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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

להחזיר את המגן דוד למקום שעליו השתלט החמאס

על הפרשה חקת
הרב בני נייכטלר  -מזכ"ל בני עקיבא ,חבר מליאת יש"ע המתחדשת

מנהיגות שקטה

מ

נהיג נחשב בדרך כלל אדם כריזמטי,
מוביל ,בולט מעל פני חבריו .הנביא
מיכה מציין שאת עם ישראל הובילו
במדבר שלשה מנהיגים( ,מיכה ו' ,ד')ּ" :כִי
הֶ ֱע ִלתִיָך ֵמאֶֶרץ ִמצְַרי ִםּ ,ו ִמּבֵית ֲעבִָדים ּפְִדיתִיָך,
וָאֶׁשְ לַח ְלפָנ ֶיָך ,אֶת מֹׁשֶ ה ַאהֲֹרן ּומְִרי ָם" עיון
מעמיק בפרשה מגלה את המנהיגות המיוחדת
של מרים " -המנהיגות הנסתרת ".במותם של
משה ואהרן מציינת התורה את הבכי והמספד
של העם .במות משה( ,דברים ד' פס' ז'  -ח'):
"וַּיִבְּכּו בְנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל אֶת מֹׁשֶ ה ְּבעְַרבֹת מֹואָב,
ׁשְ ֹלׁשִ ים יֹום; וַּיִּתְמּו ,יְמֵי ְבכ ִי ֵאבֶל מֹׁשֶ ה ".במות
אהרן פרשת קורח (פרק כ' ,כט')" :וַּי ְִראּוּ ,כָל
הָ ֵעדָהּ ,כִי ג ָו ַעַ ,אהֲֹרן; וַּיִבְּכּו אֶת ַאהֲֹרן ׁשְֹלׁשִ ים
יֹוםּ ,כֹל ּבֵית י ִׂשְ ָראֵל"
והנה במות מרים מופיעים הפס' הבאים (שם
א'  -ג')" :וַּיָבֹאּו בְנ ֵי–יִׂשְָראֵל ּכָל הָ ֵעדָה מְִדּבַר
צִןַּ ,בחֶֹדׁש הִָראׁשֹון ,וַּיֵׁשֶב הָעָםּ ,בְָקֵדׁש; ו ַ ָּתמָת
ׁשָם מְִרי ָם ,ו ַ ִּת ָּקבֵר ׁשָם .ו ְֹלא הָי ָה ַמי ִםָ ,ל ֵעדָה;
וַּי ִ ָּקהֲלּו ,עַל–מֹׁשֶה וְעַל– ַאהֲֹרן .וַּי ֶָרב הָעָם ,עִם
מֹׁשֶה; וַּיֹאמְרּו לֵאמֹר ,ו ְלּו ג ָוַעְנּו ִּבג ְו ַע ַאחֵינּו
ִלפְנ ֵי ה' ".במות מרים לא מצאנו מספד ובכי
של העם ,מדוע? מה קרה? אלא שיש מנהיגים
שתפקידם הוא לא "ברעש" אלא בנסתר ,והעם
הציבור כפוי הטובה לא שם לב ,ולכן הבאר
נעלמת כדי ללמד אותם מה הם איבדו .וכך
אומר הילקוט שמעוני בפרשה" :למה נסתלקה
בארה של מרים ,כדי שידעו הכול כמה הייתה
צדקת ויצטערו עליה רבים ויגמלו איתה חסד".
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
19:13
20:30

שכם
19:17
20:31

המים בחיי היום–יום הם דבר מובן מאילו,
פותחים ברז ושותים ,משקים את הגינה ,רק
בהפסקת מים מבינים עד כמה הם יקרים.
מרים ,מנהיגת הנשים הייתה שם תמיד
בשביל כולם עוד מאז שידעה לעמוד במקום
הנכון ובזמן הנכון כאשר הושם אחיה ,משה
רבנו ,בתיבה ביאור .מעניין ללמוד עוד על
אופי מנהיגותה של מרים בהמשך דברי
הילקוט שמעוני" :וירב העם עם משה ,כיוון
שראו משה ואהרן פניהם זעומות ברחו לאוהל
מועד ...וירא כבוד ה'  -אמר להם הקב"ה
למשרתי ציבור :צאו מכאן במהרה ,בני מתים
בצמא ואתם יושבים ומתאבלים על הזקנה".
כשאני קורא מדרש זה אני נזכר בדברים
שפעמים רבות אומרים על הנפטר  -מה הוא
היה אומר לנו עכשיו ואיך היה רוצה שנתנהג
 אומר להם הקב"ה מה הייתה אומרת לכםמרים?  -צאו מכאן עזבו את ההתעסקות
בכבודי  -תדאגו לעם!
לימוד זה מחייב את המנהיגים ,ובוודאי
בשעת משבר מנהיגות שאנו מכירים היום
שעיקר תפקידם להיות משרתי הציבור ,אך יש
כאן גם לימוד גדול לכולנו לדעת להעריך
את כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה.
להצטרף להיות מנהיגים נסתרים בכל פינה,
בכל מקום ,לדאוג לפרטים הקטנים והגדולים
בכל מעגלי החיים  -משפחה ,קהילה ,ובכל
דרכי עמנו וארצנו ,וכל זאת כפי שראינו
אצל מרים באהבה ובאמונה# .

תל אביב חיפה
19:21
19:28
20:35
20:33

חברון
19:26
20:30

באר–שבע
19:28
20:30

סיפורו של מקום "ישם מדבר לאגם מים"

ו

ּיָבֹאּו בְנ ֵי–י ִׂשְָראֵל ּכָל הָ ֵעדָה מְִדּבַר צִן,
ַּבחֶֹדׁש הִָראׁשֹון ,וַּי ֵׁשֶ ב הָעָםּ ,בְָקֵדׁש;
ו ַ ָּתמָת ׁשָם מְִרי ָם ,ו ַ ִּת ָּקבֵר ׁשָם .ו ְֹלא–הָי ָה
ַמי ִםָ ,ל ֵעדָה; וַּי ִ ָּקהֲלּו ,עַל–מֹׁשֶ ה וְעַל–
ַאהֲֹרן( "...במדבר כ' ,א'  -ב') רש"י מפרש:
"מכאן שכל ארבעים שנה היה להם
באר בזכות מרים" .עתה לאחר מות
מרים פסקה הבאר שליוותה את בני
ישראל  40שנה .בני ישראל נלחצים,
הרי אי אפשר להתקיים במדבר ללא
מים ולו יום אחד .רק המחשבה על
הלך במדבר ,הליכה וחיפוש מים ואין,
מחרידה ביותר ,ובנוסף ,המדבר עצמו
אינו מקום רווי מים כלל.
יובשו של המדבר נעוץ בסלע
הקירטוני המכסה את כל רמת
המדבר ומונע מהמים לחלחל אל בטן
האדמה ולפרוץ מתוכה כמעיינות,
דבר הגורם בסופו של דבר לשטפונות
אדירים .אדם שרצה לשרוד במדבר
כל השנה ,היה צריך להשכיל לנקז מי
שיטפונות רבים במועד קצר ולאגור
אותם בתוך בורות מים או בריכות .אם
במקרה קיים סדק קטן בבור המים
או שהתעלה שמנקזת מים אל הבור
שבורה ,אין המים מתנקזים ופירוש
הדבר שאם לא ימצא לאדם מקור מים
בדחיפות  -גורלו יהיה מר.
בפרשה פותר משה רבנו לבני

