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ספרים על דרשן שידע מ
רק דרשה אחת, דרשה 
בכל  קרח.  פרשת  על 
שעלה  פעם  בכל  השנה,  ימות 
בכוונה,  טבעתו  את  הפיל  לדרוש 
‘ממש   - אמר  חיפושים  כדי  ותוך 
כאילו בלעה אותה האדמה�, ומתוך 

כך התחיל לעסוק בענייני קרח...
נדמה כי בימינו אין צורך להפיל 
סוגיית  בין  לקשר  כדי  טבעת 
הנידונים  וההנהגה  המחלוקת 
הציבוריים  הקשיים  לבין  בפרשה, 
העומדים בפנינו. המצווה המסכמת 
כקרח  להיות  שלא  הפרשה,  את 
ועדתו, נצרכת היום בציבור הדתי–
בעבר.  פעם  מאי  יותר  אולי  לאומי 
התורה  לנו  הגדולה שמורה  החובה 
מוכרחה  במחלוקת  להחזיק  שלא 
בשעה  דווקא  לרגלינו  נר  להיות 

בשעה  וטלטלות,  זעזועים  של  זו 
בשלום  לדבר  אפשר  אי  כי  שנראה 

ובאחווה איש את רעהו. 
פרשתנו  דווקא  כן,  פי  על  אף 
העומדות  השאלות  את  מחדדת 
לפתחנו ומותירה אותן ללא מענה. 
האם אפשר באמת לקשר בין קורח 
אפשר  האם  ימינו?  לבין  ועדתו 
לדמות את ההנהגה של משה רבנו - 
שהוציא את ישראל ממצרים באותות 
הוריד  סיני,  להר  עלה  ובמופתים, 
את התורה ואשר עליו הכתוב מעיד 
 - לעולם"  יאמינו  בך  "וגם  ואומר 
לכל מנהיג אחר בעם ישראל? הלא 
לצרעתה  שגרמה  היא  כזו  השוואה 
של מרים שהשוותה את משה לשאר 
בית– שאין  בימינו  האם  הנביאים. 
דין מתכנס ואין מַלבנים את ההלכה 

מחלוקת והנהגה
לשם שמים

ישוב חמדת נוסד ה
לראשונה בשנת 

תשל"ט )1979(, 
כהיאחזות הנח"ל 

"יבוק", אשר הפכה 
לאחר זמן קצר לקיבוץ של השומר 
הצעיר והצופים. עקב תנאי המחיה 

הקשים במקום, ננטש הקיבוץ 
לאחר זמן קצר והועבר לצבא, אשר 

הפקיד את השמירה על המקום 
בידי גרעיני הנח"ל.  בשנת תשנ"ז 
)1997( הוחלט לאזרח מחדש את 

המקום בעזרת גרעין של תנועת 
אמנה, על מנת שהמקום לא יינטש, 
ולא "ייכבש" על ידי הבדואים החיים 
באזור. תנועת אמנה, שלחה למקום 

גרעין של תלמידי המכינה הקדם 
צבאית שבעלי. נוסף לתלמידים, 
עלתה לחמדת משפחת שטרית 

- כחלוצה - ושלושה חודשים לאחר 
מכן הוקמה ביישוב מכינה קדם 

צבאית עצמאית "חמדת יהודה".
לאט לאט עלו ליישוב משפחות 

נוספות שהחלו בבניית קהילה יציבה 
ותוססת. כיום מתגוררות ביישוב כ–30 

משפחות ובנוסף אליהם, לומדים 
במכינה הקדם צבאית כ–60 תלמידים. 

תושבי היישוב עוסקים במקצועות 
מגוונים: חינוך, ביטחון, הנדסה, 

מכונאות ולימודים. חלקם עובדים 
בחמדת והאחרים בבית שאן ויישובי 

הסביבה או צפונה יותר. אפיונה 
הייחודי של האוכלוסייה הוא גם במגוון 

הרחב של התושבים שגרים במקום. 
תושבי חמדת הגיעו ממקומות שונים 
בארץ; מהם יוצאי קיבוצים, יישובים, 

מושבים, ערים ועיירות פיתוח. הסגנון 

הדתי של התושבים  הוא מכל גווני 
הקשת הדתית ואף גילאי התושבים 

הבוגרים אינו אחיד ונע בין תחילת 
שנות העשרים ועד שנות הארבעים 
המוקדמות. אליהם מצטרפים כ–90 

ילדים מגיל 0 ועד תחילת התיכון.
בחמדת תמצא חינוך אישי ואוהב 

לילדיך
ביישוב פועל מעון לפעוטות, המחולק 

לשתי קבוצות. האחת לגילאי 
0-1.5 והשנייה לגילאי 1.5-3. במעון 
מתחנכים כ–30 ילדים בעזרתן של 6 

מטפלות מקצועיות ובליווי של מנהלת 
המעון, במבנים חדישים וציוד עשיר 

ומגוון. גן הילדים בישוב הנו רב גילאי, 
ובו צוות מסור של שתי גננות וסייעת.  

תלמידים בגילאי בית ספר יסודי, 
לומדים בבית הספר האזורי בקיבוץ 

שדה אליהו. 
בית ספר תיכון - תלמידי 

הבקעה בגילאי תיכון לומדים בתיכון 
בקיבוץ שדה אליהו, בישיבה התיכונית 

בבית שאן, באולפנית טבריה, 
ובפנימיות ברחבי הארץ. ילדי היישוב 

נהנים מחוגים מגוונים הכוללים: 
תלמוד תורה, אמנות, כדורגל, בישול 
סיירות ועוד )קיימת אפשרות לצאת 

לחוגי המתנ"ס ביישובים הסמוכים 
בהסעות(. ביישוב פועל סניף בני 

עקיבא וכן קיימת פעילות נוספת 
לילדים ולנוער בארגון התנועה וועדת 

חינוך.
ביישוב, כאמור, פועלת גם מכינה קדם 

צבאית. חלק מהתושבים מלמדים 
במכינה ועורכים פעילויות משותפות 
עם היישוב. ישנן הסעות לסטודנטים 
כל יום לאריאל ואוטובוסים לירושלים 

ולמכללת צמח.
דת בחמדת

ביישוב פועל בית כנסת 
מרכזי שמשרת את העדות השונות. 

