סיפורו של מקום בכוח הזכות

א

ם נרצה לתאר את מסעותיו
של אברהם אבינו בכניסתו
לארץ נגלה כי ציר הכניסה
הוא מצפון לדרום :שכם (אלון מורה)
 בית אל והעי  -חברון .יעקב אבינובורח לחרן מפני עשיו אחיו .בחזרתו
הוא כבר לא איש בודד כמו ביציאתו,
הוא חוזר כשהוא בעל משפחה גדולה
וגם הוא עובר את אותו מסלול בדיוק.
ׁשלֵם עִיר ׁשְ כ ֶם ,אֲׁשֶ ר ְּבאֶֶרץ
"וַּיָבֹא יַעֲֹקב ָ
ּכְנ ַעַןְּ ,בבֹאֹוִ ,מ ַּפּדַן אֲָרם; וַּיִחַן ,אֶת ּפְנ ֵי
הָעִיר( "...בראשית ל"ג ,י"ח) אז מתרחש
הסיפור של דינה וחמור .יעקב ממשיך
במסעותיו לבית אל ,חברון ומצרים.
עם ישראל יוצא ממצרים  -הדרך
המהירה ביותר להיכנס לא"י היא כמובן
מדרום לצפון אך דרך זו לא ניתנת להם
ׁשּתִיםּ ,כִי
"ו ְֹלא נ ָחָם אֱֹלקים ּדֶֶרְך אֶֶרץ ְּפ ִל ְ
ָקרֹוב הּוא( "...שמות י"ג ,י"ז) הם נוסעים
למדבר להר סיני ובגלל חטא המרגלים
הם מתחילים ל"סבוב את ארץ אדום".
כניסתם של בני ישראל לארץ תהיה
דרך הגלגל  -יריחו  -העי ושכם (מעמד
הברכות והקללות והזבח בהר עיבל).
חז"ל אף אומרים כי באותו יום שבו
נכנסו לארץ קיימו את מעמד הברכה
והקללה ליד שכם' .בא וראה כמה
נסים נעשו באותו היום :עברו ישראל
את הירדן ,ובאו להר גריזים ולהר עיבל
יתר משישים מיל ,ואין כל בריה יכולה
לעמוד בפניהם ,וכל העומד בפניהם
מיד נתרז' (סוטה ל"ו ע"א).

חכמינו הכירו היטב את הארץ,
הכירו היטב את העובדה כי המעמד
ליד שכם מוזכר בספר יהושע אחרי
הכיבוש של יריחו והעי ואעפ"כ הם
אומרים כי תחנתם הראשונה של בני
ישראל בכניסתם לארץ היתה שכם.
מדוע חז"ל במדרש מכניסים פה נס
נוסף והוא הליכה של עם שלם מרחק
של כ– 60ק"מ ללא מלחמה? לפי
דרכנו התשובה ברורה  -בני ישראל
ייכנסו לארץ באותו המסלול בדיוק
של אברהם ויעקב אבות האומה .חז"ל
מבינים כי הדרך שבה נכנסים לארץ
כבעלים ולא כתושבים זמניים צריכה
להיות שכם  -בית אל  -חברון.
לאברהם אבינו בתחנתו הראשונה
בארץ באלון מורה ,נאמר "לזרעך אתן
את הארץ הזאת" .כאשר באים בניו
לרשת את הארץ הם יעשו את אותו
המסלול בדיוק בבחינת "מעשה אבות
סימן לבנים" .בני ישראל ייכנסו לארץ

מבט להתיישבות
אלקנה  -הסביון
של השומרון

מ

יקומו הנוח של היישוב
אלקנה במרכז השומרון
ורמת הפיתוח שבו ,מעלים
את שווי הנכסים ביישוב .לאחרונה
אישר מינהל מקרקעי ישראל הרחבה
של  280יחידות דיור בצפון היישוב.
היישוב אלקנה ציין לפני כמה חודשים
 30שנה לעלייתו לקרקע ,על ידי גרעין
"מערב שומרון" של גוש אמונים .אלקנה,
שהחל את דרכו כיישוב דתי-חילוני
מעורב ,הפך ליישוב דתי-לאומי מובהק,
המתאפיין באיכות חיים גבוהה עם בתים
צמודי–קרקע ואוכלוסייה הממוקמת
בדירוג חברתי כלכלי גבוה .במסגרת
בניית הקבע שהחלה ב– ,1983הוקמו
ארבע שכונות המציינות את מספר
הבתים שבכל אחת :שכונת  ,220שכונת
 ,165שכונת  80ושכונה  ,34הקרויה גם
"בני אלקנה" .ביישוב למעלה מ–800
משפחות המונות כ– 4,000תושבים,
מתוכן כ– 60משפחות צעירות בשכונה
הצפונית ,שבימים אלה מתרחבת.
במסגרת התוכניות להתרחבות ,אישר
לאחרונה המינהל תוכנית להקמת 280
יחידות דיור מדורגות בקרבת השכונה
הצפונית .המינהל משווק בימים אלה

 13מגרשים אחרונים בשיטת 'בנה
ביתך' לאחר שנמכרו כבר  89בשלב
א' .השכונה הצפונית ממוקמת במרחק
של כ– 2ק"מ ממרכז היישוב .בית
הכנסת שלה פועל בינתיים בקרוואן,
והתלמידים מגיעים בהסעות למוסדות
החינוך שבמרכז היישוב .לאחרונה
הגישה מועצת אלקנה למשרד החינוך
בקשה לאישור בניית גן ילדים בשכונה
הצפונית לקראת שנת הלימודים הבאה.
בהתחשב בקשיים שמערימה הממשלה
על בנייה מכל סוג שהוא ביהודה ושומרון,
קשה להעריך האם בניית הגן תושלם,
ומתי .היישוב סמוך מאוד לכביש חוצה
שומרון (כביש  )5וקרוב באופן יחסי
לגוש דן ולאוניברסיטת בר–אילן מחד,
ולמכללת אריאל מאידך .המיקום הנוח
משך אליו חברי סגל אקדמי וסטודנטים
משני המוסדות .לאטרקטיביות של
היישוב מוסיפה קרבתו לכביש ( 6עשר
דקות נסיעה מצומת אלקנה) ,המשפרת
את נגישותו .ביישוב שירותים קהילתיים
עשירים :ספרייה ,בריכה ,מקווה ,שירותי
רפואה ,חוגים תורניים ועוד.
לפרטים:
אסף שפירא 050-5478899 -
10