ישראל את בעיית המים במדבר
באופן ניסי .ה' מצווה עליו לדבר אל
הסלע והסלע ייתן את מימיו .בפועל
מכה משה את הסלע כדי שייצאו
ממנו מים ועל כך נענש .אך משה רבנו
אינו היחיד אשר פותר לבני ישראל את
בעיית המים בדרך ניסית.
בספר מלכים ב' ,לאחר תיאור
עלייתו של אליהו הנביא בסערה
השמימה מתיישב אלישע ביריחו
שלושה ימים .ביום השלישי מגיעים
אל אלישע רועי יריחו בבקשה שיסייע
להם ,כיוון שהמעיינות בסביבות
העיר רעים ומלוחים .אלישע מבקש
מהרועים צלוחית מים ,הוא זורה
בתוכה מלח ושולח על פני המים
"וַּי ֵָרפּו הַ ַּמי ִם ,עַד הַּיֹום הַּז ֶהּ ,כְִדבַר ֱאלִיׁשָע,
אֲׁשֶ ר ִּדּבֵר( ".מלכים ב' ,ב' ,כ"ב).
ובאמת עד היום הזה ,מדרום מזרח
לתל יריחו בלב העיר יריחו ,נובע לו
מעיין הנקרא "מעיין אלישע" שמימיו
מתוקים .ניתן לצפות על המעיין
והתל מצמד המבצרים החשמונאים
השולטים על יריחו ממערב .מבצר
דוק (קרנטל) ומבצר קיפרוס .אך
סיפורו של אלישע עדיין לא מסתיים.
מיד אחרי נס המתקת המים ביריחו
מעפיל אלישע מערבה אל בית אל,
וכאשר מגיע סמוך לבית אל יוצאים

מבט להתיישבות
מחנות קיץ לילדי יש"ע
ע"י איגוד בתי חב"ד יש"ע

כ

התעסקות חב"ד בנושא מחנות קיץ
במגזר החב"די התחילה ע"פ הוראת
הרבי מליובאוויטש עצמו לפני עשרות
שנים .העיסוק במחנות הקיץ הוא לא
רק נתיב נוסף של פעילות חב"ד ,אלא
חלק מתפיסת עולם ,שיש להפוך כל
מציאות לכלי לקדושה .ולענייננו יש
להפוך את החופש הגדול להזדמנות
להחדיר באופן מיוחד חיים והווי של
קדושה בכל תחומי החיים של חניכי
המחנות.
במחנה מזדמן לילד לחוות עם כל
רובדי אישיותו ,בנפש וגם בגוף ,מסגרת
של קדושה המקיפה את כל תחומי
החיים .הורים רבים מספרים בכל שנה
על שינויים חיוביים גדולים ומובהקים
בילדיהם בחזרתם מן המחנות.
כהמשך לפיתוח המחנות הוספנו
השנה מסלול מיוחד לילדי בר–מצווה.
המסלול יתקיים במשך שלושה ימים
בשטח ,בתוכנית המשלבת אתגרים
המתאימים מכל הבחינות לנערים
העומדים בצומת חשוב בחייהם.
לפרטים והרשמה02-9971110 :

אשר החלה לפני כשש שנים
המלחמה שהעמידה את
תושבי יש"ע בהתמודדות
יום–יומית עם טרור ערבי רצחני שגבה
קורבנות רבים ,יזם איגוד בתי חב"ד
ביש"ע ( 13במספר) מחנות קיץ לילדי
היישובים ביש"ע .באותו קיץ ראשון של
המלחמה היה צורך חיוני ודחוף להוציא
את ילדי יש"ע מיישוביהם לכמה ימים
של התרעננות על מנת לחזור לחזית
בכוחות מחודשים.
במשך השנים התפתחו ,בנוסף
למחנות בנים ובנות ,גם מסלולים
לנערים ונערות .המחנות מתקיימים
במשך כחמישה ימים עד שבוע ,עם כל
מרכיבי מחנות הקיץ ,יחד עם שמירה
על סדר יום יהודי מכל הבחינות.
הפעילויות חדורות בתוכן ושמחה
חסידית .בתוכנית טיולים ופעילות
רצופה אתגרים ומשמעות  -ומעל
הכל  -צוות מדריכים ומדריכות מסור
ומקצועי  -תלמידי ישיבות ומכללות,
בעלי ניסיון ,ששומרים על קשר עם
החניכים במשך כל השנה.
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לקנות אצלנו מים ובזה החסרת לנו
מפרנסתנו .כך מתחקה אלישע אחרי
דרכיו של משה .בסופו של הסיפור
אלישע מקלל את הנערים "ותצאנה
שנים דובים מהיער ותבקענה מהם
ארבעים ושני ילדים"
גם לסוף הסיפור יש שרידים
בימינו .על ציר  60בדרך לבית אל
יושב כפר בשם "דיר דבוואן" שפירושו
"מנזר שני הדובים" .לא רחוק משם
נמצא הכפר "דורא אל קרע" אלקרע
פירושו "הקירח" ומדרום לעפרה
ישנן שתי שלוחות "חרבת שבב אל
קבליה" ו"חרבת שבב אל שמליה"
 כלומר רכס הנערים דרום ורכסהנערים צפון .אך היום אין לנו לא
דובים ולא יער.
סיורי בי"ס שדה עפרה בשיתוף
המועצות האזוריות שומרון ובנימין:
 .1כ' תמוז  - 6.7.07אל ההר הקירח
 סביבות יקיר ונופים  -בהדרכתאברמי שבות
 .2כ' תמוז  - 6.7.07אנשי ההר -
איתמר ,מצפה שלושת הימים
 .3כ' תמוז  - 6.7.07בעקבות המשואות
 -טיול אל קובת א–נג'מה

נערים מהעיר ומקללים אותו "עלה
קירח עלה" .התלמוד במסכת סוטה
מפרש" :הִקְרַחְתָ עלינו פרנסתנו".
עד היום הפיתרון שמצאו אנשי
יריחו לבעיית המים היה לקנות מים
מתושבי ההר ,ועתה כאשר המתקת
להם את מי המעיין ,שוב לא ישובו
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חוזרים ובונים את

