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מליאת יש"ע המורחבת מחזקת את חיילי צה"ל בחבל עזה

על הפרשה ויחי
הרב אלחנן בן–נון רב היישוב שילה וראש ישיבת בית אורות

בית דוד במלחמה על האחדות

"ל

א י ָסּור ׁשֵ בֶט מִיהּודָה ּו ְמחֵֹקק
ִמּבֵין ַרג ְלָיו עַד ּכִי יָבֹא ׁשִ יֹלה
ו ְלֹו י ִ ְּקהַת ַעּמִים" (בר' מט) מהו
'שילה'? ומה פשר הברכה? רש"י פירש
"שילה  -מלך המשיח שהמלוכה שלו".
יעקב הודיע לבניו ,שמהלכם של ישראל
עד המלך המשיח יונהג על ידי יהודה .על
כן ,גם לאחר החורבן הנהיגו את ישראל
מנהיגים משבט יהודה " -ראשי גלויות
שבבבל שרודים את העם בשבט שממונים
על–פי המלכות" (סנהדרין ה) .לדבריו
אפשר ,שגם מנהיגי האומה בגלות הם
מבית דוד אף שאין ידוע ייחוסם.
ממשיך רש"י ומפרש" :ולו יקהת עמים
 אסיפת עמים שנא' (ישעי' יא) ֵאלָיו ּגֹוי ִםי ְִדֹרׁשּו וְהָיְתָה ְמנ ֻחָתֹו ּכָבֹוד" (פס' י"א).
הנהגת בית דוד הכרחית ,מפני שרק
היא יכולה להביא את הגויים להתאסף
ולהודות באמונת ד' .מהלך הגאולה
חייב להיות מותווה בכל הדורות על–ידי
המטרה העליונה; אסיפת העמים לשם ד'.
הנהגה זו קשה ומורכבת .אפשר להתקרב
אל העמים כדי לקרבם כאשר אין העם

ּבָשל די ,כשלמה שנשא בנות מלכים זרים
כדי לקרבן לשכינה ,וסופן שהחטיאו את
ישראל .לפעמים צריך ,דווקא ,להתבדל
מן העמים עד יוכן העם ,שיתאספו אלינו
לשם ד' .מלך שיעמוד משבט אחר ,לא
יוכל להוביל את ישראל בדרך נכונה .על
כן ,הנהגת בית דוד ומהלך העם לגאולתו
לא ייפסקו למרות החורבן והגלות .הכל
הוא תהליך אחד ,אלא שהוא מסובך מאד,
מלא ירידות ועליות.
בית דוד מיוחד גם בהנהגת אחדות
האומה פנימה .הנה בהפטרת השבת
צוואתו של דוד ובה דברים קשים על
יואב בן צרויה ועל שמעי בן גרא( .לדברי
רבותינו שלמה למד תורה משמעי).
שלמה נצטווה להָרגם .יואב היה יד ימינו
של דוד ,ואף כי גילה עצמאות וסרבנות
בנקודות קשות לדוד בהריגת אבנר,
עמשא וגם אבשלום ,אבל דוד עצמו לא
פגע בו ,ואיך מצַווה הוא את שלמה להרוג
דמות ענק בישראל .ותשובת העניין ,שהיו
יואב ושמעי מטילים פירוד בעם ,ומונעים
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חדשות ישע
'כולנו ביחד'
לאור המלחמה המתמשכת בדרום עשרות
גופים חברו יחד למטה 'כולנו ביחד'  -מטה
משותף שמטרתו לאחד כוחות ,לפעול ביחד
עם תושבי שדרות והדרום ולתת פלטפורמה
יעילה לכל מי שחפץ לתת ולתרום למען
תושבי קו העימות בצורה הטובה ביותר.
המטה פועל בשיתוף ארגוני ההתנדבות
המקומיים ובתיאום מלא עם מוסדות המדינה
 הרשות לחירום לאומית (רח"ל) ,פיקודהעורף והרשויות המקומיות .במהלך מהיר
הוקם מוקד טלפוני שמאויש על ידי מתנדבים
במשך רוב שעות היממה (למעט שבת) .המוקד
יקבל כל פנייה או צרכים מתושבי הדרום
ויידע לתת מענה בעזרת ארגוני התנדבות
מקומיים וארציים ומתנדבים פרטיים .אם
אתה נמצא באזורים אלו וזיהית בעיה או
מחסור אנא פנה אלינו בהקדם.
דרושים :אנשי מקצוע ,מתנדבים ותרומות
(כספיות ,הסעות ,אירוח במוסדות ,מזון
ועוד) לסיוע ,התנדבות ותרומות*6445 :
כמו כן גם במועצות האזוריות ביהודה
ושומרון מבקשים לחבק ולחזק את תושבי
הדרום ,וכבר אירחו בתקופה האחרונה
עשרות משפחות מהיישובים החשופים
לאיומי הטילים .במועצה האזורית גוש
עציון מבקשים בימים קשים אלו ,של לחימה
בלתי פוסקת להציע לתושבי הדרום בית
חם .ההנחות מותנות בהצגת תעודת זהות
ובתיאום מראש.
לינה :אכסניית הנוער בבית ספר שדה
כפר עציון תעניק  50%הנחה למבקשים ללון
במקום (טל ,)02-9935133 :מלונית אפרת
ובה  23חדרים תיתן  30%הנחה לתושבי
הדרום המזמינים בשבועיים הקרובים

