץ יחד עם מפגינים נוספים מהבירה
ומחוצה לה .האירוע נפתח בפרק תהילים לעילוי
נשמתו של הקדוש עידו זולדן הי"ד שביום שני
התקיימה בחומש האזכרה במלאת שבוע להרצחו
(ראה ידיעה נפרדת) .לאחר מכן הוקרנו קטעי וידאו
ובהם נראה אהוד אולמרט בשבתו כראש עיריית
ירושלים המדבר על חשיבותה של ירושלים
בירת העם היהודי  -מאוחדת בריבונות ישראלית
מלאה .בין הנואמים היו חברי כנסת מסיעות
האופוזיציה ומסיעות הקואליציה וביניהם יו"ר
סיעת הליכוד גדעון סער ,ח"כ צבי הנדל (האיחוד
הלאומי–מפדל) ,ח"כ ניסים זאב (ש"ס) ח"כ זאב
אלקין (קדימה) ,וח"כ ניסן סלומיאנסקי (איחוד
לאומי–מפדל) וכן אישי ציבור ובהם חבר מועצת
העיר ירושלים ,ניר ברקת ,נציג ועד ישובי רמת
הגולן הרב אהרון אייזנטל ,ואלון דוידי ,תושב
שדרות ויו"ר המטה לביטחון שדרות.
יושב ראש מועצת יש"ע ,דני דיין ,תקף
את ההנהגה הלוקה בעיוורון  -כדבריו" :אהוד
אולמרט ,אהוד ברק ,ציפי לבני ,איזה עיוורון .איזו
עיוולת .רק לפני שנתיים החריבו חבל ארץ פורח
בא"י .גירשו את תושביו ורק רעה הביאו על ארץ
ישראל .קסאמים ,טרור ,חמאס ועל ניסוי הכושל
הזה הם מתעקשים לחזור ביהודה ושומרון .באנו
להגיד למנהיגי הנפל באנפוליס עד כאן .לא ניתן
לכם לא יקום ולא יהיה .לא באנו לכאן רק כדי
להגן על בתי המתיישבים ביהודה ושומרון.
בראש ובראשונה באנו להגן על שלמות ירושלים,

ביותר מהארץ ומהעולם .צוותי תקשורת
רבים הגיעו לסקר את מחאת ההמונים במרכז
ירושלים ,ובהם צוותים של ,CNN ,AP
רויטרס BBC ,וצוותים של הטלויזיה היפנית,
הסקנדינבית ,אל–ג'זירה באנגלית ועיתונאים
מברזיל ,ארגנטינה ,ספרד ,סין ,צרפת ,טורקיה
וגרמניה .ערוצי הטלויזיה הישראלים העבירו
שידורים חיים מההפגנה במהלך האירוע וראיינו
מפגינים ונואמים .העצרת הסתיימה בשירת "אם
אשכחך ירושלים"" ,אני מאמין" ו"התקוה".
מוקדם יותר התקיימה תפילת המונים בכותל
המערבי בהשתתפות כעשרים אלף איש שהגיעו
לשאת תחינה ובקשה למען עם ישראל וארץ
ישראל .התפילה התקיימה בראשות הראשון
לציון הרב מרדכי אליהו והשתתפו גם רבנים
ואישי ציבור רבים .שיתוף פעולה מוצלח בין
מטה התפילה למטה ההפגנה של מועצת יש"ע
היה בין הגורמים המרכזיים להצלחתם הגדולה
של שני האירועים בעזרת איגום המשאבים
וארגון מערך הסעות והפירסום הגיעו רבבות
אנשים לאירועים# .
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יש"עמדה

הגבולות הללו מטשטשים .כשאנחנו
עומדים מול אוייב ,המחזיק את בנינו
בשבי ומתאכזר אליהם אנחנו מוכנים
לצאת למלחמת חורמה ,לספוג למעלה
ממאה חיילים ואזרחים הרוגים ,וטילים
ורקטות על כל אזור הצפון .אבל מול
מדינה ידידותית אנחנו לא מוכנים
לשבור את הכלים .בשבוע הקרוב ,ימי
החנוכה ,נחגוג את נס ניצחון הרוח על
החומר .הגבורה היהודית מול תרבות
יוון .המרד אז פרץ בגלל גזרות השמד,
בגלל ההתייוונות ,בגלל אותה כפיפות
למערב וכל מה שהוא מייצג.
כיום מדינת ישראל והעומדים בראשה
כפופים לאומית לעולם המערבי ובראשו
ארצות הברית .תלות כלכלית ,סיוע
ביטחוני ,מטריה מדינית באו"ם ועוד.