המראה היה מרומם .פחות משנתיים אחרי
הגירוש ,כלי רכב ישראלים נסעו בחופשיות על
הכביש המוביל ליישוב חומש ,כביש ש"הסתיים"
עד לא מכבר בכניסה לשבי שומרון .בין העיקולים
ניצבים ג'יפים צבאיים וחיילים עם חיוך על
פניהם ,מסייעים לאלה שבחרו לעלות ברגל,
מעניקים מים לצמאים ,כשלצדם אוטובוסים מכל
רחבי הארץ שעושים את דרכם ומטפסים לפסגת
היישוב חומש.
על ההר למעלה קיבלו את פני הבאים שתייה
ודוכנים ,וכמובן "גזלנים" עם גלידות וארטיקים
שזה כבר סימן שבאמת אנחנו חוזרים לחומש,
לשפיות .הסמל של חומש ,מגדל המים ,נצבע
בכתום בלילה שלפני העלייה בידי אנשי "חומש
תחילה" ,והשתלב היטב בנוף החוגגים ותרם
נופך צבעוני משלו .ברחובות היישוב המון אדם,
כחמישה–עשר אלף איש ,מרביתם בני נוער ,אך לא
מעט מבוגרים שהחליטו לוותר על חצי יום עבודה
וסתם ככה באמצע השבוע ,לתת "קפיצה" לחומש.
זה כבר מתחיל להיות לא כל כך חריג להגיע לשם,
חנוכה ,פסח ,יום העצמאות וסתם ביום של חול.
צעירים רבים הביאו עמם כלי עבודה ,ומי שלא -
קיבל מהמארגנים שדאגו לרכוש עשרות מעדרים,
מקושים ,אתי חפירה ,מגרפות ומטאטאים והחלו
להחזיר מעט את הצבע ללחיים של חומש .ניקו
עשבייה ,סיקלו אבנים ושברים מהדרך ,והחלו
בניקיון כללי של הרחובות .זה היה שינוי כיוון.
זו היתה התחלת התיקון" .משנים כיוון  -עולים
לחומש" כשמו של האירוע עליו ניצחו מרכז
ישיבות בני עקיבא ויש"ע המתחדשת לצד שורה
של מטות וגופים.
לפני פחות משנתיים גירשה מדינת ישראל
כ– 9,000יהודים והחריבה  25ישובים בחבל עזה
ובצפון שומרון .חושך ,קדרות ,ימים קשים.
התחושות והשבר בציבור שנאבק בגירוש היו
קשים מאוד ,למרות האמירות של "נזכור ונחזור",
הפצעים פתוחים הכאב גדול ולמרות האמונה אנו
מתקשים לראות איך באופן מעשי אכן נחזור.
והנה ,פחות משנתיים אחרי ,מדינת ישראל שוב
חוזרת לחומש ,עדיין בצורה ראשונית ,עדיין לא
להתיישבות או שהייה של קבע ,אך הדרג המדיני
והצבאי מאשרים קיום צעדה ועצרת המונים
בחומש ,בליווי ובאבטחת הצבא יחד עם מוסדות
חינוך ,בני נוער ,אמנים ואישי ציבור .למקום
שממנו גורשנו וכשהאיוולת שבמעשה ההרס נגלית
לעיני כל ,חוזרת מדינת ישראל הרשמית מוקדם
ממה שחֶלקנו הערכנו וצפינו .זוהי תחילת התיקון.
זהו שינוי הכיוון .כתבי הטלוויזיה והעיתונות כבר
לא מתרגשים ,עולים לחומש? זה כבר כמעט דבר
שבשגרה .שוב ,ושוב ,ושוב.
בשעות אחר–הצהריים נפתחה העצרת
המרכזית בהשתתפות רבנים ,ראשי ההתיישבות,
חברי כנסת ואישי ציבור .פתח אותה מנחה
האירוע אלחנן גלט ,מנכ"ל מרכז ישיבות בני
עקיבא שאמר" :היום זה לא יום מיוחד ,אבל לא
צריך סיבה מיוחדת כדי לעלות היום לחומש.
אנחנו מאמינים ובונים ,משנים כיוון כנגד החורבן.
לוקחים מטאטא לוקחים מגרפה ובונים את חומש,
ואת שדרות ופנינו לגוש–קטיף לשאנור לגנים
ולכדים .אנו מודים לצה"ל על האבטחה והסיוע
להצלחת אירוע זה ,אנו מקווים שראשי הצבא
בדרגים הבכירים יהיו שותפים לקריאה שלנו
לשוב ליישובי צפון השומרון ,ערכית וביטחונית".
הרב חיים דרוקמן ,ראש מרכז ישיבות בני
עקיבא ויוזם האירוע דיבר על אלה שחששו
מאובדן יום לימודים" :היו כאלה שדאגו מהפסד

של יום לימודים .היום הזה הוא מימי הלימודים
הגדולים ביותר! לימודים זה לא רק שינון.
לימודים זה ערכים .זה חינוך .וכשנבוא הביתה
ונצא לחופשת הקיץ כשלבנו מלא חזון הרי אין
חינוך גדול מזה .חומש היא חלק מארץ ישראל
ואין שום סיבה שהיא תהיה שוממה .היום מתברר
שמה שמתקרא "התנתקות" היה איוולת נוראה.
אבל אנחנו חוזרים .לחומש .נכון שבינתיים אנו
לא יכולים לחזור אבל אני מדגיש בינתיים כי
אני מאמין באמונה שלמה שנחזור לגוש קטיף.
לצפון שומרון אין שום סיבה שלא נשוב כבר כעת,
אין שום סיבה שיישובינו בחבל ארץ זה יישארו
ריקים".
הרב אליקים לבנון ,ראש ישיבת אלון מורה
ורב היישוב ,חבר הנהלת יש"ע המתחדשת סימן
את היעד הבא  -שאנור" :אנחנו חוזרים לחומש.
היינו פה בעליות הקודמות בחנוכה ,בפסח ,ביום
העצמאות ,עם החלוצים וגרעין חומש והיום גם
מועצת יש"ע מצטרפת ולאט לאט אנחנו שבים,
כמו גאולתם של ישראל  -קמעה קמעה .אנחנו
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ת צפון השומרון
המדינה על תושביה .עלינו לפעול ללא ליאות
וללא פחד לחזק לבסס ולהגן על כל יישוב ומאחז
כנגד ניסיון עקירה בעתיד .ומי יתן ובעזרת השם
נראה את השיבה והבנייה של כל היישובים שחרבו
ועוד רבים חדשים שייבנו ברחבי ארץ ישראל".
אלון דוידי ,תושב שדרות ,ראש המטה למען
ביטחון שדרות שהגיע הישר מהעיר המופגזת
דיבר על הקשר שבין חומש לשדרות" .את התיקון
למצב בשדרות  -מתחילים כאן בחומש"  -אמר.
כ– 2,000טילי קסאם נורו אל עבר יישובי הנגב
המערבי מאז תוכנית ההתנתקות .ישנם שני סוגי
התנתקות .התנתקות פיזית והתנתקות ערכית.
ממשלת ישראל קיימה את שתיהן .הממשלה
התנתקה מהעם ,מהמתיישבים ביש"ע ,מתושבי
שדרות ומתושבי הצפון .ממשלה ללא חזון ,ללא
דרך ,ללא אמון הציבור .זה הזמן לשנות כיוון
לדרך חדשה .לא עוד התנתקויות ,לא עוד הפקרת
אחים ,לא עוד הרס וחורבן .עכשיו הזמן לשנות
כיוון לחשיבה אחרת .ואנחנו מתחילים את השינוי
הזה היום בחומש והוא מתחיל גם בשדרות .לחזור
לחומש זה התשובה האמיתית לטרור ולקסאם.
התשובה לקסאם זה אלפי אנשים שבאים לשדרות
לתמוך  -כמו בשבת האחרונה כשבתי הכנסיות
בשדרות היו מלאים במתפללים שבאו מכל הארץ
לתמוך בנו.
חבר הכנסת אורי אריאל דיבר על הדברים
החשובים באמת" :יש שעסוקים בפריימריז
ויש שעסוקים בדברים אחרים ואנחנו עוסקים
בהקמתה של חומש כראשונה בין היי שובים
שאליהם נחזור בעז"ה .מי שחושב שאותנו מנצחים
כל כך מהר  -טועה ובגדול .שבע פעמים לקח
לגרעין אלון מורה עד שנאחז בשומרון בקדומים
ואחר כך באלון מורה ואנחנו בעזרת השם נחזור
לכאן הרבה יותר מהר ,הרבה יותר גדולים .בעז"ה
אנחנו מנצחים".
אחד משיאי האירוע היה הצבת שלטי הרחוב
המקוריים ביישוב כחלק מההכנה לקראת חזרתנו
להתגורר במקום .את השלטים שהכינה המועצה
האזורית שומרון מסר בנצי ליברמן ראש המועצה
ליואב שמחי ,שגורש מביתו בחומש על–מנת
שיציב אותם על פי מיקום הרחובות לפני הגירוש.
שמחי אמר על הבמה" :המראה של אלפי האנשים
שוב מגיעים הביתה ,מחזק ונותן כוחות ונוטע בלב
אמונה שזה אפשרי .שלא ירחק היום אנחנו נשוב
לגור כאן ועלייה לחומש תהיה דבר שבשגרה".
על הבמה הפגינו כישורים מוזיקליים תזמורת
להבה ,אודי דוידי ,ירמיהו והחברים ואהרון רזאל,
שהקפיצו את הבאים .המחזה של מעגלי רוקדים
שוב בחומש ,כשמעליהם ערפילים שנוצרו מענני
האבק של רגלי הרוקדים ,יחד עם דגלי ישראל
ודגלים בצבע כתום היו מחזה מדהים ומעורר
תקווה.
האירוע הזה הוא חלק בשרשרת אירועים
ועליות למקום ,עד לחזרתנו המלאה והתיישבותנו
בע"ה בכל צפון השומרון וגוש קטיף .המארגנים
הביעו סיפוק רב מהעובדה שתוך פחות משנתיים
מאז הגירוש עולים רבבות יהודים באישור מדיני
ובאבטחה צבאית למקום ממנו גורשנו .אין ספק,
את העיוות ניתן וצריך לתקן .גוש–עציון נפל
בתש"ח בקרבות העזים של מלחמת העצמאות.
תושביו גורשו ונלקחו בשבי .תשע–עשרה שנה
לקח לאנשי הגוש לחזור לבתיהם ולהקימם
מחדש .אנו תפילה אמונה ותקווה שבגוש–קטיף
ובצפון שומרון זה ייקח הרבה פחות.
בחומש זה כבר מתחיל לקרות .נתראה בעלייה
הקרובה לחומש ושאנור# ...

