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הרב אהרון איזנטל רב היישוב חיספין וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת
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עליה לחומש ועצרת המונים
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עצרת מרכזית
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בהשתתפות׃
הרב חיים דרוקמן ,ראש ישיבות בנ״ע ,ראשי ישיבות ואולפנות
ח״כים ,אישי ציבור וראשי ההתיישבות
תוכנית אמנותית

האירוע מאושר ומאובטח ע״י כוחות הביטחון

יש"ע
המתחדשת

È˘¯Â‚Ó
˘ÓÂÁ

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

נזכור ונחזור ,מתוך אחדות המחנה ,כראש חץ השואף להביא
את עם ישראל כולו ולחברו למפעל ההתיישבות ולערכי
היהדות והציונות .נעלה אל ההר ונאמר׃ חזרנו ועוד נשוב ונבנך!
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וסר יציבות הוא אחד המאפיינים
של התקופה המודרנית .קצב החיים
נעשה מהיר יותר ויותר ,והעולם כולו
עוסק בהתחדשות ללא הרף .כל תחומי החיים
נכבשים על ידי ההכרח להשתנות ולהתחדש.
בדורנו סולקה גם האמת מלהיות עוגן בעת
סערה ,כסיסמת הספקנים ,מובילי דעת הקהל:
"כל אחד והאמת שלו" .כתוצאה מכך חסרה
שלוות הנפש ,מתערער הביטחון העצמי.
בעתים שכאלו משתוקק האדם לוודאות,
מייחל לחוף מבטחים ,לאחיזה של יציבות
וקביעות .הדברים נכונים שבעתיים כלפי עם
ישראל .סדרי עולמו השתנו בקיצוניות רבה
בדורות אלו .מחד גיסא השואה ,ומאידך גיסא
שיבת ציון והקמת מדינת ישראל .המאבק
שאינו פוסק על הקיום הפיזי והמחלוקות
הפנימיות בכל תחומי החיים ,מרתיחים את
הקרקע תחת רגלינו .דומים אנו למי שיושב
בצלו של הר געש.
באמת ,תולדותיה של אומתנו מתחילים
בסילוק כל עוגני היציבות הארציים וההליכה
אל הבלתי נודע .אברהם אבינו הצטווה
לנטוש את ארצו ,מולדתו ובית אביו ולצאת
לדרך שאינה מסומנת ,אל יעד לא מוכר ' -אל
הארץ אשר אראך' .מכאן ואילך ידו המכוונת
של הקב"ה היא שתנחה את דרך חייו .פרשתנו
מספרת על "הגיבוש" הלאומי לחיים במצב
של אי-ודאות מתמדת .בכל שנות ההליכה
במדבר חווה עם ישראל תחושה נוראה של
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
19:04
20:21

˘ÌÎ
19:10
20:23

חוסר ידיעה מה ילד יום .האספקה של מזון
שמימי על בסיס יומי ,מביאה להתפרצות מיד
בתחילת המסע במדבר" :ו ְ ַעתָּה נ ַפְשֵׁ נוּ י ְ ֵבשָׁה,
אֵין כֹּל ִבּ ְלתִּי ,אֶל הַמָּן עֵינ ֵינוּ" )במדבר י"א ,ו'(.
התאווה להרכב מזון שונה מביאה את העם
לזיכרון הימים "הטובים" במצרים ,כשמזון
"מגוון" היה מצוי בהישג יד.
במהלך המסע כולו מתחנך העם לוותר על
השגת ודאות חיצונית בכל הדרוש לקיומו,
ותחת זאת להישען על ודאות פנימית,
הכרוכה בהליכה אחר ריבונו של העולם .זה
הוא הסיכום האלוקי של תקופה זו" :ז ָכ ְַרתִּי
לְָך ֶחסֶד נ ְעוַּרי ְִךַ ,אהֲבַת כְּלוֹּל ָתי ְִך ֶלכְתְֵּך ַאחֲַרי
ַבּמְִּדבָּרְ ,בּאֶֶרץ ֹלא ז ְרוּעָה") .ירמיה ב' ,ב'(.
ההליכה אחר ענן ה' אל המדבר ,מקום 'נחש,
שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים' ,בחום
הכבד והיובש הנורא ,עם טף ונשים ,משמשת
דגם ואוצר של זכות לדורות עולם.
המבחנים שעל ידם התחשלה והתחזקה
האמונה היאך ללכת אחר ה' באמון ובמסירות,
התקיימו במסעות ישראל במדבר .ענן ה'
התווה את הדרך ומקום החנייה במקומות
השונים .שלוש פעמים מדגיש הכתוב 'על
פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו' .אי אפשר היה
לחזות מראש כמה זמן ילכו וכמה זמן יחנו.
לעתים החנייה הייתה ממושכת ולעתים ימים
ספורים בלבד .עתים חנייה של לילה אחד
ולעתים שנה ויותר .כל אימת שהענן סימן
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כְַרנוּ ,אֶת הַדָּג ָה ,אֲשֶׁ ר נֹאכ ַל
שּׁאִים,
ְבּ ִמצְַרי ִםִ ,חנּ ָם; אֵת הַ ִקּ ֻ
וְאֵת הָ ֲא ַב ִטּחִים ,וְאֶת–הֶ ָחצִיר
וְאֶת–הַ ְבּ ָצלִים ,וְאֶת–הַשּׁוּמִים ...שָׁטוּ הָעָם
וְלְָקטוּ ו ְ ָטחֲנוּ בֵָר ַחי ִם ,אוֹ דָכוּ ַבּמְֹּדכ ָה ,וּבִשְּׁ לוּ
ַבּפָּרוּר ,וְעָשׂוּ אֹתוֹ עֻגוֹת‡¢È ¯·„Ó·© "...
ÌÚ‰ ·¯˜· ·˘ÂÈ‰ ÛÂÒÙÒ‡‰ Æ®ßÁ ¨ß‰
‰ÂÂ‰Ó‰ ¨ÌÈ¯ˆÓ Ï˘ ‰˙·Â˙ ˙‡ ¯ÈÎÊÓ
˙„Â˜· ÌÈÙÂÒÈÎÏÂ ÌÈÚÂ‚Ú‚Ï ‡˘ÂÓ
‡Ï ÛÂÒÙÒ‡‰ ÆÌ‰Ï ‰˘˜˘Î ÔÓÊ‰
˙Â‡¯ÏÂ Ú‚¯‰ ÏÚÓ ÌÓÂ¯˙‰Ï ÁÈÏˆÓ
‡˙ ¢˘·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡¢ ≠ ÚÒÓ‰ „ÚÈ
‡˙È·Ï ÂÈÚÂ‚Ú‚·Â Â¯Úˆ· ÚÂ˜˘ ‡Â‰ ‡Ï
ÚÂ„È ÏÎ‰ ÌÈ„·Ú‰ ˙È·· Ì˘ ÆÌÈ„·Ú‰
¨‰„Â·Ú‰ ‚ÂÒ ¨¯˜Â·· ‰ÓÎ˘‰‰ ≠ ˘‡¯Ó
¯Â¯· ˙Â‡Ï˜Á‰ ÔÈÈÚ· ßÆÂÎÂ ÏÎÂ‡‰ ÈÓÊ
ÂÓ¯ÊÈ ÌÈÓ‰˘ ÌÏÂÎÏ ˘‡¯Ó ÚÂ„ÈÂ
·˙ÂÈ‚ ˙‡ ˙Â˜˘‰Ï ÂÎÈ˘ÓÈÂ ÒÂÏÈ
¨ÌÈÓÂ˘‰ ˙‡ ÌÈÏ„‚Ó Ì‰· Ì‰Ï˘ ˜¯È‰
‡Ï Ì‡ Ì‚ ¨ÌÂÊÓ˘ ÍÎ ßÂÎÂ ÌÈÁÈË·‡‰
¯·¨ ˙Æ‡ˆÓ· „ÈÓ
Ï„‚ ÛÂÒÙÒ‡‰ ¯ÈÎÊÓ Â˙Â‡ ÏÂ·È‰
·ˆÌÈÓ ˙ÂÈÂÓÎÏ ‰ÎÂÊÂ ÒÂÏÈ‰ È„È
‚„˙ÂÏÚ˙· ÂÈÏ‡ ˙ÂÏÚÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÂ
‰È‡˘ ÔÈÁÏ˘‰ ˙Â‡Ï˜Á È‰ÂÊ Æ‰È˜˘‰
„ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ ‰Ú˜˘‰Â ıÓ‡Ó ˙˘¯Â
ÔÈ‡˘ ‰Ó ÈÏÎÏÎÂ ÈÓÂÈ˜ ÔÂÁËÈ· ‰· ˘ÈÂ

