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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

מיצג "מדינה פלשתינית תתפוצץ לנו בפנים" ברחבי הארץ

מועצת יש"ע קיימה
בימים האחרונים מיצג
ייחודי תחת הכותרת:
"מדינה פלשתינית
תתפוצץ לנו בפנים"
הממחיש בצורה תלת
מימדית ויזואלית
וקולית את הסכנות
ואת מה שעלול לקרות
בתל–אביב ובכל אזור
מרכז הארץ אם תוקם
מדינה פלשתינית ביהודה
ושומרון  -כלקחים
מהנסיגה החד–צדדית
מחבל עזה ומהמלחמה
בדרום בעקבותיה.

כניסת השבת:
י-ם 16:43
ת"א 16:57
חיפה 16:47
חברון 16:58
שכם 16:47
ב"ש 17:00

צאתו:
17:56
17:58
17:56
17:57
17:57
17:59

המיצג נסע ברחבי
תל–אביב ובירושלים
בסמוך לפגישות
המדיניות של השליח
האמריקני למזרח התיכון
ג'ורג' מיטשל בבית
הנשיא ,במשרד החוץ
ובבית ראש הממשלה,
ובשבוע האחרון סבב
ברחבי ערי גוש דן.

על הפרשה בשלח  -שבת שירה
הרב חנן פורת חבר הנהלת יש"ע המתחדשת

תפילה ב'גוף ראשון'  -בנוסח נחשון

א

פתח בנימה אישית :בעת האזכרה
לעפרה פליקס הי"ד ,במלאת עשר
שנים להירצחה בידי מחבלים,
ב–ה' בשבט תשנ"ה ,בדרך לאלון מורה,
נשא אביה הרב מנחם פליקס דברים
לזכרה ,ובדבריו העלה על נס את פירושו
של 'אור החיים' הקדוש לפסוק "דבר אל
בני ישראל ויסעו" (שמות י"ד ,ט"ו) .דברי
'אור החיים' ,ההולמים כל כך את דמותו
של אחי וֵרעי הרב מנחם פליקס עצמו,
הם היסוד לעיוננו זה .יהיו נא הדברים נר
זיכרון לעפרה בתו הי"ד ולכל מתיישבי
יש"ע שמסרו נפשם על קדושת השם העם
והארץ.
אין לך שעה קשה בתולדות העם היוצא
ממצרים ,מאותה שעה שקדמה לקריעת ים
סוף :מצרים רודפים מזה והים גואה מזה,

וישראל ניצבים חרדים ומבוהלים בתווך.
אמנם משה רבנו מבקש להרגיעם וקורא
לעומתם" :אַל ּתִיָראּו ,הִ ְתיַּצְבּו ּוְראּו אֶת
י ְׁשּועַת ה' ...ה' י ִ ָּלחֵם ָלכֶם ו ְ ַאּתֶם ַּתחֲִרׁשּון"
(י"ד ,י"ג  -י"ד) אך מסתבר שהעם נותר נרעש
ונפחד ,ומשה עצמו עומד באותה שעה
בתפילה ומבקש רחמים על ישראל הנתונים
בצרה  -בין ים ליבשה .והנה פונה אליו ה'
יתברך בדברי ביקורת ,הנשמעים כמעט
כנזיפה" :וַּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶה :מַה ִּת ְצעַק
ֵאלָי? ַּדּבֵר אֶל ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל וְיִּסָעּו! ו ְ ַאּתָה הֵָרם
אֶת ַמּטְָך ּונ ְטֵה אֶת י ְָדָך עַל הַּי ָם ּובְָקעֵהּו
ּבׁשָה" (י"ד,
וְיָבֹאּו ְבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ּבְתֹוְך הַּי ָם ַּבּי ַ ָ
ט"ו  -ט"ז).
על פסוקים אלה מקשה "אור החיים"
הקדוש" :מה תצעק אלי?"  -וקשה:
המשך בעמ' 8

ברכונים וזמירונים

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

02-9973875

ישע
חדשות
מדינה פלשתינית
צילום אמיל סלמן

תתפוצץ לנו בפנים

שמהם יוצא עשן .כמו כן הושמעו ברמקולים
קולות חברי הכנסת שתמכו בהתנתקות
והבטיחו שהיא תשפר את הביטחון ,לצד
קולות של צבע אדום ,אזעקות ,ודיווחים
מהנפילות במלחמה בדרום.
המיצג נסע על משאית גדולה ,מהיכל נוקיה
בתל–אביב ,עבר בעזריאלי ,בקריה וברחובות
מרכז תל–אביב .משם המשיך לבית הנשיא
בירושלים בזמן פגישתו של הנשיא פרס
עם מיטשל ,ולאחר מכן למקומות הסמוכים
לפגישותיו המדיניות .במהלך השבוע האחרון

צילום אופיר דוד

מועצת יש"ע קיימה בימים האחרונים
מיצג ייחודי תחת הכותרת "מדינה
פלשתינית תתפוצץ לנו בפנים" ,לקראת
בואו של השליח האמריקני למזרח התיכון,
ג'ורג' מיטשל .המיצג נסע ברחבי תל–אביב
וירושלים בסמוך לפגישות המדיניות של
מיטשל בבית הנשיא ,במשרד החוץ ובבית
ראש הממשלה ,ובימות השבוע סבב ברחבי
ערי גוש דן.
המיצג ממחיש בצורה תלת מימדית
ויזואלית וקולית את הסכנות ואת מה
שעלול לקרות בתל–אביב ובכל איזור מרכז
הארץ אם תוקם מדינה פלשתינית ביהודה
ושומרון  -כלקחים מהנסיגה החד–צדדית
מחבל עזה ומהמלחמה בדרום בעקבותיה.
הוא מורכב מתמונת ענק של תל–אביב
מהאוויר ,ובתוכה נפילות של זנבות טילים,

סבב המיצג ברחבי ערי המרכז ובהן :פתח–
תקווה ,בני ברק ,רמת גן ,גבעתיים ,קריית
אונו ,גבעת שמואל ,כפר סבא ,רעננה ועוד.
המיצג גרר תגובות נלהבות של ישראלים
רבים המתנגדים להקמת מדינה פלשתינית,
ועורר עניין רב בכל מקום בו עבר# .