מכוחו של הציווי האלוקי "ּכִי אֶת ּכָל
הָאֶָרץ אֲׁשֶ ר ַאּתָה ֹראֶה ,לְָך ֶאּתְנ ֶּנ ָהּ ,ולְז ְַרעֲָך,
עַד עֹולָם"( .בראשית י"ג ,ט"ו) אנו יורשים
את הארץ מכוח הזכות ולא בזכות
הכוח .לא במקרה פירושו הראשון
של רש"י על התורה פותח בדרשתו
המפורסמת של ר' יצחק " -שאם
יאמרו אומות העולם ליסטים אתם...
נאמר כל הארץ של הקב"ה היא ברצונו

נטלה מכם ונתנה לנו".
מוקדש באהבה לאחינו החלוצים
תושבי אלון מורה וארץ שכם.
סיורי שישי עם בי"ס שדה עפרה
י"ד חשוון 26.10
מלחמות בנחל מכמש ,גדר ההפרדה
בנחל פרת ,וחג סוכות של השומרונים.
לפרטים והרשמה:
בי"ס שדה עפרה 02-9975516

11

מרוחו של משיח
,זורמים ונושבים רוחות
, הננו מתקוממים.והנה באים עדינו
, ומבקשים חיים חדשים,מתנערים
חידוש ימים כקדם
) אורות התחייה סו,(הראי"ה קוק זצ"ל
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

נאבקים על המאחזים  -היישוב מגרון שבחבל בנימין

על הפרשה לך-לך
הרב אהרון איזנטל  -רב היישוב חיספין וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

הצופן המקראי

א

חת המהפכות המדעיות הכבירות
מתרחשת בעולם המחקר הביולוגי,
בעקבות הפריצה לתוך השדה של
הגנטיקה המולקולרית .המחקר מגיע לשיאים
חדשים בהתבוננות בתופעות ותהליכי חיים.
אחד השיאים היה גילוי הצופן הגנטי .בתוך
כל תא מתאי הגוף רשומה תוכנית–אב לחייו
של האדם .הג ֶנים  -שליחי התורשה  -קובעים
את דמותו של בן אנוש .והנה בפרשתנו אנו
פוגשים צופנים רבים שבפיענוחם נמצא הסבר
לתופעות אנושיות ,היסטוריות ויהודיות בנות
אלפי שנים .הצופן הראשון מצוי במצווה
הראשונה שנצטווה יהודי מאז מעולם" :לְֶך-
לְָך ֵמאְַרצְָך ּומִּמֹולְַדּתְָך ּו ִמּבֵית ָאבִיָך ,אֶל-
הָאֶָרץ ,אֲׁשֶ ר אְַראֶך" .לאברהם לא נאמר במדויק
להיכן עליו ללכת ,אך המצפן הגנטי שהושתל
בו הדריכו ללכת לארץ ישראל .ומאז מצפן זה
צפון בליבו של כל יהודי.
פרופ' אהרן קציר הי"ד מספר על אלבטרוסים
השבים לביתם ממרחק של  4500ק"מ ,על צבי
ים ששטים  2500ק"מ אל האי "שלהם" כדי
להטיל את ביציהם ,ומשם הם חוזרים את אותו
מרחק לביתם .והוא שואל :מה מדריך אותם?
אילו כוחות מפעילים אותם? ("בכור המהפכה
המדעית") .גם שיבת ישראל לארצו היא פליאה
נשגבת .פועל כאן "מצפן גנטי" אשר הוטמן
בקריאת "לך לך" ,בצופן הגנטי של כל יהודי.
בעיקר ניכר הדבר באותן קבוצות שזהותן
היהודית הגלויה וקשריהן עם הארץ נמחקו
ירושלים
כניסת שבת 16:28
צאת השבת 17:39

שכם
16:32
17:38

כמעט לחלוטין ,והנה הן שבות לציון.
הבה ונתבונן בהנהגתו של אברהם מעת
שנאמר לו צו ה' .בדרך כלל ,כשאדם עוקר
ממקום למקום הוא יודע להיכן הוא הולך,
ולמה ניתן לצפות במקום החדש .לא כן
אברהם .הוא מצטווה לעקור ממקומו וללכת
אל מקום שמיקומו המדויק יתברר רק
בהמשך .אברהם מדרים ,וכשהוא מגיע לארץ
ישראל ,מתברר לו ש"הכנעני אז בארץ" (י“ב,
ו‘) .כלומר ,הכנענים הולכים ומשתלטים על
הארץ ,הנשמטת מידי תושביה הקדומים
 זרעו של שם .כל אדם היה אומר לעצמו:בוודאי שלא לארץ הזו התכוון הקב"ה ,מפני
שמתרחש בה תהליך שמרחיק את האפשרות
שאברהם יוכל להיאחז בה ולהפיץ את דבר ה'.
הכנענים ,מבניו של חם הארור ,דוחקים את
בני שם ,הזרע המבורך ,בני משפחת אברהם.
והנה דווקא אז ,בשכם ,נגלה אליו הקב"ה
ומבשר לו את בשורת הארץ" :לזרעך אתן
את הארץ הזאת" .אברהם יכול לשאול :כיצד
ההבטחה מתיישבת עם מה שקורה בשטח?
תחת זאת הוא בונה מזבח ומודה לה' על
הבשורה .הוא מבין מדברי ה' שההבטחה לא
תתגשם בימי חייו אלא בימי זרעו .ובכן ,מה
בכך? יש להודות על הקיים ,ולצפות למימוש
ההבטחה .ובינתיים ,אברהם איננו נשען על
ההבטחות האלוקיות בלבד .הוא עובר בארץ
לאורכה ולרוחבה ,קושר בריתות וקונה לו

תל אביב חיפה
16:33
16:43
17:39
17:40

המשך בעמ' 6

חברון
16:42
17:40

באר–שבע
16:45
17:41

חדשות ישע
יוצאים לרחובות
עמדו בצמתים מרכזיים ברחבי הארץ עם
שלטים וחילקו חומרי הסברה נגד חלוקת
ירושלים וחזרה לקווי .'67
הפעילים דיווחו על היענות רבה מצד נהגים
שביקשו עלונים ,כדי לדעת עוד על משמעויות
המהלך המדיני אותו מובילים ראש הממשלה
וחבריו לקואליציה .במקביל נרשמו עד כה
למעלה מ– 20,000כניסות לאתר "יתפוצץ לנו
בפנים" ,אתר האינטרנט שהוקם במיוחד
ומלווה את הקמפיין .באתר ניתן למצוא חדשות
ועדכונים שוטפים על פעילויות מסע ההסברה,
כתבות מאתרי החדשות בנושא הסכם אולמרט–
אבו בלוף ,וחומרי הסברה רבים בנושא סכנות
המדינה הפלסטינית וחלוקת ירושלים .בנוסף
ניתן לחתום על עצומה המתנגדת למהלך המדיני
המסוכן# .