ÔÈ‡˘ ˘·„‰Â ·ÏÁ‰ ˙·Ê ı¯‡· ÔÎ
·‡Ï‡ ˙Á˙ÂÙÓ ÔÈÁÏ˘ ˙Â‡Ï˜Á ‰
˙Â‡Â˘ ÌÈÈÈÚ‰ ‰·˘ ¨ÏÚ· ˙Â‡Ï˜Á
Æ‰˘Â ‰˘ ÏÎ Ì˘‚‰ ˙˘˜·Ï ‰ÏÚÓ
‡˜ÂÂ„ ¯ÎÊ ÛÂÒÙÒ‡‰˘ ‰·ÈÒ‰ ÂÊ
·˙ÂÈ‡ ÔÓ‰ Æ·¯ ÚÂ‚Ú‚· ‰Ï‡ ÌÈ¯ˆÂ
ÆÏÏÎ Ì˙Â‡ ˜ÙÒÓ
Ú¯ÊÎ¢ ÔÓ‰ ˙‡ ˙¯‡˙Ó ‰¯Â˙‰
‚„¯·Â„Ó Ò˜ÈÏÙ ‰„Â‰È ßÙÂ¯Ù Ù¢Ú ≠ ¢
Â‰Ê Æ¯·ÒÂÎ ≠ Ï¢ÊÁ· ‰ÂÎÓ‰ ÁÓˆ ÏÚ
ˆÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÈ¯Â„Î ˙Â¯ÈÙ ÏÚ· ÁÓ
˙˘‚„ÂÓ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰· ÆÔÈÏ·˙Î
‰‡· Ô‡ÎÂ ÔÓ‰ ÛÂÒÈ‡·˘ ˙ÂÏ˜‰
ÌÚ‰ ÂË˘¢ ≠ ÌÈÂÏ˙Ó‰ ÈÙÏÎ ‰Ò¯˙‰‰
ÏÚ ¯·Â„Ó˘ ¯È·ÒÓ È¢˘¯ ≠ ¢ÆÆÆÂË˜ÏÂ
‰ËÈ˜Ï‰ ÆÏÂÈËÎ ‰ËÂ˘ÙÂ ‰Ï˜ ‰ËÈ˜Ï
‡ÛÒÂ ·Ï˘ ˘È ‡Ï‡ ÍÈÏ‰˙‰ ÛÂÒ ‰È
‰Ê ÈÏÂ‡Â ÛÒÂ ıÓ‡Ó Ì„‡‰Ó ˘Â¯„ Â·Â
≠ ÔÂÏ˙‰Ï ÛÂÒÙÒ‡Ï Ì¯‚ ¯˘‡ ¯·„‰
Æ‰ÎÂ„Ó· ‰˘È˙Î‰Â ÌÈÈÁ¯· ‰ÈÁË‰
¨Ô·‡Ó ‰˘È˙Î ÈÏÎ ‡È‰ ‰ÎÂ„Ó‰
˘ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ÌÈ¯˙‡· Â‡ˆÓ Â‰ÂÓÎ
˘ÌÈÂ˘‰ ÌÈ¯È‚¯‚‰ ˙‡ Æı¯‡· ÌÈÂ
˙¯ÊÚ· Ì˙Â‡ Â˘˙ÎÂ ÈÏÎ‰ ÍÂ˙Ï ÂÒÈÎ‰
Ô„ÂÚÈÈ˘ ÌÈ·‡ È˙˘ Ô‰ ÌÈÈÁ¯‰ ÆÏ˜Ó
È˙˘ ÂÏ‡ Æ˜„ ˜„ ÌÈ¯È‚¯‚‰ ˙‡ ÔÂÁËÏ
‡·˙Á‡ ˙Â·ÎÂ¯‰ ˙ÂÁÂË˘Â ˙ÂÏÂ‚Ú ÌÈ

˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó
˙ÈÂÎÈ˙ ‰·È˘È
ÔÈÓÈ· ‰ËÓ
מעורבות ואחריות
בכל תחומי החיים

Ì˘¯ ÔÂÎÈ˙‰ È„ÂÓÈÏ· Ì‚ Æ˙ÂÂˆÏ
ı¯‡ ¨‰È‚ÂÏÂÈ· ∫˙ÂÓ‚Ó Ú·¯‡ ÌÚ ˜ÂÈÊ
‰Â¯Á‡Ï Æ˙¯Â˘˜˙Â ‰˜ÈÊÈÙ ¨Ï‡¯˘È
‡ÏÏÂÎ‰ ÏÂ„‚ ÌÈ·˘ÁÓ ¯„Á ÍÁ Û
ˆ¨˙ÈÎ¯Ú‰ ‰Ú˜˘‰‰ „ˆ· ÆÌ„˜˙Ó „ÂÈ
‰·È˘È‰ ‰ÏÈÚÙÓ ˙È„ÂÓÈÏ‰Â ˙ÈÎÂÈÁ‰
ÌÈÎÈ¯„ÓÂ ÌÈˆÚÂÈ Ï˘ ‰ÒÂÓÂ ·Á¯ Í¯ÚÓ
˙ÂÂˆ‰ Æ¯ÚÂ‰ ÈÂÂÈÏÂ ÏÂÙÈË ÏÚ ÌÈÂÓ‡‰
ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈÎÂ˙ ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÈÚÙÓ ·Á¯‰
ÆÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡‰ ˜ÂÊÈÁÂ
˙‡ ÌÈÓ¯Â˙ ÌÓˆÚ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰·È˘È‰ ÈÂÂ‰Ï Ì˜ÏÁ
ÏÎ· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ·¯ÂÚÓ‰ ÏÈÚÙ
˙‡Â‰ ÛÒÂ ˘Â„ÈÁ Æ‰·È˘È‰ ÈÓÂÁ
È· ˙Â·È˘È ÊÎ¯ÓÏ ‰·È˘È‰ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰
˙ÈÏÎÏÎ ˙Â·ÈˆÈ ÁÈË·Ó‰ ¯·„ ≠ ‡·È˜Ú
¨ÌÏÂÎ ¨‰·È˘È‰ È¯‚Â· Æ˙ÈÏÂ‰ÈÂ ˙ÈÎÂÈÁ
ÊÂÁ‡ ÆÌÈÈ¯Â˙ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ
‚·˙Â„ÈÁÈÏ ·„˙Ó Ì‰Ó „Â‡Ó ‰Â
˜¯·‰Ó‡˙‰‰Â ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ ¨˙ÂÈ
ÔÈ· „ÁÂÈÓ‰Â ıÈÓ‡‰ ¯˘˜‰ Æ˙È˘È‡‰
ˆÌÈ˘ Í˘Ó‰ ¨‰È¯‚Â·Ï ‰·È˘È‰ ˙ÂÂ
¯·„ÈÚÓ ¨ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â
˙·È˘È Ï˘ ‰˙Â„ÁÂÈÓ ÏÚ ÌÈ„Ú ÛÏ‡Î
£ ÆÔÈÓÈ· ‰ËÓ
È˜Â˘ ∫ÌÈË¯ÙÏ
∂∞μ≤≠∂∞∑±≥±∏ ¨∞≤≠ππ∑≥∏¥

‰

‰ËÓ¢ ˙ÈÂÎÈ˙‰ ‰·È˘È
·‰ÏÈ·ÂÓ Ï‡ ˙È··˘ ¢ÔÈÓÈ
˜˙ÂÈ¯Â˙ ˙Â˘È¯„ Ï˘ Â
·¯ ˘‚„ „ˆ· ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈ„ÂÓÈÏÂ
ÈÓÂÏ˘ ·¯‰ ÆÈÎ¯ÚÂ ÈÂÓ‡ ÍÂÈÁ ÏÚ
·˘Â˙ ¨˘„Á‰ ‰·È˘È‰ ˘‡¯ ¨¯ÓÈÈ‰ÏÙ
Í¯Ú‰ ˙‡Â ‰·È˘È‰ ÁÂ¯ ˙‡ ¯È„‚Ó ¨ÈÏÚ
∫‰È„ÈÓÏ˙Ï ‰˜Ó ‡È‰˘ ÛÒÂÓ‰
Â‡ ¨ÏÂÁ‰Â ˘„Â˜‰ È„ÂÓÈÏ „·ÏÓ¢
˙Â·¯ÂÚÓ‰Â ˙Â·„˙‰‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó
·‰ÁÂ¯ ÈÙ ÏÚ ¨ı¯‡‰Â ÌÚ‰ ÏÚ ˜·‡Ó
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ Ï˘ ˙ÈËÒÈÏ‡È„È‡‰
··È˙·· ÌÈ·„˙Ó ÂÈ„ÈÓÏ˙ ÆÔÈÓÈ
¨‰ÏÈ‰˜·Â ¯ÂÊ‡· ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙·Â ¯ÙÒ
·ÈÙÈÒ· ÌÈÎÈ¯„Ó Ï˘ ‰Â·‚ ÊÂÁ‡Ï ÛÒÂ
˙ÁÂ¯‰ ˙ÏÁ‰ Æ¢ÌÈÂ˘‰ ¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ
ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ¨ÌÈÓ¢¯‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ
Ï˘ ‰ÈÂÂ‰‰ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ¨ÌÈ¯ÂÓ‰Â
ÌÈˆÚ‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï „ˆÈÎ ˙Ú„ÏÂ ¯ÚÂ‰
‡‰‡Â¯‰ ·Â¯˜Â ·‰Â‡ ÒÁÈ ÍÂ˙Ó ¨‰˙Â
·˙Æ¯ÁÓ‰ È‚È‰Ó ˙‡ ÌÂÈ‰ Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ
·ˆ„ ÌÈ„ÈÙ˜Ó ¨ÈÎÂÈÁ‰ ˘‚„‰
·È„ÂÓÈÏ· ‰‰Â·‚ ‰Ó¯ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰·È˘È
ÍÂÈÁ· ÁÎÂÓ ÔÂÈÒÈ ÌÚ ÌÈÓ¢¯ ≠ ˘„Â˜‰
ÂÙ¯Ëˆ‰ ¯˘‡ ˙Â¯‚·˙‰‰ ÏÈ‚· ÌÈ¯Ú
≤