לאירוח בימי חול (טל ,)02-5488440 :אירוח
בישיבה התיכונית "נווה שמואל" :אימוץ
כיתה :הישיבה מזמינה כיתת תיכון בנים (ט'
 יב') להתארח בישיבה .כיתה אורגנית אוילדים בודדים מוזמנים להשתלב במערכת
הלימודים הרגילה ולינה בפנימייה  -ללא
תשלום .בפנימיית הישיבה יש עוד  6חדרי
אירוח למשפחות .הישיבה מזמינה את
המשפחות ללינה חינם וכלכלה במחיר עלות.
כמו כן תושבי הדרום יוכלו להנות משלל
אטרקציות ופעילויות ובהן התערבות
טיפולית ראשונית של רגיעה חינם במרכז
חוויות  -גן חי טיפולי ,פעילות לילדים ונוער
חינם במתנ"ס גוש עציון :בריכה מחוממת;
חדר כושר; פעילות ספורט; סרטים והפעלות
ועוד (מתנ"ס  )02-9937999/2ופעילויות
נוספות ברחבי גוש עציון.
הנחות ומבצעים לתושבי הדרום בכל
אתרי התיירות בגוש עציון .ההנחות יינתנו
במקום בהתאם לקבוצה כנגד הצגת תעודת
זהות .הפעילויות ,אפשרויות הלינה,
והאתרים השונים  -ובהם מסעדות ואתרי
תיירות  -מפורטים באתר המועצה בכתובת:
www.baitisraeli.co.il
בודדים מוזמנים ליצור קשר ישירות עם
האתרים לתיאום הגעתם ,קבוצות  /בתי
ספר  /מוסדות מוזמנים ליצור קשר ישירות
עם אוריה דסברג  -מנהלת עמותת התיירות
בגוש עציון בטלפון # .050-5748172

אינטרנט

מרחיבים את ההסברה
הרבה מעבר לשיחת טלפון או פגישה.
לדעת גורמים במנהלת ההסברה ,הבלוגים
והאתרים האישיים ,הפכו זה מכבר לנושא
מרכזי ,חיוני ונפוץ בתקשורת המודרנית.
לפיכך ,חשוב לפעול בזירה זו לא פחות
מאשר בזירות אחרות .עד כה ,הסתכמה
פעילותה של המנהלת במרחב האינטרנטי
באתר המנהלת ובקבוצה ברשת החברתית
"פייסבוק" .כעת ,מקווים שם להעמיק
את הפעילות ההסברתית גם לפורומים,
טוקבקים ,בלוגים ובכלל.
הקורס עצמו ,בן חמישה מפגשים יהווה
נדבך נוסף במערך הסברה המקיף של
"מנהלת הסברה  -יהודה ושומרון" .הגורמים
הוסיפו כי מטרות הקורס הן בין היתר לעודד
דיון ציבורי בנושא חיוניות ההתיישבות
ביהודה ושומרון ולתת את הכלים ,הבמה
והיכולת לאלו שמעוניינים לשכנע ולתרום
למאבק.
להרשמה ופרטים נוספים077-4009461 :
או באתר # .www.jstory.co.il

מנהלת ההסברה  -יהודה ושומרון
ממשיכה את התנופה של כנס השגרירים
הצעירים שהתקיים לפני כחודש ימים בו
לקחו חלק כ– 300צעירים שרכשו מיומנויות
בתחום ההסברה והשכנוע .כעת ,מעוניינים
במנהלת לעלות מדרגה בתחום השכנוע
וההסברה .קורס בלוגרים חדש ,שנפתח
ביוזמת המנהלת ,יכשיר את הגולשים
הצעירים לייצר מידע ולהפיצו ברחבי
העולם .הקורס ,אמור להעניק כלים מעשיים
לגולשים בעלי כושר ניסוח שפעילים
בפורומים ,בבלוגים ובכלל באינטרנט.
ניצחונו של ברק אובאמה בבחירות
לנשיאות ארה"ב בחודש נובמבר  ,2008הוכיח
כנראה לכולם כי שימוש נבון באינטרנט יכול
לסייע בשכנוע ,בתמיכה ברעיון או במועמד
ובהנעה לפעולה .האינטרנט הפך להיות חלק
בלתי נפרד מהחיים שלנו .אנו מתקשרים
באמצעות מיילים ,רשתות חברתיות ,כולנו
מכירים את "יו טיוב" ,ומבינים שהפרטים
בחברה מתקשרים ומעבירים אינפורמציה
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יש"עמדה

בתום כינוס של יומיים במלון אשל השומרון
באריאל שבו השתתפו חברי מליאת יש"ע
המתחדשת  -ובתוכם ,לראשונה ,גם
נציגים מכל יישובי יהודה ושומרון וקהילות
המגורשים  -נבחרו עשרה נציגים חדשים
שיצטרפו להנהלה המורחבת של מועצת
יש"ע  -כחלק מתהליך פתיחת השורות
והדמוקרטיזציה של יש"ע המתחדשת.