שבוי במדינה ידידותית
בימים אלו החלה השנה העשרים
ושלוש שנים לשבתו של יונתן פולארד
בכלא האמריקני .כמעט חצי יובל שנים,
 8045ימים ,יותר מרבע מימי חייו של
אדם ממוצע .צריך אולי להיזכר מי הוא
יהונתן פולארד .הוא שירת כאזרח באגף
המודיעין של הצי האמריקני בוושינגטון
ומתוקף עבודתו נחשף לחומרים
מודיעיניים מסווגים .במהלך עבודתו
הוא גילה לדבריו שארצו נמנעה במכוון
להעביר לידי ישראל מסמכים ומידע
סודי שהיה חיוני לביטחונה .הוא ניסה
לפעול בצינורות המקובלים להעברת
המידע אולם לאחר שלא הצליח הוא
החל להעביר את המסמכים החשובים
והסודיים לידי מפעיליו הישראליים
במשרד הביטחון ובהם רפי איתן ,היום
שר בממשלת ישראל .המידע שהעביר
פולארד שימש רבות את מדינת ישראל
 בין היתר להיערכות הגנתית מפנינשק להשמדה המונית של מדינות ערב
ואף לפעולות התקפיות בעורף האויב.
אך ברגע האמת ,לאחר שנחשף ,ישראל
הפקירה אותו וגירשה אותו מהשגרירות
הישראלית אליה נמלט ,והפנתה לו
עורף והכחישה אליו כל קשר .יהונתן
פולארד הגן על ישראל לא פחות
משאר השבויים והנעדרים שנפלו
במהלך הגנתם על המולדת .הוא חרף
נפשו וסיכן את חייו מתוך תחושת
שליחות כדי להציל את עם ישראל
מאיום קיומי ,ולהגן עליו מכליה
ומהתקפות טרור רצחניות.הממשלה
בישראל וגופי הביטחון לא עושים היום
די לשיחרורו .הנושא לא נמצא במרכז
סדר היום הציבורי ,וכך גם המודעות
לנושא בקרב חלקי העם .נדמה אולי
שאין קונצנזוס מספיק רחב ,הסכמה
לאומית רחבה לעשות הכל לשחרורו
של יהונתן .אין הבדל בין פולארד לבין
יתר השבויים והנעדרים מלבד עובדה
אחת :הוא שבוי במדינה ידידותית.
כשאנחנו מתמודדים מול אויב ברור,
אנחנו יודעים לעשות את האבחנה .יש
טובים ויש רעים .יש את כוחות האור ויש
את כוחות החושך .אבל כשאנחנו מצויים
מול מדינה ידידותית שמתאכזרת ללא
כל הצדקה במשך עשרים ושלוש שנה
לאיש ששירת את האומה הישראלית

יהונתן פולארד סיכן את חייו מתוך
תחושת שליחות כדי להציל את
עם ישראל מאיום קיומי ,ולהגן
עליו מכליה ומהתקפות טרור
רצחניות .אין הבדל בינו לבין יתר
השבויים והנעדרים מלבד עובדה
אחת :הוא שבוי במדינה ידידותית.
על אף היחסים המיוחדים בין
ישראל לארה"ב אנחנו חייבים
לדעת לפעמים לדפוק על השולחן
– גם בנושאים המדיניים ,גם
בנושאים ההתיישבותיים ,וגם
כשמדובר בשיחרורו של חייל
המצוי אצלם בשבי ,בדרישה
חד-משמעית להבאתו של יהונתן
פולארד הביתה.
כמובן שיש בכך חשיבות ועדיין עלינו
לאזור אומץ ולעשות כל שביכולתנו
להפנים בראש ובראשונה שאזרח
ישראלי נמצא בשבי בארה"ב ,ואסור
לנו להפקיר שבויים מאחור .צריך
לעשות ולפעול על–מנת להגביר
את המודעות הציבורית ולהעלות
לסדר היום התקשורתי והמדיני את
שיחרורו של יהונתן פולארד .קשה
לעומדים בהנהגת המדינה לצאת
כנגד מי שנחשב מנהיג העולם
החופשי ולעמוד חוצץ מול מדינה
ידידותית אך גם צריכים להבין ולהציג
לממשל בוושניגטון שהוא מחזיק
בכלא בתנאים קשים ומחפירים אזרח
ישראלי גיבור .בכל פגישה מדינית,
בכל מגעים מדיניים או ביקור של
בכיר אמריקני בישראל או בכיר
ישראלי בארה"ב צריך להעלות שוב
ושוב את הנושא ולדרוש את שחרורו
של יהונתן.
על אף היחסים המיוחדים בין ישראל
לארה"ב אנחנו חייבים לדעת לפעמים
לדפוק על השולחן  -גם בנושאים
המדיניים גם בנושאים ההתיישבותיים
וגם כשמדובר בשיחרורו של חייל המצוי
אצלם בשבי .רק כך נוכל להביא לשינוי
פנימי אצלנו בדעת הקהל וממילא
ליצירת לחץ ציבורי ולהביא לשיחרורו
של יהונתן פולארד# .
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ודב"ש ישראל
הארץזבתשלצוףגדולי
חיבת
הצוף דב"ש ארץ