מנין נוסף מתקיים בביהמ"ד במכינה 
ביישוב. בימים נוראים ישנם מניינים 

נפרדים לאשכנזים ולספרדים. 
שיעורים קבועים מתקיימים  לגברים 

ולנשים ובנוסף מתקיימת מדרשת 
ערב לנשים אחת לשבוע. ביישוב קיים 
מקווה לנשים וכלים. הקהילה בחמדת 

נמצאת בתהליך של בחירת רב שיגור 
ביישוב וייתן מענה לתושבים בתחומי 

הדת והקהילה.

החיים פ "אור  של  ירושו 
כפירוש  התפרסם  הקדוש" 
מלבד  אשר  ורב–גוני  עשיר 
חתירתו להגעה לפשט הכתוב, תיבל 
את פירושיו בניתוחים פסיכולוגיים 
של  ביאורים  בתורה,  הדמויות  של 
ותוכחה,  מוסר  דברי  חז"ל,  מאמרי 
ומתן  ומשא  גימטריות  רמזים, 
התלמוד  מן  הלכתיות  בסוגיות 

ומדרשי הלכה. 
במרוקו  נולד  עטר  בן  חיים  רבי 
ונפטר   ,1696 בשנת  סאלי  בעיר 
.1743 תק"ג  תמוז  ט"ו   בירושלים 
מסופר על רבי חיים בן עטר שהיה, 
מתנהג בענווה ועיקר עבודתו הייתה 
בתורה, בחסידות ובסגופים עד כדי 

תענית רצופה של יומיים ושלושה.
בתו  את  לאישה  נשא   18 בגיל 
דודו  בן  עטר,  בן  משה  הנגיד  של 
של אביו, ובהיותו סמוך על שולחנו 
ואז  בתורה  לעסוק  המשיך  העשיר 
כנראה נצנץ במוחו הרעיון להתחיל 

בכתיבת פירוש לתורה.

של גדולי ישראל חיבת הארץ

רבי חיים בן עטר - ה"אור החיים הקדוש"

 עם כל חסידותו וענוותנותו לא נמנע 
מלהתווכח עם רבנים גדולים שקדמו לו 
"רוה"ק  כמו  בביטויים  משתמש  והיה 

הופיעה בבית מדרשנו". 
חיים  רבי  הוכרח   1740 שנת  לפני 
רדיפות  בגלל  מארצו  לצאת  עטר  בן 
שונות  בערים  שהה  ובדרכו  שנרדף, 
תומכים  מצא  שם  בליוורנו.  ובייחוד 
ומעריצים מעשירי העיר אשר בעזרתם 
בידו  סייעו  וגם  מספריו,  כמה  הדפיס 
 להקים ישיבת ‘כנסת ישראל' בירושלים. 
לירושלים  עטר  בן  חיים  רבי  כשהגיע 
לפניו  למדו  שבה  ישיבה  יסד   )1742(
15 חכמים ושם חיבר את ספרו "ראשון 

לציון". 
רבי חיים בן עטר היה ידוע בחיבתו 
שתעיד  כפי  ישראל  לארץ  הגדולה 
תוכחתו בספר ויקרא )כה,כה( על הפסוק 
ֵמֲאֻחּזָתֹו–ּוָבא  ּוָמכַר  ָאִחיָך,  "ִּכי–יָמּוְך 
ִמְמַּכר  ֵאת  וְגַָאל,  ֵאָליו,  הַָּקֹרב  ֹגֲאלֹו, 

ָאִחיו". 
עניין  תרמוז  זו  "פרשה  פירש:  וכך 
כי העיקר  ליושבי תבל...  והערה  גדול 

מאחוזתו  ומכר  ואמר  בתחתונים,  תלוי 
העדות  משכן   - המשכן  על  וירצה 
השרה  שבו  יתברך  אחוזתו  הוא  אשר 
ביד  הבית  נמכר  ובעוונותינו  שכינתו 
גאולתו  כי  הכתוב  והודיע  האומות... 
היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לה כי 
האדון ב"ה קרא לצדיקים אח כביכול... 
והגאולה תהיה בהעיר לבות בני אדם 
חוץ  כי תשבו  לכם  ויאמר להם הטוב 
יערב  ומה  אביכם,  שולחן  על  גולים 
החברה  זולת  בעולם  החיים  לכם 
העליונה אשר הייתם סמוכים לשולחן 
אביכם וימאיס בעיניו תאוות הנדמים 
בארץ  ]שיש  הרוחני  בחשק  ויעירם 

למצוא  נוכל  תורה  של  דרכה  ואת 
שפה אחת ודברים אחדים?

אין ספק שאנו רחוקים מאד מקרח 
ועדתו מפני שרחוקים אנחנו ממשה 
צריכים  נראה שאנו  והנהגתו.  רבנו 
אחרת, שעתידה,  ללמוד ממחלוקת 
שמיים,  לשם  לכוון  נזכה  אם 
המביאה  כמחלוקת  בנו  להתקיים 
הפרייה וריבוי תורה - מחלוקת הלל 

ושמאי. 
הלל  בישראל  בנו  בתים  שני 
המחלוקת  נתרבתה  שמשם  ושמאי 
בישראל עד ש"חברו עליו תלמידי 
שמאי הזקן" על הלל בהיותו בעזרה, 
מפני אי הסכמה בדבר הסמיכה על 
כ.(.  ביצה  )עיין  ביום–טוב  הקרבן 
ואף על פי כן לא נמנעו מלהתחתן 
אלו באלו, ומצאו את הדרך להכרעה 
הלכתית ויצירת הנהגה - גם בשעה 