נטיעות בתל שילה ובמזרח לכיש
לרגל חגיגות שנת ה–80
לתנועת בני עקיבא הגיעו
אלפי חניכי התנועה לנטיעות
בתל–שילה שבבנימין וב"יער
בני עקיבא" בחבל לכיש
בסמוך לאתרים שבהם יוקמו
היישובים למגורשי גוש
קטיף .הנטיעות ,לקראת ט"ו
בשבט ,הוקדמו בשל הבחירות
שיתקיימו בשבוע הקרוב.
אלפי חניכי תנועת
בני עקיבא השתתפו ביום
שלישי האחרון בנטיעות
בחבל בנימין ,חבל מודיעין ובמזרח לכיש
שם ניטע לראשונה "יער בני עקיבא".
בנטיעות שהתקיימו בתל שילה בשיתוף
עמותת התיירות מטה בנימין ,נטעו חניכי
התנועה אלפי שתילים רכים .לאחר מכן
יצאו החניכים להתחבר לארץ ישראל דרך
הרגליים ויצאו למסלול מתל שילה דרך נחל
שילה ועד היישוב עלי .ליד המושב אמציה
בחבל לכיש השתתפו ,לצד הנוטעים ,אנשי
ציבור רבים וחברי מליאת התנועה .בחבל
לכיש אמורים לקום בקרוב ישובים חדשים,
דתיים וחילוניים ,שברבים מהם אמורים
להתיישב רבים ממגורשי גוש קטיף .נטיעת

"יער בני עקיבא" נעשתה בשיתוף קק"ל
ומנהלת ההקמה של ישובי מזרח לכיש.
הרב בני נכטיילר ,מזכ"ל בני עקיבא וחבר
מליאת יש"ע המתחדשת ,כתב לחניכים:
"שוב אחרי שנת שמיטה אנו חוזרים השנה
לנטוע בארץ ישראל ...כך אנו מתחברים
לארץ ישראל מכירים אותה ואוהבים אותה.
שנה זו מיוחדת כי היא שנת השמונים של
בנ"ע ואנו מתחילים לנטוע את יער בני
עקיבא בחבל לכיש  -יער שיסמל את רצף
הדורות בתנועתנו .ממייסדי התנועה ועד
היום בו אתם החניכים ממשיכים בגאווה את
דרך התורה והעבודה"# .
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יש"עמדה

לא הצבעת?

ביום שלישי הקרוב יגיעו אזרחי
ישראל לקלפי .מאחורי הפרגוד,
ניצב כל אחד לבד ,עם שיקוליו
הוא .כל תושב ביהודה ושומרון
ושאר אזורי ההתיישבות
החלוציים שיגיע לקלפי יבחר
באחת מהמפלגות שבעיניו תהיה
המפלגה הלאומית ציונית שתביא
לחיזוק של מדינת ישראל ,למפעל
ההתיישבות ,לחיזוק הביטחון,
לחינוך לערכים ,ולחיבור בין עם
ישראל ,למדינתו ולארצו .גם
בקרב מפלגות הימין יש זרמים
ויש פלגים ,וגם לציבור הכתום יש
גוונים שונים  -אבל דבר אחד צריך
להיות בקונצנזוס  -אין לנו שום
פריבילגיה לא להצביע .הימנעות
מהצבעה עלולה להיות פגיעה
במערכה על ארץ ישראל ועל
עתידו של מפעל ההתיישבות.
לא הצבעת ,הצבעת לשמאל!

ספגנו מכה כואבת .גם מאבק חוץ
פרלמנטארי אדיר עם מסירות נפש
של מאות אלפים לא הצליח לשנות
את רוע הגזירה שבסופו של דבר
אושרה על–ידי הכנסת .עבור חלקים
לא קטנים מהציבור הלאומי קשה
היה לעשות את ההבחנה בין האכזבה
מהממשלה שהחליטה וביצעה את
הגירוש ,לבין התהליך הפרלמנטארי
כולו .היה מי שחשב שהתגובה
להתנתקות צריכה להיות התנתקות
מהמדינה .אך אנו סברנו שברצוננו
להמשיך את המפעל הגדול של
ההתיישבות ביש"ע ,המפעל החלוצי
הציוני הגדול ביותר בעת הזו ,ונצטרך
לעשות זאת באמצעות נציגנו בכנסת,
שם מתקבלות ההכרעות המרכזיות
של כל תהליך.
מי שלא מצביע נותן לפחות 50
אחוז מהקול שלו למפלגות השמאל,
שרוצות לעקור את ההתיישבות
מיהודה ושומרון ,להקים תחתיה
מדינה פלשתינית.
אז מה אפשר לעשות?
בראש ובראשונה  -ללכת
להצביע ,ולהשפיע על סביבתך
הקרובה ,משפחתך ,שכנים ,חברים,
ידידים  -לממש אף הם את זכותם
הדמוקרטית .כמו כן ,אם ידוע לך
על מישהו שלא מתכוון ללכת ביום
הבחירות אל הקלפי ,לנסות להסביר
ולשכנע בדבר החשיבות העצומה של
ההצבעה ,ומאידך את הסכנה הטמונה
באי הצבעה .גם מי שלא בוחר עושה
את הבחירה שלו  -ונותן את קולו
למפלגת השמאל.
בנוסף לכך ישנן פעילויות נוספות
שייעשו על ידי היישובים העירוניים
הכפריים והקהילתיים:
 יש להקים בכל אזור מוקד לעבודה
מול מוקדי היישובים.
 בכל יישוב עירוני ,כפרי או קהילתי
יש להקים מוקד שיטפל בהבאת כל
בעלי זכות ההצבעה ביישוב לממש
את זכותם.
 איתור ורישום מוקדם של כל בעלי
זכות ההצבעה שאינם שוהים
בדרך קבע ביישוב ,והבאתם ביום
הבחירות ליישוב.
 איתור מוקדם של כל המוגבלים
והמתקשים לבוא ולהצביע ומתן
מענה של הסעה וליווי.
 איוש המוקד במהלך יום הבחירות,
מעקב צמוד אחר המצביעים ואחוזי
ההצבעה.
 מערך טלפנים להבאת המצביעים.
לוקחים אחריות על עתידנו -
לא הצבעת ,הצבעת לשמאל! #