ה

רב צוף דב"ש (דוד בן שמעון) נולד בשנת
תקפ"ו ( )1826בעיר רבאט שבמרוקו
לאביו הצדיק רבי משה ולאימו הצדקת
מרת דליסייה שהיו נצר למשפחת רבנים ידועים
בארצות המערב ואף בצפת עיר הקודש .עיונו
הבהיר ושקידתו התבלטו כבר בילדותו ואכן לא
ארכו הימים ,ורבו ,רבי סעדיה מראג'י ,הועיד אותו
למורה מסייע לבני גילו .בד בבד עם לימודו בתורה
עסק בגמילות חסדים ,היה מעורב עם הבריות
ועסק בענייני הקהילה .אהבתו לארץ ישראל
ולירושלים עיר הקודש היו לשם דבר .נפשו דבקה
לאדמת הקודש כפי שכתב בפיוט" :דורשי השב
שבותי  /לעיר קדם חמדתי  /תודה ורוחי ונשמתי
 /כי באלה חפצתי.
מלך ביופיו יחזו עיני  /אלוהי עוזי ותהילתי  /אזי
אזמר בשיר רנני  /גדלו שם ה' אתי.
נהל בן אמצת  /לנווה קודשך  /ולציון אוויתה /
מכון שבתך תוחלתי ומבטחי ,אסוף נדחי ,תגיל
נפשי ורוחי בך לעולם ,דוד הקטן קולו ,יערב
ומהללו ,ירצה ואנא אל לא יימוט לעולם".
בשנת תרי"ד ( )1854למרות הפצרת תלמידיו
ובני קהילתו להישאר כרב במקום עזב הצוף דב"ש
והוא בן  28בלבד את עיר מולדתו רבאט ויצא עם
בני משפחתו למסע לארץ הקודש .אחרי ימי מנוחה
מהדרך הארוכה הגיע אל ירושלים והחליט כי כל
עיסוקו יהיה אך ורק בתורת א"י .וכך כתב בנו ר'
רפאל אהרון בן שמעון" :כי נדע שעטרת ראשנו
מרן אבא זצוק"ל בעלותו מערי המערב לרוב אהבתו
לארץ הקודש אשר הייתה בוערת בליבו לב קדוש
ומלאה את חדריו ומשכניו ,צמצם כל מקצועות
לימודיו רק בחוג אהבת ארץ הקודש וענייניה ,הן
בדרשות או בדינין וכיוצא הכל מוקדש לא"י".
לשם הדפסת ספרו "שער החצר" השקיע כל

כספו והונו ולרוב ענוותנותו לא הזכיר את שמו על
חיבוריו .בהקדמת הספר כתב" :מרגלא בפומיה
לא כל אדם זוכה שתהיה נשמתו קשורה ומחוברת
לא"י ,לדבר זה דרושה נשמה שיש לה ניצוצות די
נור ושכל אבריו רוחו ונשמתו קרוצים מחומר של
הארץ הקדושה ,מי שאין בו כל אלה גם אם יעלה
ויתיישב אין ארה"ק סובלתו ולאחר מותו יבואו
מלאכי עליון ויחזירוהו לחו"ל למקום שמשם עפרו
נקבץ" .בשנת תר"ך ( )1860הקים את מוסדות
'עדת המערביים' (כינויים של עדת יוצאי מרוקו
בירושלים) ,מוסדות של לימוד תורה ועשיית חסד,
ועד שנת תרכ"ד ( )1866עמד בראש המוסדות ונשא
בעול לבדו .באותה שנה מינה את ועד שבעת הנרות
לעדה שיהיו לעזר בנשיאת עול הציבור עימו.
מפעולותיו :פתיחת חנות מכירת בשר לעניים
בלבד ,כאשר התיר אכילת החלק האחורי עם ניקור
ולא כמנהג ירושלים ,דבר שהוזיל את הבשר .כמו
כן הקים הרב דב"ש את השכונה הראשונה מחוץ
לחומות העיר ,שכונת "מחנה ישראל" באזור בריכת
ממילא  -היום במשולש הרחובות אגרון ,הס ודוד
המלך.
חיבורו העיקרי של הרב דוד בן שמעון היה 'שער
החצר' (יצא לאחרונה במהדורה מחודשת) שערוך
כתרי"ג מערכות (מאמרים) כיוון שעל פי הסבר
המחבר "כל התרי"ג מצוות קשורות בקשר של
קיימא במצות ישוב א"י כמו שכתוב ב"ספרי" פ'
עקב :הציבי לך ציונים שעם ישראל גולים מארצם
ימשיכו בקיום המצוות כסימנים שלא ישתכחו
בשובם אל הארץ" .הספר ערוך מאלפי מקורות
מהתנ"ך ,מהגמרא ,ממדרש סוד ומהלכות .בסוף
הספר מובא תוספת בשם אולם השער בה פורט
הרב תס"ד ( )464מעלות של ארץ ישראל ,ע"ב
( )72מעלות לירושלים ,וע"ז ( )77מעלות לבית