כל  שימשו  לא  כבר  שהתלמידים 
הייתה  מנהיגותם  אם  וגם  צרכם, 

‘רכה' יותר מזו של משה רבנו. 
בדרך זו אנו צריכים לצעוד צעד 
לשם– לכוון  כולנו  להשתדל  נוסף 
דעותינו  על  להיאבק  ואף  שמים, 
לשם שמים. לקיים ולהכיל את כל 
שמים,  לשם  המכוונים  הצדדים 
ולהעמיד  באלו  אלו  אותם  לחתן 
גדולי  של  ‘רכה'  הנהגה  בראשם 
שאלו  מחד  לומר  עלינו  רבותינו. 
ומאידך  חיים  אלוקים  דברי  ואלו 
הדור  לגדולי  נמסרה  שההלכה 

המובהקים והידועים. 
אליו  אחד  כאיש  לפנות  עלינו 
שינהלנו  תחינתנו  ולהפיל  יתברך, 
על מי מנוחות וינחנו במעגלי צדק 
למען שמו. לזכות שלא להיות כקרח 
ועדתו אלא כהלל ושמאי אשר בנו 

שניהם את בית ישראל. �

חי  כל  נפש  לבעל  נרגש  גם  הקודש[ 
יגאל  ובזה  מעשיהם  ייטיבו  אשר  עד 
ה� ממכרו ועל זה עתידין ליתן את כל 
אדוני הארץ גדולי ישראל ומהם יבקש 

ה� עלבון הבית האהוב."
עטר  בן  חיים  לרבי  יצא  בירושלים 
שם של גדול בין התלמודיים והחסידים, 
ואף ברוסיה ובפולין העריצו את שמו. 
הוא לא האריך ימים, ונפטר בירושלים 
נקבר  הוא  אחריו.  זרע  להניח  מבלי 
בשיפולי הר הזיתים יחד עם שתי נשיו, 
האשכנזים  לעדת  עברה  שלו  והישיבה 

בירושלים. �

מחלוקת והנהגה לשם שמים

מבצע חסר תקדים
ביישוב חמדת שבבקעת הירדן:

בית אחרון על שטח של 750 
מ"ר במחיר מדהים של 40,000$ 

בלבד. הזדמנות חד–פעמית 
לאנשים עם חלום שרוצים 

לבנות את ביתם בקהילה דתית 
איכותית.

התקשרו עכשיו לתמר:
050-7451855 ,02-9400104 

מבט להתיישבות יישוב חמדת � בקעת הירדן

לפי	המסורת,	א'	בתמוז	הוא	

יום	הולדתו	ופטירתו	של	יוסף	

הצדיק.

בלשון	חז"ל	נתייחד	התואר	"צדיק"	

דוקא	ליוסף,	מכל	הדמויות	בתנ"ך.	

זאת	בזכות	עמידתו	בניסיון	והיותו	

דוגמא	ומופת	לכיבוש	היצר.	לפי	

חז"ל,	העמידה	בניסיון	נזקפת	לזכות	

העובדה	שיוסף	מצליח	לזכור	את	

מקורו	ושורשו,	"דמות	דיוקנו	של	

אאביו",	ואינו	"שוכח	את	עצמו"	בשקי–

עה	בתאוות	החטא.

אותו	יוסף	הצדיק	מייצג	באופן	

מיוחד	גם	את	הקשר	לארץ	ישראל.	

לאחר	מותו,	משמשות	עצמותיו	

ככפיקדון	בידי	ישראל	המצווים	לה–

עלותו	ארצה,	"פקד	יפקד	אלקים	

אתכם	והעליתם	את	עצמותיי	מזה	

אתכם"	)בראשית	נ,	כה(.	כך	מנחיל	

יוסף	לכל	ישראל	את	הזיכרון	שהוא	

נושא,	זיכרון	ההופך	למפתח	הגאולה	

"פקד	יפקד..",	וכך	הולך	ארונו	של	

יוסף	בראש	המסע	הגדול	אל	הארץ	

המובטחת.

קבורת	יוסף	בעיר	שכם	חותמת	

את	ספר	יהושע,	ספר	ההתנחלות	

בארץ,	"ואת	עצמות	יוסף	אשר	העלו	

בני	ישראל	ממצרים	קברו	בשכם,	

בחלקת	השדה	אשר	קנה	יעקב...	ויהיו	

לבני	יוסף	לנחלה"	)יהושוע	כד,	לב(.	

ומדוע	בשכם?	"משכם	גנבוהו	ולשכם	

נחזיר	אבדתו"	)סוטה	יג(.	להגיע	אל	

ההנחלה	בארץ	ישראל	משמעותה	לה–

ששיב	את	האבדה	לבעליה.	"יוסף	שהו–

דה	בארצו,	שגם	בבית–הסוהר	טרח	

לציין	'כי	גנב	גונבתי	מארץ	העברים'	

נקבר	בארצו"	)דב"ר	ב,ח(,	וכל	הדבק	

במידתו	של	יוסף	זוכה	לחזור	לארצו,	

גם	אם	יארכו	נדודיו.

תכונת	הזיכרון	של	יוסף	הצדיק	

מאפשרת	לו	לעסוק	בתחומים	רבים	

ורחוקים	ובד–בבד	לשמור	על	מתח	

גבוה	המחכה	להזדמנות	הראשונה	

שתבוא	לידיו	כדי	להשיב	את	האבדה	

וולהגשים	את	החלומות	הגדולים	עלי–

הם	הוא	מופקד.	הדעת	מכוונת	היטב	

אל	המקום	בו	צריך	להשפיע,	כקשת	

מתוחה	ביד	אומן	"ותשב	באיתן	

קשתו",	ובו–ברגע	שתתייצב	המטרה	

ששוב	מול	העיניים,	ישתחרר	החץ	היי–

שר	אל	המטרה.

מכאן	פתח	לטעום	גם	מסגולת	

ההמקום	בו	נטמן	יוסף,	שכם	עיר	הב–

רית.	העיר	שאינה	נותנת	לנו	לשכוח	

את	הקשר	שלנו	אל	הארץ.	כאן	נודע	

לאברהם	אבינו	על	מתנת	הארץ,	כאן	

נעץ	יעקב	אבינו	את	היתד	בחזרתו	

מן	הנכר,	לכאן	הגיעו	הבנים	בראשית	

כיבוש	הארץ,	להזכיר	ולהזכר	לשם	

מה	באנו	לארץ	הזאת,	לשמור	את	

ברית	ה'.