במועצת יש"ע המשיכו השבוע את מסע
ההסברה נגד מהלכיו המדיניים של ראש
הממשלה אהוד אולמרט לקראת ועידת
אנאפוליס בעוד כמה שבועות .הקמפיין,
תחת הסיסמה "הסכם אולמרט אבו–בלוף"
עלה השבוע מדרגה ,ולמודעות בעיתונות
ובאינטרנט הצטרפו גם מבצעי שטח .פעילים

לפרטיםwww.abu–blof.blob.co.il :

 5פעמים זכינו במכרז למיגון תושבי יש"ע,
וגם הפעם זכינו בעז"ה לשנתיים הבאות
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לקביעת תור למיגון :שמעון או ניסים
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הביטחון מדיניות חד–צדדית ,כוחנית
ומאיימת כנגד ההתיישבות כולה .הצד
שכנגד מנסה להפעיל נגדנו אמצעי
לחץ וסחיטה כדי להכניע אותנו
במשא–ומתן על הכשרת המאחזים.
לשם כך הנהיג שר הביטחון אהוד ברק
מדיניות של הקפאת אישורי בנייה
באופן מוחלט בכל יהודה ושומרון  -גם
בגושי ההתיישבות ,וגם בפרויקטים
אותם אישרו שרי ביטחון קודמים.
בנוסף לכך על פי הוראת שר הביטחון
החל המינהל האזרחי בפשיטות
נקודתיות על מבנים בתוך המאחזים
ופינויים תוך ניצול אפקט ההפתעה.
בתגובה הודיעה מועצת יש"ע לשר
הביטחון כי אין היא רואה טעם
בהמשך ההידברות בנושא עד שהוא
יפעל לתקן את העיוותים שיצר.

להילחם על המאחזים
ככל הנראה נמצאים אנו בפני
השלב השלישי ,שלב המלחמה ,לאחר
שהדרכים האחרות נכשלו.
לצערנו יתכן שבתקופה הקרובה
נצטרך לשוב ולהיאבק בעוצמה
ובנחישות  -מאבק עיקש וחסר
פשרות .כפי שכבר אמרנו בעבר:
יידע כל מי שחושב שיָרים יד
במאחזים שימצא מולו ציבור
נחוש ועיקש שייאבק מאבק חסר
פשרות כדי להגן על מפעל חייו ועל
אמונתו .זו זכותנו המוסרית ,וזו גם
חובתנו הגדולה.
אין ספק שמראות עמונה הקשים
חקוקים היטב בליבנו ,אך לא פחות
מכך חקוקים גם בלב ראשי המדינה
ובקרב מנהיגי רשויות הצבא
המנשבות
הרוחות
והמשטרה.
בצה"ל מלמדות על חוסר רצון מופגן
של מפקדיו ליטול חלק במשימות
פינוי שפוגעות ומסיטות אותו
מן המשימה האמיתית :הגנה על
תושבי מדינת ישראל ,כך עולה גם
משיחות עם דרגי משטרה הרוצים
לעסוק בחיבור לקהילה ,בהגנה על
התושבים ובמשימות שיטור ובמקום
זאת נשלחים שוב ושוב להתעמת
לגרש ולפנות .ולמרות זאת לא מן
הנמנע שנמצא עצמנו מתמודדים עם
ניסיונות גירוש נוספים.
בכל יישוב ומאחז יש להתחיל
ולהיערך למאבק נחוש וממושך
להגנה על המאחזים .ראשית
במניעת מחטפים של פינויים -
כל ניסיון פינוי ולו של קרוואן
אחד חייב להיתקל בהתנגדות
מסיבית ונחושה מצידנו .שנית,
יש לרענן את מערך רשתות הקשר
היישוביות והאזוריות להבאת
המונים לכל מקום המיועד חלילה
לפינוי .יתכן שרק כאשר כל פינוי,
ולו הקטן ביותר ,יצריך היערכות
מיוחדת של מאות שוטרים ויגבה
מחיר כבד מהחפצים ברעתנו תהיה
פתיחות ורצון אמיתיים לשוב אל
דרך ההיגיון ולפתור בצורה ראויה
את סוגיית המאחזים# .

מהפרשות בהן נעסוק בשבועות
הקרובים אנו לומדים את הדרך בה
הלכו אבותינו .סיפורי האבות הם
הדרך והמסלול שאנו הבנים צריכים
לצעוד בהם .כאשר יעקב אבינו נערך
למאבק עם עשיו אחיו הוא נוקט
בשלוש דרכים שונות :דורון ,תפילה,
ומלחמה .שלושה אפיקי פעולה של
אפשרויות כדי להיות ערוך ומוכן לכל
צרה שלא תבוא .גם אנו ניצבים בפני
מאבק ,מאבק יומיומי על ביסוס וחיזוק
מפעל ההתיישבות ברחבי יש"ע.
במסגרת המאבק הזה ישנם כוחות
הרוצים לפגוע במפעל הזה ,הרוצים
לעקור מקומות יישוב ,הרוצים להרוס
יישובים ומאחזים .והמאבק הזה הולך
ונהיה רלוונטי .חרב הגירוש ממוקדת
כרגע במאחזים משני כיוונים  -הראשון
מצד בג"ץ ושני מצד משרד הביטחון,
השוקד בהוראת ראש הממשלה על
תוכנית לפינוי מאחזים.
למאבק הזה אנו ניגשים ,כמו יעקב
אבינו ,בשלושה אופנים:
תפילה :תמיד נצרכת .להצלחת כל
פעולותינו בהתיישבות ,להצלחת
והמאחזים
החדשות
השכונות
ולהתבססותם במסירות נפש רבה.
בדורון :מזה זמן אנו דורשים ממערכת
הביטחון לפתור את סוגיית המאחזים
בהידברות ובשלום ולא חלילה בפינוי
והרס אלימים כפי שנעשה בעבר.
הלכנו לדיונים כשמעל הכל מדריך
אותנו כלל היסוד  -עשייה שבסופו
של דבר תביא להגדלת ,להעצמת,
לביסוס ולחיזוק ההתיישבות ביש"ע.
אבל לצערנו בשבועות האחרונים,
עם התקדמות המגעים ,מתברר
ששר הביטחון ,או שאינו מסוגל או
שאינו רוצה לפתור את הבעיה ולנקוט
בצעדים אמיצים לשני הצדדים
כדי להביא לפיתרון אמיתי לסוגיה
ולהסירה מסדר היום הציבורי אחת
ולתמיד ,להפסיק לנגח באמצעותה
את המתיישבים ולסיים את הניסיונות
להשחיר את פניהם של אוהבי ארץ
ישראל ולהציגם כפורעי חוק כביכול.
בשבועות האחרונים מנהל שר
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
ר