כוחות חדשים בהנהלת
יש"ע המתחדשת
•אבי רואה  -ראש המועצה 		
האזורית מטה בנימין
•צביקי בר חי  -ראש המועצה
האזורית הר–חברון
•משה רוזנבאום  -ראש המועצה
המקומית בית–אל
•הרצל בן–ארי  -ראש המועצה
המקומית קרני שומרון
•זאב חבר  -מזכ"ל אמנה
החברים השתתפו במספר ועדות
משנה שדנו בנושאים ובהם :שינוי
התודעה ,אחדות המחנה ,תנופת
ההתיישבות ואתגרי הנוער .לאחר
מכן הציגו מנחי הוועדות את עיקרי
הדברים בפני המליאה.
לאחר דין ודברים גיבשו
המשתתפים הודעת סיכום משותפת:
הודעת מליאת יש"ע המורחבת
בתום כינוסה באריאל
מליאת יש"ע המתחדשת
עומדת לצידם של תושבי הדרום
העומדים באומץ בגבורה ובחוסן
תחת מטר הטילים.
מועצת יש"ע קוראת לתושבי
יש"ע ולתומכי ההתיישבות בכל
אתר להמשיך להתגייס לסיוע
באירוח ובכל דרך אפשרית ולגייס
את משאבי המועצות לסיוע.
מועצת יש"ע המתחדשת
מחזקת את ידי חיילי צה"ל
ומפקדיו וקוראת לממשלת ישראל
להמשיך את המערכה עד הכרעת
האויב והחזרת הביטחון לתושבי
הדרום.
מועצת יש"ע המתחדשת
מזהירה שכל נסיגה נוספת
ובוודאי הקמת מדינה פלשתינאית
ביהודה ושומרון תוביל בהכרח
לירי טילים על מרכזי האוכלוסייה
הצפופים במישור החוף וגוש דן
כשם שהנסיגה מחבל עזה גרמה
למכת הקסאמים בשנים האחרונות
בדרום# .

בתום יומיים של דיונים בסוף
השבוע האחרון בהשתתפות למעלה
ממאה נציגי יישובים וקהילות ,ואישי
ציבור מההתיישבות ומתומכיה,
המהווים את הנציגות האותנטית של
כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון -
ניגשו המשתתפים לקלפי והצביעו
למועמדיהם להנהגה.
סה"כ נבחרו עשרה חברים חדשים
שיכהנו בהנהלה.
רשימת הנבחרים:
•עו"ד יוסי פוקס  -נווה דניאל
•יעל בן יעקב  -מבוא דותן
•חמוטל כהן  -כפר אדומים ,ועד
מתיישבי גוש קטיף
•הרב עזריאל אריאל  -עטרת
•עמנואל בארי  -חמדת
•אדמונד חסין  -חשמונאים
•יוני הישראלי  -הר ברכה
•פיני אפרתי  -טל מנשה
•שלמה שדה  -עתניאל
•אליהו אוזן  -נצרים/חלוציות
החברים הנבחרים יכהנו לצד
ההנהלה הנוכחית בה חברים:
• יו"ר מועצת יש"ע -
דני דיין  -מעלה שומרון
•סגן יו"ר מועצת יש"ע -
שרה אליאש  -קדומים
•מנכ"ל מועצת יש"ע -
פנחס ולרשטיין  -עפרה
•הרב אליקים לבנון  -רב היישוב
וראש ישיבת אלון מורה
•עדי מינץ  -דולב
•אורי אליצור  -עפרה
•הרב אהרון אייזנטל  -רב היישוב
חיספין ,וועד יישובי רמת הגולן
•חנן פורת  -כפר עציון
•יגאל כהן–אורגד  -המרכז 		
האוניברסיטאי אריאל בשומרון
•גרשון מסיקה  -ראש המועצה
האזורית שומרון
•שאול גולדשטיין  -ראש 		
המועצה האזורית גוש–עציון
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חיבת הארץ של גדולי
הרב אליהו אליעזר דסלר חלק ב'
"ואפשר כי בזכות מצוות יישוב ארץ

כ

השמים ניתן לראות במאמרו " -אמר משה
רבינו עליו השלום ,שמוטב 'אל תעלנו
מזה' ,פירוש מוטב שישארו במדבר מאשר
לבוא אל הארץ בבחינה שתהיה בהסתר
פנים לעומת בחינת 'פניך הולכים' .והטעם
כי אין כדאי לקנות גאולת הגוף ולשלם
עבורה בגלות הנפש .ואף על פי שנראה
שההפרש הוא דק מאוד כנ"ל ,מכל מקום
כיון שחסר להם מין הגילוי האפשרי להם
במדרגתם ,הרי זה להם בחינת גלות הנפש"
(שם ח"ה ,עמ' .)288
הרב דסלר ראה את יראת השמים מעל
לכל ,ואף מעל מצוות יישוב ארץ ישראל
השקולה כנגד כל מצוות .הוא מסביר שמשה
העדיף זיכוך רוחני נוסף לפני כניסה לארץ,
על פני כניסה מוקדמת במדרגה רוחנית
נמוכה יותר של גילוי ע"י מלאך ,ולא גילוי
פני ה' .מכאן הוא גוזר שלא ייתכן שנסכים
לוויתור רוחני כלשהו בשלבי הגאולה
העתידה .בגישתו של הרב דסלר לעלייה
לארץ ישראל אפשר למצוא מספר פנים:
מצד אחד כתב במכתב מאליהו כי "והנה
בדבר ארץ חמדתנו ...ציוני ומזרחי מעולם
לא הייתי ...כמובן שאני מחבב מאוד את

בר בשנת תש"ו קרא הגאון רבי
אליהו אליעזר דסלר לשומעי לקחו
לעלות ארצה אף לפני שעלה הוא:
"כמובן שאני מחבב מאד מאד את העלייה
לארץ מפאת מצות ישוב ארץ ישראל
ואפשר כי בזכות מצווה זו יזכנו ה' יתברך
לגאולה שלימה מהירה ע"י משיחו ,משיח
האמת" (מכתב מאליהו ח"א) .הרב דסלר
כבן לתנועת המוסר וכאחד מראשי הזרם
החרדי קורא לתלמידיו שלא להתחשב
באיסור לעלות לארץ ישראל על ידי
הבריטים ולנסוע למקום מבטחים אך
מעמיד תנאי :לא לעלות לארץ ישראל
במידה ואי אפשר לקיים בה חיי תורה
כראוי .על מסירות הנפש ולמרות הקשים
הדרושים לכך כותב הרב דסלר לאחר קום
המדינה..." :רק זה שעולה בלי חשבונות
ושאלות ועולה במסירות נפש על מנת
לסבול ,הוא אשר יאחז בארץ הקודש ולא
ירפנה ,הוא יעלה והוא ינחל .האמת ,כי
סבול יסבול אבל סוף סוף הוא נקלט בארץ.
ארץ ישראל היא מהדברים שניתנים
בייסורים" (מכתב מאליהו ח"ד).
את ההגבלה שלא תפגע העליה ביראת