מציבים היום פה את היעד הבא .לחזור לשא–נור.
חומש כבר בנויה ,עינינו צופות לשאנור ומשם
למהלך של כל יישובי צפון השומרון וגוש–קטיף".
משה לשם ,חבר הנהלת יש"ע המתחדשת ויו"ר
תנועת "שנית גמלא לא תיפול" בירך את החלוצים
שהחלו בעליות לחומש ובהם גרעין חומש ומטה
חומש תחילה" :ראשית אני רוצה לברך את גרעין
משפחות חומש ואת מטה "חומש תחילה" ,שהיו
החלוץ לפני המחנה ופרצו את הדרך לחידוש
היישוב ומימשו את הסיסמא "נשוב לכל יישוב".
ארץ ישראל היא ארצו של העם היהודי וייעודה
של מדינת ישראל הוא להשיב את העם היהודי
לארצו .לכן כל החלטה בדבר מסירת חלקי א"י
לריבונות זרה היא בלתי חוקית ובלתי מוסרית.
עקירת יהודים והשמדת הקיום היהודי בחלק
כלשהו של ארץ ישראל הוא פשע מרובע.1 :
פשע דתי  -פגיעה במצוות יישוב ארץ ישראל.
 .2פשע לאומי  -רמיסת ערכי הציונות .3 .פשע
נגד האנושות המוגדר כ"טיהור אתני" .4 .פשע
נגד הביטחון החיים הרכוש כולל סיכון עצם קיום
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שג"ר

התחדשות,
עמקות ומקוריות

ה

רב שמעון גרשון רוזנברג ,שהיה
מוכר בעיקר בשם הרב שג"ר היה
ראש ישיבת שיח יצחק באפרת,
נולד בשנת תש"י ( ,)1950גדל בירושלים,
והיה ידוע בעיקר כפילוסוף דתי המוביל
הגות ציונות דתית הנטועה בחסידות ובפוסט
מודרניזם .כנער ,למד הרב שג"ר בישיבת
נתיב מאיר ומאוחר יותר בישיבת ההסדר
'כרם ביבנה' .את הכינוי שג"ר קיבל בישיבה
התיכונית כאשר אחד הרבנים ראה את ראשי
התיבות על נרתיק הטלית שלו ,והתחיל
לכנות אותו כך בתור הלצה .בשנות השמונים
החל ללמד כר"מ בישיבת הכותל וריכז סביבו
מספר תלמידים שלמדו בשקיקה מניתוחיו
ופרשנותו .בשנת תשד"מ ( )1984היה ממקימי
ישיבת 'מקור חיים' (הישיבה הגבוהה שהקים
הרב עדין שטיינזלץ בה הושם דגש על לימוד
החסידות) .במקביל לתפקידיו השונים
למד הרב שג"ר בישיבות מקובלים שונות
בירושלים .בעבר עמד גם בראש בית המדרש
של 'המרכז לציונות דתית מעלה' ובראש בית
המדרש של בית מורשה.
בשנת תשנ"ו ( )1996הקים ועמד בראש
ישיבת 'שיח יצחק' יחד עם הרב יאיר דרייפוס.
כשהתבקש לתאר את הדרך החינוכית של
הישיבה אמר" :הדרך החינוכית בישיבה
היא של פתיחות .פתיחות שלא נובעת
מאדישות אלא ממבט רחב ,מגובה מסוים.
גובה שמאפשר ראיה לעומק .הפתיחות
הזו לא נשארת רק ביחס ללימוד ולחשיבה
אלא מקרינה על היחסים החבריים  -להיות
פתוח למי שלא דומה לנו ,לקבל את הזולת
כפי שהוא .אלו דברים שנוצרו גם בחבורה
הצעירה בישיבה ,שבה נוצר קשר עמוק,
גם בין טיפוסים שונים ".היה פעיל מאוד
בתחום החברתי בין השאר בארגון 'מעגלי
צדק' ששם לו למטרה לפעול למען יצירת
חברה צודקת ומדינה הפועלת בהתאם לערכי
הצדק והמוסר ברוח מורשת ישראל.
הרב שג"ר היה דמות רוחנית ייחודית
ויוצאת דופן בהגות הציונות הדתית .ספרו