·¢È ß·© ‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯ÙÒ· ≠ ÒÁÈÙÂ ÈÙÁ
≠ " Æ®„¢Èוּבְנ ֵי ֵעלִי ,בְּנ ֵי ְב ִליָּעַלֹ :לא י ְָדעוּ ,אֶת
ה' .וּ ִמ ְשׁפַּט הַכֹּהֲנ ִים ,אֶת הָעָם ...וְהִכָּה ַבכִּיּוֹר
אוֹ בַדּוּד ,אוֹ ַב ַקּ ַלּחַת אוֹ ַבפָּרוּר כֹּל ֲאשֶׁר י ַ ֲעלֶה
הַמַּז ְלֵג ,יִקַּח הַכֹּהֵן בּוֹ; כָּכ ָה יַעֲשׂוּ ְלכ ָל יִשְָׂראֵל,
הַ ָבּאִים שָׁם ְבּשִֹׁלה".
ÂÚÈ‚‰˘ ÔÓÊ· ¨‰ÏÈ˘ ÔÎ˘ÓÏ ÍÂÓÒ
Ô‰Î‰ È· Â·˘È ¨ÔÎ˘Ó· ÁÂ·ÊÏ Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ
ÈÙÏ ¯˘·‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒ‰ ÍÂ˙Ó ÂÏÎ‡Â
¨ÛÂÒÙÒ‡‰ ÂÓÎ ÆÁ·ÊÓ‰ ÏÚ ‰¯Ë˜‰‰
„Ú ÔÈ˙Ó‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ÈÏÚ È· ÍÎ
˘Æ¯Â¯Ù· ÂÎ¯ˆ ÏÎ Ï˘Â·È ÏÈ˘·˙‰
ÏÈ˘·˙‰ ÌÚË ˙‡ ÌÂÚËÏ ÔÂÊÙÈÁ‰
Ì˙Ú„ ÏÚ Ì˙Â‡ ¯È·ÚÓ ¢ÂÈ˘ÎÚÂ Ô‡Î¢
„‡Ó „Â¯È ‡ËÁ· ‡ÂËÁÏ Ì˙Â‡ ‡È·ÓÂ
¨‡Â‰ Ì‚ ¨‡È·‰ ¯˘‡ ˙È¯ÒÂÓ ‰ÈÁ·Ó
Æ‰ÏÈ˘· ÔÎ˘Ó‰ Ô·¯ÂÁÏ
¨‰ÈÁË‰ ˙Â„Â·Ú· ‰‡Â¯ ÛÂÒÙÒ‡‰
–˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â„Â·Ú ÏÂ˘È·‰Â ‰˘È˙Î‰
ÔÂÊÓÏ ÒÁÈ· ˙Â¯˙ÂÈÓ Û‡ ÈÏÂ‡Â ÁÂÂË
‡Ù¢Ú ¨¯Â¯Ù‰ ÆÌÈ¯ˆÓ· ÂÏ·˜ Â˙Â
Í¯Âˆ ˘È ÔÎÏÂ ·ÎÚÓ ˜¯ ¨Ì˙Ù˜˘‰
ÛÂÒÙÒ‡‰ Ï˘ ÌÙÂÒ Æ‰Ê ·Ï˘ ÏÚ ‚Ï„Ï
˜ˆ¯ " ≠ ‰ÂÓ‡‰ ÔË˜Â ÁÂ¯‰הַ ָבּשָׂר,
עוֶֹדנּוּ בֵּין שִׁ נּ ֵיהֶם טֶֶרם ,יִכֵָּרת ...וַיּ ְַך ה' ָבּעָם,
ַמכָּה ַרבָּה ְמאֹד".
˙ÂÎ‡ÏÓ· ÏÂÓÚÏ ˙ÏÂÎÈ‰Â ‰˙Ó‰‰
ÌÈ¯‚˙‡· „ÂÓÚÏ ıÓ‡˙‰ÏÂ ˙ÂÂ˘‰
¯·Ï‡ ÏÏÎ‰ ˙‡Â „ÈÁÈ‰ ˙‡ ‰‡È·Ó ÌÈ
£ ÆÍ¯„· ˙Â·ˆÂÓ‰ ˙Â¯ËÓ‰

È¯È‚¯‚ ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ Ô‰ÈÈ· ¨‰ÈÈ˘‰ ÏÚ
Æ‰ÂÈÏÚ‰ Ô·‡‰ ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓÂ ‰ËÈÁ‰
‡·ÌÈ¯˙‡· Â‡ˆÓ ‰Ï‡Î ÌÈÈÁ¯ È
¯·ÚÏÒÓ ÌÈÈÁ¯‰ ˙ÂÈÂ˘Ú ¨·Â¯Ï ÆÌÈ
˜˘ÌÈ¯˙‡· Ì‚ Æ‰˘˜ ¯È‚ Â‡ ˙ÏÊ· ≠ ‰
∫‡Ó‚Â„Ï© ÔÏÂ‚‰ ˙Ó¯Ó ÌÈ˜ÁÂ¯Ó‰
·®‰·¯Ú· ¯˘‡ ‰˙·ËÈ· ÈÓÏÒÂÓ‰ Ô‡Á
Æ˙ÏÊ·Ó ÌÈÈÁ¯ È·‡ ‡ÂˆÓÏ Ô˙È
‡˙ ¯Â¯Ù‰ Ï‡ ÒÈÎ‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ ÔÓ‰
©ÏÂ˘È·‰ È¯ÈÒ ÆÂÏ˘·ÏÂ ®ÏÂ˘È· ¯ÈÒ
ÌÈÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ÌÈ¯˙‡· „‡Ó ÌÈˆÂÙ
˘˙ÂÂ˘ ˙Â¯Âˆ ÏÂ˘È·‰ È¯ÈÒÏ ÆÌÈÂ
˘„ÂÚÈÈÂ ‰ÙÂ˜˙ ¯È„‚‰Ï Ô˙È Ô‰ÈÙ ÏÚ
È¯ÈÒ ÆÈ˙ÈÈ˘Ú˙ Â‡ È˙È· ≠ ˘ÂÓÈ˘‰
˙‡ ÆÒ¯ÁÓ ¨Ô·ÂÓÎ ¨ÌÈÈÂ˘Ú ÏÂ˘È·‰
≠ ÈÏÚ È· ¯ÂÙÈÒ· ÌÈ˘‚ÂÙ Â‡ ¯Â¯Ù‰

¯„¯‡ÏÂÙ ˙‡ ÌÈˆÂ
··°˙È

המוציא לאור:

≤∂∏∑

ÌÈÓÈ
¯Á‡Ï
·È‡˜È¯Ó‡‰ ‡ÏÎ
‰˘˜ Ô˙Â‰È Ï˘ Â·ˆÓ
·°ÌÈÈÁ ˙ÎÒ· ‡Â‰Â ¯˙ÂÈ

Ú¢˘È ˙ˆÚÂÓ

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

∫˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÙ¯Ëˆ‰Â ÌÈË¯ÙÏ
∞≤≠μ∂≥∂±∂≤ ßÒ˜Ù ˇ ∞μ¥≠∂¥≥∑≤±∏ ¯ÒÓÏË
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
≥

עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
דרור חמאוי
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052-8908519
עיצוב והפקה:
˘ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ
·Ï‡ ˙È
טל' 02-9973875

‰„ÓÚ¢˘È

Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚ Ï˘ ı¯‡‰ ˙·ÈÁ
הרב הגאון ישעיהו משורר זצ"ל

"במולדת נזקפה ראשנו"

ה

·„‰Ó‡˙‰ ˙˜È

∞∞μ¥

‡¯Ï‡È
·˙Â‡Ù¯Ó
·˘˙È¯˜‰ ÍÂ˙ÈÁ ‡ÏÏ ÌÏÂÚ· ‰ÁÂË·‰ ‰ËÈ

Ì‡ÏÈÏÂÁ
¶
∫È˙ˆÂ·˜ ¯ÈÁÓ
Á˙‰
∞μ≤≠μ∂∂∂π¥∑ ∫‰Ó˘¯‰Â ÌÈË¯ÙÏ °˙Â·ÈÈ
¥

ÔÓÊ‰ ÂÈ˘ÎÚ Æ˙ÂÈˆÂÏÁ ¨‰¯ÊÁ ¨‰˜ÈÊ
˙ÂÎÈ‡· ˙ÂÓÎ· ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈÏ‰˜ ÌÂ˙¯Ï
‡È·‰Ï ÏÎÂ˘ ÏÎÎ˘ ÔÈ·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÆÔÂÂÈ‚·Â
ÌÈ˘‡ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÂÓÎ ˘ÓÂÁÏ
ÚÒÓÂ ÔÈÈÙÓ˜ „ˆÏ ¯˙ÂÈ ÌÈ·Á¯ ÌÈ¯Â·ÈˆÓ
¯¯Â‚˙‰Ï Â˙¯ÊÁ ˙‡ Ì„˜ ÍÎ ≠ ‰¯·Ò‰
·˘ÓÂÁ ˙‡ ÍÈÏ‰˙ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÆÌÂ˜Ó
˙·‰Ê Ì‡ Ì‚ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ‰¢Ú· ‰
¯Â˘È‡· ˘ÓÂÁÏ ‰ÈÈÏÚ· ÔÎÏÂ ÔÓÊ Á˜ÈÈ
¨‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰˘È ÈÈ„Ó‰ ‚¯„‰Â ‡·ˆ‰
‡‰ÏÁ˙‰ Ì‡ Ì‚ ¨ÔÂ˜È˙‰ ˙ÏÈÁ˙ Âˆ¯˙ Ì
¯‡˘‰˙Â‡˘ ÂÊÎ ‰ÈÈÏÚ· Æ¯˙ÂÈ· ˙ÈÂ
Ú¢˘È ‡·È˜Ú È· ˙Â·È˘È ÊÎ¯Ó ÌÈÏÈ·ÂÓ
ÌÂÈ‰ ¯Â‡Ï ¨¯ÚÂ‰ ˙ÂÚÂ˙ ¨˙˘„Á˙Ó‰
˙‰˘È ¨‰¯Ë˘Ó‰Â Ï¢‰ˆ Ï˘ ‰ÁË·‡ ˙Á
‡¨¯‰Ï ÌÈÏÈÙÚÓ Â‡ ∫˙ÈÒÈÒ· ‰¯ÈÓ
‰¯Â¯· ‰¯ËÓ ÍÂ˙Ó ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÌÈÏÈ·ÂÓ
˘Â„ÚˆÈ Ï¢‰ˆÂ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó ¨Ï‡¯˘È ÌÚ
·‡Æ·È˙‰ Â˙Â
˙Â˜˙˙‰‰ È¯Á‡˘ ÂÏ˘ ¯Â·Èˆ· ¨ÔÂÎ
˙ÂÂ˘ ˙ÂÚ„‰ ¨‰ÏÂ„‚ ˙Â„˘Á‰
„ÓÏ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ Æ˙Â˘˜ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰Â
‰˘˜˙ ¨ÂÏ˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÔÚÓÏ „Á‡˙‰Ï
¯˘‚Ï ÏÎÂ˘ ‰ÂÂ˜˙ Â‡ ÆÔ˙Â‡ ‚È˘‰Ï
ÔÚÓÏ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÂ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÏÚÓ
Æ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÁÏˆ‰
„ÂÚ· ‰¢Ú· ÌÈÈ˜˙˙˘ ˘ÓÂÁÏ ‰ÈÈÏÚ‰
¯Â¯Á˘Ï ‰˘ ¥∞ ÔÈÈˆ˙ ÌÈÈÚÂ·˘Î
Í¯„ ¯Â·Ú˙ ¨ÔÏÂ‚‰Â Ú¢˘È ¨ÌÈÏ˘Â¯È
˙‰ˆ¯Ù ‰· ‰ÈËÒ·Ò· ˙·Î¯‰ ˙Á
˙ÔÈ· ¯˘˜˙Â Ú¢˘È· ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙ÚÂ
ÔÈ·Ï ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˘¯Ú ÔÈ· ¨„È˙ÚÏ ¯·Ú
˘‡ ˘ÓÂÁ˘ Â˙ÂÓ‡Â Â˙ÙÈתּ ָבּנ ֶה ÂÓÎ
‚ÆÛÈË˜≠˘Â‚ È·Â˘ÈÈ Ì
˙Â„Á‡ ÍÂ˙Ó ˘ÓÂÁÏ ‰ÏÚ
·
ÂÈ¯Á‡ ÛÂÁÒÏ Û‡Â˘˘ ıÁ ˘‡¯Î ‰ÁÓ‰
‡˙ ÏÚÙÓÏ Â˙Â‡ ¯·ÁÏ ¨ÂÏÂÎ Ï‡¯˘È ÌÚ
Æ˙ÂÂÈˆ‰Â ˙Â„‰È‰ ÈÎ¯ÚÏÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰
ÌÈÚ·¯‡ ÏÚ ß‰Ï ‰È„Â‰· ˘ÓÂÁÏ ‰ÏÚ
˘‰ÏÈÙ˙ ÍÂ˙Ó ¨‰ÈÈ˘ÚÂ ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙Â
Â˙¯ÊÁ „Ú Â˙ÏÂ‡‚ ÍÈÏ‰˙ ˙ÓÏ˘‰Ï
·Â˘ ˘ÓÂÁÏ ‰ÏÚ ÆÂˆ¯‡ È·Á¯Ó ÏÎÏ
¨ÌÈ˘‡ ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚ Í˘Ó‰·Â ·Â˘Â ·Â˘Â
‡¨˙ÂÈÂÁÂ ÌÈÏÚÙÓ ¨ÌÈ˙·Â ÌÈÂÂ‡¯˜ ‡Ï
È˙· ¨ÌÈÈ¯Â˙ ÌÈÊÎ¯ÓÂ ÍÂÈÁ ˙Â„ÒÂÓ
ÍÎ ‰˘Ú ˘ÓÂÁ È¯Á‡ ÆÌÈÒ¢˙ÓÂ ˙ÂÈÒÎ
·ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ È·Â˘ÈÈ· ¯Â‡˘· Ì‚ ‰¢Ú
עלֶה וְי ַָרשְׁ נוּ א ֹתָ הּ
 ÆÛÈË˜ ˘Â‚Âעָֹלה נַ ֲ
כִּי–י ָכוֹל נוּכַל לָהּ£ .