קדושת הארץ
הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

תרומות ומעשרות בימינו
שקדושה שנייה לא בטלה לאחר חורבן
ביהמ”ק השני :כלומר ,קדושה ראשונה
שחלה על ידי כיבוש יהושע אכן בטלה
בעת כיבוש הבבלים .אך קדושה שנייה
שחלה על ידי החזקה שהחזיקו ישראל
בארץ כשהתיישבו בה בימי עזרא  -לא
פקעה על ידי כיבוש הרומאים.
לפיכך לדעתו חלק מהמצוות
התלויות בארץ נוהגות גם בימינו מן
התורה כפי שנהגו בזמן ביהמ”ק השני

הדעה המקובלת בפוסקים ,שמעמדן
של תרומות ומעשרות בימינו הוא
מדברי חכמים (רמב”ם הל’ תרומות פרק
א הלכה כו) .הראב”ד (שם) חולק וסובר
שחיוב תרומות ומעשרות בימינו הוא
מן התורה ,אך השולחן ערוך (יורה דעה
סי’ שלא סעי’ ב) פסק כדעת הרמב”ם
ושאר הראשונים .בטעם ההלכה נחלקו
הראשונים; לדעת התוס’ (יבמות פא
ע”א ד”ה מאי ,פב ע”ב ד”ה ירושה) מעמדם
של תרומות ומעשרות בימינו שווה
לכל המצוות התלויות בארץ .משום
כך ,כפי שבעת כניסתם לארץ בימי
יהושע (קדושה ראשונה) התחייבו
במצוות אלו ובכללם בתרו”מ (לאחר
י”ד שנה של כיבוש וחלוקה) וחיוב זה
פקע בחורבן ביהמ”ק הראשון .באותה
מידה כשחיוב זה התחדש בעת שיבת
ציון בימי עזרא (קדושה שנייה) ,גם הוא
פקע בעת חורבן ביהמ”ק השני כשגלו
ישראל על ידי הרומאים .לשיטה זו,
קיום המצוות התלויות בארץ לאחר
החורבן ביהמ”ק השני הוא מתקנת
חכמים .אולם הרמב”ם (הל’ תרומות פ”א
הכ”ו) חלוק על שיטה זו בשני מישורים:

(עפ”י רמב”ם הל’ בית הבחירה פ”ו הט”ז,
ומרכבת המשנה שם ,משנה למלך הל’
מאכא”ס פ”י הי”א) .מאידך ,בנוגע לחובת

תרו”מ הוא סובר שגם בימי עזרא היא
נהגה רק מדרבנן ,עפ”י לשון הירושלמי
(שביעית פ”ו)” :מאליהן קבלו את
המעשרות” .הסיבה לכך היא ,שהתנאי
שמחייב להפריש תרומות ומעשרות
מן התורה הוא ”ביאת כולכם” בעת
כניסת ישראל לארץ ,ותנאי זה לא
התקיים בזמן עליית עזרא ,לפיכך כשם
שחובת תרו”מ כבר בימי ביהמ”ק השני
נהגה רק מדרבנן ,כך גם חובתה בימינו
(בביאור שיטתו עי’ משנת יעקב על הרמב”ם
הל’ תרומות שם)# .
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ישראל
ישראל יזכנו ה' יתברך לגאולה שלמה"
ולשם קניית יראת שמים בלב ,ולא לימוד
לשם ידיעה .לשם כך מציג הרב את דרך
ההתבוננות והציורים " -יהי כבוד חברך
חביב עליך כשלך  -התבונן וצייר לעצמך
ערך כבודך בעיניך ...ועוד יסתכל במעשיו
ויראה איך הוא מתלמד לקבוע בנפשו
מידות רעות" (מכתב מאליהו חלק ה') .הוי
אומר ,משנת המוסר אינה חוכמה עיונית,
כי אם תורה שנועדה להפנמה לשם עלייה
רוחנית ,שהיא האושר האמיתי " -אין שום
אושר גשמי בעולם רק אושר רוחני .מי
שהוא עשיר ברוחניות הוא הוא המאושר,
ולא אחר בשום אופן" (שם ח"א).
מטרתו כמחנך הייתה לבנות בני תורה,
או כפי שהגדיר את מהות המושג 'תורתו
אומנותו' " -בחינת בן תורה היינו זה
שתורתו אומנותו; פירוש ,שהתעניינותו
בתורה היא כהתעניינות הסוחר בסחורתו.
המתעניין בדבר אחר באמצע עסקו איננו
"סוחר"; כן גם בבן תורה .והתענינות בן
תורה היא לא רק בלימוד לשם מצווה ,אלא
לשם תורה היינו שיעלה במעלות התורה
ויתדבק בה בכל נפשו" (שם ח"ד).
המשך אי"ה בשבוע הבא