'כלים שבורים  -תורה וציונות דתית בסביבה
פוסט מודרנית' הוא למעשה ניסיון לתת מענה
דתי להלכי הרוח המנשבים היום בעולם הכללי,
תוך ראייה כי יש בתורה כלים להתמודד עם
אותם רוחות .הרב שג"ר מקבל חלק נכבד
מהטיעונים הפוסט-מודרניים ,ומזהה ביניהם
רעיונות ומושגים בקבלה ובחסידות .בספרו
'כלים שבורים' הוא טוען כי דווקא שבירת
העולמות המוכרים והפרשנות והערעור על
המושגים המקובלים בחברה ,אותה הוא מזהה
עם שבירת הכלים הקבלית ,פותחת פתח
לאופציה דתית ,בכך שהיא נותנת לאדם את
היכולת ליצור בחופשיות את עולמו הדתי.
הרב שג"ר בדרכו הייחודית ניתח את הלכי
הרוח בציבור הישראלי בכלל ובציונות הדתית
בפרט מתוך ביקורת בונה המשולבת באהבה
ואמונה ההכרחיים בניתוחים שכאלו .כחודש
וחצי לפני שנפטר כתב הרב שג"ר לתלמידי
הישיבה באיגרת לכבוד יום העצמאות" :אני
עדיין מאמין בדרכו של הראי"ה ,במהפכה
רוחנית העשויה להתחולל בארץ ישראל.
תפארתה של מדינה זו לא תהיה דווקא
בעוצמה הכלכלית והטכנולוגית ,וגם לא
ברמת החיים הגבוהה דווקא של אזרחיה,
אלא על היותה המקום של הצדק והטוב
והארת הפנים .זהו המובן האמיתי של הברכה
והשראת השכינה במדינה .אני מאמין שמדינה
זו תוכל במידה כזו או אחרת לממש את החזון
הנבואי ,הן כמדינת צדק והן כמדינת נס .לא
פעם אני חש שהנטל מוטל דווקא עלינו,
הדתיים והחרדים ,ועלינו לשוב מדרכינו כדי
לחולל תהליך כזה .עלול להתברר שאנו הננו
מעכבי הגאולה דווקא בגלל התבצרותנו בישן,
במוסכם ,בקפוא ובמנוכר".
במאמר אחר כתב הרב שג"ר על ההאהבה
בין היהודי לארץ ישראל המתבטאת בשיר
המשך בעמ' 11

השכרת רכב במחירים
מיוחדים לתושבי יש"ע
רכבים מכל הסוגים
השכרת רכבים לנהגים מגיל  21ומעלה

לפרטים והזמנות:

052-8903993
052-8903906
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מנהיגות שקטה

הזמיר הגיעה .הוא שיר אהבה ארץ–ישראלי,
משום שאהבתו ספוגה בנופים ובעונות השנה
של הארץ .דימוייו לקוחים משם :השולמית,
ששערה כעדר העיזים שגלשו מן הגלעד; שאפה
כמגדל הלבנון הצופה פני דמשק; שעיניה ברכות
בחשבון; וצווארה כמגדל דוד הבנוי לתלפיות,
הינה הרעיה הארץ–ישראלית .הטבע ,הזמן,
האהבה והאדם ,חוברים בשיר נפלא זה ולא בכדי
פירשו חז"ל שיר זה ,כשיר האהבה שבין כנסת
ישראל לבין הקב"ה .זו לשון דתית מסוג אחר.
כזו הספוגה ארץ ,אהבה ואביב .לעיתים  -על
אף הפער העמוק ,שבין קודש לחול  -אני נזכר
בהקשר זה ,בשיר הידוע של חנה סנש' :אלי שלא
יגמר לעולם החול והים '...זהו טבע אחר ,אלוקי.
יש בעולם מקומות יפים יותר מא"י .אך היופי
ה'חוצ–לארצי' הינו יופי אסתטי .קרינת קדושה
יהודית–ישראלית ,יש בא"י.
לפני מספר חודשים נתגלה בגופו גידול
ממאיר שגרם לו לעזוב את הישיבה לצורך
טיפולים .הרב שג"ר הלך לעולמו לפני כשבועיים
בכ"ה בסיון תשס"ז# .

המשך מעמ' 10

השירים" :אין יפה מלחגוג את חג האביב
והחירות ,במקומות אלו .הפריחה העזה,
הריחות המשכרים .כשאנחנו הולכים לטייל
בטבע ,אנחנו מרגישים כמו בשבת .אולם,
הדברים אמורים דוקא בטבע הארץ–ישראלי,
דוקא בו חש היהודי קדושה .א"י הינה המקום
היחידי שבו היהודי יכול לחזור ולחוש קדושה
הרמונית זו :אין הטבע מתגלה למשורר
הישראלי בכל הדרו ויפיו ,מפני שבר האומה
והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים' ...מיום
שחרב ביהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתו'...
התחיה הלאומית ,הניכרת בבנין הארץ ,כשהיא
נלקחת עם מקורה חי ,תוכל כבר להחזיר רשמים
הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע( '.הראי"ה
אורות עמ' ע"ח)

שיר השירים ,השיר של השירים ,הוא אמנם
שיר האהבה האביבי של א"י :הסתיו עבר,
הגשם חלף הלך לו ,הניצנים נראו בארץ ועת
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יש"עמדה

של הנחש .התחושה וההבנה העמוקה
בכישלון התהליכים ,בכישלון הניסויים
בבני אדם שערכו ממשלות ישראל
באותן שנים ,חודרות לציבור הרחב אך
נעצרות לצערנו בקרב ראשי המדינה,
והאליטות התקשורתיות.
הפעם הם שולפים פתרון קסם,
ניסוי חדש" .אם אין לנו עם מי לדבר כדי
שניתן לו שטחים ,פשוט נעזוב אותם,
ונפנה את אותם אזורים"  -וכך יהיה
טוב יותר .עכשיו האזהרות חוצות
מחנות ואישים אבל רובם מתכופפים
בפני השליט .מי שמעז להשמיע דעה
אחרת ,מוחלף .גם אם הוא רמטכ"ל.
בתוך פחות משנתיים אנו רואים איך
הכל מתפוצץ לנו בפנים .איך כל אחת
מאותן אזהרות מתממשת לנגד עינינו.
ללבנון נאלצנו לשוב לאחר ש"ההזויים"
צדקו וטילים נחתו בחיפה ובכל אזור
הצפון במלחמה עקובה מדם .הצבא