בבחירות הקרובות עומדים על כף
המאזניים :סיכום על הקמת מדינה
פלשתינאית או חיזוק ריבונות ישראל
בארץ ,הקפאת ההתיישבות או
שגשוגה ,פינוי המאחזים או ביסוסם
והכשרתם ,תוכנית נוספת לעקירת
יישובים או חידוש תנופת ההתיישבות,
למעשה העתיד של כולנו.
אנו חייבים לקחת אחריות ולדאוג
ל– 100%הצבעה בכל יישובי יש"ע.
המסר חייב להיות ברור:
לא הצבעת ,הצבעת לשמאל!
אם נשארת בבית ,אם לא התאמצת
מספיק ,אם לא דאגת שכל חבריך,
שכניך ובני משפחתך ייצאו להצביע,
הצבעת לשמאל.
הפעם יותר מתמיד ,למען עתידנו,
למען ישראל כולם יוצאים להצביע
למפלגות היהודיות-לאומיות .אסור
לחזור על הטעות הנוראה של בחירות
 1992בהן הפסדנו בקולות ספורים,
רבין עלה לשלטון וקיבלנו את אסון
אוסלו.
למרות כל המחלוקות ולמרות
האכזבות אנו חייבים להתעלות
מעל השיקולים הקטנים ולהצביע
כל אחד לפי נטיית ליבו למפלגה
שהכי קרובה לעמדותיו ,גם אם
היא לא מייצגת אותו בכל מאת
האחוזים.
אנו צריכים להגיע בהמוננו לקלפי
ולהצביע למען המחנה הלאומי,
כדי לחזק את כוחנו האלקטוראלי,
ולשמור בכך על מפעל ההתיישבות,
ולהביא להמשך פיתוחו ופריחתו.
בגירוש מגוש קטיף ומצפון השומרון
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מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:

שולחן ערוך
מבוא מיוחד מאת הרב יובל שרלו

בואו לאחת מחנויות
או
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-

35

1/26/09לאור:
 1:42:09המוציא

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

_shelanu.indd 1

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

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

8480

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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סיפורו של מקום ִמּקֶֶדׁש נ ַפְ ָּתלִי

"ו

ְדבֹוָרה ִאּׁשָה נ ְבִיאָה ...וַּתִׁשְ לַח
מּקֶֶדׁש
וַּתְִקָרא ְלבָָרק ּבֶן– ֲאבִי ֹנעַם ִ
ּתלִי" (שופטים ד' ,ד'  -ו' ,מתוך
נ ַ ְפ ָ
ההפטרה) .בהפטרה אנו מוצאים את
דבורה הנביאה קוראת לברק לבוא ,והוא
מגיע יחד עם כעשרת אלפים חיילים
ולהילחם בהר הגלבוע כנגד סיסרא שר
צבא יבין מלך חצור .ברק ,שיהיה לאיש
מלחמה למופת ,מגיע מקדש נפתלי שם
הוא יושב .דעת מקרא מפרש "מקדש
נפתלי"" :בגליל העליון מערבית לחולה.
בימנו תל גדול סמוך למצודת ישע ,וכדי
להבדילה מערים אחרות הנקראות בשם
קדש (קדש ביזרעאל וקדש בנגב) קוראה
הכתוב קדש נפתלי ,וכיוצא בו :בית לחם
יהודה להבדילה מבית לחם בגליל".

בתקופת ההתנחלות הייתה קדש עיר
כנענית מרכזית וחשובה .כאשר בני–
ישראל כבשו את הארץ העיר נפלה בחלקו
של שבט נפתלי .העיר נועדה להיות לעיר
מקלט (הצפונית ביותר בארץ)ּ" :ו ִמ ַּמּטֵה
נ ַ ְפ ָּתלִי אֶת עִיר מְִקלַט הָֹר ֵצחַ ,אֶת ֶקֶדׁש ַּבּגָלִיל
וְאֶת ִמג ְָרׁשֶ הָ" (יהושע כ"א ,ל"ב) .עיר מולדתו
של ברק בן אבינועם הייתה קדש .בימי
הביניים היו מראים במקום את קבריהם
של ברק בן אבינועם דבורה הנביאה ויעל.
בסקר ובחפירות ניסיון שנערכו בתל קדש
ובקברים שבקרבתו התברר ,שתל קדש
היה מיושב מתקופת הברונזה הקדומה
ועד לתקופה הערבית .קדש נפתלי הייתה
עיר ישראלית חשובה בגליל העליון ,עד
שנכבשה בשנת  732לפני הספירה בידי