‰˘˜‰ ˙Â‡ÈˆÓ‰ ÏÚ ÌÂÈÎ ÌÈÂ·˙Ó˘Î
·˘„¯‰˘˜ ‰ÊÚ ÛËÂÚ È·Â˘ÈÈ·Â ˙Â
‰È‰ ÏÎ‰˘ ‰·˘ÁÓ‰Ó ¯¯Á˙˘‰Ï
ÔÂÚËÏ ÏÂÎÈ ‡Ï ÌÂÈ‰ ˘È‡ Æ˘‡¯Ó ÚÂ„È
˘¨˜Ú ˙Â‚Ù‰· ÆÂ¯‰Ê‰ ‡Ï ¨Â¯Ó‡ ‡Ï
·˜Â‡¯˜˘ Ì„‡ È· ˙Â··¯ ¨ÌÂˆÚ ÔÈÈÙÓ
ÌÈÙ· ÂÏ ıˆÂÙ˙˙ ˙Â˜˙˙‰‰ ÈÎ Â˜ÚˆÂ
ÈÎ Â¯È‰Ê‰Â ¨˙Â¯Â„Ï ‰ÈÈÎ· ‰È‰˙ ÂÊ˘Â
Ï‡¯˘È ˙È„Ó˘ ÌÈÁ¯ÂÙ ÌÈ·Â˘ÈÈ Ì˙Â‡Ó
˙ÏÚÂ ˙Â¯„˘ ÏÚ ÌÈÓ‡Ò˜ Â¯ÈÈ ¯Â˜Ú
‡˘˜È˙· ¯ÙÒ È˙· ÌÈ„ÏÈ È‚ ÌÂ˜Ó·Â ¨ÔÂÏ
˘Â‚ ˙Â·¯ÂÁ ÏÚ ÂÓ˜ÂÈ ÌÈÒ¢˙ÓÂ ˙ÒÎ
˜·Â˘Á ÆÌÈÏ·ÁÓÏ ÌÈÂÓÈ‡ È˜˙Ó ÛÈË
‰Ê ÌÂÈ‰Â Ê‡ „È‚‰Ï ÂÈÒÈ˘ ‰Ó ˙‡ ¯ÓÂÏ
‰˙È‰ ‡Ï ˙Â˜˙˙‰‰ ∫ÏÎÏ ¯Â¯· ¯·Î
·‡Ï‡ ÌÈÂÒÓ ¯Â·Èˆ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰ÈÚ
‡˙‡ ¨‰Ê‰ ÔÂÒ‡‰ ˙‡Â ÆÈÓÂ‡Ï ÔÂÒ
˙ÏÂÎÈ·Â ÔÒÂÁ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¨¯·˘‰
˙Â˜˙˙‰‰ ÆÔ˜˙Ï ÌÈÁ¯ÎÂÓ ‰Ú˙¯‰‰
˙Â·˘ÈÈ˙‰‰Â Ï¢‰ˆ˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ˘ ‰ÁÈÎÂ‰
˙ˆÈ· ≠ Â· ÌÈËÏÂ˘Â Â· ÌÈÈÁ ¨Â· ÌÈ‡ˆÓ
‰·Â˘˙‰ ÆÂ· ÏÂ„‚Ï ‰ÁÈÏˆÓ ‰È‡ ¯Â¯Ë‰
ÌÈ‡Â¯ Â‡˘ ÈÙÎ ‰È˙ÂÎÏ˘‰ÏÂ ˙Â˜˙˙‰Ï
∫˙Â„ÂÒÈ ‰˘ÂÏ˘ ÏÚ ˙„ÓÂÚ ˙Â¯„˘· ÌÂÈÎ
ÔÂ˜È˙‰ ÆÔÂÁËÈ· ÔÂÁˆÈ ˙Â·˘ÈÈ˙‰
Ï˘ ÈÊÈÙ ÌÂ˜È˘· ÏÈÁ˙Ó ˘Â¯È‚‰ ÏÂÂÚÏ
˙¯ˆÂÈ ‰ÓˆÂÚÂ ‰ÈÈ· ÆÌÈ·Â˘ÈÈ‰ ˙ÂÒÈ¯‰
Â‡˘ ÂÈ·ÈÂ‡Ï ‰¯ÈÓ‡ ˙¯ˆÂÈ ¨‰Ú˙¯‰
ÌÈ·¯ Æ„ÁÙÂ ‡¯ÂÓ ‡ÏÏ ı¯‡· ÌÈÒÒ·˙Ó
ÔÈ‡¢˘ ÌÈ¯Â·Ò ÌÈ‡˜ÈËÈÏÂÙ‰Â ÌÈ˘¯Ù‰Ó
ÔÂ¯˙Ù‰ ÆÔÂÎ Æ¢ÌÈÓ‡Ò˜Ï È‡·ˆ ÔÂ¯˙Ù
˜¯ ‡Ï ‡Â‰ ÌÈÓ‡Ò˜Ï È˙ÈÓ‡‰
¨È˙Ú„Â˙ ÔÂ¯˙Ù Ì‚ ‡Â‰ È‡·ˆ ÔÂ¯˙Ù
˙‡Â‰ Â˙ÓÁÏÓ·˘ ·ÈÂ‡‰ ˙Ú„Â
˘¯‚Ï ÌÂ˜Ó· ¨ÁÈÂÂ¯Ó ‡ÏÂ „ÈÒÙÓ
‡ÌÈÎÏÂ‰ ˜¯ Â‡ Â˙Ó„‡Ó Â˙Â
ÍÈ¯ˆ ‡·ˆ‰ ÆÌÈ˘¯Â˘ ‰· ÌÈ˜ÈÓÚÓÂ
‰ÊÚ ˙‡ ˙Â˜Ï ¨ÈÚ˜¯˜ Úˆ·ÓÏ ÒÎÈ‰Ï
ÁÈË·˙ ¯˘‡ ¨ÔÂÁËÈ· ˙ÚÂˆ¯ ¯ÂˆÈÏÂ
‡˙ ˘Ï·‡ ÆÈ·¯ÚÓ‰ ·‚‰Â ˙Â¯„˘ ÌÂÏ
‰È‰˙ ¯Â¯Ë‰ ÈÂ‚¯‡Ï ˙ÁˆÈ‰ ‰ÎÓ‰
·‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯· ÌÈ˘„Á ÌÈ·Â˘ÈÈ ˙Ó˜‰
˙Â˜˙˙‰‰˘ Ì˘Î ¨ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ·Â
˙Â¯·Á˙‰ ¨Ò‡ÓÁ Ï˘ ÂÁÂÎ ˙‡ ‰˜ÊÈÁ
˜¯ ÆÂÁÂÎ ˙‡ ÔÈË˜˙ ˙˘„ÂÁÓ ‰ÈÈ·Â
˘˜Â˙È˘Ó ¨‰ÈÈ·Ï ‰‚ÈÒÓ ¨ÔÂÂÈÎ ÈÂÈ
Â‡È·È ÔÂÁˆÈÏ ‰ÁÈ¯·Ó ¨‰ÓÊÂÈÏ
·˙Â¯„˘ ÔÈ· ¯Â·ÈÁ‰ ÆÏ‡¯˘ÈÏ ÔÂÁËÈ
ÔÂ¯ÓÂ˘‰ ÔÂÙˆ È·Â˘ÈÈÂ ÛÈË˜–˘Â‚ ÔÈ·Ï

μ

י"ז-כ"גסיוון

במהלך הפגנת הסטודנטים האחרונה ,בה שבתו אלפי סטודנטים במחאה על שכר הלימוד שלהם ,נשמעו טענות כי
הם יוצאים להפגין רק כשהדבר נוגע לכיס שלהם ולא למאבקים חברתיים אמיתיים כנהוג אצל סטודנטים בכל רחבי
העולם' .התא הכתום' והמאבק נגד הגירוש הוא אולי דוגמא שפני הדברים בישראל הם לא תמיד כך וצעירים יכולים
למנף את האנרגיות לכיוונים חברתיים מגוונים .שאלנו את חמוטל כהן חברת הנהלה בתא הכתום וחברת מליאת
יש"ע המתחדשת מהו התא הכתום? מה היו פעולותיו? ומה הם עושים היום? )רמז :טבעת ,רב ושני עדים(...