הגיע הזמן להקשיב
נערך למלחמה בקיץ מול הגזרה
הסורית והלבנונית עם חשש שזירה
דומה תתפתח גם מדרום .צה"ל פועל
באזור הריסות ניסנית ,אלי סיני ודוגית
שאותן פינה רק לפני פחות משנתיים,
נווה דקלים היא המפקדה המרכזית
של חמאס הפוקדת לירות קסאמים
על שדרות ויישובי הנגב המערבי.
צעקנו שעזה תהפוך לחמאסטאן
אך השתיקו אותנו וסיפרו לכולם
שאנחנו "ימין קיצוני  -הזוי".
ולצערנו כותרות העיתונים בשבוע
האחרון זועקות" :חמאסטאן",
ו"איראן חמש דקות מאשקלון".
השמאל ,שנחשב בעיני עצמו
כדואג לזכויות האדם ,אחראי
במידה לא מבוטלת להרג ההדדי
שמתקיים ברצועה ,מצד אחד עם
נשק שהועבר בידי ישראל באוסלו,
ומצד שני עם נשק שהוברח לשם
לאחר שנטשנו את ציר פילדלפי.
הגיע הזמן להקשיב .איש מאיתנו
לא נביא ולא בן נביא ,אך כולנו מחויבים
להסתכל על המציאות בצורה בהירה
למציאות
ובהתאמה
ומפוכחת
העכשווית וההיסטורית .הגיע הזמן
שנסגל לעצמנו ראיה ארוכת טווח,
התבוננות אמיתית במציאות לא רק
של היום שאחרי ,אלא גם של היומיים
הבאים .הגיע הזמן לשנות כיוון .לא
עוד נסיגות ,לא עוד התרפסות,
לא עוד מתן אפשרות לרשות
הפלשתינית להקים ישות אויב  
באיו"ש .עזה הראתה לנו כיצד
נראים הדברים כשאנו מסירים את
אחריותנו וקובעים בצורה משיחית
שזה יהיה טוב .אסור לחזור על
טעויות נוראיות שעלו לנו בדם רב.
לא צריך להיות חכמים ובעלי תואר
או טור .פשוט לקרוא קצת ולהיזכר
במה שקרה כאן בשנים האחרונות.
לפתוח את העיניים ואת האוזניים.
להביט ,ובעיקר  -להקשיב .במיוחד
להאזין לדברים שאומרים אויבינו,
בתעמולת הפנים שלהם# .

מזה כשני עשורים תפס הימין את
עמדת "נביא הזעם" ,העומד בשער העיר
ומוכיח .ולא רק בשער העיר ,בצמתים,
התקשורת,
באמצעי
בכבישים,
בקמפיינים ,בחלוקת חומרי הסברה.
זה החל בקמפיין נגד הירידה מהגולן.
"העם עם הגולן" ,שבו תלמידים עזבו
את כיתותיהם ויצאו להסביר ולהפגין
ולתלות שלטים .אם ניתן את רמת
הגולן נאבד את השליטה באזור הצפון,
ועל הסורים ייקל לירות ולראות לתוך
עומק שטח מדינת ישראל .לאחר מכן
החל תהליך אוסלו המר והנמהר ומולו
הפגנות ענק ,משמרות מחאה מדי יום
מול בתיהם של קובעי המדיניות ,שירי
מחאה ,שלטים בכל פינה הזועקים
חמס .החשש והאזהרות מפני הבאת
ראשי המחבלים מתוניס ,יצירת שלטון
טרוריסטי בלב ישראל ,והפקדת
השליטה הביטחונית בערים שאותן
צה"ל עוזב .התחננו 'אל תתנו להם
רובים' אבל איש לא הקשיב ,תחושת
אופוריה .גם היום ארבע–עשרה שנה
אחרי ,ואולי בייחוד היום ,כשרואים את
התוצאות ההרסניות ,המחשבה על כך
קשה הרבה יותר.
המפלצת שהביאה ממשלת ישראל
מתוניס גדלה וקמה על יוצרה .פיגועי
טרור בכבישים ,מחבלים מתאבדים
במרכזי הערים ,מטעני חבלה נגד
כוחות צה"ל ,ירי על שכונת גילה
בירושלים .ההבנות אשר על בסיסן
החל תהליך אוסלו קורסות אחת
לאחת .כל האזהרות והחששות הופכים
למציאות יומיומית .העם דורש "תנו
לצה"ל לנצח" .אבל רק פסח עקוב מדם
בו נהרגים ישראלים רבים במלון פארק
בנתניה ,ובפיגוע באלון מורה מצליח
להזיז את קובעי המדיניות .צה"ל מקבל
את ההוראות המתאימות ,משנה
כיוון ,ובמקום לצאת מהערים הוא שב
אליהן ,חיילים בצו שמונה עוזבים הכל
ובהתייצבות מלאה מחרפים נפשם,
נלחמים עד חורמה בטרוריסטים,
מבית לבית ,מרוצצים את גולגולתו
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השבוע שהיה
ח'  -י"ד תמוז
י"ב תמוז
תשמ"ב :מוקם היישוב נוקדים
שבמזרח גוש עציון.

ח' תמוז
תש"ס :תפילת המונים בכותל
המערבי ותחילתה של שביתת רעב
על רקע נסיעתו של ראש הממשלה,
אהוד ברק לקמפ–דייויד.

תשנ"ה :מתקיימת פגישה בין ראשי
מועצת יש"ע לבין ראש הממשלה,
יצחק רבין ז"ל בה מודה רבין" :צה"ל
שולל את תוכנית הנסיגה ביו"ש אך
הממשלה היא זו שתחליט" .בעקבות
הפגישה מחריפה מועצת יש"ע את
המאבק עד כדי קריאה למרי אזרחי.

י' תמוז
תשס"א :ראש הממשלה אריאל
שרון משתתף בחגיגות העשרים
להתיישבות היהודית בהר חברון
ומצהיר "המתיישבים כאן הם
הגיבורים האמיתיים של זמננו ,והם
כאן מגינים על מדינת ישראל .הם
ונכדיהם ימשיכו לחגוג כאן בחגיגות
ה–  40וה–".50

תשנ"ז :במסגרת "הסכמי השלום"
עם הרש"פ נתפסת חוליית מחבלים
של  3שוטרים מהמשטרה הפלשתינית
בדרכה לבצע פיגוע בהר ברכה.

תשס"ב :מחבל חודר לבית משפחת
שבו ביישוב איתמר ורוצח בדם קר
את האם רחל ושלושת ילדיה :נריה
( ,)15צבי ( )12ואבישי ( .)5יוסף טוויטו
מכיתת הכוננות שבאה להגן על
המשפחה נהרג בעת ניסיון לעצור את
המחבל .שניים מילדי המשפחה נפצעו
קשה .אבי המשפחה מגיע מספר
דקות אחרי הפיגוע לבית ,מגלה את
המראה המזעזע של הרצח ורואה
את ביתו עולה בלהבות לאחר שאחד
הקליעים פגע במיכל גז.

י"ג תמוז
תשמ"ג :מוקם היישוב גנים שבצפון
השומרון ,היישוב נעקר ותושביו גורשו
באב תשס"ה ע"י ממשלת ישראל.
תשנ"ד :שרשרת של  400טרקטורים
מגיעה מרמת הגולן לירושלים כצעד
מחאה נגד תוכנית הממשלה למסור
את רמת הגולן לסוריה.
תש"ס :מועצת יש"ע מארגנת את
אחת ההפגנות הגדולות שידעה
ישראל בכיכר רבין  -מעל 200,000
איש משתתפים תחת הסיסמא "ברק
מאבד את המדינה".