האדמו"ר מרוז'ין "בני חורין  -רק בארץ הקודש"

הרבי צמר גס ודוקרני.
בספרו "מחצר הרבי" ,מביא יצחק אבן תיאור מפי
ר' אייזיקל החסיד על ליל הסדר האחרון אצל האדמו"ר
מרוז'ין .מלבד העושר הרב המתואר לפרטי פרטים ניתן
להבחין בקשר העמוק של רבי ישראל מרוז'ין לארץ
ישראל ועל הצער העמוק שבישיבתו בגלות" :ליל
הסדר האחרון ,הצדיק מיסב על הספה המלכותית,
המכוסה בסדין מבהיק כשלג ,ומרוקם בשלל חוטי
זהב זוהרים מעשה אמן ,לבוש קיטל מעין קפוטת משי
לבנה שאותה קיבל בירושה מסבו ר' אברהם המלאך,
ומתחיל בעריכת הסדר...כל הכלים שעל השולחן
כלי זהב וכסף ...על הרצפה עמדו שתי מנורות כסף
גבוהות יותר מהשולחן ,מגולפות ומפותחות מעשה
אמן ,ואורם הולך ומבזיק לכל החדר כולו ...הרבנית
והכלות ישבו בלבוש חגיגי מיוחד עם שביסים על
ראשן ועליהן צעיפי ראש משובצים במרגליות ואבנים
טובות זוהרות...בקול דממה דקה ,אבל בהתלהבות
פנימית ,פותח הצדיק את פיו הקדוש ' -הא לחמא
עניא' ,ואנו אומרים אחריו מילה במילה .אנו זקוקים
לכוח עילאי כדי שלא תתפרץ אש ההתלהבות מנפשנו.
"הא לחמא עניא"  -מתחיל הרבי לבאר " -זהו לחם
העוני שאנו אוכלים בגלות .כל זמן שאין לנו את ביתנו
האמיתי אנו נקראים אורחים בלבד ,היושבים בשולחן
זר ,ואפילו ברחבות הגדולה ובעשירות  -זה נקרא
'לחמא עניא'' ,השתא עבדי'  -אפילו בשררות שיש מדי
פעם ליהודים בגלות ,אנו בכל זאת בבחינת עבדים ,כי
נשמותינו נמשכות ממקום אחר ,ורק בשובנו לארצנו
הקדושה ,בבוא הגאולה ,אז ניקרא 'בני חורין' .והעיקר
לא הדיבור בזה ,אלא מה אנו עושים למעשה כדי
להגיע למדרגת בני חורין"...
ועוד מוסיף ומספר אותו חסיד כי את המשפט 'והיא
שעמדה' אמר הרבי ארבעים ושתיים פעמים ,והחסידים
שישבו סמוך למקום הרבי ,העידו שבכל פעם היו פני
הרבי משולהבים בגוונים שונים לגמרי ,וכאילו פשט

בי ישראל פרידמן נולד בעיירה פראהבישט
בפלך קייב ,למחרת ראש השנה  -ג' תשרי
תקנ"ז ( ,)1796לרבי שלום שכנא מפראהבישט,
שהיה נכדו של רבי אברהם המלאך ,נינו של רבי דב
בער ממעזריטש 'המגיד ממעזריטש' ,תלמידו הגדול
וממשיך דרכו של רבי ישראל הבעל שם טוב ,מייסד
תנועת החסידות ,ולחוה בת מלכה בת רבי מנחם נחום
מטשרנוביל בעל 'מאור עיניים' .כבן שש היה כשנפטר
עליו אביו בדמי ימיו ,ואחיו רבי אברהם מפראהבישט
גידלו וחינכו .בהיותו בן שבע התארס עם שרה ,בתו
של רבי משה שהיה ראש ישיבה בברדיצ'ב ואחר כך
היה רב בבוצ'אן .בהיותו בן שלוש–עשרה התקיימה
חתונתו .בהיותו בן ט"ז שנים נפטר עליו אחיו ,ורבי
ישראל נתמנה כממלא מקום אחיו ואבותיו .את תחילת
כהונתו כאדמו"ר עשה בפראהבישט ,עיר מגורי אביו,
משם עבר לסקווירא ולאחר מכן לרוז'ין  -עיר בפלך
קייב ,שעל שמה נתפרסם הוא ושושלתו אחריו.
הוא נודע באורח–חייו המפואר שנתפס כבעל
משמעות דתית-קבלית בקרב חסידיו ונקרא "דרך
המלכות" או "חסידות מלכותית"  -אורח חיים שהרבה
אדמו"רים אחריו אימצו ,בין במוצהר ובין אם שלא
במוצהר (המונח "חצר" בהתייחס לקהילה חסידית
מקורו בחסידות רוז'ין) .הוא היה מראשוני האדמור"ים
שבנו ארמונות והתלבשו באלגנטיות אירופאית
והנימוק שניתן להתנהגות זו היה "הטעיית הסטרא
אחרא" וירידה ל"קליפות" על מנת לדלות "ניצוצות".
מספרים שבחורף אחד צעד הרבי עם קבוצה מחסידיו
בשלג אך בעקבות רגליו נראו סימני דם רק אז התברר
שהרבי אומנם הולך עם נעלי זהב כמנהג המלכים אך
יחף ללא סוליות לנעליו כאשר השלג חותך ופוצע
בעור בשרו .לפני מותו הוא העיד על עצמו כרבי יהודה
הנשיא בשעתו" :לא נהניתי מהעולם הזה כלל" ואכן
בשעה שהגיעו אנשי החברה קדישא לעסוק בטהרתו
נתגלה שמתחת לבגדי השרד איתם נהג ללכת לובש
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בית הכנסת 'תפארת ישראל' בירושלים שנקרא על שם הרב