ßÌÂ˙Î ‡˙ß ˙Ï‰‰ ˙¯·Á ˇ Ô‰Î ÏËÂÓÁ

˙‡ ÌÂ˙Î

øÌÂ˙Î ‡˙ Ì˜Â‰ „ˆÈÎ
ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ‰‚‰ ÛÈË˜ ˘Â‚ ‰ËÓÓ È·Â˜ ·¯‰
˙ÈË„ÂËÒ Û˙È˘ ‡Â‰ ÆÌÂ˙Î ‡˙ ÌÈ˜‰Ï
Ë¯ËÈ‡· ÔÂÈÚ¯‰ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰˘ ÏË–È‚Ó
ÌÈËÙ˘ÓÏ Ë„ÂËÒ ¨ÚÂ·Ï‚ Ï‡È¯‡Â
·‡ÌÈ¯·Á ÛÒ‡ ¨‰‡¯ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ
‡˙‰ ÆÔÊÂ‡Ï ‰ÙÓ ÌÈ¯·„‰ ÂÏ‚Ï‚˙‰ Ô‡ÎÓÂ
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÏÁ‰
˙È˙¯·Ò‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÏÈÁ˙· „˜Ó˙‰Â
·˙ÌÈ¯ÂÈÒ ˙‡ˆÂ‰·Â ¨ÂÓˆÚ ÒÂÙÓ˜‰ ÍÂ
‰Î¯Ú ÌÈ˘„ÂÁ ¯ÙÒÓ ¯Á‡Ï ÆÛÈË˜ ˘Â‚Ï
ÏÎÓ ÌÈË„ÂËÒ ±¨μ∞∞–Î ÂÚÈ‚‰ ‰ÈÏ‡ ‰‚Ù‰
¯ÆÈˆ¯‡ ÌÂ˙Î ‡˙ Ì˜Â‰ ‰È¯Á‡ÏÂ ı¯‡‰ È·Á
ÌÈÈ‡Ó„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ ≥μ–· ÂÓ˜Â‰ ÌÈÙÈÒ
·‡¯ÈÙÏ‡ ‰Ó ‡˙‰ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓÈ ÍÂ˙Â ı
ÆÌÈË„ÂËÒ
ø‰Ó˜‰‰ ˙¯ËÓ ‰˙È‰ ‰Ó
„‚ ˜·‡È‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ˙È˘‡¯‰ ‰¯ËÓ‰
˙Æ˘Â¯È‚‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏÂ ˙Â˜˙˙‰‰ ˙ÈÎÂ
¨˜·‡ÓÏ ‰˘„ÁÂ ‰Â˘ ˙ÈÂÂÊ ‡È·‰Ï ÂÈÒÈ
Ï˘ ‡˙ Â˙ÂÈ‰· ÌÂ˙Î ‡˙˘ ‰·Â˙ ÍÂ˙Ó
Â˙Â¯˘Ù‡· ˘È ¨ÌÈÈÂÏÈÁÂ ÌÈÈ˙„ ÌÈË„ÂËÒ
˜·‡Ó‰˘ ÈÏ‡È¯ÂË˜Ò‰ ÈÙÂ‡‰ ˙‡ ˙Â˘Ï
ÆÂ· ÔÈÈÙ‡˙‰
„‚ ˜·‡Ó‰ ÍÏ‰Ó· ÌÎÏÚÂÙ ‰È‰ ‰Ó
ø˘Â¯È‚‰
‡‰¯ËÓ· „ÂÓÈÏ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÍÂ˙· ÌÈÚÂ¯È
ÌÈÏ‡Ù ¨ÌÈÂÈ„ ¨ÔÎÂ„ ∫‰·˘ÁÓÂ ÔÂÈ„ ¯¯ÂÚÏ
‰˙È‰ ‰¯ËÓ‰ Èˆ¯‡‰ ¯Â˘ÈÓ· Æ„ÂÚÂ
ÌÈ˜ÈÓÈ‚ Â¯ˆÈ ÔÎÏÂ Ï‰˜‰ ˙Ú„ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï
˘ÔÈÈÚ ¯¯ÂÚÏ Â„ÚÂ˘ ˙È˙¯ÈˆÈ ˙ÂÏÈÚÙÂ ÌÈÂ
¨˙¯Â˘˜˙‰ ˙‡Â ·ÂÁ¯· ÌÈ˘‡‰ ˙‡ ÍÂ˘ÓÏÂ
··Ú¯‰ ˙˙È·˘Â ‡¢˙· ‰‚Ù‰‰ £ ∫Ì‰ÈÈ
˘‡È˘ ˙Â·¯Ú˙‰· ‰¯Ó‚Â ÌÂÈ ±≤ ‰Î˘Ó
Ï‰‡ÓÏ ÂÚÈ‚‰ ‰˙È·˘‰ ÍÏ‰Ó· ¨‰È„Ó‰
˙ÂÏÂ„‚ ˙Â¯ˆÚ ≤ Â‚¯Â‡Â ¯Â·Èˆ È˘È‡ ˙Â¯˘Ú
·˙ÈÈÏ˙ ≠ ¢ÌÈÓÂ˙Î‰ ÌÈ¯˘‚‰ ÏÈÏ¢ £ ÌÂ˜Ó
·ÈËÏ˘ ˙ÈÈÏ˙Â ¨ÌÈ¯˘‚Ó ˙ÂˆÙÂ˜‰ ˙Â·Â
¢˙Â„·‡˙‰‰ ˙ÈÎÂ˙ „‚ ÌÈË„ÂËÒ¢ ‰‡ÁÓ
·–∞£ ı¯‡‰ È·Á¯ ÏÎ· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ¯˘‚ μ
∏∞¨∞∞∞ Ï˘ ‰˜ÂÏÁ ≠ ¢‰ÓÂ˙Î ·È·‡ Ï˙¢
¯ÈÚ‰ È·Á¯· ˙ÂÈÂÎÓ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Î ÌÈË¯Ò
˙˙ÂÈÚ ˙„ÂÚ˙ ˙˜Ú‰¢ £ „Á‡ ‰ÏÈÏ· ‡¢
Ó¢‰¯ Ï˘ Â¯Â˜È· ˙Ú· ≠ ¢‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï
·‡˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ ¨ÔÏÈ‡–¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ
˙¨ÂÙÒ‡˙‰ ÌÈË„ÂËÒ ∏∞∞–Î ¨„Â·Î ˙„ÂÚ
˙„ÂÚ˙ ˙˜Ú‰ ÏÚ ÂÊÈ¯Î‰ ‰Ó· ÏÚÓÂ
£ ¯Â¯ËÏ ‰ÚÈÎ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ˙ÂÈÚ

Ï˘ ‰‡ÁÓ ÈÏ‰Â‡ ≠ ¢ÌÈ„„Â ‰‡ÁÓ ÈÏ‰Â‡¢
˙‡ ¨‰È˙ ∫ı¯‡‰ È·Á¯· Â··Â˙Ò‰ ÌÂ˙Î
Æ„ÂÚÂ ‰ÙÈÁ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¨‡¢˙ ¨ÔÂÏ˜˘‡ ¨‰¯„Á
·‡·ÂÁ¯ È‚ˆÈÓ· ÌÈË„ÂËÒ‰ ÂÚÈÙÂ‰ ÌÈÏ‰Â
˘ÌÈ·˘Â ÌÈ¯·ÂÚÏ ‰¯·Ò‰ ¯ÓÂÁ Â˜ÏÈÁÂ ÌÈÂ
È¯·Á Â„ÓÚ ¨˘Â‚‰ ˙ÓÈÒÁ ÌÂÈ· ≠ ¢ÌÈÏÒÙ¢ £
˙ÂÈÊÎ¯Ó ÌÈ˙Óˆ· ¨ÌÈÈ˘Â‡ ÌÈÏÒÙÎ ‡˙‰
·¯˙¯‚˘ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÚ¢ ∫‰‡È¯˜· ¨ı¯‡‰ È·Á
ÌÂ˙Î ÁË˘¢ £ ¢ÛÈË˜ ˘Â‚Ï ÌÈÎÏÂ‰ ¨ÌÈÈÁ‰
ÔÂÈ˜Ï ‰ÒÈÎ· Â„ÓÚ ÌÈË„ÂËÒ‰ ≠ ¢¯Â‚Ò
‰ÒÈÎ ÔÈ‡¢ ∫ÂÊÈ¯Î‰Â ˙Â¯Â˘ Ú·¯‡· ÈÏ‡È¯ÊÚ
≠ ˘˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï ‰¯ËÓ· ¨¢¯Â‚Ò ÌÂ˙Î ÁË
Æ¯Â‚Ò È‡·ˆ ÁË˘ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
øÌÂ˙Î ‡˙ ˙‡ ÔÈÈÙ‡ ‰Ó
ÔÂ‚¯‡ Â˙ÂÈ‰ „·ÏÓ ¨ÌÂ˙Î ‡˙ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰
˜ÏÁ ÂÏË ‡˙·˘ ÍÎ· ‡È‰ ¨ÈÓÈ ÌÈË„ÂËÒ
Â˜‰¢ È¯·Ú È˘Ó ÌÈ¯‚‰ ¨ÌÈÈ˙„Â ÌÈÂÏÈÁ
ÍÂ˙Ó ¨‡ÏÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙ ¨¢˜Â¯È‰
˙ÛÒÂ· Æ‰Â˘‰ ÏÚ Û˙Â˘Ó‰ ·¯˘ ‰·Â
·ÂÓˆÚ ÏÚ ÂÁ˜Ï ‰¯ÈÚˆ ‰¯Â·Á Â˙ÂÈ‰ ˙ÂÎÊ
‡˙ ÔÒÂÁÂ ˜ÊÂÁ ˙˙Ï ‰¯ËÓ· Ï‡¯ÂÓ‰ ˙Ó¯‰
ÔÂÓÈÓ ¯ÙÎ· Ï˘ÓÏ ÂÈ‰˘ ÈÓ ÍÎ ≠ ÌÈ˘‡Ï
ÌÈ„ÏÈÏ ˙ÂÏÚÙ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯ÎÂÊ ÌÈ˜ÙÂ‡·Â
Æ‡˙‰ È¯·Á Ï˘ Ï‡¯ÂÓ‰ È·Â·ÈÒ ˙‡ ¯˜ÈÚ·Â
ıÂÁ ÌÈ¯·„ „ÂÚ· ÏÚÙ ÌÂ˙Î ‡˙ Ì‡‰
ø˘Â¯È‚‰ ˙ÈÎÂ˙· ˜·‡Ó‰Ó
ÂÚÈÈÒ ‡˙‰ È¯·ÁÓ ÌÈ·¯ ¨˘Â¯È‚‰ ¯Á‡Ï
‡˙‰ ÆÔÂ¯ÓÂ˘‰Â ÛÈË˜ ˘Â‚ È·˘Â˙ ÌÂ˜È˘Ï
ÍÂ˙Ó Ï·‡ Èˆ¯‡ ¯Â˘ÈÓ· ÏÂÚÙÏ ˜ÈÒÙ‰
‚‰ÂÓÚ· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ¯ÙÒÓ ÂÈ‰ È˙ˆÂ·˜ ˘Â·È
©·˙Â¯ÈÁ·· ¨®ıÂÁ· ‰‚Ù‰·Â ÂÓˆÚ ·Â˘ÈÈ
„ÂÁÈ‡‰ ÔÂÁˆÈÏ ÂÏÚÙ ‡˙‰ È¯·Á© ˙ÒÎÏ
˙Â„ÒÂÓ· ÂÎ¯Ú˘ ÌÈÓ‚„Ó· Ï¢„ÙÓ–ÈÓÂ‡Ï‰
·È·‡ Ï˙· ÔÎÂ„ ¨˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â˙·˘ ¨®ÌÈÂ˘‰
ÆÆÆ„ÂÚÂ
‰ÓÂ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘ÓÓ ‡˙‰ ÌÂÈÎ Ì‡‰
‡øÌÂÈÎ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙÂ
˙Èˆ¯‡ ˙ÂÏÈÚÙ· ÍÈ˘ÓÓ ‡Ï ÌÂ˙Î‰ ‡˙‰
·¯˜Ó ˙ÂÈ˙¯·Á ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ˙ÂÓÊÂÈ „·ÏÓ
˙‡ ÂÓÈÈÒ ÌÈÏÈÚÙ‰ ˙È·¯Ó Æ‡˙‰ ÈÏÈÚÙ
Ï·‡ ˙Â¯·Á È¯˘˜ ÌÈ¯Ó˘ ÌÂÈÎÂ Ì‰È„ÂÓÈÏ
‡˙˘ ÔÈÈˆÏ ˘È Æ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ‡Â ËÚÓÎ
Â‡˘È˘ ˙Â‚ÂÊ ‰¯˘ÚÎ Í„˘Ï ÁÈÏˆ‰ ÌÂ˙Î
ÆÏ‡¯˘È· ˙È· ÂÓÈ˜‰Â
·ÌÈË„ÂËÒ Ï˘ ‰ÓÊÂÈ ˙Ó˜¯ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ
ˆÔ˙È Æ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˘Â„ÈÁ ˙‡ ˙˘·‚Ó˘ ÌÈ¯ÈÚ
£ ∞μ≤≠≥∂μ≤μ∑π ∫È¯˘Ï ˙ÂÙÏ