בראשית ההתיישבות
היאחזות ראשונה בבקעת הירדן

ש

נה אחרי מלחמת ששת
הימים ,בכ' אב תשכ"ח,
 ,14.8.1968אישרה הוועדה
המדינית של מפלגת העבודה את
התוכנית המדינית שהציג בפניה יגאל
אלון ,שתזכה לימים בשם "תוכנית
אלון" .מרגע זה הפכה תוכנית זו
לתוכנית הרשמית של ממשלות ישראל
בשנים  77–67מבלי שאיזשהו גוף או
מוסד החליט על כך רשמית .נאמן
לתוכניתו ,ניסה אלון לקדמה בשטח,
באמצעות הקמת נקודות התיישבות.
האזור אותו ראה כעדיפות ראשונה
להתיישבות היה בקעת הירדן.
בפברואר  ,1968על פי הצעת אלון,
קיימה הממשלה דיון על ההתיישבות
בבקעה ,שהסתיים בהחלטה על
הקמת היאחזות ראשונה בבקעת
הירדן .בז' בשבט תשכ"ח ,6.2.68 ,עלה
הגרעין החלוץ להיאחזות הראשונה
בבקעת הירדן ,מדרום לעמק בית–שאן
 מחולה .היאחזות הנח"ל הראשונהשקמה בשטחי יש"ע אחרי מלחמת
ששת הימים .קדמו לה אמנם שלוש
היאחזויות ,נח"ל–ים ונח"ל סיני בצפון
סיני ,ונח"ל גולן ברמת הגולן  -כיום
קיבוץ אפיק .אולם אף אחת מהן לא
קמה בשטח שממערב לנהר הירדן.
השם מחולה ניתן להיאחזות על שם
העיר המקראית אבל–מחולה הסמוכה.
בימי המלך שלמה היה באזור זה הנציב
בענא בן אחילוד ,אשר תחום שליטתו
היה "וכל בית–שאן ...עד אבל–מחולה"
(מלכים א' ,ד' י"ב) .אבל–מחולה היתה
עירו של אלישע ,תלמידו של אליהו
הנביא..." .ואת אלישע בן שפט מאבל
מחולה תמשח לנביא תחתיך" כפי
שמסופר במלכים א' (י"ט ,כ"א) .אל
אבל–מחולה נמלט כל מחנה מדיין מפני
גדעון ושלוש מאות תוקעי השופרות
שלו .באותם ימים היתה הבקעה מעין
"מערב פרוע" .חדירות מחבלים מכיוון

ירדן היו ענין של יום–יום .מחולה מוקמה
מראש בנקודה אסטרטגית בצפון האזור
שכונה אז "ארץ המרדפים" ,ומשום כך
שימשה תקופה ממושכת יעד לחדירות
ולפיגועים של מחבלים .תקופת
המרדפים הארוכה העמידה את מחולה
במבחנים ביטחוניים קשים.
בהתאם להוראות מערכת הביטחון,
לא ניתן כל פרסום לעלייה להיאחזות
ולא התקיים כל טקס .כעבור שבוע,
בטו' בשבט תשכ"ח ,14.2.68 ,הגיעו
כל חברי הגרעין המייסד ,גרעין גלבוע
מושבי של הפועל–המזרחי ,ונערכה
מסיבה פנימית לציון האירוע .מאז ועד
היום מציינים בכפר–מחולה (שנקרא כך
אחרי הפילוג במושב בשנות השמונים
שמחציתו הקימה יישוב אחר ,שדמות–
מחולה) את ט"ו בשבט כיום הקמתה.
רק  10חודשים אחרי שעלו על הקרקע
התקיים הטקס הרשמי והפומבי לציון
העלייה להיאחזות .אלוף הפיקוד דאז,
רחבעם זאבי ,אמר בדברי ברכתו:
"לפני ל"ב מאות שנים פרצו אויבים
מן המדבר ועלו אל העמקים הפוריים
של בני העברים .אז קם שופט ומצביא
בישראל ,גדעון בן שבט המנשה .ממש
כאן ,בערבות הירדן ,שעטו לוחמיו של
גדעון כשבפיהם הסיסמא 'חרב לה'
ולגדעון' .אחרי  3200שנה חזרו ופרצו
מן המדבר אויבים ,וניני ניניו של גדעון
מפליאים מכותיהם .אך הפעם הסיסמא
בפיהם" 'מגל וחרב לה' ולגדעון'".
לאחר שנים ,בא' בחשון תש"ל,
 ,13.11.69אוזרחה מחולה כמושב
שיתופי של איגוד מושבי הפועל–
המזרחי ,ובכך הפכה להיאחזות
הראשונה שאוזרחה בבקעה# .
מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" על
תולדות מפעל ההתיישבות ביו"ש ,ספריית נצרים
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שריה גלזמן
את יישובי אצבע הגליל שהמצודה שלטה
על הגישה אליהם ,כמו אל שאר יישובי
רמות נפתלי ורכס מנרה .במלחמת
העצמאות נעשו שלושה ניסיונות לכבוש
את המצודה .הניסיון הראשון נערך על–ידי
כוחות של חטיבת יפתח יחד עם תגבורת
של כוחות גולני .הניסיון כשל ונהרגו בו
ארבעה לוחמים .מספר ימים לאחר מכן
נערך ניסיון נוסף ,הפעם על–ידי אנשי
הפלמ"ח ,בכוח מתוגבר .הכוח התחלק
לשלוש קבוצות .האחת ביצעה ניסיון
הסחה מדרום למצודה ,השנייה אמורה
הייתה לפרוץ באמצעות לבנות חבלה את
קיר המצודה ,והשלישית לסייע ברתק
היחידה הפורצת .הקיר לא נפרץ והמבצע
נחל כישלון נוסף .הפעם האבידות היו
קשות מנשוא 22 ,לוחמים נהרגו .במבצע
"יפתח" ,שהונהג בידי יגאל אלון ומטרתו
הייתה כיבוש הגליל המערבי ,היה ניסיון
נוסף לכיבוש המצודה .הפעילות הוטלה
על גדוד הגליל .לאחר שב– 15במאי
התקרבו חבלנים אל המצודה והבחינו כי
הוקפה בגדר נוספת ,וכי כוח האדם וחומרי
הנפץ לא יספיקו ,הוחלט שמטוסים מחיל
האוויר יפגיזו את המצודה שעות מספר
לפני הכיבוש .וכך היה ,בליל  16במאי
הגיעו הלוחמים ומצאו את המצודה ריקה
מאדם .קרב לא היה שם ,אך פגז תועה
הביא למותם של שניים מהלוחמים.
בניסיונות כיבוש המצודה נהרגו
עשרים ושמונה חיילים ,ועל כן המצודה
נקראת על שמם "מצודת כ"ח" .רובם
קבורים בקבר אחים למרגלות המצודה,
על אחד מהחללים ,דודו צ'רקסקי ,כתב
חיים חפר את השיר המפורסם "דודו".
סמלו של משמר הגבול הוא מצודה
הנראית דומה לדגם של "מצודת ישע".
ברק בן אבינעם לא ידע שלימים ילחמו
שם מיטב לוחמינו ומקום לידתו יישאר
לבסוף בידיים יהודיות# .
לטיולים וסיורים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