והיום	הזה,	לא	נשכח	את	קבר	יוסף	

שהופקר	בשנת	תשס"א,	והמחולל	יום	

יום	בידי	הערבים.	נזכור	-	ונחזור.	�

המשך בעמ' האחרון

המשך מעמ' השער

ן למועצה אזורית שומרו
ולמועצה אזורית מטה בנימין

דרוש/ה רכז/ת ועדה חקלאית

תיאור תפקיד

טיפול קידום וריכוז החקלאות באזור שומרון ובנימין  �

דרישות התפקיד

בעל השכלה גבוהה, עדיפות לבעל תואר בוגר של הפקולטה   �
לחקלאות ברחובות, או בעל תואר הנדסאי/טכנאי   

בחקלאות  

נסיון מוכח של 3 שנים לפחות בתחום  �
יחסי אנוש טובים, יכולת התנסחות טובה  �

הערות נוספות

עדיפות גבוהה תינתן למועמד המתגורר בתחומי   �
המועצה האזורית שומרון או המועצה האזורית מטה בנימין  

ההתקשרות תיעשה על-ידי חוזה מיוחד  �

מועמדות וקורות חיים יש להגיש למשרדי החטיבה להתיישבות בדואר, לכתובת 
הרשומה מטה, עבור מכרז, לגב' סהר מרים, עד תאריך 16/7/06  שעה 10.00.

כתובת: א.ת. שער בנימין ד.נ. מזרח בנימין מיקוד: 90624
טל’: 02-6204583 — 02-6204586

מועצה אזורית שומרון החטיבה להתיישבות מועצה אזורית מטה בנימין

לאחר התפילה יציאה לסובב שערים סביב הר הבית, מקום המקדש

בית הכנסת ע"ש האור החיים הקדוש
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לאחר	הגירוש	בקיץ	האחרון	

עוסקת	קבוצה	של	רבנים,	

אישי	ציבור	ונציגים	של	

מועצת	יש"ע	בניסוח	

עקרונות	יסוד	שנועדו	לגבש	

את	תפיסת	העולם	האמונית	

אידיאולוגית	בעת	הזאת.	

במדור	זה	נברר	את	עמדתנו	

ועקרונותינו	ביחס	למאבקנו	

על	שלמות	העם	והארץ.	

בכל	שבוע	נלבן	בע"ה	נושא	

אחד	לעומקו	תוך	ראיית	

מכלול	הדברים.	נשמח	לקבל	

את	תגובות	הציבור,	הערות	

והארות	למסמך	המתגבש.

עקרונות
� מדינת	ישראל	ראשית	

צמיחת	גאולתנו,	היא	המממשת	

את	הריבונות	היהודית	בארץ	

ושאיפתנו	שתממש	את	ערכי	

התורה.	אין	אנו	משלימים	עם	

חולשותיה	ונאבק	שמוסדותיה	

ימלאו	את	ייעודם	

� ההתיישבות	היא	מצוות	
עשה	פרטית	וכללית	והיא	המסד	

לריבונותנו	על	הארץ	ולמימוש	

תהליך	הגאולה

� מתיישבי	יש"ע	הם	שלוחי	
העם,	החלוצים	העוברים	לפני	

המחנה.

� אנו	חלק	מהעם	אהבתנו	
לכלל	ולפרט	אינה	מותנית	

וחובתנו	לשמור	על	שלמותו,	

להשתלב	בחברה	ולהשפיע.

� גירוש	יהודים	מנחלתם	
ומסירתם	לאויב	הוא	פשע	נורא	

והחלטה	לא	לגיטימית.	

� תפקידו	של	צה"ל	-	מלחמת	
מצווה	להורשת	הארץ	והענקת	

ביטחון	לתושביה.

חובתנו	להתגייס	לצבא.	

אל	לה	לממשלת	ישראל	לפגוע	

בצה"ל	ובתפקידו	ולהשתמש	

בצבא	לגירוש	יהודים	חלילה.

� חובתנו	להיאבק	במטרה	
לבטל,	לצמצם,	לעכב	ולשבש	את	

תוכנית	הגירוש.

� היעד	-	שחיקת	התמיכה	
הפוליטית	והציבורית	בתוכנית	

הגירוש.	

� בעת	מאבק	בשטח	
)במאחזים	או	יישובים(	יתנהל	

מאבק	נחוש	ותקיף	להיאחז	

בגופנו	באדמתנו	תוך	הימנעות	

מאלימות	חלילה.	

� חובתנו	לפעול	לשינוי	
ארוך–טווח	של	התודעה	בחברה	

הישראלית	לתמיכה	בשלמות	

הארץ	ובצביונה	היהודי.	�

חברי מועצת יש"ע ערכו בשבוע שעבר 
מוכת  שדרות  בעיירה  הזדהות  ביקור 
הקסאמים, וסיירו במוקדי נפילות הקאסם 
ובמאהל שובתי הרעב בעיר. שובתי הרעב 
ספק  כל  אין  כי  המועצה  לנציגי  אמרו 
עזה הרעה את המצב  שהבריחה מרצועת 
רואים  הם  וכי  המערבי,  בנגב  הביטחוני 
קשר ברור בין היעדר הנוכחות הישראלית 
על  הטילים  מתקפת  לבין  קטיף  בגוש 
של  ידיו  את  חיזקו  המועצה  חברי  העיר. 
עמו  בפגישתם  מויאל,  אלי  העיר,  ראש 
רוח  אורך  לשדר  להמשיך  ממנו  וביקשו 
ועוצמה למרות המצב הקשה והזמינו את 
ביישובי  ונופש  כיף  לימי  שדרות  ילדי 

יש"ע �

ראשי  בין  ראשונה  עבודה  פגישת 
פרץ  עמיר  הביטחון  לשר  יש"ע  מועצת 
הצדדים.  שני  על–ידי  כעניינית  סוכמה 
השוטף  הביטחון  ענייני  נדונו  בפגישה 