„ÁÂÈÓ ¯ÈÁÓ
È¯·Ú‰ ¯ÙÒ‰ ÚÂ·˘Ï

∞≤¶±

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

∫˘ÎÂ¯ ÏÎÏ È˘ ¨ÛÒÂ·Â
„°ÌÈÈ„ÈÒÁ ÌÈËÈ‰Ï ˜ÒÈ
ÈÎÂ„· ‚È˘‰Ï
ÈÈÒ ≠ ˜Â˜ ·¯‰ „ÒÂÓ
∞≤≠ππ∑≥∏∑μ ßÏË·Â

· ıÎ¯· £ ‰ÏÈ˘ ˙‡ˆÂ‰בית אל

ÔÂÂÈÒ Á¢È
˙˘∫‡Ë·˙Ó ÔÈ·¯ ˜ÁˆÈ Ó¢‰Â¯ ∫‚¢
ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó‰ ≠ ÔÏÂ‚· ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚ Ì‡¢
‰ÊÂ ¨ÌÈ¯ÂÏÙÂ¯Ù ÂÓÎ ··Â˙Ò‰Ï ÂÏÎÂÈ
‰¯ÚÒ Ê‡ Â¯¯ÂÚ ÂÈ¯·„ Æ¢Ì‰Ï ¯ÂÊÚÈ ‡Ï
ˆÏ˘ ‰‚Ù‰Ï ÂÓ¯‚Â ‰ÏÂ„‚ ˙È¯Â·È
Æß¯ÂÏÙÂ¯Ù È‡ß ≠ ˙¯˙ÂÎ· ÔÈÓÈ‰

˙˘ÌÈ·¯‰ ÌÈÚÂ‚ÈÙ‰ ˙Â·˜Ú· ∫„¢
¨‰„‡ÙÈ˙È‡‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÂÒ‡‰Â
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙È· „È ÏÚ ˙Ó˜ÂÓ
¯ÙÒÓ Â·Â ËÏ˘ ÌÚ ‰ÚÂ·˜ ˙¯Ó˘Ó
Æ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ¯Â¯Ë ÈÏÏÁ
ÔÂÂÈÒ ‡¢Î
˙˘ÊÈ¯ÎÓ ˘¢ÓÈ ˙‡Ù¯Ú ∫‰¢
‰ÚÂ·˘‰Â ˙„ÓÂÚ ‰ÈÚ· ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰¢
·˙ÍÂ¯‡ „‡‰Èß‚· ÍÈ˘Ó ÈÎ ‰Ù˜Â
ÛÈÈ ¯˘‡ „Ú ÌÈ„È‰˘‰ Í¯„· ‰˘˜Â
ÏÚÓ ÔÈ˙˘ÏÙ Ï‚„ ˙‡ ÈÈ˙˘ÏÙ „ÏÈ
¢ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÓÂÁ

ÔÂÂÈÒ ßÎ
˙˘˙Â·˘ ÔÂÏ‡ ·Â˘ÈÈ‰ Ì˜Â‰ ∫Ï¢
˘·‚ÔÂÏ‡‰ ˘¢Ú ‡¯˜˘ ¨ÔÂÈˆÚ ˘Â
∂μ∞ ÏÚÓ ÌÂÈÎ ‰ÂÓ ·Â˘ÈÈ‰ Æ„„Â·‰
ÆÈ¢Î ˙ÂÁÙ˘Ó
˙˘ÔÂ¯ÓÂ˘ È·˘ ·Â˘ÈÈ· Ò ∫·¢Ò
ÍÈÏ˘ÓÂ ‰¯ÂÈ ·Â˘ÈÈÏ ¯„ÂÁ Ï·ÁÓ˘Î
¯ÂÈ‰ ‡Ï ‰¢·Â ÌÈ„ÏÈ‰ Ô‚ ¯·ÚÏ ÌÈÂÓÈ
·˘Â˙ È¢Ú ÏÒÂÁÓ Ï·ÁÓ‰ ÆÌÈÚ‚Ù
ÆÊ·Ï‡ „Â„ ¨·Â˘ÈÈ‰

® ¸¥
¸¶¥¢¶§£¡£µ
¨£®§¥

§§¸£®ª¸§¸¡¢

¡°¯³£§µ¬§®²

³£§µ«§§¥¢¸¸¢£|¦£¥¸¶ £ª
¸§¸¥²·¬¢®¦µ¢§§¬§®²ª°¸¬ª£¥
www.saad.org.il/noar.htm|£®ª·¶¸ª§¯®©§¢pp£®ª´¨¬£µ¬¤

‡˙ È¯ˆÂÓÓ ÌÈÒ¯Ù ÂÏ¯‚ÂÈ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ· ÆÔÂÂÈÒ Á¢È ß· ÌÂÈ „Ú ÁÂÏ˘Ï ˘È ÚÂ·˘‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‰ ÔÂ¯˙Ù
‚Æß‚‡ μ∞ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÏÚ μ¥μ¥ ¯ÙÒÓÏ ¢‰Ú„¢ ‰ÏÈÓ· ˙Á˙ÂÙ˘ ‰Ú„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ∫sms ˙ÂÚˆÓ‡· ÆÛÈË˜ ˘Â
·‡Æ¯˙ÂÙ‰ ˙·Â˙ÎÂ Ì˘ ÔÈÈˆÏ ‡ Æ∞≤≠∂μ±∂∂∂≤ ßÒ˜Ù ˙ÂÚˆÓ‡· m@myesha.org.il ∫Ï¢‡Â„ ˙ÂÚˆÓ
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שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד
איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
כל שבוע מציגים בפינה
חידות הקשורות לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו
בפרסים נאים.
באהבה רבה ,צוות העלון

·¨˘ÓÎÓ ‰ÏÚÓÓ ÔÂÒ„Â„ ÏÏ‰ ∫ÌÈ‡·‰ ÌÈ„ÏÈ‰ ÂÎÊ ‰ÂÎ ÌÈ¯˙ÂÙ‰ ÔÈ
ÂÁÏ˘ÈÈ ÌÈÒ¯Ù‰ °„Â·Î‰ ÏÎ Æ‡˙‡ ˙È¯˜Ó ÌÏ˘ ·˜ÚÈÂ ˙Â¯„˘Ó ÔÂËÈ· Ï‡¯˘È
·£ °ÌÂÏ˘ ˙·˘ ÆÌÈÈÚÂ·˘Î „ÂÚ

 p¢©§¶n³£§µ¢§²®°¢¡£°n¢ª¬¸§®£§°¸£¶ ª£ª¯¬«§¡£¬§ª
 ·®§¸¬§·¬¢ª£ª¯¬¢« ¥¸²§n¸£¶ ¢ª£ª¯¬ª±¯£®n¢£¶µ¢ª¢
p¶¸£§¸£·°ª£n¸£¥²¡£¬ªª¸£®§§®£°¬¢¸£®ª
¢®¦µ¢´£µ«§¡µ£¬¬«§¡£¬§ª |ª£ª©§§¸¬§·¬¢ª£ª¯¬¢
«§¶£§¯n¸£®¬£n¢¬¶¡n¢§©¶|«§ £¥ ¶£¤§¸£¡®¸¢
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זהה את המקום