י"א תמוז
תשס"ה :מספר ימים לאחר הוצאת
איסור כניסת יהודים שאינם תושבי
הגוש לגוש קטיף מתחיל המאבק
לכניסה לחבל עזה .מועצת יש"ע
מכריזה על יום זה כיום תחילת הצעדה
לעזרת אחינו הגיבורים שבגוש קטיף
והציבור נקרא להגיע למתחם הבבא
סלי שבנתיבות שם אמורה להתחיל
הצעדה .המונים מגיעים למרות
ניסיונות המשטרה לחסום אוטובוסים,
והצעדה בהשתתפות רבבות רבות
יוצאת לדרך .כוחות משטרה גדולים
חוסמים את הצועדים בתוך היישוב
כפר מימון ואלפי נשים גברים וטף
מצטופפים יחדיו ביישוב ומתקבלים
באירוח מדהים ע"י תושבי המקום.
למרות המצור הגדול והחום הכבד,
אנשים רבים ממשיכים כל העת לזרום
לאזור ולעבר גוש קטיף.

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

י"ד תמוז
תשנ"ב :ההתיישבות ביש"ע מסווגת
ע"י ממשלת העבודה בראשותו של
יצחק רבין ז"ל כ"התנחלויות פוליטיות
שלא יהיו זכאיות לסיוע ממשלתי".
במקביל ,מקפיא שר הבינוי פואד את
המשך הבנייה ביש"ע.
תשנ"ה :מתפרסם פסק הלכה
עליו חתומים כ– 15רבנים מראשי
רבני הציונות הדתית ובו נאמר" :אנו
קובעים שיש איסור תורה לפנות
מחנות צה"ל ולהעביר את המקום
לרשות הגויים היות שיש בזה משום
ביטול מצוות עשה ,וגם סכנת נפשות
לקיום המדינה" #

עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
אריאל פילבר
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

ציון הלא תשאלי
לשלום אסיריך
אחינו יהונתן פולארד
ימים בכלא
כבר
האמריקאי ומצבו קשה
ביותר עד מתי?!

7883

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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בשם אומרם
סא"ל יוני נתניהו:
"כולנו יודעים בוודאות

אנחנו ננצח!"
סא"ל יוני נתניהו (תש"ו  -תשל"ז)
הי"ד ,שנהרג במבצע יונתן (שנקרא
על שמו) לחילוץ בני הערובה באנטבה
בו' תמוז לפני  31שנים ,היה לסמל של
הקרבה ומסירות לעם ישראל .למרות
יכולותיו הרבות העדיף להשקיע את
כל–כולו למען ישראל ועבר מספר
תפקידים כמ"פ בסיירת חרוב ,מג"ד
גדוד טנקים ומפקד סיירת מטכ"ל.
מספר ימים לפני מלחמת ששת
הימים שלח מכתב להוריו ואחיו ובו
תיאר להם את ההרגשות והמוכנות
והאמונה כי ננצח במלחמה:

אנשים נשואים ,מהם  -אבות ,ואין
אחד מהם חפץ במלחמה ,אבל כולנו
יודעים בוודאות  -אנחנו ננצח! אם
תפרוץ מלחמה  -תהיה ידנו על
העליונה ,גם מפני שאנו טובים יותר
וגם מפני שאנו מוכרחים לנצח.
מדי ערב ,כתום עבודת היום ,אנו
מדליקים מדורה ,מחממים קפה
או תה (בתוך קופסאות–שימורים
ריקות) ושרים שירים ,מספרים
ושוב שרים ,עד אחת או שתיים
בלילה ,שירים עליזים ,ושירי
געגועים ,ושירי אהבה ושירי
מלחמה ושלום.
רק בימי משבר אנו רואים עד כמה
הנוער שלנו  -נוער של זהב הוא.
אבל לא רק הנוער  -האוכלוסייה
האזרחית כולה ראויה להערצה.
אמנם בצבא זה תמיד בא לידי ביטוי
 אין כמו החיילים הצעירים שלנו,אבל עכשיו– תחי ישראל! כולם
כאחד# ".

"גייסו אותנו ,כמו את כל שאר
הצנחנים ,לפני ימים מספר .מצאתי
פה את הבחורים הטובים ביותר
בעולם .אחד אחד לוחמים! אחד
אחד רֵעים וחברים! איזו שמחה
בפגישה עם חברים לנשק!
המוראל בצבא גבוה .אפשר אפילו
לומר :מרקיע שחקים .יש פה הרבה

שיווק ישראלי

הפקות ומוצרי פרסום
רגע לפני שאתם מפיקים מוצר עבור מחזור בי"ס ,הפלוגה בצבא,
הקייטנה ,מוסד הלימוד או הסניף שלכם ,תתקשרו אלינו ,ונציע
לכם מבחר מוצרים איכותיים של מיטב החברות במחירים
אטרקטיביים!
בין המוצרים:
חולצות עם הדפס  #כובעים
עם הדפס  /רקמה  #פליזים
עם רקמה  /הדפס  #תיקים
מכל הגדלים והסוגים עם
הדפס  /רקמה  #פנסי לידר
עם הדפס  #טרמוסים
 #מארזי דיסקים ועוד...

תקנו יותר תשלמו פחות!  #הזמנה מעל  100פריטים

לפרטים052-5666947 ,052-8903906 :
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ילדים שלנו
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

זהה את המקום

פתרון החידה משבוע שעבר :בית בד בהר הארטיס.
זהו בית הבד הנמצא בהר פסגת יעקב המכונה בפי כולם
הארטיס .ההר נמצא בחלק המזרחי של היישוב בית אל .זהו
אתר היסטורי מימי בית שני ובו מערות קבורה ,חורש ארץ
ישראלי ,בוסתן ,חורבות כפר ,חקלאות מדרגות ,שומרה,
מעיין עין יעקב בתוך מחילה ,עצי אלון תולע נדירים בני 1000
שנים ,קבר השיח (עבדאללה עבד ה') ,משטחי סלע ענקיים ,גת ויקב קדומים .יעקב
אבינו ,ע"פ המסורת ,חלם במקום זה את קדושתו של המקום ובמקום זה "ויקץ
יעקב משנתו ויאמר יש ה' במקום" .כולכם מוזמנים בחופש הגדול לבוא ולטייל
במקום יפה זה .לתיאום סיורים ד"ר חגי בן ארצי:
 02-9973761 050-7383550או לשכת המועצה המקומית בית אל .02-9700503
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :משפ' אבי יונה מבית אל ,משפ'
כהן מירושלים וינון גולדפישר מבני ברק .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד
כשבועיים .שבת שלום! #
את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ט' תמוז .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 10