מלך אשור (מלכים ב ט"ו ,כ"ט) .בימי בית
שני הייתה קדש עיר מעורבת שבה ישבו
יהודים סורים ויוונים .בשנת  163לפני
הספירה חנה בה שר–הצבא הסלבקי
דמטריוס ,ומכאן נערך להסתערות
על צבאו של יונתן החשמונאי ,שחנה
בבקעת חצור .יונתן ואנשי צבאו הכו
את הסלבקים ורדפו אחריהם עד קדש.
בימי המרד הגדול הייתה קדש עיר יוונית
ובסיס חשוב לצבאות הרומיים .יוסף בן
מתתיהו מספר עליה" :קדש הוא כפר
חזק לצורים בארץ ,ואיבת עולם ומלחמה
בין יושביה ובין הגליליים .ומספר יושבי
הכפר הוא גדול ומעוז המקום היה להם
למשגב בהצוותם על היהודים" ("מלחמת
היהודים" ד' ,ב' ,ג') .בימי–הביניים הוסיפה
קדש לשגשג .קדש הייתה עיירה ערבית
חשובה ומרכז לאזור כולו .ימת החולה
נקראת על שמה בערבית "בחררת כדיש"
("ים קדש").
בשנת  ,1937בתקופת המנדט הבריטי
בארץ ישראל ,סללו הבריטים את כביש
הצפון במטרה ולשלוט על מרחב הגליל
בעת המרד הערבי הגדול .שנה לאחר
מכן ,בשנת  ,1938נסללה גדר תיל בשם
"גדר הצפון" ולאורך הגדר והכביש הוקמו
מספר מצודות שהיו פרי רעיונו של הבריטי
צ'ארלס טגאראט .הבריטים בנו כחמש
מצודות ביניהן מצודת כ"ח שנקראה
אז "נבי יושע" בסמיכות לתל קדש .לא
סתם בנו שם את המצודה .הרי לאורך
ההיסטוריה למדנו שקדש הייתה לציר
חשוב ולמקום אסטרטגי ,לכן הבריטים
בנו שם את אחת המצודות שהשקיפה על
כל עמק החולה ועל הדרכים המובילות
ליישובי הצפון היהודים המבודדים כגון:
כפר גלעדי ,תל חי ,ומטולה.
ב– 15באפריל  1948קיבלו הערבים
לידיהם את המצודה מידי הבריטים.
השארת המצודה בידי הערבים סיכנה
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
חלק א'
רבי יהודה אריה לייב אלתר " -השפת אמת"
"עם ישראל יכול למלא את ייעודו רק כשהוא יושב בארצו"