בשבוע שעבר הצגנו לכם תמונה של 'הר הברכה'  -הר גריזים .ההר
הוא חלק מהרי השומרון וגובהו מגיע ל– 881מטר מעל פני הים ,והוא
מתנשא כ– 450מ' מעל סביבתו .ההר נזכר לראשונה בספר דברים לפני
כניסתם של בני ישראל לארץ" :וְהָי ָה ,כּ ִי יְב ִיאֲָך ה' אֱֹלקיָך ,אֶל–הָאֶָרץ ,אֲשֶׁר ַאתָּה ב ָא ָשׁמָּה ל ְִר ְשׁתָּהּ
וְנ ָ ַתתָּה אֶת–הַבּ ְָרכ ָה עַל הַר גּ ְִרז ִים ,וְאֶת הַ ְקּלָל ָה עַל הַר עֵיב ָל) ".דברים י"א ,כ"ט( .בספר יהושע
פרק ח' מקיים יהושע בן נון את הציווי וקורא את התורה כשחציו של העם על הר גריזים וחציו
על הר עיבל" :וַיִּכְתָּב שָׁם ,עַל הָאֲבָנ ִים אֵתִ ,מ ְשׁנ ֵה תּוַֹרת מֹשֶׁה ,אֲשֶׁר כָּתַב ,ל ִ ְפנ ֵי בְּנ ֵי יִשְָׂראֵל .וְכ ָל
יִשְָׂראֵל וּז ְֵקנ ָיו וְשֹׁטְִרים וְשֹׁ ְפטָיו עֹמְִדים ִמזּ ֶה וּ ִמזּ ֶה לָאָרוֹן נֶג ֶד הַכֹּהֲנ ִים הַל ְוִיּ ִם נֹ ְשׂאֵי אֲרוֹן בּ ְִרית י ְהו ָה,
כַּגּ ֵר כָּאֶזְָרח חֶצְיוֹ אֶל מוּל הַר גּ ְִרז ִים ,וְהַחֶצְיוֹ אֶל מוּל הַר עֵיב ָל :כַּאֲשֶׁר צִוּ ָה מֹשֶׁה עֶב ֶד ה' ,לְב ֵָרְך אֶת
הָעָם יִשְָׂראֵל בּ ִָראשֹׁנ ָה ".מהר גריזים ישנה תצפית טובה מאוד על העיר שכם ועל קברו של יוסף
הצדיק .בראש ההר שוכן היישוב הר ברכה ובסמוך לו שוכנת השכונה השומרונית.
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שהגיעו לחנייה ,פרקו את מטלטליהם כאילו
יחנו חניית קבע ימים רבים ,אף שלעתים שבו
וארזו הכול לאחר שעות מספר .הרמב"ן אומר
שהתורה שהאריכה בתיאור הנהגת הענן,
מספרת בשבח המשמעת של העם למרות
הקושי שיצרה הנהגה זו .מתורת המסע במדבר
למדנו לקבל את הנהגת ה' ,גם כשאיננה
מובנת לנו .יש והיא מורה לנו לעזוב את מה
שהתחלנו לאהוב ,ולעתים היא מטילה עלינו
להחזיק מעמד במצב לא נוח .אף על פי כן
נקבל ונקיים בשמחה את הוראותיו.
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המשך מעמ' השער

תורת החיים בצל אי–ודאות כוללת
גם הצטיידות במידה גדושה של סבלנות
במימוש המטרות .בצאתו מהר סיני ציפה עם
ישראל לכניסה מהירה לארץ ישראל .יחד עם
הציפייה המתמדת לקיום שאיפה זו ,שמר עם
ישראל את "משמרת ה'" .בחניות הממושכות
הוא לא דחק בקב"ה .מאידך ,אך 'נעלה הענן'
מיד פרקו את האוהלים ,ארזו את המטלטלין
ויצאו לדרך בעקבות הענן.
איןלנוענןלהנחותנוהדרך,אךעינינוצופיות
לרמזיושלהקב"המתיעלינולהמתיןבסבלנות
ומתילהזדרזולהמשיךלעלותבהר£ .
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רבישעיהומשוררכיהןכדיין,אב"דבפתח
תקוה ,חבר ביה"ד הרבני הגדול בירושלים
והרב הראשון לשכונות מחנה–יהודה
ושעריה בפ"ת ,נולד בתימן בערב חג השבועות
שנתתרע"ח).(1918עודבצעירותוהתבלטישעיהו
ביכולותיוובתכונותיו.צניעותו,שקדנותו,סקרנותו,
זכרונו,הבנתוותפיסתוהמהירההיולשםדבר.בגיל
 6התייתם מאביו הרב שלום שאער ,ודודו הרה"ג
סעדיה שאער קיבל על עצמו לחנכו ולהדריכו.
בשנת תרצ"ז ) ,(1937נפרד מאמו ומאחיותיו ושם
פעמיואלארץישראל.בעלותולארץהגיעלחדרה
לבית דודו והשתתף בשיעור גמרא של הרב יוסף
דב הכהן ,רבה הראשי של חדרה .הרב ,שזיהה
את יכולותיו ,שלחו ללמוד בישיבת 'מרכז הרב'
בירושלים .במהרה התקדם ,עשה חיל בלימודיו
והפך חביבו של ראש הישיבה ,הגאון הרב יעקב
משה חרל"פ זצ"ל .בסיום לימודיו הוסמך לרבנות
ולדיינות ע"י הרבנים הגאונים ,יעקב משה חרל"פ,
אליהו ראם )ראש השוחטים וראב"ד בירושלים(
ושמשון אהרון פולנסקי )רב שכונת 'בית ישראל'(.
משךכארבעשנים,שימשהרבמשוררר"מבישיבת
'אור המזרח' בכפר אברהם בפ"ת ,ואח"כ התמנה
בשנת תש"ה ) (1945לרב השכונות 'מחנה–יהודה'
ו'שעריה' בפ"ת .בשנת תש"י ) (1950התמנה לדיין
בביה"דהרבניבפ"ת.
הרב משורר היה ידוע בכישוריו הרטוריים
ושיעוריו נחשבו כערֵבים לאוזן וללב .בנאום שנשא
בקונגרס הציוני הכ"ג בשנת תשי"א בירושלים אמר
הרב בהקשר ליהודי תימן" :שלוש אהבות מקננות
בלבם :אהבת התורה והעבודה ,אהבת העם והארץ
ואהבתהבוראוהנברא...קודשאבריךהוא,ישראל
ואורייתאחדהוא,וכולםקשוריםכשלהבתבגחלת".
ועוד הוסיף בהקשר לעם ישראל" :יש גאווה ויש
גאווה :יש גאווה פרטית ,אינדיבידואלית ,הנובעת
מעושר ,מחכמה ,מגבורה וכדומה ,זו היא גאווה
פסולהבהחלט.ברם,ישגאווהאחרת,גאווהלאומית,
שכלאישמישראלצריךלהתגאותשהואשייךלעם
נבחר,אותוהעםשהנחיללעולםאתהאמונהבבורא
עולם ואת ספר הספרים .גאווה כזאת היא גאווה
קדושה ונחוצה לקיום העם היהודי" .במשך השנים
התמנהלאב"דולחברביה"דהרבניהגדולבירושלים
ובסךהכלשימשבדיינותמשךארבעיםשנה.
הרב משורר אהב את ארץ ישראל אהבה עזה
והדבר התבטא בשירים שכתב ,בדברי תורתו
ובמעשיו בפועל ,כאשר במסגרת תפקידו כראש
'המחלקהליהודיתימן'בפועלהמזרחי,עסקהרב,
עם מיכאל חזני ,בהקמת יישובים וביישובם של
עוליםבכפריעבץ,גאוליתימןועוד.בשיריםשכתב
הרבמשוקעיםכיסופיםואהבהעזהלא"יוירושלים.
לדוגמאהשיר'בהיותיעלם':
בהיותיעלםחוץלגבולייך/מבעדלכלהררי–עד/
עינייתרואתכלשבילייך/ואשיתמעייןהגיוניקודש
למענייך  /תשוקה עזה מאז קיננה בלבי  /לעלות
לארץככהיהגהניבי/חלוםבלהותאפפניעלמשכבי
/שסעשסעניכטרףהלביא.
 ואבקש פותרי חלומות וטרם מצאתי  /והנה

רעיוןנצנץבמחשבתי/מתפרץבעוזלעומתי,שריד
סגולתי!/התנער!קוםאלארץמולדתי.
בשיראחרשלצערנורקחלקושרד,עורךהרב
משורר השוואה בין המצב בגולה לעומת המצב
במולדת.
היהי,אלתשאלהאלתשאל/מולדתנואיןכמוה
לאשרנו/ולתחייתעמנו/במולדתנזקופהראשנו/
ובגולהנכפופהקומתנו/במולדתתלויעתידנוואשרנו
/ובגולהמרמסחיינווכבודנו...
בדברי תורה שאמר הרב חזר והדגיש את
שייכותה של א"י בשלמותה לעם ישראל" .אם
בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם
ונתתי גשמיכם בעתם וכו' ...והפריתי אתכם
והרביתי אתכם והקימותי את בריתי אתכם" אם
ישמרואתדיןהתורהכראוי...אז"והפריתיאתכם"
 כלומר תתברכו בפריה ורביה .רש"י מביא בשםהספרא" :והרביתי אתכם  -בקומה זקופה" .לא
די שבני ישראל יתברכו בפריה ורביה ,אלא צריך
שתהיה להם קומה זקופה ,גאווה לאומית .שעם
ישראל יחזור לשרשיו ,לעצמאותו ולעצמיותו.
שלא יתבטלו וימעיטו עצמם מפני אומות העולם
ותרבותםהקלוקלת.שיֵדעושהםעםנבחר.התורה
היאהתרבותהאמיתיתלאנושותכולה,והיאאשר
עיצבה את דמותנו המיוחדת .לאחר שתהיה לנו
קומה זקופה ,אומר הקב"ה" :והקימתי את בריתי
אתכם" .אקיים את הברית  -השבועה שנשבעתי
לאבות הקדושים על זכותכם על הארץ הזאת .זה
מה שנאמר "ואולך אתכם קוממיות"  -בקומה
זקופה .יחד עם שמירת השבת והמצוות צריכים
גאוה לאומית ,קומה זקופה ,יחד עם פריה ורביה,
שזוהי המצוה הראשונה בתורה .ללא פריה ורביה
איןכיבושהארץ,כמושכתוב":פרוורבוומלאואת
הארץוכבשה"-כיבשוהע"יפריהורביה.לצערנו
פריהורביהמתמעטתבתוכנו,ואילוהמיעוטהערבי
היושב בתוכנו עוסק בזה כראוי .רק בשילוב של
פריה ורביה עם קומה זקופה יקיים בנו הקב"ה
אתההבטחהשנתןלאבותהקדושים,כמושכתוב:
"והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי
לתתאתהלאברהםליצחקוליעקבונתתיאתהלכם
מורשהאניה'".ישלנושתימורשות.מורשהאחת
התורהשלנו"תורהצוהלנומשהמורשהקהלתיעקב".מורשהשנייה-מורשתהארץ"ונתתיאתה
לכםמורשהאניה'".לכן,אםנדבקבמורשתהתורה
שלנוכראוי,אזנזכהגםלמורשתהארץ...
עם ישראל חוזר להכרה שהינו עם נבחר ,עם
סגולה ,ולגאווה לאומית קדושה ,פרט למתי–מעט
שעדיין חסרה להם הגאווה הזאת .ונקווה בע"ה
שיחזרוגםהםלשורשםולמקוריותם,ויכירווייֵדעו
שהםבניאברהםיצחקויעקב,ועל–כןהארץהזאת
היאאךורקשלהעםהיהודי,ואיןלגוייםשייכותבה
כללוכלל,וה'יעזרנושבנינואחרינוישמרואתחוקת
התורה,והארץתמשיךלהתפתחעדביאתגואלצדק
במהרהבימינואמן".
הרבמשוררנפטרבפ"ת,ביוםי'בסיוןתשנ"ח.
)כתב:בנו,ר'מאירמשורר(£
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חיים באי–וודאות