4

עמוד הש
ער המקורי
של הספר '

כסלו נלקחה נשמתו לגנזי מרומים .וזה הנוסח
שנחקק על מצב קבורתו בהר הזיתים" :וי לארעא
דישראל דחסרא גברא רבא ,קול נהי נשמע מציון
במר צורח ,וירושלים תיתן קולה תבכה ותתיפח כי
איבדה כלי חמדתה ,פנה הודה פנה זיוה ותפארתה
ארץ צבי גידלה שעשועיה ,הורד עדיה מעליה ,אבד
חסיד מן הארץ ,גיבור לעמוד בפרץ ,מתוק דב"ש
טעמו ,בישראל גדול שמו דן ידין עמו רועה נאמן
לעדתו צדיק באמונתו חונן דלים ומחסה לאביונים,
איש החסד חסדי דוד הנאמנים ,אריה שבחבורה
ריבה וקיבץ פעלים לתורה תנא דאורייתא הרב
המופלא וכבוד ה' מלא חסידא קדישא זכה וזיכה
את הרבים נר המערבי מרביץ תורה בישראל ,איש
אלוהים קדוש ,המפורסם בשמו ומעשיו מורנו הרב
כמוהר"ר דוד בן שמעון זצוק"ל המחבר ספר שער
החצר ושאר ספרים.
לקוח ארון האלוהים חי' כסלו ו'י'ה'י' ד'ו'ד'
ע'ו'ש'ה' משפט' ו'צ'ד'ק'ה' לפ"ק תנצב"ה"# .
(על פי הספר 'חכמי המערביים בירושלים')

שער החצר'

המקדש .במאמרו הקשור לחג החנוכה מבאר הצוף
דב"ש מדוע השמחה בפורים גדולה יותר מהשמחה
שנקבעה בימי החנוכה בהם נקבע כי יש להדליק
נרות ותו לא" :ראיתי להרב הגאון ,בינה לעיתים
ז"ל שכתב בטעם מה שזכה נס פורים לכל הכבוד,
מה שלא נעשה כן בנס של חנוכה ,כי לא הוקבעו
הימים הללו (אלא) רק להודות ולהלל בהדלקת
הנרות ותו לא מידי (=ולא יותר מזה) .ועיין מה
שכתב בזה בסימן קע"ג בשם הרב ז"ל ועוד כתב
טעם אחר כי צרות אנטיוכוס היו בזמן היות ישראל
בארץ הקודש וזמן היות בית המקדש קיים ,אשר
בלי ספק (ב)זכות המקומות ההם וקדושתם (היה)
סיוע גדול להקל מעליה סכנה ולגרום הבאת הנס,
כי תמיד עיני ה' אלוקינו בה ,ואין כל כך מהתמיהה
(ש)יעשה ה' יתברך נפלאות .אבל בימי אחשוורוש
שהיו מפוזרים ומפורדים אנה ואנה רובם בחו"ל
ובזמן חורבן המקדש יפליא ה' חסדו לנו ,זה ודאי
הוא עניין רשום מאוד כי נתקיים מאמרו יתברך
בהבטחתו ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם,
לא מאסתים ולא געלתים וגו' ...שאין שם זכות
קדושה הארץ מסייע כלום עם כל זה לא מאסתים
ואל געלתים" (סימן שע"ד).
בשנת תר"מ ( )1880נפל הצוף דב"ש למשכב
לאחר שדאגתו ומרצו לכלל התישו את כוחו ובי"ח