צורה ולבש צורה .ולאחר שסיים להגיד בפעם האחרונה
'שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו' אמר" :עוד
יבוא זמן שאומות העולם ישנאו אותנו שנאת מוות,
והיות שהם לא יוכלו להיפטר מאיתנו על ידי רדיפות
ושחיטות ,הם יזרקו אותנו בביזיון לארץ ישראל.
ואף על פי שאין זה כבוד גדול לחזור לארצנו בצורה
מבוזה שכזאת ,אך כך גם היה אצל פרעה כשיצאנו
ממצרים וכמו שאומר הפסוק (שמות יב' ,ל"ט) ' -כי
גרשו ממצרים' ,וכדאי בזיון וקצף שלאחר גלות ארוכה
כזו בעיקבתא דמשיחא תהי' חזרתנו מהגלות לארץ
ישראל הקדושה שלא כדרך ירידת יעקב לגלות מצרים,
שעליו נאמר בגמרא שבת פ"ט :ראוי היה יעקב לירד
למצרים בשלשלאות של ברזל אלא שזכותו גרם לו".
"מפחד אני" המשיך הרבי" ,מפני דרך הטבע מגושמת
מאוד ,מפני שלשלאות של ברזל שהם יעלו ויביאו את
היהודים חזרה לארצנו הקדושה .יהיה אך מה שיהיה
ויהיה באיזה אופן שיהיה ,העיקר שנחזור לארצנו
הקדושה ,ומה שנגזר עלינו כבר יתקיים ממילא".
באביב של שנת תקצ"ח ( )1838נאסר רבי ישראל על
ידי שלטון הצאר .הוא הואשם בכך שציווה להרוג שני
"מוסרים" (יהודים שהיו מלשינים לשלטון על העלמות
מס בקרב הקהילה היהודית ועל חייבי–גיוס לא רשומים
במפקד אוכלוסין) .לאחר כמעט שנתיים  -בשנת ת"ר
( ,)1840הצליח לברוח מהמאסר בעזרת שוחד שחסידיו
שילמו למנהל בית הכלא ,ולהבריח את הגבול הרוסי,
ולאחר נדודים התיישב באחוזת "פוטוק" שבעיירה
סדיגורא .לאחר פטירת אשתו שרה ,בשנת תר"ז,

נשא את מלכה ,אלמנת רבי הירש מרימנוב .את יחסו
לארץ ישראל ביטא בכל עת כלפי חסידיו :מספרים על
יהודי עשיר מרוז'ין שנסע לבקר בארץ–ישראל .כשחזר,
נכנס אל הצדיק רבי ישראל מרוז'ין והתאונן שהארץ
לא מצאה חן בעיניו .אמר לו הצדיק" :היה פעם יהודי
עשיר שהשיא את כל בנותיו לתלמידי–חכמים ,אבל
לבת–הזקונים שלו לא מצא חתן כלבבו ושידך אותה
עם חייט פשוט .לפני החתונה אמר לבתו להתקשט,
כדי שתמצא חן בעיני בעלה .אמרה לו בתו :בשביל
החייט שלי אני יפה למדי כמות שאני" .וסיים הצדיק:
"אף ארץ–ישראל כך  -היא מתקשטת ומתגלה במלוא
הדרה לפני מי שיודע להעריך את רום–ערכה וגודל
מעלתה ,אבל לפני אנשים חומריים  -היא נראית ארץ
ככל הארצות" .חסיד אחר ,שרצה לעלות לארץ ישראל
קיבל מהאדמו"ר את ההדרכה הבאה" :ארץ–ישראל
כמוה כשמיכת פוך .אדם מתכסה בלילה קר בשמיכת
פוך ,ובהתחלה הוא מרגיש כי השמיכה קרה .רק
אחר–כך מתחממת השמיכה ונעשה חם לו .כי השמיכה
עצמה אינה מחממת ,אלא היא קולטת וסופגת את חומו
של האדם .אף ארץ–ישראל כך  -מי שמצפה כי הארץ
עצמה תביא לו חום של קדושה ,עלול להתאכזב .רק
מי שיש בו חמימות של קדושה משל עצמו ,תוסיף לו
ארץ–ישראל חמימות והתלהבות".
רבי ישראל נפטר בג' במרחשוון שנת תרי"א ()1851
ונטמן אחר כבוד בסאדיגורא .בסמוך לבית הכנסת של
רבי יהודה החסיד בנו החסידים בשנת תרכ"ט ()1869
בית כנסת שנקרא 'תפארת ישראל' על שמו .במהלך
השנים התפצלה החסידות ,והיום שושלת בית רוזי'ן
כוללת את חסידות סדיגורה ,צ'ורטקוב ,הוסיאטין,
בויאן ,בוהוש ועוד .כל אדמו"רי בית רוז'ין נודעו
בחיבתם הרבה לארץ וחלקם אף זכו לעלות לארץ לפני
השואה .עם קום המדינה חתמו אדמו"רי בית רוז'ין
על מכתב הלל והודאה לה' על הנס הגדול שגמל עמנו
לאחר שנות הגלות המכתב במלואו מובא בספר קול
התור  -התקופה הגדולה# .

תקוע

איכות חיים שלא הכרתם

בתקוע תמצאו:

קהילה דתית � חילונית מגובשת
מתנ"ס פעיל ומגוון מוסדות חינוך לכל
הגילאים בתקוע ובסביבה
בריכת שחיה וחוות סוסים
מגרשי טניס וכדורסל
שקט ואויר צלול

צבית פרטי
בנמוד קרקע
76וי  102מ"ר
מעטפת
על מגרש
חצי דונם
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חיפשתם מקום נדיר עם קירבה לעיר?
בואו לגור בתקוע!