הִצְּב ִיעַ ׁשּוב עַל הַּנ ְקּוד ָה ּבַמְֶרחַק.
ׁשׁשֶת הַּיָמִים,
"אֲב ַל אֲנַחְנּוֹ אַחֲֵרי ִמלְחֶמֶת ֵ
וְהַּי ִׁשּוב ּפֹה לְפָנ ֵינּו! ו ְחּוץ מִז ֶה ,י ֵׁש ל ִי ּדֹוד ָה ּבְעֵין
צּוִרים ו ְז ֶה ּבִכְל ָל ֹלא ּכ ָאן!" ָּתמַה אֹוִריאֵל.
"אַּתָה צֹוֵדק ּבְהֶחְל ֵט .לִפְנ ֵי קּום הַּמְִדינ ָה
הִתְי ַּיׁשְבּו ּכ ָאן חַב ְֵרי ּגְַרעִין ה' ׁשֶל ּב ְנ ֵי עֲִקיב ָא וְָרצּו
לְהֵ ָאחֵז ּבַמָקֹום ,וְהֵם ָקְַראּו לֹו עֵין צּוִריםּ .ב ְ ִמלְחֶמֶת
ׁשאַר
ּשחְרּור ,נָפַל הַּקִיּבּוץ ּב ִיֵדי הַּיְַרֵדנ ִיםּ ,כ ְמֹו ְ
הַ ִ
ׁשב ִי .אַנְׁשֵי
הַּי ִׁשּוב ִים ּב ְגּוׁש עֶצְיֹון וְהַּגְב ִָרים נָפְלּו ּב ַ ֶ
עֵין צּוִרים הִֵקימּו ּבִׁשְנ ַת תש"ט אֶת הַּי ִׁשּוב ֵמחָד ָׁש
ׁשּפִיָרא ו ְָקְראּו לֹו ּב ְאֹותֹו ׁשֵם .לְאַחַר
ל ְי ַד מְֶרּכ ַז ַ
ׁשב ְנּו ל ְגּוש עֶצְיֹוןָ ,רצּו
ׁשׁשֶת הַּיָמִיםַ ,
ׁשּב ְ ִמלְחֶמֶת ֵ
ֶ
הַּצֹופִים הַּדָתִיִים וְהַנַחַ"ל לִב ְנֹות אֶת הַּי ִׁשּוב ּב ְאֹותֹו
ׁשּכְב ַר הָי ָה י ִׁשּוב ּבְׁשֵם עֵין צּוִרים,
מָקֹום אְַך ִמּכ ֵיו ַון ֶ
הֵם ׁשִינּו ְמעַט אֶת הַּשֵם ו ְָקְראּו לֹו ֹראׁש צּוִרים ,עַל
ׁשֵם הַּפָסּוק ִמנ ְבּואַת הַּב ְָרכ ָה ׁשֶל ּבִלְעָם 'כ ִּי–מֵֹראש
שכֹ ּן
צ ִֻרים אְֶראֶּנּו ּו ִמגְב ָעֹות אֲשּוֶרנּו הֶן–עָם לְבָד ָד י ִ ְ
שּב' .הַּיֹום ּב ִַקיּבּוץ חַיֹות ּכ ְ ֵמאָה
ּוב ַגֹוי ִם ֹלא י ִ ְתחַ ָ
מִׁשפָחֹות ו ְי ֵׁש ּכ ָאן ַמ ָּטעִיםֶ ,רפ ֶת ,לּול ּוכ ְָרמִים".
אֹוִריאֵל חָשַב ּכ ֵיצַד הַָרצֹון לִב ְנֹות ֵמחָד ָׁש אַחֲֵרי
ׁשמֵאֹובְד ָנֹו ׁשֶל י ִׁשּוב
ׁשתֵי הַ ִּמלְחֲמֹותּ ,גַָרם לְכ ְָך ֶ
ְ
ׁש ַמ ְמׁשִיכ ִים אֶת ּד ְַרּכֹו.
אֶחָד ָקמּו ׁשְנ ַיִים חֲד ָׁשי ִם ֶ

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב אל
תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו .מתברר
לו שחזר בזמן .הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי,
המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות
ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל עזה .במסעם,
המתחיל בכותל המערבי ,הם עוברים בכפר עציון
המחודש ,בחברון ,בכפר דרום ואלון שבות.
ׁשּוב ו ְאֹוִריאֵל יָׁשְבּו זְמַן מַה ַּתחַת עֵץ הַאַלֹון
הֶעָבֹות ו ְנֶהֱנּו ֵמהַרּוח הַּנְעִימָה .אֹוִריאֵל חָׁשַב לְעַצְמֹו
אֵילּו חֲו ָויֹות נִפְל ָאֹות יְסַּפ ֵר לַחֲב ֵָריו ּכְׁשֶיַחֲזֹור לַהֹו ֶוה,
ׁשפָּג ַׁש.
עַל ּכֹל הַּמְקֹומֹות וְהַאֲנָׁשִים הַּמְַדהִימִים ֶ
ׁשאַל אֹוִריאֵל" .הַּפַעַם
" ָמתַי ּתָבֹוא הַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת?" ָ
ֹלא ִּתהְי ֶה ַמעְֲרּבֹול ֶת" הֵׁשִיב ׁשּוב "הַּפַעַם אֲנַחְנּו
הֹולְכ ִים ּב ֶַרג ֶל ,הַּמָקֹום ֹלא ָרחֹוק ּומֶז ֶג הַאֲו ִויר
ׁש ֵתמֵׁש ּב ְ ַמעֲב ָר הַּזְמַן לְחִינ ָם".
טֹוב ,וְחֲב ַל לְהִ ְ
הּוא נֶעֱמַד עַל ַרגְל ָיו ו ְהֹוׁשִיט י ַד ל ְאֹוִריאֵל ּכ ְֵדי
לַעֲזֹור לֹו ל ָקּום" .אֵיְך ז ֶה קֹוֶרה ּבִכְל ַל ,אֵיְך אֲנַחְנּו
ׁשאַל אֹוִריאֵל" .אֲנ ִי ֹלא
עֹוב ְִרים ּב ַ ַּתחֲנֹות ּבַזְמַן?" ָ
ׁשאֲנ ִי עַצְמִי ֹלא יֹוֵדעַ" עָנ ָה
י ָכֹול לְהַ ְסּב ִיר ּדְב ִָרים ֶ
ׁשּוב וְהִ ְתחִיל לָלֶכ ֶתָ .אכ ֵן ,הַהֲל ִיכ ָה הָיְתָה נְעִימָה
ׁשמְעּו הַּצִיּפֹוִרים הַ ְּמצַי ְּיצֹות .לְאַחַר
מְאֹוד וְַרק נ ִ ְ
זְמַן מַה ,נְִראָה ּבְמְֶרחַק מְקֹום י ִׁשּובּ" .בַּמָקֹום הַּז ֶה
ׁשחְרּור"
ׁשכ ַן הַּי ִׁשּוב עֵין צּוִרים ׁשֶנָפַל ּב ְ ִמלְחֶמֶת הַ ִ
ָ

המשך בשבוע הבא...
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בכל דור
עבודת עגל הזהב -
תסבב שברון לוחות
העדות
(הראי"ה קוק ,מגד ירחים לחודש תמוז)

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

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

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

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

ומבצע ענק על  3הסטים ביחד ₪540

בלבד!

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

להזמנות052-5666947 :

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

מועצת יש"ע

תא כתום

מחיר מיוחד
לחודש הספר העברי

₪120

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

ובנוסף ,שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!

להזמנות

02-9973875
בהוצאת שילה  ברכץ בית אל

לוח תפארת ישראל
ד

יגי

טלי

מ

מוח

שב

חובה בכל בית כנ
052–3765270סת
שמעון:
www.si–or.com

המעוניינים בארגון הקרנה פנו לטל‘02-6719120 :
www.homegamethemovie.com

12