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

עורכים:
משה מאירסדורף
ישי הולנדר
כותבים:
אלישע מלאכי
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
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חדשות ישע
אזכרה בחומש
כאלף וחמש מאות איש הגיעו לאזכרה
במלאת שבעה להירצחו של הק' עידו זולדן הי"ד,
שהתקיימה בחומש .בני משפחתו ,חבריו של עידו
למטה חומש תחילה ואוהבי ארץ ישראל מכל
רחבי הארץ הגיעו לאזכרה ביישוב המוקם מחדש,
שהתקיימה לאחר העלייה לקברו של עידו בבית
העלמין בקדומים.
במקום נשאו דברים הרב צבי פרבשטיין ,רבה
של קדומים ,הרב יהושע שמידט ,רב היישוב שבי
שומרון שבו התגורר עידו ,וחבריו ממטה חומש.
המשתתפים התפללו את התפילה המיוחדת
שנאמרה במקביל בעצרת התפילה בכותל.
המארגנים הודיעו לצה"ל על רצונם לקיים את
האירוע בחומש ומערכת הביטחון איבטחה את
העולים .מועצת יש"ע קראה לציבור להגיע
ולהשתתף באירוע ואמרה בהודעתה כי "השיבה
לחומש ולכל יישובי צפון השומרון וחבל קטיף
היא התשובה הניצחת לטרור הרצחני המנסה
לרפות את אחיזתנו בארץ ישראל"# .

בכסלו ,בשעות  21:00 - 16:00יתקיים במתחם
אולפנית ישורון בפתח–תקוה (רח' זליג בס )17
יריד חסד שהכנסותיו יוקדשו לפעילות 'לב
בנימין' ולארגוני חסד נוספים ובהם טל חיים,
על"ה ,אלו"ט ,ובית איזי שפירא .במקום תיערך
מכירה של מתנות אטרקטיביות לחג שמיוצרות
על ידי חניכי הארגונים ,ובהם :סידורי פרחים
ושוקולדים ,נרות וסבונים ,עוגיות ,דיסקים
ועוד .כך תהיה הזדמנות לרכוש מתנות איכותיות
ומרשימות לחנוכה ובנוסף ליהנות מחוויה של
תרומה ישירה לקהילה# .

חנוכה בשדרות
מידי יום ביומו ממשיכה העיר שדרות לספוג
את מטחי הקסאמים הנורים לעברה .חג החנוכה
הוא ההזדמנות שלנו להביע הזדהות עם גבורתם
של התושבים ולהדליק את האור בבתיהם.
בנר שני של חנוכה ,יום רביעי כ"ה כסלו,
יתקיים אירוע הדלקת נרות בבתיהם של
תושבי שדרות .האירוע מיועד למשפחות ובני
נוער שיגיעו לעיר החל מהשעה  ,15:00יתפזרו
בבתי העיר או בריכוזים שכונתיים ויקיימו
טקס הדלקת נרות חנוכה .לאחר מכן יתקיימו
אירועים מגוונים בכמה נקודות בעיר (הופעות,
שיחות ,הרקדה ועוד)...
"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן" -
בידי כל אחד מאיתנו ההזדמנות להדליק אור
בליבו של אדם נוסף! המעוניינים להגיע מוזמנים
להביא איתם כלי נגינה ,בלונים ,ממתקים וכל
דבר אחר שיכול להוסיף לשמחה! #
לפרטים052-4767159, 052-5665953 :

יריד חסד
בערב חנוכה יתקיים באולפנת ישורון בפ"ת
יריד חסד שהכנסותיו יוקדשו לפעילות ארגון
לב בנימין ,ארגון הדואג לקדם ילדים בעלי
צרכים מיוחדים באזור בנימין ולארגוני חסד
נוספים.
ב'לב בנימין' מפעילים במהלך השנה מערך
חונכויות שבועי ,ומארגנים פעילויות מיוחדות
לילדים כגון מסיבות משותפות ושבתות
למשפחות העמותה ,סדנאות להורים ולאחים,
הפעלת מועדונית ,וקייטנות לילדים בערב פסח
ובחופש הגדול .בימים ראשון ושני ,כ"ב  -כ"ג
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קדושת הארץ
מתוך "מדריך לשנת השמיטה"
בהוצאת ישיבת רמת–גן
ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

שמיטת כספים
לבד משמיטת הקרקע בשנה השביעית,
קיימת חובה נוספת על כל אחד ואחד,
להשמיט (למחול) את כל החובות
הכספיים שאנשים חייבים לו.