לפרטים והרשמה :תמר 1�800�260�240 02�9964998
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הצופן המקראי

כל התפתחות מובנת בעת התרחשותה :מה
הצורך בירידה לארץ אחרת ,לעינוי ולעבדות,
לארבע מאות שנה? אברהם הוא איש האמונה.
גם כשאין לו זרע והקב"ה מבטיח לו שזרעו
יהיה ככוכבי השמים ,אברהם מאמין .פירושה
של אמונה הוא ודאיות ההכרה בדבר ,אף שאינו
נראה ומוחש ,אף שהדבר נסתר ,ואף שהמציאות
העכשווית איננה חושפת את היתכנותו.
הנהגתו של אברהם איננה נסית .הוא פועל
כבן אנוש ,ער ליכולות שלו ,לאחריות שקיבל
על עצמו ויחד עם זאת מאמין במימושן של
ההבטחות האלוקיות ,ועושה כל שביכולתו
למימושן .ו"מעשה אבות סימן לבנים"# .

המשך מעמ' השער

בעלי ברית ,וגם נלחם כנגד "ציר הרשע" של
ממלכות המזרח .הוא אוצר רכוש רב ,מפני
שהוא יודע שהבסיס להתיישבות מחייב תשתית
חומרית .הוא מבין שאדם אחד אינו יכול לרשת
ארץ שלמה ,וכי רק אחרי שמשפחתו תתרבה
הוא יוכל להוסיף בירושת הארץ ,אולם אין
עובדה זו פוטרת אותו מלעשות את המוטל
עליו .האחריות שלו היא בהתאם ליכולות
שלו .הוא חוליה אחת בשרשרת הדורות .גם
מהבטחת ברית בין הבתרים לומדים אנו שלא
S
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השבוע שהיה

ט'  -ט"ו חשוון

ט' חשוון
תשנ"ו :נס בגוש קטיף :מכונית תופת
מתפוצצת ליד אוטובוס שהסיע מטפלות.
 11אנשים נפצעו קל 2 .מחבלים נהרגים.
תשנ"ט :מעשה גבורה ואומץ של חייל
צה"ל אלכסיי נייקוב הי"ד ,שחוסם בגופו
מכונית תופת הדוהרת לעבר אוטובוס
של תלמידים מגוש קטיף.
תשס"ג :אלוף פיקוד הדרום יום
טוב סמיה חושף בראיון לרשת ב':
"מההתחלה היו סימנים כי ערפאת לא
מתכוון להגיע להסכם ורימה אותנו.
המסמכים על המעשים הועברו לבכירי
המודיעין שהעבירו אותם לדרג המדיני...
הדרג המדיני אמר שזה גשם".
י"א חשוון
יום פטירת רחל אמנו הקבורה בדרך
אפרתה בבית לחם.
תשנ"ו :ראש ממשלת ישראל יצחק
רבין ז"ל נרצח מיריות על ידי מתנקש
יהודי בכיכר מלכי ישראל .מדינת ישראל
מזועזעת והמומה ,מימין ומשמאל
יוצאים כנגד רצח יהודי בידי יהודי.
י"ב חשוון
תשנ"ט :לאחר החשיפה של סיפור
אבישי "שמפניה" רביב ,מחליט היועץ
המשפטי לממשלה להעמידו לדין.
מפעיליו בשב"כ זוכים לחסינות ולא
עומדים לדין .המשפט נמשך זמן רב
ומסתיים בזיכויו של רביב.
¯¡

י"ד חשוון
תשנ"ד :בעקבות רציחתו של תושב
בית אל ,חיים מזרחי הי"ד ,יוצאים אלפי
מתנחלים לחסימות כבישים וצמתים
ברחבי יש"ע.
תשס"ג :כוחות גדולים של צה"ל
והמשטרה עולים על מאחז "חוות
גלעד" ומפנים את אלפי התומכים בכוח.
המאחז שנקרא ע"ש קב"ט המועצה
האזורית שומרון ,גלעד זר הי"ד ,שנרצח
באזור נהרס .מאוחר יותר הוקמה החווה
מחדש על–ידי אחיו של גלעד המתגורר
במקום.
ט"ו חשוון
תשס"א :בפיגוע ירי ליד עופרה ,נרצחת
שרה לישה הי"ד ,אם לחמישה מהיישוב
נווה צוף .רכב המחבלים ממשיך ומבצע
פיגוע ירי נוסף לעבר אוטובוס חיילים -
רוצח שני חיילים ופוצע שמונה# .

בקרו באתר
האינטרנט החדש
של מועצת יש"ע
www.myesha.org.il
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רס"ן בניה ריין הי"ד ,שנפל על קידוש ה' במלחמת לבנון השנייה

מבט של הנוער
רס"ן בניה ריין הי"ד שנהרג על קידוש ה' בדרכו
לחילוץ כוח צה"ל ביום האחרון למלחמת לבנון,
מהווה דמות שבהחלט יכולה להיות מודל לחיקוי
לכל אחד ואחת .בשיחה עם אימו ,חגית ריין ,היא
מספרת על העמידה האיתנה בשמירת התורה
והמצוות ועל הנחמה שיש לה בתוך השכול .לפני
כחודשיים קיבלו הוריו את צל"ש אלוף פיקוד מרכז
על תפקודו של 'כוח בניה' שפעל בכל הגזרה וסייע
לכל החטיבות שנזקקו לו מבלי שהתבקש .נדמה
ש'כוח בניה' האמיתי הוא הכוח לעשות את הדברים
בשקט וענווה ,להיות איש אמת ולהתנדב במסירות
עד הסוף ובכך להוביל את כולם אחריך.