העלייה לארץ מפאת מצוות יישוב ארץ
ישראל ...אך רק בדרך זו אני מבין את
שאיפת העלייה והתקווה ולא מצד מבט
חילוני בדרך סיבה ומסובב ע"ד מעשה
מלחמות כל עם ועם" .מאידך ,נשא דרשה
בהיכל ישיבת פוניבז' בשנת תשי"א ואמר:
"לפי כל הסימנים שמסרו לנו חז"ל (סוטה
מט ):דורנו הוא דור של 'עקבתא דמשיחא'.
אנו עומדים איפוא לפני ביאת גואל צדק...
הננו רואים שיהודים רבים מתכנסים בארץ
ישראל ,בטל כאן שעבוד העמים ,והארץ
נותנת את פירותיה" (מכתב מאליהו ח"ג).
את רוב תורתו קיבל כאמור הרב דסלר
מתורת הרב שמחה זיסל זיו זצ"ל תלמיד
הסלנטר .דרכי הביאור שלו באגדות חז"ל
היו מבוססות על דרכו של המהר"ל מפראג.
רבות השתמש במושגים מתורת הסוד
והחסידות כדי להתעורר ולעורר לעבודת
ה' .את לב תורת המוסר תמצת במילים
הבאות " -לא לימוד פילוסופיה או חכמת
כוחות הנפש או ביקורת על היצר הרע.
אין מוסר אלא מה שהאדם לומד על עצמו
ולעצמו ,לשנות את עצמו שינוי מעשה".
דרך הביצוע היא לימוד לשם מעשה

בית דוד במלחמה על האחדות

המשך מעמ' השער

לרמב"ן .כדי להביא את הגויים להודות
באמונת ד' ,יש צורך לשבור את רשעתם.
לא רק תמימות ושגגה מביאים את אויבי
ד' להרוג אנשים נשים וטף .רשעות גדולה
יש בהם ,וגם אם אין חפץ ד' במיתת
רשעים ,אלא בחזרתם בתשובה ,יש
חלקים ,שאין להם תיקון ,אלא בשבירתם.
כך כותב הרמב"ם" :שלוש מצוות נצטוו
ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם
מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות
בית הבחירה" (הל' מלכים א) .מלאכה קשה
היא זו .לדעת לשבור את הרשעה ,לא כדי
להשמיד את הגויים ,אלא בשביל להביאם
להודות באמונת ד' .המידה האנושית היא
להרוס או לחבר .קשה שדמות אחת תחבר
את שתי המידות האלה כאחת .זאת יכול
לעשות רק מלך מבית דוד# .

אחדותם בגלל קנאותם; זה לבית יהודה
וזה לבית שאול .קנאות זו מסוכנת היתה
לשלמה מאד ,ואי אפשר היה לו לחבר את
האומה כדי לבנות את מקדש ד' כשהם
פועלים מאחוריו .הסכנה היתה גדולה כדי
כך ,שלא ראה דוד אפשרות ,אלא להרגם.
דוד דואג לאחדותו של העם ואיחוד שבטיו
לשם ד' ,אבל במהלך מסובך מאד.
הרמב"ן חולק בפירוש המלה 'יקהת'
ואומר" :והנכון בעיני שהוא מלשון
החולשה והשבירה ,יאמר שלא יסור
שבט נוגש מיהודה עד שיבוא בנו אשר
לו חולשת העמים ושבירתם שיחליש
את כולם לפי חרב" .נצחיות מלכות דוד
נצרכת לדעתו כדי לשבור את הגויים ,ולא
כדי לאספם לעבודת ד'.
אבל ,אין מחלוקת מהותית בין רש"י

ברכונים
וזמירונים
לשמחות
ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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סיפורו של מקום "בנימין זאב יטרף"

"ב

נ ְיָמִין ז ְאֵב יִטְָרףַּ ,בּבֶֹקר
יֹאכַל עַד; ו ְ ָלעֶֶרב י ְ ַחּלֵק
ׁשלָל" (ויחי מ"ט ,כ"ז) גבולו
ָ
של שבט בנימין גובל עם שטחו של
שבט אפרים מצפון וגבולו הדרומי
והדרום מזרחי גובל עם יהודה  -חלקו
באזור מדברי  -מדבר יהודה..." .וַיְהִי
ָלהֶם הַּגְבּול ִל ְפאַת צָפֹונ ָה מִן הַּי ְַרּדֵן; ו ְ ָעלָה
הַּגְבּול אֶל ֶּכתֶף י ְִריחֹו ִמּצָפֹון ,ו ְ ָעלָה ָבהָר
יָּמָה ,וְהָיּו ּתֹ ְצאֹתָיו מְִדּבַָרה ּבֵית ָאו ֶן"
(יהושע י"ח ,י"ב) .אחת ההשערות כיום
לגבי מיקומו של היישוב בית און
היא הגדה הצפונית של נחל פרת,
מדרום לכפר מוחמס (מכמש) במקום
הנושא את השם תל מרים ,ושם בתוך
הנחל עבר הגבול בין השבטים יהודה
ובנימין .ואדי פרת ממשיך ויורד ממש
ל"...כתף יריחו".
אזור יריחו משופע בחיות מדבריות
ולעיתים הן חודרות לוואדיות
ולערוצים שיורדים ממזרח הר בנימין
לאזור ערבות יריחו ,הלא הוא מדבר
יהודה .שבט בנימין בדומה לכמה
מאחיו (יהודה ,יששכר ,דן ,נפתלי)

זכה אף הוא בתיאור של חיה  -הזאב
" ִּבנ ְיָמִין ז ְאֵב יִטְָרף ַּבבֶֹּקר יֹאכַל עַד ו ְ ָלעֶֶרב
ׁשלָל( "...בראשית מ"ט ,כ"ז).
י ְ ַחּלֵק ָ
תיאור זה מתאים מאד לנחלת שבט
בנימין כלשונו של המדרש "בבוקר
יאכל עד  -זו יריחו שמבכרת פירותיה
ולערב יחלק שלל זו בית אל שמאפלת
פירותיה" .נחלת שבט בנימין מכילה
את שלושת האזורים הגיאוגרפיים
החשובים בארץ ישראל  -מדבר שבו
מבשילים הפירות מוקדם ,הר שבו
הפירות מבשילים מאוחר ושפלת הר.
שבט בנימין ידוע לנו כשבט שעובר
תהפוכות גדולות שעיקרה המעשה
הנורא של פילגש בגבעה ומלבד זאת
הוא מוציא מתוכו מנהיגים ושופטים
גדולים שעמדו בראש העם והנהיגו
אותו באיתנות ובעוז ,כמו אהוד בן
גרא ,שמגר בן ענת ,שאול המלך
וירמיהו.
הזאב הוא חית טרף מעניינת .הוא
גדול במעט מהכלב  -וטוענים כי
ההבדל נובע מכך שלזאב יש כמות
גדולה יותר של פרווה מאשר לכלב.