וסוגיית המאחזים.
הצדדים סיכמו את הפגישה כעניינית, 
בין  הידברות  מסלול  המשך  על  והוחלט 
במכלול  הביטחון  למשרד  יש"ע  ראשי 
השוטף  הביטחון  ההתיישבות,  נושאי 

ועתיד המאחזים. 
שפרץ  כך  על  עמדו  יש"ע  במועצת 
ויבחן את העובדות לגבי המאחזים  ישוב 
לפנות  פרץ  מתכוון  אותם  גבוה,  בחיכוך 
גורמי  של  טענות  בעקבות  מיידי  באופן 
כביכול  היוצאת  אלימות  על  שמאל 
פלשתינים  כלפי  מאחזים  אותם  מקרב 
תושבי האזור. "חלק גדול מהטענות הינן 
במציאות",  בסיס  להן  שאין  הכפשות 
הבהירו במועצת יש"ע לשר, "וגם אם יש 
מי שעבר על החוק, יש לטפל בו במסגרת 
ענישה  במסגרת  ולא  המקובלת  האכיפה 
קולקטיבית של עקירת היישוב כולו". �

שומרים	על	
הביטחון

על  לשמירה  ההיערכות  במסגרת 
יש"ע עם  נפגשו חברי מועצת  המאחזים, 
מועצת  מאחזים.  לענייני  השרים  ועדת 
מקיף  תחקיר  בוועדה  הציגה  יש"ע 
מרבית  של  התקף  החוקי  מעמדם  על 

המאחזים.
"המאבק על עתיד המאחזים הוא מורכב 
הסברתית,  משפטית,  היערכות  וכולל 
ניסיונות  וגם  בשטח,  למאבק  היערכות 
אחים  מלחמת  ומניעת  המאחזים  להצלת 
באמצעות עבודה מול הדרגים הפוליטיים, 
אבנר  יש"ע,  מועצת  מנכ"ל  הסביר  כך 
שמעוני, את המהלכים המתקיימים בימים 
יישובים  עשרות  עקירת  למניעת  אלו 

נלחמים	על	עתיד	המאחזים

שדרות:	ההתנתקות	

מתפוצצת	לנו	

בפנים	מדי	יום

ברחבי יהודה ושומרון.
חברי  הגיעו  אלו,  מהלכים  במסגרת 
לענייני  השרים  לוועדת  יש"ע  מועצת 
חיים  המשפטים  שר  בראשות  מאחזים 
רמון, והציגו בפני הוועדה תחקיר מקיף בו 
מרוכזות הטענות וההוכחות לגבי מעמדם 

החוקי והמאושר של מרבית המאחזים.
התחקיר מערער על נקודות המוצא של 
ומציג  ששון  טליה  של  המאחזים  דו"ח 
תמונה שונה ממצג השווא שנמסר לציבור 
החומר  לפי  המאחזים.  לחוקיות  באשר 
החדש שנחשף בוועדה, מרבית המאחזים 
ממשלות  עם  משותפת  ביוזמה  הוקמו 

ישראל והוכרו על ידי הרשויות.
כוללים של  נתונים  לשרים  הוצגו  עוד 
היקפי הבנייה הבלתי חוקית במגזר הערבי 
והבדואי, וכן בנייה לא חוקית בתל–אביב, 
ובמקומות  שפיים  געש,  כמו  בקיבוצים 

נוספים במרכז הארץ.  �

חדשות ישע

ממשלת	
ישראל	

נגד	עצמה
התיישבות	בארץ	ישראל	בכלל	

וביש"ע	בפרט,	היא מצוות עשה 

של כלל ישראל ושל כל יהודי ויהודי 
כיחיד. אנו מצווים לרשת את הארץ, 

לקבוע בה את ריבונותנו ולהפריח את 
שממותיה כמו שכתב הרמב"ן בספר 

המצוות: ‘שנצטוינו לרשת הארץ 
אשר נתן ה' ית' לאבותינו ולא נעזבנה 

ביד זולתנו מן האומות או לשממה". 
ההתיישבות הינה המסד לריבונות על 
הארץ וההתיישבות ביש"ע מעצימה 

את החיוב בגלל הקושי שבקיומה 
ובגלל השאיפות לחסלה ולהסגיר את 

לב הארץ לאויבי ישראל.
סימן	נתן	לנו	הנביא	לדעת	מתי	

מגיע	זמן	הגאולה	ומה	מקרב	

את	בואה."ואתם הרי ישראל ַענְְפכֶם 

ִּתֵּתנּו ּוֶפְריְכֶם תשאו לעמי ישראל כי 
קרבו לבוא" )יחזקאל ל"ו, ח'(. הבנייה 

הנטיעה ושמירת שגרת החיים 
בהתיישבות הם הסימן לבוא הגאולה 

והם מחולליה. 
האחיזה	בכל	חבלי	ארץ	האבות	

ובמיוחד	ביהודה	ושומרון	שהם	

לב	הארץ	וערש	ההיסטוריה	

היהודית היא הביטוי העמוק ביותר 

לזכותנו התנ"כית וההיסטורית על 
הארץ, בבחינת ‘אין ציונות בלי ציון'. 
היא גם התשובה המוסרית היחידה 
למערערים על זכות קיום המדינה 

היהודית מבית )מדינת ‘כל אזרחיה'( 
ומחוץ )חמאס, אירן ואינטלקטואלים 

במערב(. עצם קיומה של ההתיישבות 
בכל מרחבי יש"ע באזורים הפתוחים 

או בתוככי עיר האבות חברון מורה 
על אמיתת אמונתנו כי ארץ ישראל 

ניתנה לעם ישראל ע"י בורא עולם - 
"כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך 

אתננה ולזרעך עד עולם.")בראשית 
יג,טו(

ההתיישבות	והאחיזה	ביש"ע	

הינן	חיוניות	ביטחונית	

ואסטרטגית בבחינת "עזרת ישראל 

מיד צר". ההתיישבות היא הדרך 
היחידה לשמור על גבולות ברי–הגנה 

לאורך זמן )נגד החזית המזרחית ונגד 
חזית הטרור( ומשמשת כמחסום 
המשמעותי ביותר בדרך להקמת 

מדינה פלשתינית - חמאסית בלבה 
של ארץ ישראל תוך סיכון קיומי 

למדינה כולה. פגיעה בהתיישבות 
תיתן פרס לטרור ותעצים את כוחם 
של החפצים בחיסולה של ישראל. �

1,650 נושא השבוע: ההתיישבות קטיף  מגוש  גורשו  האחרון  בקיץ 

היום  מסדר  שירדו  למרות  משפחות. 