ה

רב יהודה אריה לייב אלתר ,הידוע
בכינויו ה"שפת אמת" על שם ספריו,
נולד בוורשה בכ"ט ניסן תר"ז ()1847
ושימש כאדמו"ר השני בשושלת אדמו"רי
חסידות גור .אביו ,רבי אברהם מרדכי ,היה ילדו
היחיד של חידושי הרי"מ שנשאר בחיים והצליח
להתחתן ולהוליד ילדים .לחידושי הרי"מ נולדו
 13ילדים וכולם פרט לאברהם מרדכי נפטרו
בגיל צעיר .מסופר כי גם הוא היה חולה מאוד
ופעם אחת כשנפל למשכב בצורה חמורה
נכנס אצלו אביו לבקרו ואמר לו" :דע לך בני,
שהאדם מצווה שיירצה לחיות .וישנה סברה שזו
מצוות עשה מפורשת בתורה ,שנאמר' :ובחרת
בחיים' "...החולה הקשיב ושתק" .על כן בטוח
אני" המשיך האב "שתקיים את המצווה הזאת
ותרצה לחיות .הנני אומר לך שתקום מחולייך
בריא ושלם ותוליד בן זכר וטוב" .החולה שתק.
האב נשתהה עוד כמה רגעים ליד מיטת בנו
ויצא .לאחר שיצא האב התיישב החולה על
מיטתו ולחש תפילה :ריבונו של עולם ,חנני נא
אך הפעם ,ותן לי במתנה עוד שנות חיים ,ותזכני
להוליד בן זכר ,ואקרא שמו יהודה ,ואקיים את
הכתוב" :הפעם אודה את ה'" .לאט לאט שב
החולה לאיתנו ולאחר כשנה ,נולד לו בן ,הוא
הרבי בעל 'שפת אמת' .לאחר כשמונה שנים
שוב נפל ר' אברהם מרדכי למשכב ,אולם הפעם
כבר לא קם מחוליו ומת .לאחר ההלוויה אמר
האדמו"ר בעל חידושי הרי"מ ,רבי יצחק מאיר
לאשתו הרבנית ,שמיררה בבכי על מות בנה
האחרון" :אסוננו ישמש נחמה לאבות שכולים,
כי עתה יוכלו לומר :צאו וראו מה עלתה לו
ליצחק מאיר ,שהיו לו שלושה עשר בנים ,וכולם
קדושים ,וכולם מתו על פני אביהם."...
לאחר מות אביו הובא ה'שפת אמת' לבית
סבו וסבתו שם גדל והתחנך ,ובו התנחמו.
מסופר כי היה לו לבעל ה'שפת אמת' כוח רצון
אדיר .מילדותו הקדיש עצמו לתורה ומצוות.
הנכד למד מסבו להיות שקדן וזריז ולא להפסיד
רגע בבטלה ,וגם ירש ממנו את כישרונותיו
הגאוניים .הסבא בעל חידושי הרי"מ סיכם עם
המלמד של נכדו שלושה תנאים :שיהא מעיר
את נכדו בהשכמת הבוקר ,שיהא מחדש עמו
בכל יום חידושי תורה ,ושיהא לומד עמו 18
שעות בכל יממה .ולא קשה היה למלמד לקיים
את התנאים האלה ,כי עוד לפני שהספיק
להעיר את הנער עם שחר ,כבר היה יושב ליד
הגמרא ולומד בשקידה .בשנת תרכ"ב ,בהיותו
כבן  ,15שידכו סבו עם בת של אחד מחסידיו,
ר' יהודה קמינר ,וכדי שלא יהיה שמו של החתן
כשם החותן ,צווה בעל חידושי הרי"מ להחליף
את שמו של ה'שפת אמת' לאריה לייב (במקום
יהודה לייב) .אחר פטירת סבו בהיותו בן תשע
עשרה רצו למנותו לאדמו"ר של חסידות
גור .הוא סירב ,והצטרף לחסידים שקבלו את
מרותו של הרב חנוך העניך הכהן מאלכסנדר.
לאחר פטירת האדמו"ר מאלכסנדר הסכים
לשמש כאדמו"ר בהיותו בן עשרים ושלוש.
מסופר כי אמר לחסיד אחד מחסידי קוצק,
כמתנצל" :אינני רבי ,אבל הבא לשאול ממני
עצה חושב שאני חכם ממנו ,ואני אמנם נותן
לו עצה ,אבל צריך אני לזכור על פה את כל

ארבעת חלקי השולחן ערוך ,כדי שלא לתת
עצה שלא כהלכה" .ועוד אמר" :אין צריך
להיות רבי כדי לעזור לחולה .כל יהודי שצערו
של חברו נוגע עד עומק ליבו כאילו היה זה
צערו שלו עצמו  -יכול גם הוא לעזור לחברו".
ה'שפת אמת' חיבר מספר חיבורים
מפוארים :מלבד פירושו על התורה והמועדים,
כתב גם חידושים על הש"ס .רוב הכתבים
שנשמרו בכתב ידו עד לימי השואה נכחדו,
רק סדר מועד וסדר קודשים שהודפסו לפני
השואה נותרו לפליטה .כמו כן ,כתב גם פירוש
לספר תהילים שנדפס יחד עם פירושו של
הרב חיים ויטאל' ,עץ הדעת טוב' .למרות
התנגדותו לציונות שופע פירושו המפורסם על
התורה דברים רבים שכתב על חיבתה קדושתה
וסגולתה המיוחדת של ארץ ישראל .על הפסוק
"כי תבואו אל הארץ...ושבתה הארץ שבת
לה'" (ויקרא כ"ה ,ב') אמר בעל ה'שפת אמת'" :עם
ישראל יכול למלא את ייעודו ולהעלות את
הטבע לדרגת קדושה ,רק כשהוא יושב בארצו.
ביאת עם ישראל לארץ ישראל מכשירה אותו
לקדש את הארציות ולהעלות את הטבע לדרגה
עילאית .לפיכך אמרה תורה" :כי תבואו אל
הארץ"  -למלא את ייעודכם" ,ושבתה הארץ"
 השביתו את הארציות ושעבדו את הטבע,כמו את עצמכם ,לעבודת ה' " -שבת לה'".
ועוד כתב בעניין חטא המרגלים" :ומצינו אחר
שאמרו חטאנו וכו' אנחנו נעלה ומכל מקום לא
נתקבל תשובתם דאיתא ואהבת וכו' ובכל מאודך
בכל מדה שמודד לך הוי מודה לו מאוד מאוד.
והנה ארץ ישראל שבחר לנו הקדוש ברוך הוא
וברוך שמו בודאי היא הטובה לנו מכל הארצות
כמו שכתוב 'עמד וימודד ארץ' וכו' .והמרגלים
אמרו 'ארץ אוכלת יושביה היא' .והרמז כי ארץ
ישראל על דינא קיימא כדאיתא בזוהר הקדוש.
וכתיב ' ה' אלקיך אש אוכלה הוא' .אף על פי כן
'אתם הדבקים בה אלקיכם חיים כולכם' .ובאמת
ארץ ישראל אין כל אומה יכולה לקבלה רק בני
ישראל ולהם מתהפך למידת הדין לרחמים.
ולכן בא סמיכות פרשת ציצית ותכלת אחר
מעשה זו כי התכלת רומז למידת הדין אף על
פי כן כתיב 'פתיל תכלת' להיות מחובר למידת
הדין בחסד שלא להפריד ביניהם .וכתיב 'והיה
לכם לציצית' כמו שכתבתי במקום אחר לכם
לציצית ולאחרים מסמא את עינם עיין שם ועל
זה כתיב 'מה יקר חסדך אלקים' .כי מדת החסד
הוא לכל .אבל לזכות לחסדך אלקים זה ניתן רק
לבני ישראל שנקרא אדם כמו שכתוב 'ובני אדם
בצל כנפיך יחסיון'".
המשך אי"ה בשבוע הבא
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
הפרשת תרומות ומעשרות
בתחומי הארץ השונים  -למעשה
בספר כפתור ופרח (פ”ה ד”ה נמצא)
על הלכות ארץ–ישראל מביא מחברו
רבי אשתורי הפרחי שהיה אחד מגדולי
הראשונים וחי בארץ לפני כשבע מאות
שנה ,מנהג מפורט בנוגע לתרומות
ומעשרות באזורים השונים בארץ .בדבריו
שם הוא מפרט כיצד יש לנהוג בטבריה
ובשאר האזורים שבתחום עולי בבל ,וכיצד
נוהגים בעיר בית שאן ובשאר האזורים
שבתחום עולי מצרים ,ואלו דבריו:
”נמצא בזמן הזה בטבריה (תחום עולי
בבל) דגן תירוש ויצהר דאורייתא ,ופירות
האילן וירק דרבנן ובברכה הכל .ובית שאן
(עולי מצרים) דגן תירוש ויצהר דרבנן
ובברכה ,ופירות אילן וירק פטור מכלום ,וכן
פטור מן הדמאי ,ופטור הלוקח .ואפילו הכי
אנו נוהגין בו היום בחסד עליון בפירות אילן
וירק כמו שהיו נוהגין שם קודם שרבי התירו
(כלומר ,להפריש שם תרומות ומעשרות).
ורבותינו ז”ל הם שקובעים הלכות במה
שהם עושים ,לא אנו ,אבל אין אנו מברכים
על הפרשת פירות אילן וירק ,וכן הדין בכל
מקום שנודע מכבוש שני ,או שנודע מכבוש
ראשון לחוד כל אחד לפי משפטו”.
בדבריו הוא מציין במפורש ,את ההבדל
בין מה שהיה צריך להיות מעיקר הדין
בחלק מהגידולים שבתחום עולי מצרים,