מבט לספר
'ישועות מנחם'
מתורתו של הרה"ג
מנחם ליבמן זצ"ל

ב

הוצאת הספר היא קיום צוואתו
של הרב ליבמן שבה כתב" :אני
מבקש...שמעט התורה שלמדתי
בימי חיי ומעט הדברים שכתבתי
יובאו לדפוס ,שהרבה עמלתי
בכתיבתם ...וה' יעזרני שאנשים
ילמדו בהם וע"י זה אני אזכה...
זה כל עמלי שעמלתי בחיי!"
יקרת תורתה של ארץ ישראל
וחובת כיבוד אב עומדים לנגד
עינינו בהפצת הספר החשוב
והיקר שנערך בעמל רב ובכישרון
על–ידי הרב יעקב אפשטיין שליט"א
מעצמונה  -שומריה .נכיר טובה
לכל מי שירכוש את הספר לעצמו,
לבני ביתו הבוגרים או לידידיו ,ובכך
יסייע לנו במצווה רבה זו להגדיל
תורת ארץ ישראל ולהאדירה# .
מחיר הספר ₪20
להזמנות052-5666599 :

ימים אלו יצא לאור הספר
'ישועות מנחם' העוסק
ישראל
ארץ
בתורת
הגואלת .בספר ,חידושי תורה והגות
בתחומי הלכה ,אמונה ,תנ"ך וארץ
ישראל בסוגיות השעה מתוך לימוד
ועיון בבתי המדרש הארץ ישראליים,
על פני  40שנות יגיעה ועמל של
תורה תוך כדי מסירות נפש ממשית
על גאולת עמנו וארצנו מתורתו
של הרב מנחם ליבמן זצ"ל .הרב
ליבמן ,היה תלמיד מובהק של מו"ר
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצוק"ל,
וממחדשי תורתה ויישובה של עיר
האבות חברון ת"ו אשר מסר נפשו
על הרבצת התורה במקומות רבים
ובהם בעיר הקודש חברון ,בכולל -
'האידרא' בירושלים ,ביישוב עצמונה
ובישיבת 'תורת החיים' בגוש קטיף
ת"ו.
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שגב רמון
ורומז על מעשה פילגש
בגבעה שלאחריו אנשי שבט
בנימין "חטפו" להם נשים
במהלך השלמתם עם שאר
השבטים (שופטים פרק י"ט עד
סוף הספר).

יש לו יכולת ריצה לטווחים ארוכים
מאוד ,והוא ידוע בנשיאה של טרפו
על גבו .ניתן לצפות בזאב כשהוא
חוטף טלה מהעדר ורץ איתו בעודו
נושאו על גבו למרחק עצום .הזאב
מאופיין במערכת טובה של שיניים
המאפשרות לו להזון מהטרף .בשנים
האחרונות מצב הזאבים בארץ
השתפר וניתן לראותם בערבה ,בנגב,
בגליל ובמדבר יהודה ,ולמעשה מכאן
אוכלוסיית הזאבים חודרת לאזור
של מזרח בנימין  -בהתאם ללשון
הפסוק.
כנראה ששבט בנימין מקבל את
את התואר של הזאב בגלל התנהגותו
המעניינת של הזאב .רש"י מפרש על
המילים 'בנימין זאב יטרף' " -ניבא
על שיהיו עתידין להיות חטפנין,"...

ייתכן גם כי החיבור של בנימין עם
הזאב בא מצד ה"יטרף" ,מצד טריפתו
של הזאב את הטרף כמו שהשופט
השני הלא הוא אהוד בן גרא שנמנה
עם אנשי שבט בנימין  -טרף את
עגלון מלך מואב (דעת מקרא) .אנשי
שבט בנימין היו לוחמים עזי נפש
ואמיצים והיו ידועים כ"איטרים",
שידם השמאלית היתה יותר פעילה
מידם הימנית.
נסיים בברכה של בנימין שנזכה
להיות אמיצים כמו אנשי בנימין
וללמוד מהם "לטרוף" את אויבינו
הקמים עלינו בימים אלו ממש# .
לטיולים וסיורים בבנימין שומרון
ובקעת הירדן
בי"ס שדה עפרה 02-9975516

ברכונים
וזמירונים
לשמחות
ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל

02-9973875
kauffman

Joseph
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בימים אלו בהם קיים חשש לריבוי מקרי זריקות אבנים על
הצירים ביהודה ושומרון גובש נוהל לזכאות למיגון כלי רכב.
לתועלת הציבור אנו מפרסמים את הנחיות למיגון רכב נגד
אבנים של משרד התחבורה ומשרד הביטחון.