התקשורתי והפוליטי ממשיכים המגורשים 

להיאבק על זכויותיהם הבסיסיות ביותר. 

הגירוש  אחרי  העיקרית  הבעיה  כידוע, 
לאלפי  דיור  פתרונות  מציאת  הייתה 
ביתם  את  באחת  שאיבדו  התושבים 
ובמקביל פורקה הקהילה שהקימו וטיפחו.

ממשיכות  מהמשפחות   1,295 כיום, 
הקהילות  שלהן.  בקהילות  יחד  לגור 
והנושא  ועצמאי  שוטף  לתפקוד  חזרו 
סדר  על  בולט  באופן  עלה  הקהילתי 
היום למרות שהקהילות נדרשות לתפקד 
אותן  מתוך  ומשאבים.  תקציבים  בחוסר 
משפחות שממשיכות לחיות עם הקהילה 
שלהן, 113 משפחות גרות עדיין במגורים 
בתי  אוהלים,   - קשים  בתנאים  ארעיים 
הארחה ובתי מלון. בנוסף 250 משפחות 

גרות בפזורה.
עד היום כ–10 חודשים לאחר הגירוש, 
נמצאים רוב המגורשים במצב של חוסר 
בכל  כמעט  הקבע.  בתי  לגבי  ודאות 
המקומות אין סיכום סופי לגבי המיקום 

לבניית הקבע.
המשפחות  מרבית  הפרסומים,  למרות 

הגירשת	וגם	הפקרת?
כלל  קיבלו  לא  מ–50%  למעלה   -

מקדמות או כספי פיצויים.
תעסוקה

מובטלים  כ–1,350  רשומים  כיום 
מקרב תושבי גוש קטיף )בפועל לא כולם 
מתוך  משפחות   38 רק  עבודה(.  דורשי 
שעסקו  הגוש  מתושבי   )17.2%(  220
בחקלאות המשיכו לעבוד בתחום לאחר 
שאיבדו את השווקים, הקניינים וצינורות 
 700 מתוך   150 רק  בחו"ל.  השיווק 

)21.4%( עסקים נפתחו מחדש.
חינוך 

פער לימודי של שנה נוצר בין תלמידי 
הנובע  גוש קטיף לתלמידי שאר הארץ, 
ללא  חודשים   4 ועוד  המאבק  משנת 
מסגרת לימודית ראויה, עקב ההיערכות 
במקומות  המגורשים  בקליטת  האיטית 

הזמניים.
בכיתות  נוער  בני  כ–1,000  כיום 
לימוד.  מוסדות  ב–94  פזורים  ט�–יב� 
וידוע  לומדים  אינם  נוער  בני  חמישים 
כ–50–100  של  סמויה  נשירה  על  גם 
אינם  אך  במסגרת  שרשומים  נוער  בני 
הנוער  בקרב  הפעילות  בפועל.  מגיעים 

ממומנת בעיקר מכספי תרומות. �

אחת	השיטות	הידועות	להשרשת	
השקר	היא	לחזור	עליו	פעמים	רבות	
עד	שנראה	כאילו	השקר	הוא	האמת	
בולטת	 דוגמא	 שקר.	 היא	 והאמת	
הם	 שהמאחזים	 הקביעה	 היא	 לכך	
ע"י	 מורשים	 ובלתי	 חוקיים	 בלתי	
האמת	 אך	 	- ישראל	 ממשלות	

שונה	לגמרי.
ראשית,	כל	המתנגדים	"למאחזים	

הבלתי	מורשים"	מתנגדים	גם	

למאחזים	החוקיים,	אך	הדרך	הקלה	

ביותר	להתנכל	להתיישבות	היא	

ההאשמה	הגורסת	שהמאחזים	אינם	

חוקיים	ואינם	מורשים	והמתנחלים	

הם	פורעי	חוק	ומכאן	הדרך	סלולה	

למשחית	להשחית.

שנית,	הקמת	המאחזים	אינה	

גחמה	פרטית	של	קומץ	מתנחלים.	

חשוב	לזכור	כי	את	המאחזים	

הקימו	ממשלות	ישראל	לדורותיהם	

בשותפות	אמיצה	עם	המתנחלים.	

הממשלה	סייעה	בבניית	בתים	

ותשתיות,	בחיבורי	חשמל	ומים,	

בסלילת	כבישים	ועוד.	את	כל	

הדברים	האלו	קומץ	פורעי	חוק	

לא	עשו	ואינם	מסוגלים	לעשות,	

רק	למדינה	בדחיפה	וסיוע	של	

ההתיישבות	יש	את	הכוח	והיכולת.	

אמנם,	לא	תמיד	התנהלה	הקמת	

המאחזים	לפי	הספר,	אך	אלו	היו	

"כללי	המשחק"	באותם	הימים	אצלנו	

ובמדינה	כולה..	

ישנם	עשרות	יישובים	ברחבי	הארץ	

הבנויים	כבר	עשרות	שנים	אך	את	

אישורי	התכנון	והכשרתם	החוקית	

השלימו	רק	בשנים	האחרונות.	

חמור	מכך	-	ע"פ	דו"ח	משרד	הפנים	

קיימים	30,444	מקבצי	בניה	ערבית	

בלתי	חוקית.	דו"ח	מבקר	המדינה	

סוקר	אלפי	הפרות	בניה	בעשרות	

רשויות	ברחבי	הארץ	הפועלות	שלא	

כדין.	אך	במציאות,	את	החוק	משום	

מה	ממצים	רק	עם	המתנחלים.	