ראיון עם חגית ריין | חלק ב'

הכוח של בניה " -ממני תראו וכן תעשו"
התקשרו אלי לפני יום כיפור שלושה
חיילים שלו וסיפרו שהחליטו לצום בגלל
בניה .זה היה כוח ההשפעה שלו.
האם יש בתוך השכול איזו נקודת
נחמה בה את נתלית ביום יום?
הנקודה העיקרית היא ההמשכיות.
הכנסנו ספר תורה על שמו ,בית מדרש
לבנות ,בקרני שומרון הוקמה שכונה על
שמו ,וכמובן פרויקט ההתנדבות שפועל
כיום ב'נתיב מאיר' .חשוב לנו ,כמשפחה
וכחברים ,להעביר הלאה את הדמות
שלו כדי שכל אחד יוכל לקחת ממנה
משהו ובכך לתקן בדרכו את העולם .כל
אחד שמתחזק במשהו מדמותו מחיה
אותו קצת ובשבילי זאת הנחמה .כשאני
נפגשת עם בני נוער ומדברת בעיקר על
ההתנדבות של בניה אני מצפה שכל אחד
מהם ייקח על עצמו משהו .במהלך קורס
צוערים בניה היה צריך לכתוב עבודה על
ספר שקרא  -הוא בחר ב 'מכתבי יוני' של
יוני נתניהו .סיכום העבודה שלו הוא סוג
של צוואה בהתייחסות שלנו לאנשים
שמתו ומה התפקיד שלנו:
"קשה לתאר ספר שמתאר חייו של
איש–אדם–מפקד שפעל כ"כ הרבה ותרם
רבות למדינה .נראה לי שכל סיכום יגמד
את האדם–ספר על כן נראה לי לציין מה
כן נתן לי הספר .ברגע הראשון ספר כזה
תורם לרפיון מסוים  -תראה לאן אדם
מסוים מסוגל להגיע ומה אתה עושה.
אך בראיה עמוקה יותר ספר זה יוצר
אצלך תחושה הפוכה .תחושה שיש לאן
לשאוף .תחושה של מסוגלות .תחושה
של רצון להועיל ולהעניק יותר כלפי
הסובבים אותנו .לצבא ולמדינה"# .

מה הייתה עמדתו וכיצד נהג בזמן
הגירוש מגוש קטיף?
משיחות איתו ברור לי שהוא לא היה
מוכן להיות שותף לדבר הזה .כשהוא
ידע שזה מתקרב הוא החליט לצאת
ללימודים כדי לא להגיע למצב הזה.
לאחר הגירוש הוא ירד עם החיילים שלו
לעזור למגורשים אבל היה לו תכנון מה
יקרה אם הוא יצטרך לעזוב את הצבא.
יום אחד הוא אמר לי' :אמא ,אם תהיה
התכנסות אני לא בכיס של הצבא,
אני חתום לעוד שנה-שנתיים .תגידי,
ללכת לנהל בית ספר בשדרות זה לא
שליחות?'
האם הרגיש קשיים כלשהם בגלל
שהוא שומר תורה ומצוות? כיצד
נהג?
הכלל שהוביל את בניה היה 'אל
תפריעו לי ואני לא אפריע לכם' .החברים
החילונים שלו סיפרו לי על כל מיני
מקרים שבהם השפיע עליהם מבלי
לדבר .חבר אחד למשל הסיר תמונות לא
צנועות מהקיר כשהבין שבניה עבר חדר
בגללן .כשהיה באקדמיה ,אמר למפקד
שהוא לא ירוץ בריצת הבוקר בגלל צום
גדליה ,ביקש המפקד הסבר על מהותו
של הצום .לאחר מכן התבקש בניה
להעביר את ההסבר לכל הכיתה ומאז
לפני כל חג היה מעביר שיעור על מהותו
של אותו חג .הוא לא כפה את דעתו אבל
ידע לא להתכופף או לכופף את עצמו
בפני אחרים ובכך קיבל את הכבוד הרב
שרחשו לו .בזמן הלחימה בלבנון עשה
קידוש על מיץ תירס ממנת הקרב ולא
ויתר על שום פרט אם היה יכול .השנה

לוח תפארת ישראל
ד

יגי

טלי

המוציא לאור:

מועצת יש"ע

מ

מוח

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

שב

חובה בכל בית כנ
052–3765270סת
שמעון:
www.si–or.com
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עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
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

ילדים שלנו

ישוביצי

ערך ושיבץ :זאב פראנק מס' 1

ויקחם
ויעבירם
את...

כינויו של
נהר פרת
ב"לך-לך"

ניהלו,
סידרו

(וישלח ל"ב)

שם בנה
אברהם
מזבח לה'

מחמישה
חומשי
תורה

(לך-לך)

תוצרת
האדמה

הפרזה

יישוב
בערבה

כלי יריה
כבד

מיישובי
גוש–עציון
()4,4

תחום מושב
ליהודים
בשואה

א"י
הובטחה לו
ע"י ה'
ייעשה
בהיר יותר

יישוב יהודי
בשומרון

יפוזרו

כינוי
לירושלים
ת"ו

צברו,
כינסו
 ...על
בניגוד המזבח
ל"שכל" תוקד בו
(צו פ"ו)

איתר
את מה
שחיפש

מין אריח
לגגות

מיישובי
גוש קטיף
ת"ו

קיבוץ
בבקעת
הירדן

אבי האם
או האב
גיל החופה
חיכו ,קיוו

את פתרון התשחץ יש לשלוח עד יום ב' י' חשון באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :או
באמצעות הפקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים
ממוצרי גוש קטיף .הפתרון לתשחץ יתפרסם מיום ג' י"א חשון באתר www.myesha.org.il
פתרון החידה משבוע שעבר :היישוב חרשה השוכן
בגוש טלמונים במערב בנימין .מונה כיום כ– 35משפחות ,הוקם
לפני  10שנים ע"י קבוצת בחורים מישיבת מרכז הרב שהחזיקו
במקום בהתמדה ובמסירות .גרו בשתי מכולות קטנות בגבעה קרה
וחשופה שההגעה אליה כמעט בלתי אפשרית .כאשר היישוב מנה כ– 10משפחות ,הונפה
חרב הגירוש על היישוב ,אך בסופו של תהליך ,אושר היישוב ונשאר על מקומו .בשנים
האחרונות ,נוספו קראוונים ,נבנה בית כנסת ומקווה והחלה בנייתה של שכונת הקבע.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :משפ' בן–דוד מירושלים ,יאיר אליהו
משומריה ,ונדב ברון מנווה צוף .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום!