מיגון כלי רכב ביש"ע
באר שבע ,אשדוד ,אשקלון ,בית
שמש ,דימונה ,טבריה ,חיפה:
קרית אליעזר והמפרץ ,בית שאן,
כרמיאל ,רמלה ,רחובות ,נתניה,
פתח תקוה ,צפון ת"א ,חולון,
חדרה.
מלכ"רים  -רישוי אריאל,
רישוי קרית ארבע ורישוי כי"ח
בירושלים.
למיגון חוזר :אזרחים וקיבוצים -
רישוי אריאל ,קרית ארבע,
ירושלים :רישוי כי"ח ורישוי
תלפיות ,רישוי באר שבע.
מלכ"רים  -רישוי אריאל,
רישוי קרית ארבע ורישוי כי"ח
בירושלים.

אזרח הזכאי למימון מיגון רכבו:
תושב ישראלי מגיל  18ומעלה,
המתגורר ביש"ע ומגיש אישור
מהמועצה על כך .הרכב שהוא
מבקש למגן יהיה בבעלותו ורשום
על שמו במשרד הרישוי.
הרכבים הזכאים למיגון הם:
רכב פרטי ,רכב דו שימושי ,רכב
מסחרי אחוד עד  4טון ,רכב
מסחרי בלתי אחוד עד  4טון.
קבלת טפסי בקשות ואופן
הגשת הבקשה:
טפסי הבקשות למיגון יינתנו
במועצות יישובי יש"ע ובסניפי
משרדי הרישוי .לצורך הגשת
בקשה למיגון במשרדי הרישוי.

פרסום מידע לציבור:
פרסום נוהלי המיגון לציבור הינו
באחריות מועצת יש"ע וקב"טי
היישובים.

יש להצטייד במסמכים הבאים:
מילוי טופס בקשה למיגון בצירוף
תעודת זהות ,אישור תושב ,רשיון
רכב ,למיגון חוזר יש לצרף גם
פסילה בטסט או בדיקת כשירות
ממכון רישוי  -כל זאת :מקור 2 +
צילומים.

בקשות חריגות ותלונות:
בקשה חריגה תופנה למר אוהד
ברט ממועצת יש"ע
בטל'02-6211999 :
תלונות ציבור יופנו לגב' אילנה
משה ממשרד הביטחון
בטל'03-6976326 :
פקס.03-6977875 :

מיקום קבלת השירות:
למיגון ראשוני :אזרחים וקיבוצים
 במשרדי הרישוי:אריאל ,קרית ארבע ,ירושלים,

מידע בדבר ימים ושעות פתיחת משרדי הרישוי:

 1-700-70-43-70או *5678
ממגנים המספקים את שירותי המיגון אשר זכו במכרז של משרד הביטחון:

אילן זגגות בע"מ  03-5617076 -סניף תל–אביב
אילן זגגות בע"מ  03-6534444 -סניף חולון
א.א.גלאס בע"מ  02-6409999 -ירושלים
6

מבט מהשטח
על רקע האירועים והלחימה בחבל עזה ,ושיבת חיילי צה"ל לגוש קטיף,
הגיע למערכת יש"ע שלנו המאמר הבא ,שנכתב ע"י רעות ,שהתגוררה בגוש
קטיף ולאחר הגירוש עברה עם משפחתה ליישוב נגוהות שבדרום הר חברון
רעות צימרמן | נגוהות | לשעבר תושבת תל קטיפא שבגוש קטיף

ההתנתקות התפוצצה לנו בפנים

א

נחנו לא שמחים לאיד ,אנחנו
עצובים ,דואגים לכם ולנו,
אבל אנחנו מאוד כועסים .כי
אמרנו ,באמת שאמרנו ,לא פעם ולא
פעמיים .לא רק בשלטי החוצות שזעקו
"ההתנתקות תתפוצץ לנו בפנים" אלא
אמרנו לכם את האמת הכואבת הזו
פנים אל פנים .היינו שם בבתיכם ממש
ערב משאל המתפקדים בליכוד  -במאי
 ,2004בתקופה שבה קסאם בחודש על
שדרות הרעיש עולמות ,אמרנו לכם
כשבאנו לשכנע בדמעות במשלוח מנות
ולקראת פסח תשס"ה ,כשעוד האמנו
שמישהו יתעשת ,שהתקציב לא יעבור,
שהמורדים יצליחו ,שהגירוש הזה פשוט
לא יכול לקרות.
הנה אני ,חברה ותינוקת במנשא,
משוטטות ומחפשות כתובות ברחובות
אופקים (לא היום חלילה ,זה מסוכן!),
נכנסות לבתים שמחים בהם המשפחה
מכונסת סביב מדורת השבט .ואנחנו
מסבירות מה זה גוש קטיף ולמה הוא
כל כך חשוב ומשמעותי וכן מדברות
גם על המישור הביטחוני .והם חושבים
חיובי" ,תבואו אלינו ,תראו איזו עיר
יפה ,תפַתחו אותה ,צריך פה חבר'ה
צעירים ואיכותיים" אבל אם זה יקרה,
הטילים יגיעו לכאן ,אליכם ...הם צוחקים
לנו בפנים לא עלינו חלילה אלא על
האפשרות המטורללת וחסרת ההיגיון
שאנחנו מעלות ,ואנחנו ממשיכות הלאה
לבית הבא.
באשקלון ,בה אנחנו מאבדות את
דרכנו ונעות במעגלים קוראים לנו לחזור
הביתה ,הרי לכל כך הרבה תושבים
מגוש קטיף יש משפחה ,הורים וחברים
באשקלון הבטוחה והמתפתחת .אנחנו
מסרבות בנימוס לענני הפיח ולעידודי
הנסיגה ושוב מזכירות להם שאם
ה"התנתקות" תצא חלילה לפועל הם
יחליפו אותנו כמגן אנושי.
בשדרות בה למדתי באותה עת,
השתדלו להתחשב כשאיחרתי בגלל
שהציר היה סגור אבל לא הסתירו את
הרחמים והדאגה ,איך את מגדלת שם
ילדים? יישובי "עוטף עזה" היו קצת
יותר נחרצים; מידי יום שישי הם היו
מפגינים בצומת גומא הסמוכה לכניסה
לגוש קטיף בקריאת נרגשת "שובו בנים
לגבולנו" "די לגוש ,די לכיבוש" בתקופת