שהיה מקום לפטור אותם לגמרי מהפרשה,
לבין המנהג הנהוג שם למעשה; להפריש
תרומות ומעשרות מכל הגידולים בכל
מקרה ,כשהחילוק הוא רק בנוגע לברכה
שלפני ההפרשה .משום כך ,כיוון שהמנהג
הוא יסוד גדול בהלכה ,ובייחוד בהלכות
ברכות ,ובפנינו עדות על המנהג בארץ
ישראל המתאים עם הכלל של ספק ברכות
להקל  -הרי שכך יש לנהוג גם בימינו.
לפיכך; גידולי קרקע מכל המינים ,אשר
גדלים בתחום עולי בבל והם טבל ודאי,
יש להפריש מהם תרו”מ בברכה ,וכשהם
ספק טבל להפריש מהם בלא ברכה.
לעומת זאת פירות וירקות הגדלים בתחום
עולי מצרים  -יש להפריש מהם ללא
ברכה ,גם כשידוע לנו שלא הופרשו מהם
תרומות ומעשרות קודם לכן (טבל ודאי).
אולם כשמפרישים תרו”מ מדגן (תבואה)
תירוש (יין) ויצהר (שמן) מטבל ודאי ,יש
לברך לפני ההפרשה בכל אזורי הארץ -
אף בתחום עולי מצרים.
כמו כן ,גם גידולים מן המקומות
המסופקים אם הם בתחום עולי מצרים
או עולי בבל ,יש להפריש מהם תרומות
ומעשרות בלא ברכה  -מחמת הספק,
כמו ביבולים שגדלו בתחום שהוא בוודאי
מוגדר כתחום עולי מצרים# .
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תפילה ב'גוף ראשון'  -בנוסח נחשון
נחשון לים לדרשה על נזיפת ה' במשה "מה
תצעק אלי" ,ובכך שמה היא כביכול בפי
ריבון העולמים את התביעה האומרת :לא
תפילה תועיל בשעה זו אלא מעשים טובים.
ואולי ניתן לבנות על יסוד דברי "אור
החיים" נדבך נוסף :משה רבנו סבור לפי תומו
כי הישועה תבוא רק ב'אתערותא דלעילא',
ויש לצפות לה באופן פסיבי כדבריו לעם" :ה'
ילחם לכם ואתם תחרישון" .במצב זה יכולה
ההשתדלות האנושית לבוא לידי ביטוי רק
בתפילת הלב ובביטוי שפתיים ,ועל כן עומד
משה ומאריך בתפילה .אך הקב"ה  -דעתו
שונה ,והוא מלמד את משה שהתפילה עצמה
לא רק בפה כוחה אלא גם בידיים וברגליים,
ועליה לבוא לידי ביטוי בשעה זו גם ב'שפת
הגוף' ,בחינת "כל עצמותי תאמרנה"...
(תהילים ל' ,י') .לאור הדרכה זו ,מקיפה
התפילה את כל גילויי החיים ,שהרי אין היא
אלא גילוי רצון תחתון המעורר רחמי עליון.
ולפיכך" :חייל יהודי מתפלל ברובה" ,כדברי
אורי צבי גרינברג ,ומתיישב יהודי  -מתפלל
בטרקטור ובמחרשה ,בבניין ובנטיעה .מפגין
יהודי  -מתפלל בשביתת ֶשבֶת ממושכת,
בדבקות ואמונה ,ואפילו חבר כנסת יכול
להתפלל מתוך השתדלות פוליטית מסורה
וכנה .מסירות נפשו של נחשון ,הקופץ
למים ,היא אפוא גופה תפילתו היוקדת,
והיא  -ודווקא היא  -התפילה הנדרשת
באותה שעה לפתוח שערי שמים.
והנה הגמרא במסכת סוטה ממשיכה
ואומרת :לפיכך זכה יהודה לעשות ממשלה
בישראל ,שנאמר" :היתה יהודה לקדשו
ישראל ממשלותיו" (תהילים קי"ד ,ג') .מה טעם
היתה יהודה לקדשו וישראל ממשלותיו
(שנתקדש יהודה למשול בישראל  -רש"י)?
משום ש"הים ראה וינס" (לאחר שנחשון קפץ
אליו) .כביכול מבקשת הגמרא לומר :רק מי
שיודע להתפלל במסירות נפש ולבקוע דרך
במים עזים כנחשון בן עמינדב ,הוא הראוי
להיות שליח ציבור לאומה ולהעמיד מלכות
וממשלה בישראל .לפיכך זכה נחשון שמסר
נפשו למען עם ישראל והתפלל למענם
ב'גוף ראשון' ,שיצא מצאצאיו דוד מלך
ישראל ,שלא היה עוד אדם כמותו מאז
ומעולם ,אשר ידע להתפלל בכל נימי נפשו:
גם בנבל וכינור וגם באבן ובקלע ,גם בלב
נשבר ונדכה וגם במלוכה ובממשלה  -וכל
הווייתו אמרה " -ואני תפילה"# .

