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בשדות השרופים במועצה  2018בל וסבא יצאו לביקור בשנת 
השרפות כתוצאה מעפיפונים ששוגרו  . האזורית אשכול

.אליהם חוברו חומרי תבערה, מרצועת עזה
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סבא החליט לספר לבל על שורשי הסכסוך 
.  הפלשתינאיםביננו לבין 
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שנה לאחור  4,000הוא הציע לקחת את בל 
ויחד לגלות מהי זכותנו על ארץ ישראל
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אל אברהם אבינו  ' שנה דיבר ה4,000לפני 
.וכרת אתו ברית

י ֶאת  ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ
ְנַהר   ָהָאֶרץ ַהזֹּאת מִּ
ם ַעד ַהָנָהר   ְצַריִּ מִּ

.ַהָגדֹּל ְנַהר ְפָרת
ח"ו פסוק י"בראשית ט
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התגלו (שנה70-לפני כ)1950בסביבות שנת 
.  במדבר יהודה העתקים של ספר בראשית

. שנה2000בדיקה גילתה כי המגילות בנות 
.  לאברהם אבינו' זוהי העדות הקדומה ביותר להבטחת ה
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חזר על הבטחתו לאברהם ' ה
.בחלום הסולם, באזני נכדו יעקב

בראשית

פסוקים  , ח"פרק כ

ו"ט-ב"י

י ה יָךֱאֹלֵהי'  ֲַאנִּ ,  ַאְבָרָהם ָאבִּ
ְצָחקֵואֹלֵהי ֲאֶשר  , ָהָאֶרץ; יִּ

ְלָך --ַאָתה שֵֹּכב ָעֶליָה 
.ּוְלַזְרֶעָך, ֶאְתֶנָנה
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אך , עם ישראל זכה לחיות בארצו
.מספר פעמים נאלץ לצאת לגלות
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מאז מרד בר כוכבא ועד המאה העשרים 
וחי תחת  , עם ישראל היה עקור מארצו

חיי העם היו מאד קשים . שלטון זרים
פרעות , והיהודים סבלו השפלות גירושים

והרג ששיאו היה בשואת עמינו שהתחוללה 
.  באירופה במלחמת העולם השנייה
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עם ישראל שמר תמיד על התורה  
והתורה תמיד שמרה על היהודים כעם 

".  עם הספר"העם ישראל היה ל. אחד
מגיל צעיר ילדי ישראל למדו קרוא 

.וכתוב ושיננו את התורה
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ספר הספרים מילא את הלבבות בגעגועים עזים  
בתפילת יום הכיפורים ובהגדה  . אל ארץ ישראל

לשנה הבאה  "של פסח תמצאו את התפילה 
משמעותו לאורך כל  -" בירושלים הבנויה

רוצה כל יהודי לעלות לירושלים ולחיות  -הדורות
.בארץ ישראל שבירתה ירושלים
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:מתוך מגילת העצמאות
(--)ישראל קם העם היהודי -בארץ

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע
ולא חדל, שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו

מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו  
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים  . המדינית

ובדורות  ; בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה
...האחרונים שבו לארצם בהמונים
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, בל ביקשה לבקר את עם ישראל בגלות
כיצד הרגישו הילדים, לראות כיצד חיו
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,     על ידי מעלה היצירה6/5/2018נוצר ב  CC BY-SA 4.0, 
Nizzan Cohen –

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=688
37412
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