הגירוש הם לא הסתפקו בכך אלא גזרו
קופון נהדר של אירוח התקשורת והצבא
בהמוניהם .אני לא יכולה לשכוח את
שלט הענק שניצב מול מחסום עצירת
הכתומים בצומת רעים" ,עוצרים ונהנים
 ברעים" כמה רציתי לרדת ולקרוע אותובזעם ,אבל מה לעשות אני לא כזו .בעלי
איחל להם פצמ"רים וחדירות בהתאם
לגירוש שאיחלו לנו .אני רציתי רק שלום
אבל לא יכולתי להתעלם מהתחזיות
הקשות שהחלו להתגשם.
אחרי הגירוש בחרנו כמשפחה לשוב
ולגור בצד הנכון של הקו הירוק ,בהר
חברון ,התגובות של חברינו הדרומיים
היו מופתעות וביקורתיות" ,שוב פעם
לקו האש ,משעמם לכם ,הא?"
והיום ,אני מזמינה את חברתי
האשדודית לבוא אל מעבר לקו ,אבל היא
עדיין קצת חוששת .מקומות העבודה
שלנו בקריית גת ,אשקלון ,קריית מלאכי
ובאר שבע שכל הזמן דאגו לנו וקראו לנו
להתקרב למרכז ,סגורים וחברינו שרויים
בפחד ובחרדה ,ואנחנו מזמינים באמת,
מכל הלב ,הם עדיין פוחדים לבוא ,כי
אצלנו מסוכן...
כל אתרי הקראווילות הקרטוניות
שבנתה המדינה למגורשים ש"הצילה"
מקו האש מטֻווחים .ניצן ועין–צורים
יד–בנימין ושומריה כרמיה ושקף ,כולם
נמצאים בטווח הטילים ,רק החבר'ה
שהרחיקו לגולן בטוחים ,לעת עתה.
ואני מתלבטת ,אולי זו לא העת לומר
"אמרנו לכם" ,הרי זו שעת מלחמה
ומה הטעם להכאיב כשממילא כואב.
ואז אני שומעת את הרהורי הנסיגה
ועצירת הקרב ,את רוח הפוליטיקאים
התבוסתנית ,את תוכניות הבידור הפרו–
פלסטינאיות ,את המחוות האידיוטיות
לאבו מאזן ,את הסכמי האינסטנט של
ממשלת מעבר המחפשת כותרות,
ואני ממלאת את ראותיי באוויר נקי
מפחדים וצועקת בכל הכוח  -אמרנו
לכם! אל תעשו את זה שוב! שנו את
צורת החשיבה ,תכירו באויב שעומד
מולנו ,בזכות הכנה והאמיתית שלנו
על האדמה עליה אנחנו יושבים,
תיזכרו ביהדות שלכם ,תרימו ראש,
כי רק גאווה לאומית יהודית אמיתית
תאפשר לנו לחיות בשלום אמת בארץ
המובטחת# .
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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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
ענר גרין
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

8452

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :היישוב אבנת שבצפון ים המלח.
שמות הילדים הזוכים בפתרון החידה משבוע שעבר :אברהם אודסר מפתח תקווה ,הילה גיכטנשטיין
ממעלה אדומים ונריה מגידו מפסגות.
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות הפקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון החידה
יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר www.myesha.org.il
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אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ,
כדי להחיות את הנשמה שלנו ,כדי להעמיד את ישראל חי,
להחיות את האמונה והאהבה בחוסן של התורה והמצוה,
בכל המילוי שלהן ...מצוות רבות אנו מבקשים כדי שיהיו
לנו די כלים להכיל בהם את האור הגדול של האמונה
והאהבה ...בשובנו לחיים עצמיים לאומיים
במלא ובמרום המובן
(שמונה קבצים ,קובץ א' ,פיסקה רכט')

מי רוצה
להיות

בלוגר?

מנהלת ההסברה  -יהודה ושומרון מזמינה אתכם לקחת חלק
בקורס חדש ,שיסייע לכם להיות חלק מהמאבק ההסברתי המודרני

קורס בלוגרים ראשון מסוגו יוצא לדרך
בוא/י לתת כתף למאמץ שינוי התודעה ,ולהשפיע ישירות,
ללא תיווך התקשורת על דעת הקהל בישראל.
אם יש לכם מה להגיד בנושא יהודה ושומרון,
אם אתם כותבים היטב ,ורוצים לקחת חלק במערכה
על דעת הקהל באמצעות האינטרנט ,הצטרפו אלינו!
הקורס ,בן חמישה מפגשים כולל:
v
v
v
v
v
v
v

היכרות עם עולם התקשורת באינטרנט
והשפעותיו
מה הם כלי התקשורת השונים באינטרנט?
)בלוגים ,פורומים ,רשתות חברתיות ועוד(
כיצד בונים שיח משכנע באינטרנט?
כיצד יוצרים קהל גדול
כיצד בונים דיון בין קהילות בלוגרים ופורומים
הקמת אתר אישי ,ייצור מידע והפצתו
פיתוח קשרים עם כתבים וקוראים בעולם

הקורס ייערך בשעות הערב
בירושלים ובקדומים
דמי השתתפות סמליים 100₪

להרשמה ולפרטים נוספים:

office@jstory.co.il £ 077-4009461
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