הסכים מרצונו לעכב את התשלום עד
זמן מסויים בתור הלוואה למשכיר).
 חובות שנוצרו בגלל פסיקה של
בית–דין  -אינם נשמטים.

 חובה זו מתקיימת בערב ראש השנה
של השנה השמינית.
 גם אם לא אמר בפירוש שהוא
משמיט את חובותיו ,פוקעים החובות
ממילא.
 חוב שהושמט  -מותר ללווה להחזירו,
אם חפץ בכך.

פרוזבול
כדי שלא יימנעו העם מלהלוות ,תיקן
הלל הנשיא "שטר פרוזבול".
 שטר זה הינו מסירת חובותיו
הפרטיים של האדם לרשות בית-הדין,
והפקדת בית–הדין כממונה על גבייתם.
כאשר נכתב שטר זה ,ניתן לגבות את
החוב כרגיל .ניתן להשיג שטר זה אצל
הרב המקומי.
 מטרת הפרוזבול היא בעיקר לפרוע
הלוואות מסחריות שאין הצדקה
להשמיטן .אך הלוואות צרכניות
לאנשים השרויים במצוקה ואינם יכולים
לפורעם יש להוציא מתחולת הפרוזבול
ולהשמיטן.

סוגי החובות הנשמטים
 גם חובות כספיים אשר אינם
נובעים מהלוואה מחויבים בהשמטה,
כגון :חשבון המכולת שנצבר בהקפה
ונזקף כהלוואה ,הלוואות ופיקדונות
בנקאיים (עו"ש ,תוכניות חיסכון,
פק"מ ,משכנתאות ומשיכות יתר) ושכר
שכירים שזקפן במלווה (שהשכיר

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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דרושים
עובדים
באזור ירושלים
©¬°

עבודה בעלת אופי
אידאליסטי וציוני
לגילאים16-25 :
תחילת עבודה מיידית
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גם לתקופת חנוכה
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לפרטים052-5666948 :
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בשם אמרם
משה בילינסון

לנו אין מולדת אחרת
משה בילינסון נולד ברוסיה בשנת
תר"ן ( ,)1890היה עיתונאי ופובליציסט,
ממנהיגי תנועת העבודה .עלה לארץ בשנת
תרפ"ד ( .)1924הצטרף למערכת העיתון
"דבר" ,וכתב בו מאמרים .הפך לדוברה
הראשי של תנועת העבודה .בכתיבתו ביטא
עמדות של איש מצפון .בלט בביקורתו נגד
ממשלת המנדט הבריטי .בילינסון היה גם
היוזם של הקמת "בית החולים למושבות
יהודה והשרון" .נפטר בה' בכסלו תרצ"ז
(.)1937
"כי גם את זאת אין לשכוח :יש הבדל
יסודי ,הבדל מכריע ,בין מצבם של ערבי
ארץ–ישראל ,בתור אומה ,ובין מצב
היהודים ,בתור אומה .ארץ–ישראל אינה
נחוצה לערבים מבחינה לאומית .הם
קשורים במרכזים אחרים .שם  -בסוריה,
בעירק ,בחצי–האי ערב  -מולדת האומה
הערבית .אם גם ארץ–ישראל תיספח
לארצות אלו ,לא יוסיף להם הדבר מאומה.
פרובינציה קטנה נוספת בין שטחי–אדמה
עצומים ולא יותר .ואם הם יאבדו אותה
 לא יאבדו ולא כלום .לנו ,ליהודים ,איןמולדת אחרת ,אין מרכז אחר ,בכל העולם
כולו ,ואם נאבד את הארץ הזאת ,הכל
איבדנו"# .