מה	היתה	תפיסת	המדינה	
בבניית	המאחזים	?	

אנו	מאמינים	שחובתנו	וזכותנו	

לבנות	ולנטוע	בכל	מקום	בארץ	

ישראל,	אך	גם	מי	שלא	חי	בתודעה	

זו	הבין	שלמאחזים	חשיבות	רבה	

בשלושה	תחומים:	

ביטחון	היישובים	הקיימים,	צירי	

התנועה	ועורקי	החיים	של	היישובים.

יצירת	רצף	התיישבותי	וחיזוק	גושי	

ההתיישבות.

שמירת	אדמות,	הן	אדמות	

היישובים	והן	אדמות	מדינה	הנגזלות	

מדי	יום	ע"י	הערבים.

אז	למה	להרוס?	
מי	שרוצה	לפנות	מאחזים	לא	

שלטון	החוק	מניע	אותו,	מטרתו	

החלשת	ההתיישבות	כשלב	לקראת	

גירוש	היהודים	מיש"ע	ומסירת	

השטח	לידי	האויב.	דומה	כי	בשנים	

האחרונות	הפכו	ממשלות	ישראל	

את	המאחזים	ל"שעיר	לעזאזל"	שיש	

להכותו	ובכך	הם	מקווים	לזכות	

באהדת	התקשורת,	להפגין	נחישות	

שלטונית	ואולי	אף	לשאת	חן	בעיני	

האמריקאים.

אז	מה	עושים?
בימים	אלו	אנו	במועצת	יש"ע	

פועלים	במישור	המשפטי	ובמישור	

הפוליטי	על	מנת	למנוע	בכל	מקום	

שניתן	את	הכוונה	להרוס	ולפגוע	

במאחזים.	חובתנו	לפעול	בשלב	זה	

לנסות	להעביר	את	רוע	הגזירה	של	

עקירת	המאחזים	או	את	חלקה.	אנו	

מציגים	בפני	הגורמים	המתאמים	

את	העובדות,	האישורים	והסיכומים	

שהושגו	בעבר	בנושא	המאחזים,	

ועושים	כל	מאמץ	לשכנע	ולהציל	

את	כל	מה	שניתן.	אך	לצערנו	לא	

מן	הנמנע	שמאמצינו	לא	יצליחו	

וגזירת	הגירוש	וההרס	תגיע	לפתחנו.	

אם	ייכפה	עלינו,	נצא	למערכה	

להגנה	על	ההתיישבות,	כדי	להגן	

בגופנו	על	היישובים	והמאחזים.	

ננהל	מאבק	עיקש	נחוש	ותקיף	עם	

הקפדה	על	גבולות	ברורים	השוללים	

אלימות	פיזית	או	מילולית.	גם	אם	

ההשפעה	אינה	מיידית	ובאותו	

מקום	בו	נאבקים	אי–אפשר	לנצח,	

עצם	המאבק	עשוי	להשפיע	בצורה	

דרמטית	על	תוכניות	הגירוש	

העתידיות,	ואף	זו	חובתנו	בעת	

הזאת.	�

שאלת השבוע: מה חשוב יותר בגיל זה? 
התנדבות והירתמות לאידיאלים נשגבים - 

או לימוד והתמלאות בתורה? מה צריך להיות 
היחס בין מבחני הבגרות, שהופכים זניחים, אל מול 

מאבק חשוב והיסטורי על ארץ ישראל?

אל מול דיוני ההלכה ומחלוקות הרבנים בהלכות ציבור, 

עומד	הנוער	הכתום	וסימני	שאלה	וקריאה	משמשים	

בו	בערבוביה.	לעיתים קרובות הוא נדרש להכריע לבדו 

בשאלות שגם גדולי ישראל מתחבטים בהם שוב ושוב. 

מדור	זה	מיועד	לבני	הנוער	ובו	יושמע	קולם	ועמדתם	
בסוגיות	שעומדות	בפניהם	אל	מול	המציאות	המורכבת	

שבה	אנו	חיים.

ענבל	וינברגר	|	בת	19	|	קומונרית	

ובת	שירות	לאומי	עופרה	|	בעלת	טור	

ב–NRG	|	תושבת	ירושלים

'נתמלא	זיו'	

ורק	אז	'נפיק	

נוגה'
בבעשרת	החודשים	שחלפו	מאז	הה–

תנתקות,	אחרי	ה"אם"	שכולם	חששו	

ממנו,	מדברים	הרבה	על	"חשבון	נפש"	

אותו	צריכה	לעשות	הציונות	הדתית.	

וובחזית	הקדמית,	מי	שמושפעים	ביו–

תר	מהמסקנות	אלו	אנחנו	-	הנוער.	

ואתג– לאומיות"	 "משימות	 ההרבה	

והמחנ– הרוח	 אנשי	 לנו	 מציבים	 ררים	

ככים,	כשהם	מנופפים	דרך	קבע	באמי–

רה	ש"העולם	שייך	לצעירים"	ושטבעו	

מהפכות.	 ולחולל	 למרוד	 הנוער	 של	

ומול	כל	אלה	מחייבת	אותנו	המציאות	

להחליט	מה	קודם	למה.	תמיד	יהיו	לנו	

עדי– וסדרי	 לעשות	 חשובים	 דדברים	

פויות	הוא	עניין	שחייבים	להכריע	בו.

הציונים.	 הגיעו	 שהכרענו	 ואחרי	

הבגרויות	פתאום	מאכזבות,	 תוצאות	

ירדנו	בהישגים	ומועלית	ביקורת	כלפי	

מוליד	 הנפש"	 ו"חשבון	 הדתי.	 החינוך	

כמה	 עד	 	- קשה	 באמת	 התלבטות	

"הבחירה	שלך"	לאחר	שקראתם	את	שתי	הדעות,	ספרו	לנו	מה	דעתכם?

עם	מי	אתם	מסכימים?	מי	ביטא	את	עמדתכם	בצורה	הטובה	ביותר?