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 25

ׁשהָל ְכּו ּב ֵינֹות
הַּיָפִים ,הַּג ִינֹות הַמְטּוּפָחֹות ,הַאֲנָׁשִים ֶ
ּׁשב ִיל ִים צֹוחֲִקים ּומְַדּב ְִרים ...הַּכֹל הָי ָה נְִראֶה ָרג ִיל
לַ ְ
לַחֲלּוטִיןׁ" .שּוב ,מַה מְיּוחָד ּבַּיִיׁשּוב הַּז ֶה? מַה ּב ָאנּו
ל ְִראֹות ּפֹה?" ׁשּוב ֹלא ָאמַר ּדָב ָר הּוא ַרק ל ַָקח אֶת
ּׁשל ֶט הַּג ָדֹול ׁשֶנ ִ ְתל ָה ּבַּכ ְנ ִיסָה
אֹוִריאֵל וְהִצְּב ִיעַ עַל הַ ֶ
לַּיִיׁשּובּ" :ב ְרּוכ ִים הַּבָאִים ל ְחֹומֶׁש"ֶ" .רג ַע" אֹוִריאֵל
ָאמַר" ,אֲנ ִי ַמּכ ִיר אֶת הַּיִיׁשּוב הַּז ֶה! ז ֶה אֶחָד
ֵמהַּיִיׁשּוב ִים ׁשֶנֶעְֱקרּו ּבַהִתְנַתְקּות!" אֹוִריאֵל הָי ָה
ׁשּתְִראֶה אֶת
נְִרג ַׁש אֲב ָל ׁשּוב הָי ָה ׁשֵָקטּ" .כ ֵןָ ,רצִיתִי ֶ
ׁשלִפְנ ֵי .הַּיִיׁשּוב ָקם ּכ ְי ִּיׁשּוב חִילֹונ ִי
הַּיִיׁשּוב ּבַּיָמִים ֶ
וְעָמַד ּבְמֶׁשְֶך ׁשָנ ִים ּבְכֹל הֹודֹו וְהֲד ָרֹו אֲב ָל הַּסִיּפּור
הַאֲמִיתִי ׁשֶלֹו י ַ ְתחִיל ַרק עֹוד ּכַּמָה ׁשָנ ִים ֵמעֲכְׁשָיו".
ׁשּצָמַח ל ִימִינֹו" .מַהּו
אֹוִריאֵל הִ ְס ַּתּכ ֵל עַל עֵץ ּג ָדֹול ֶ
הַּסִיּפּור הַאֲמִיתִי ׁשֶל הַּיִיׁשּוב ,מַה ז ֶה אֹומֵר?"
ׁשּוב חִּיֵיְך חִיּוְך עָצּוב וְהִ ְס ַּתּכ ֵל עַל אֹוִריאֵל .ל ְֶרג ַע
אֹוִריאֵל נִבְהַל ּכ ִי חָׁשַב ׁשֶׁשּוב עָצּוב ּכ ְמֹו הַחִיּוְך
ׁשֶלֹו אֲב ָל ַמׁשֶהּו ּב ְתֹוְך הַעֵינ ַיִים ׁשֶלֹו הִבְז ִיק לְפֶתַע
ּב ְאֹותָה שֹֹוב ְבּות ׁשֶאֹוִריאֵל ּכְב ָר הִּכ ִיר .הַּי ָד ׁשֶל ׁשּוב
ׁשטָה ָקִדימָה וְהַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת נִפְ ְתחָה" .לָמָה אַּתָה
הּו ְ
ׁשאֲנ ִי אֲסַּפ ֵר ל ְָך אִם אֲנַחְנּו י ְכֹול ִים ּפָׁשּוט
רֹוצֶה ֶ
לָלֶכ ֶת וְל ְִראֹות?"

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו.
מתברר לו שהוא חזר בזמן הוא פוגש בשוב ,אדם
מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע בעקבות
ההתיישבות ביהודה ,שומרון וחבל עזה .במסעם,
המתחיל בכותל המערבי ,הם עוברים בישובים
שהוקמו בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום
כיפור .הפעם שוב לוקח את אוריאל לביקור לא
שגרתי ביישוב שהסיפור שלו רק מתחיל...
"הַּיֹום נְבַּקֵר ּב ְיִיׁשּוב מְיּוחָד!" ָ -אמַר ׁשּוב
ּב ְעֹוד הַ ַּמעְֲרּבֹול ֶת מֹופִיעָה מּולֹו ּומּול אֹוִריאֵל" .מַה
ׁשאַל אֹוִריאֵל" .הַּסִיּפּור ׁשֶל הַּיִיׁשּוב
מְיּוחָד ּבֹו?" ָ
הַּז ֶה עֹוד ֹלא נִגְמַר" .אֹוִריאֵל חִּיֵיך .הּוא ּכְב ָר הִתְַרּג ֵל
ׁשאִירֹות אֹותֹו יֹותֵר
ׁשהַתְׁשּובֹות ׁשֶל ׁשּוב ַמ ְ
לַּז ֶה ֶ
ׁשהֵם
מְבּולְּב ָל ּבִמְקֹום לַעֲנֹות לֹו עַל הַ ְּתמִיהֹותּ .כ ְ ֶ
נַחֲתּו הִ ְתגָּל ַה ל ְאֹוִריאֵל נֹוף עֹוצֵר נְׁשִימָה ׁשֶל ּגְב ָעֹות
ׁשעַת ּב ֵין
ּׁשמַי ִם אְַרגְמַנ ִיִים ׁשֶל ְ
י ְרּוקֹות נֹוׁשְקֹות ל ְ ָ
עְַרּב ַיִים" .אֲנַחְנּו ּב ַּׁשֹומְרֹון" ׁשּוב ָאמַר" .הַּפַעַם ֹלא
הִגַעְנּו ּכ ְֵדי ל ְִראֹות אֵיְך הַּיִיׁשּוב הּוַקם" .אֹוִריאֵל
ו ְׁשּוב הָל ְכּו ּב ֵין ּג ִינֹות הַּבָתִים ּב ַיִיׁשּוב .הַּמָקֹום
נְִראָה ל ְאֹוִריאֵל מּוּכ ָר .הַּיִיׁשּוב נְִראָה ּכ ְמֹו ּכֹל יִיׁשּוב
חַי ו ְתֹוסֵס ׁשֶאֹוִריאֵל ּב ִיֵקר ּבֹו ּבַהֹו ֶוה .הַּבָתִים

המשך בשבוע הבא...
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