מכירת יוסף של דורנו
המשך מעמ' השער

מכירת יוסף של דורנו .מדובר ביהודי שיכול
היה להתעלם מכל ההתראות הביטחוניות
והמודיעיניות הנוגעות באופן ישיר לביטחונה
של מדינת ישראל ,ולהמשיך את שגרת חייו
כיהודי אמריקאי מנותק מעמו .אבל יהונתן
פעל מתוך מסירות נפש להצלת ישראל ,ובחר
לעדכן ולשתף את גורמי הביטחון של מדינת
ישראל ,ואח"כ פעל והופעל על ידם .בשעת
מצוקתו הופקר ע"י שליחי מדינת ישראל,
ומאז ועד היום ,כעשרים ושלוש שנה ,ממשלות
ישראל כמעט ואינן פועלות לשחרורו .יונתן
הי"ו ,יושב בכלא אמריקאי בתנאים מחפירים,
ומתייחסים אליו בהשפלה מרושעת ,כמעט
ללא ביקורים ,כאשר הוא חולה כרוני עד סכנת
נפשות ,ממש נמק בכלא .מאין יש ליהונתן
הי"ו את הכוח לשרוד? תשובה לדבר היא
האמונה בצדקת הדרך ,האמונה שכל מעשיו
היו לשם שמים ,להצלת עם ישראל ,מאמת זו
שואב יונתן הי"ו את כוחו ואמונתו.
כל אחד מאתנו חייב לשאול את עצמו מה
עשיתי למען שחרורו של יונתן אחינו הי"ו,
נתפלל ונעשה כולנו יחד לממש את מחויבותנו
להעלות את יהונתן הביתה לארץ ישראל# .
לפרטים ופעילותwww.freepollard.org :
טלמסר .054-6437218
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או באמצעות הפקס'
.02-6516662
נא לציין שם וכתובת
הפותר .בין הפותרים
יוגרלו פרסים ממוצרי גוש
קטיף.
הפתרון לתשחץ יתפרסם
מיום ג' כ"ד כסלו באתר

www.myesha.org.il

בין הפותרים נכונה זכו
הילדים הבאים:
ישי טרופר משדמות
מחולה ,חרות ירד
משומריה ,ויאיר הומינר
מפתח תקוה .כל הכבוד!
הפרסים יישלחו בעוד
כשבועיים.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 31

לְכ ָאן ּולְכ ָאן ּב ְרּורֹות ",הַּקֹול עָצַר ֶרג ַעּ ,כְאִילּו
מאֲמָץ ּג ָדֹול" .אֵין
מְנַּסֶה ל ַַקחַת נְׁשִימָה לִפְנ ֵי ַ
ּב ְֵריָרה צִָריְך לְהַחְל ִיט ּכֹול אֶחָד ּב ְתֹורֹו י ָקּום
ׂשתֵָרר
ׁשאִָרים אֹו עֹוזְב ִים"ׁ .שֶֶקט הִ ְ
וְיֹאמַר נ ִ ְ
ׁשב ִיל ָה
ְסב ִיב הַּׁשּולְחָן ,לַמְרֹות ׁשֶזֹו הַּסִיּב ָה ּב ִ ְ
מחִים
ׂש ֵ
ׁשהֵם הָיּו ְ
הִ ְתּכַּנ ְסּו ּכּול ָם נ ִיּכ ָר הָי ָה ֶ
ל ְִדחֹות אֶת הַהַחְלָטָה הַּגֹוָרל ִית עֹוד ְקצַת.
לְאַחַר ּכַמָה ׁשְנ ִיֹות ׁשֶל ּד ְ ָממָהָ ,קם אֶחָד
הַאֲנָׁשִים ּבְהֶחְלֶטִיּות .הּוא הָי ָה נ ְמּוְך קֹומָה
ּבַעַל ּפָנ ִים עֲִדינֹות אְַך עֵינ ָיו ּבַעֲרּו ּבְהִתְַרג ְׁשּות
ׁשאֲִרים"ּ .כַמָה ׁשְנ ִיֹות
ּכ ְמֹו ׁשְנ ֵי ּגֶחָל ִים" .נ ִ ְ
ׁשאֲִרים" .וְאָז עֹוד
לְאַחֲָריו ָקם ָאד ָם נֹוסָף "נ ִ ְ
ׁשאֲִריםּ .כ ִי אֵין ּב ְֵריָרה
ָאד ָם ,ו ְעֹוד אֶחָד "נ ִ ְ
ּתּכ ֵל
אַחֶֶרת "...סִּיֵים הַאַחֲרֹון .אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ּבְתְַדהֵמָה ּבַּג ִיּבֹוִרים ׁשֶּיָׁשְבּו ָסב ִיב ל ַּׁשּולְחָן.
ׁשעָב ְרּו לַמְרֹות ׁשֶנְִראָה
לַמְרֹות ּכֹל הַ ְּקׁשָי ִים ֶ
ׁש ָאפְסָה ּכֹל ּתְִקו ָוה הֵם הֶחֱל ִיטּו ּפ ֶה אֶחָד
ֶ
ׁשאֵר! אַף אֶחָד ֹלא נ ָסֹוג! הַּגֶׁשֶם ּב ַחּוץ
לְהִי ָ
ׂש ְמחָה ּופּוְרָקן מִיל ְאּו אֶת
ּפָסַק וְאֲו ִויָרה ׁשֶל ִ
הַאֲו ִוירּ .פִתְאֹום הַּכֹול נְִראָה אֶפְׁשִָרי יֹותֵר
ּומּוׁשָגׁ" .שּוב ,מַה ָקָרה ּב ַּסֹוף? הֵם הִצְל ִיחּו
ׁשאַל אֶת ׁשּוב
לְהִָקים י ִיׁשּוב?" אֹוִריאֵל ָ
ׁשהָל ְכּו ּב ְמֹוַרד הַּגִבְעָה ּבַּׁשָעֹות הִָראׁשֹונֹות
ּכ ְ ֶ
ּׁשחַרׁ .שּוב חִּיֵיְך" .הֵם הִצְל ִיחּו ,עִם ּכֹל
שֶֹל הַ ַ
ּכ ְָך הְַרּב ֵה אֱמּונ ָה הֵם הָיּו חֲי ָיב ִים לְהַצְל ִיחַ ...ז ֶה
ׁשהָכ ִי מְַרּגְׁשִים אֹותִיׁ "..שּוב
אֶחָד הַּסִיּפּוִרים ֶ
ּשמֶׁש
ּתּכ ֵל עַל הַּקְַרנ ָי ִים הִָראׁשֹונֹות ׁשֶל הַ ֶ
הִ ְס ַ
ּמבְעִירֹות אֶת הַאֹופ ֶק" .סִיּפּור הַָקמַתֹו ׁשֶל
ׁש ַ
ֶ
נ ְו ֵוה צּוף"...