להצבעה	שלח	sms	ל–3236	)עלות	משלוח	50	אג'(

בעד	עידן:	עידן	�           �	בעד	ענבל:	ענבל

בגיליון	הבא	בעז"ה	תעלה	לדיון	השאלה:	האם	שלחו	המבוגרים	את	בני	
ההנוער	למאבק	בעוד	הם	נשארו	בבית?	האם	זהו	תפקידם	של	בני	הנו–
יצליח	 שבו,	 האנרגיות	 כל	 עם	 שהנוער,	 העולם	 דרך	 זוהי	 ואולי	 ער?	

להיאבק	טוב	יותר	מהמבוגרים?

.m@myesha.org.il	:לאימייל	לשלוח	ניתן	דעתכם	את
אורך	המאמר	עד	350	מילים.	נא	לציין	שם,	גיל	ומקום	מגורים.

מבט אל הנוער

ההמאבק	על	א"י	חשוב?	גם	במחיר	הק–

רבת	הבגרויות?	ה"עתיד"	שלנו	-	יגידו	

המבוגרים?	

דילמה	 של	 צמצום	 היא	 זו	 שאלה	

נצחית	-	נתינה	אל	מול	בניה	אישית.	

ועל	כך	שמעתי	בשם	הרה"ג	אברהם	

ומפי– זיו	 "מלאים	 הפסוק	 על	 ששפירא	

קים	נגה"	-	שהבחור/ה	צריכים	להיות	

קודם	כל	"מלאים	זיו"	ורק	אח"כ	יוכלו	

להפיק	נגה.	לעיתים	אנו	רצים	לפעול,	

לנו	 שיש	 שוכחים	 אך	 לתקן,	 לשנות,	

ואותם	 ללמוד	 מה	 הרבה	 כל–כך	 עוד	

ממבחנים	מעצבנים-הם	שממלאים	או–

תנו	בזיו.	ואם	מדברים	על	השפעה-אז	

נער	בן	16	לא	יכול	לקחת	חלק	במאבק	

לגבש	לעצמו	 לא	הספיק	 עוד	 כשהוא	

טיעונים	מוצקים	מה	מניע	אותו.	ואם	

ההוא	לא	עבר	אפילו	את	הבגרות	בהי–

נאבק,	 הוא	 עליה	 הארץ	 של	 סטוריה	

איך	יוכל	לפעול	בלב	שלם?

יותר	 לעיתים	 שהעתיד	 זה	 ומלבד	

על	 לקפוץ	 האם	 שעה,	 מחיי	 חשוב	

לומ– לא	 הארץ	 ש"למען	 הזה	 ההתירוץ	

דים	עכשיו",	הוכיח	את	עצמו?	

וב– ב"זיו"	 בלהתמלא	 כולנו	 ננשקיע	

להפיק	 הכח	 לנו	 יהיה	 כך	 מתוך	 ע"ה	

נגה.

ענבל	וינברגר

עידן	בן	שמעון	|	תלמיד	ישיבת	

דרכי	נעם"	פ"ת	|	כיתה	י"ב	|	חבר	

הנהגה	צעירה	איחוד	לאומי	|	תושב	

ירושלים

100	באישיות	

ערכית
דדוד	המלך	כתב	בספר	תהילים	)מז–

מור	קכ"ז(:"כחיצים	ביד	גיבור	כן	בני	

הנעורים."	כוונת	הפסוק	היא	שהחיים	

הם	כמו	חץ	וקשת.	ככל	שתשקיע	

יותר	בחלק	הראשוני,	במשיכת	החבל	

או	בכיוון	למטרה	בזמן	הנעורים,	כך	

החץ	יגיע	רחוק	יותר	ומדויק	יותר.	

כלומר:	תצליח	יותר	בחייך	הבוגרים.	

רבים	מפרשים	זאת	כהשקעה	פיזית	

כגון	לימודים	או	כסף,	אך	למעשה	

הכוונה	היא	להשקעה	רוחנית	ולבניית	

האישיות.

גגיל	הנעורים	הוא	גיל	בו	האדם	מת–

ומחליט	 עצמאית	 בצורה	 לחשוב	 חיל	

מה	חשוב	לו	ואיזה	סוג	של	אדם	הוא	

יודעים,	 שכולנו	 כמו	 אך	 להיות.	 רוצה	

מתמסד	 שהאדם	 לאחר	 מבוגר,	 בגיל	

וה– האידיאלים	 את	 לזנוח	 נוטה	 ההוא	

בגיל	 מאומצת	 עבודה	 רק	 עקרונות.	

אידי– באותם	 רצינית	 והשקעה	 צצעיר	

אלים,	תגרום	להם	להיטמע	באישיות	

גם	 ערכי	 אותו	 ותשאיר	 האדם	 של	

בחייו	הבוגרים.

יש	משפט	שאומר:	"בגרויות	אפשר	

נכון	 יותר	 אך	 לא",	 ילדות	 	- להשלים	

ללהגיד	"בגרויות	אפשר	להשלים	-	אי–

שיות	לא".	גיל	הנעורים	הוא	הזדמנות	

פפז	לבנות	את	עצמך	ולממש	את	האי–

משנה	 לא	 מאמין.	 אתה	 בהם	 דיאלים	

משפחות	 פולארד,	 א"י,	 למען	 זה	 אם	

נער	 אחר,	 ערכי	 דבר	 כל	 או	 במצוקה	

דבר	 הן	 שבגרויות	 נכון	 בתחומו.	 נער	

בוודאי	 אך	 בו,	 לזלזל	 שאסור	 חשוב	

ואכפתית	 ערכית	 שאישיות	 תסכימו	

שדואגת	לכלל	חשובה	יותר	מהצלחה	

אישית.

לדעתי,	לא	צריך	להקל	ראש	בעניין	

הבגרויות,	אבל	בסדר	העדיפויות	שלנו	

אמו– ואידיאלים	 הכלל	 למען	 פפעילות	

רים	לעמוד	לפני	ההסתכלות	האישית,	

תועיל	 ופעילה	 ערכית	 ונפש	 מאחר	

לעם	ישראל	יותר	מעוד	כמה	מספרים	

על	נייר.
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