המשך מעמ' השער

ולמול מי יצעק אם לא לה' אלוקיו? ואם
לצד שהרבה להתפלל (כדברי ר' אליעזר
במכילתא) ,הלא כל עוד שלא נענה מהעונה
בצר לו ,לא יירף מתפילה .ועוד קשה :מהו
זה שדיבר ה' למשה "דבר אל בני ישראל
ויסעו"? וכי לאן יסעו ,אם רודף מאחור
והים לפניהם? ואם הכוונה אחר שנבקע
הים ,אם כן היה לו לומר קודם "והרם את
מטך "...ואחר כך " -דבר אל בני ישראל
ויסעו"? ותשובתו מקורית ועמוקה :אכן
יבואר העניין על פי מאמרם ז"ל שישראל
היו נתונים בדין באותה שעה (לפי שקטרגה
עליהם מידת הדין :מה אלו עובדי עבודה
זרה אף אלו עובדי עבודה זרה) .ודבר ידוע
הוא כי כוח הרחמים נובע ממעשים טובים,
אשר יעשה האדם מלמטה ואז יוסיפו כוח
במידת הרחמים מלמעלה ,על כן אמר ה'
למשה תשובה ניצחת" :מה תצעק אלי?".
כי אין הדבר תלוי בידי כביכול ,הגם שאני
חפץ לעשות נס ,כיוון שהם אינם ראויים
ואין כוח ברחמים כנגד מידת הדין המונעת.
אבל" :דבר אל בני ישראל ויסעו"  -פירוש:
זאת העצה היעוצה להגביר צד החסד
והרחמים :דבר אל בני ישראל ויתעצמו בכל
לבם ,ויסעו אל הים קודם שיחלק ,ועל סמך
דבר זה יתגברו הרחמים ,ואז " -ואתה הרם
מטך על הים" ,כי גדול הביטחון והאמונה
להכריעם לטובה .ותמצא שכן היה ,והצדיק
הראשון הלא הוא נחשון בן עמינדב נכנס
עד גרונו ,ועדיין לא נבקע הים עד שאמר:
"באו מים עד נפש"  -כמאמרם ז"ל.
מסורת זו על נחשון בן עמינדב שקפץ
לים ,אינה  -על פי "אור החיים"  -רק
מסורת שבעל–פה (על פי מסכת סוטה ל"ו
ע"ב) ,אלא מעוגנת היא בלשון המקרא
המקדים את צו ה' "דבר אל בני ישראל
ויסעו" לבשורת "ואתה הרם מטך ...על הים
ובקעהו" ,ללמדך שקודם כל יש לקפוץ לים
ללא חשבון ,ורק אז יבקע הים .ולא עוד אלא
שאף שמו של נחשון בן עמינדב ,שאינו
מוזכר אמנם במפורש ,מתבקש לאור פירוש
זה ,שהרי השבט הצועד בראש שבטי י–ה
הוא שבט יהודה כמבואר בספר במדבר (י',
י"ד) ,ונשיא שבט יהודה ההולך לפני שבטו
הוא נחשון בן עמינדב .נמצא אפוא שהוא
הוא הצועד בראש כולם וקופץ ראשון אל
הים .אפשר שזוהי כוונת הגמרא במסכת
סוטה המצמידה את הדרשה על קפיצתו של
משפחת זוסמן
משפחת ליפשיץ
ועד מקומי עלי
תושבי שכונת נווה שיר
מתכבדים להזמינכם

מתוך חוברת "מעט מן האור" לשבת שירה תשס"ט

"גיבור בארץ יהיה זרעו דור ישרים יבורך"

להכנסת ספר תורה

17:30

שנכתב לעילוי נשמת גלעד זוסמן הי"ד

שנפל בקרב במלחמת לבנון השנייה
הספר נתרם על ידי הנדיבים
חיים וליסה ליפשיץ

18:00
18:30
19:00

הכנסת ספר התורה תתקיים ביום ראשון
אור לט"ו בשבט התשס"ט ()8.2.09
בשכונת נווה שיר בעלי
בהשתתפות רבנים ,אישי ציבור,
המשפחה ,התורמים ,והחברים
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יציאת ספר התוה מבית משפחת
זוסמן ,רח' הכינור  12בעלי -
בתהלוכה בשירה וריקודים
לבית הכנסת בנווה שיר
הכנסת ספר התורה
תפילת ערבית
סדר ט"ו בשבט
באולם 'משכן עלי'
נשמח בהשתתפותכם

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

את הפתרון 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.ilפתרון החידה מהשבוע שעבר :מגדל השעון בעכו  -מגדל
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, שבזמן שאין מלך,נראים הדברים...
כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע
 חוזרים אלה הזכויות,למצב הכללי של האומה
.של המשפטים ליד האומה בכללה
)' סימן קמד' טו, (שו"ת משפט כהן
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