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 .הפעם אוריאל ושוב מגיעים
לבניין משטרה עתיק בו מנסים להתיישב
שני גרעינים התיישבות חדשים אך הם
נתקלים בקשיים מרובים בדרך.
ׁשטָָרה הֶעַתִיק,
ּמ ְ
מּבַעַד לַחַלֹון ׁשֶל ּב ִנ ְי ַין הַ ִ
ִ
מהַָרג ִיל.
הָי ָה הַּל ַיְל ָה נְִראֶה ל ְאֹוִריאֵל חֲׁשּוְך ֵ
ׁש ְמׁשַת הַחַלֹון וְהַאֲו ִויר
ּגֶׁשֶם עַז נ ִיתְַך עַל ִ
הָי ָה ַקר וְעָגּוםּ .ב ְתֹוְך הַחֶֶדר ּבֹו יָׁשְבּו ׁשּוב
מ ְסּפַר
מ ְסב ִיבֹו ִ
ו ְאֹוִריאֵל הָי ָה ׁשּולְחַן אָרֹוְך ּו ִ
מּב ָט חָמּור סֵב ֶר .אֶת
ז ָעּום ׁשֶל אֲנָׁשִים עִם ַ
ׁשמִילְאָה אֶת הַּמְצּוד ָה לִפְנ ֵי יָמִים
הַהֲמּול ָה ֶ
ממָה קֹוֶדֶרתּ .פִתְאֹום
אֲחִָדים הֶחֱל ִיפָה ּד ְ ַ
ּכֹל הַּצְפִיפּות הָי ְיתָה נְִראֵית ל ְאֹוִריאֵל צָָרה
ׂשּמֵח לְהִתְמֹוֵדד אִיתָהּ .ב ְֹראׁש
ׁשּד ַו ְוָקא ְמ ַ
ֶ
ׁשהָי ָה נְִראֶה ל ְאֹוִריאֵל
הַּׁשּולְחָן עָמַד ָאד ָם ֶ
ְקצַת מּוּכ ָר" .ז ֶה חָנ ָן ּפֹוָרת"ׁ .שּוב לָחַש ּב ְאֹוז ְנֹו.
ׁשב ִים
ּמתְי ַי ְ
"הּוא הִג ִיעַ ל ִיׁשִיב ַת חֵירּום עִם הַ ִ
ׁשאִָרים
מטָָרה לַחֲתֹוְך ...נ ִ ְ
הַאַחֲרֹונ ִים ׁשֶנֹותְרּו ּב ְ ַ
ּמתְַרחֵׁש עַל
אֹו עֹוזְב ִים!" אֹוִריאֵל הֶאֱז ִין ל ַ ִ
הַּׁשּולְחָן..." .חֲב ִֵריםׁ ,שֶֶקט ּבְב ַָקׁשָה! אֲנַחְנּו
ּד ָנ ִים ּכְב ָר ּכַמָה ׁשָעֹות וְהַּדְב ִָרים ּב ְרּוִרים,
ָאכ ֵן הַ ְּקׁשָי ִים ּפֹה ּבִלְתִי נ ִ ְסּבָל ִים ,וְהַ ְּטעָנֹות

המשך בשבוע הבא...
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