"כּ ֵן ,אַב ָל בְּנ ִיגד לַכֹּותֶל ,כּ ָאן הִ ְתפַּל ְל גּ ַם
שׁאַלְפֵי
הַעֲָרב ִיםָ .ראשֵֹי הַמּ ְסלְמִים הִתְלוֹנ ְנ ֶ
שׁטִיחֵי
הַ ִמּ ְתפַּלְל ִים הַיּ ְהִדים הוְֹרסִים אֶת ְ
הַ ְמּעַָרה ַמפְִריעִיםל ַ ְתפִילוֹתהַמּ ְסלְמִיוֹת.הַדָּב ָר
שׁל ָה ָסג ְָרהאֶתהַ ְמּעַָרהבּ ְרוֹב
שׁהַ ֶמּ ְמ ָ
הוֹב ִיללְכ ְָך ֶ
שׁבּ ָת לְגַמְֵרי".
הַזְּמַן בּ ִימוֹת הַחוֹלב ִימֵי שִׁישִׁיו ְ ַ
"אֲב ָל עַד ֶ
שׁחָזְַרנ לְכ ָאןֹ ,לא הָי ִינ י ְכוֹל ִים
לְהִ ְתפַּלּ ֵלבּ ַ ְמעַָרה?"
"עָצבמְאוֹד,אֵין ָספֵק,אֲב ָלהַסִּיפּרֹלאנִגְמַר
שּחְרר ,הִג ִיעָה לְכ ָאןְקבצַת
כּ ָאן .שָׁנ ָה לְאַחַר הַ ִ
שׁבּ ְֹראשָׁםעוֹמֵדהַַרבמשהלוינגר,
שׁב ִיםכּ ְ ֶ
ִמתְיַי ְ
עַל מְנ ַת לְחַדּ ֵש אֶת הַיּ ִשׁב הַיּ ְהִדי בָּעִיר .בְּנ ִיסַן
שׁב ִיםוְעְָרככּ ָאןאֶת
תשכ"חהִג ִיעלְכ ָאןהַ ִמּתְיַי ְ
שׁנ ִים ַרבּוֹת וְהֵשִׁיב
ל ֵיל הַסֵֶּדר הִָראשׁוֹן ִמז ֶה ָ
אֶת הַאֲו ִיָרה הַיּ ְהִדית לַמָּקוֹם .בּ ְֹראשׁ הַשָׁנ ָה
שׁל ָה ל ַ ִמתְיַי ְ
תש"ל אִישְָׁרה הַ ֶמּ ְמ ָ
שׁב ִים לְהִ ְתפַּל ֵּל
בּ ַ ְמעַָרה ,אֲב ָלַרק לְאַחַר ִמלְחֶמֶתיוֹם הַכּ ִיפִּרים
שׁמִי ִים לִזְמָנ ֵי ְתּפִילוֹת ל ַי ְהִדים
הָי סִידִרים ִר ְ
שׁבּ ָת"".וְהֵםהִ ְמשִׁיכל ָגר
בּ ְ ַמהֲל ְָךיְמֵיהַשָּׁבעַב ְ ַ
בַּמָלוֹן הַזּ ֶה?" "אַחֲֵרי כַּמָה זְמַן הִ ְתחִיל לִב ְנוֹת
שׁ ָמנְתָה
בִּנ ְי ָינ ֵי מְגִריםוְג ַםהְקמָהִקְרי ַת אְַרבּ ַע ֶ
שׁג ַם
שׁפָּחוֹתבִּלְב ַד.אָסרלִשְׁכּוֹחַ ֶ
בַּהַ ְתחָל ָהִ 50מ ְ
שׁחַת
שׁקֵּם אֶת כֹּל שֶׁה ְ
שׁב ִים נ ִיס ל ְ ַ
הַ ִמּתְיַי ְ
בּ ְ ַמהֲל ְָךהַדּוֹרוֹת,כּ ְמוֹבּ ֵיתהַעַלְמִיןהַיּ ְהִדי".
שׁתִיָקהו ְשׁב עָל
אוִֹריאֵל הִתְבּוֹנ ֵּן בַּמָקוֹם בּ ִ ְ
שׁב ְתוֹ הְִרהִרים עַל הַכּוֹחוֹת הַמְַּדהִימִים
בּ ְ ַמחֲ ַ
שׁעָמְל וְהְִקִריב עַצְמָם לְחַדּ ֵשׁ
שֶׁל הַאֲנָשִׁים ֶ
אֶת הַיָּשָׁןלְהַחֲז ִיר אֶת הַעָם הַיּ ְהִדי לַמְקוֹמוֹת
הַיּ ְָקִריםלוֹכֹּלכּ ְָך.

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אלתוךתמונהישנהשהואמוצאבביתסבו.
מתבררלושחזרבזמן.הואפוגשבשוב,אדם
מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון .לאחר
שהם מבקרים בכותל המערבי ,ששוחרר
במלחמתששתהימים,הםמגיעיםשובלכפר
עציוןשהוקםמחדשלאחרהמלחמה.אוריאל
רוצהלהשארבמקוםלזמןמה,אךשובמסביר
שהםחייביםלהמשיךהלאהבמסע.
שׁבִּשִׁיבּשׁ
גּ ַםאִם ַטעֲנ ָתוֹשֶׁלשׁבלְגַבּ ֵיהַסַּכּ ָנ ָה ְ
שׁ ְמעָההֶג ְיוֹנ ִיתל ְאוִֹריאֵל,הַל ִיכ ָתוֹהָאִיטִית
הַזְּמַןנ ִ ְ
שׁ ַתכ ְנֵעַ.
שׁעֲַדי ִין ֹלא הִ ְ
אַחֲֵרי מְַדִריכוֹ הוֹכ ִיחָה ֶ
האהוֹשִׁיט אֶתי ָדוֹ ל ְשׁב בְּאִי–ָרצוֹןוְנ ִ ְסחַף עִמוֹ
בּ ַ ַמעְֲרבּוֹל ֶתֶ ,אל ֵיהָכְּב ָרהִתְַרגּ ֵל ִמזְמַן.
הַפַּעַםֹלאהִתְַקשָּהלְז ַהוֹתאֶתהַמָּקוֹם-הא
הִכּ ִיר הֵיטֵב אֶת ְמעַָרת הַ ַמּכְפֵּל ָה הַ ִמּתְנַשֵׂאת
שׁבּ ִיֵקר
ל ָגוֹב ָהֹ .לא הָיְתָה זוֹ הַפַּעַם הִַראשׁוֹנ ָה ֶ
אוִֹריאֵל בְּחֶב ְרוֹן ,אְַך גּ ַם הַפַּעַם ,נְִראָה הַמָּקוֹם
שׁוֹנ ֶה  ְמעַט מז ְנ ַח" .כָּכ ָה נְִר ָאתָה חֶב ְרוֹן
שׁאַלאוִֹריאֵל.
שׁשִׁיחְַרְרנאוֹתָה?" ָ
כְּ ֶ
"כּ ֵן ,לְצַעֲֵרנ" הִבּ ִיט שׁב בַּמָּקוֹם בְּעֶצֶב.
" ִ
שּחְררנִפְגְמָהבִּגְל ַלהַמְַּראוֹתהַקָּשׁי ִם
שׂ ְמחַתהַ ִ
שׁהִג ִיע לְכ ָאן .עְַרב ִיֵי חֶב ְרוֹן
שֶָׁרא חַי ָיל ֵיצה"ל ֶ
שׁהָי ָה כּ ָאןוְהָפְכ
הְָרס כֹּל זֵכ ֶר ל ַי ִשׁב הַי ְהִדי ֶ
אֶת הַ ְמעָָרה לְמָקוֹם ְתּפִיל ָה מ ְסלְמִי לַחֲלטִין.
שׁהִג ִיע לְכ ָאן הַחַי ָיל ִים ,חַשׁשׁ הַעֲָרב ִים ֶ
כְּ ֶ
שׁהֵם
עוֹמְִדיםלִנ ְקוֹםבָּהֶםו ְִקיבּ ְל אֶתפְּנ ֵיהֶם בִּכְנ ִיעָה
וְכּ ְָךשׁחְְרָרההָעִירבּ ְַקלת"".הָמוֹןאַנָשִׁיםבֶּטַח
הִג ִיעלְכ ָאן,כּ ְמוֹל ַכּוֹתֵל"חָשַבאוִֹריאֵלבּ ְקוֹל.

המשך בשבוע הבא...
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