
  

הגדלים  לילדים  איכותית  חממה 

ביישוב  מתקיימת  כן  כמו  במקום. 

פעילות חברתית ענפה ושיעורי תורה 

לנשים.

המגורים בחרשה הם בקרוונים לצד 

בתי שכונת הקבע. מלבד בית הכנסת 

ביישוב,  שהוקם  והמרווח  המכובד 

מקווה,  ילדים,  גני  בחרשה  קיימים 

מכולת, ספרייה ומשחקיה.

את  הבונה  יישוב  הוא  חרשה 

להרחיב  ויהיה שמח  אט   - אט  עצמו 

נוספות  במשפחות  שורותיו  את 

המעוניינות בחיזוק ההתיישבות. �

לפרטים:
גיל, 02-9974911

052-5666786
מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 שבת	
18:51 	18:58 	18:51 	19:00 	18:50 	18:44 כניסות	
19:57 	19:59 	19:59 	19:59 	19:57 	19:56 יציאות	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | 	 |	אב	תשס"ו 	10 גליון	

ראהעל הפרשה
הרב יהשוע שפירא - ראש ישיבת ההסדר רמת גן

המשך בעמ' 2

רבי יהודה הלוי

כיסופים ומעשים

23 1011

'''

סיפורו של מקום

חרשה כל הארץ על כף היד מבט להתיישבות 

בית הדפוס 11, גבעת שאול
9 5 4 7 7 ם  י ל ש ו ר י
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0 2 – 6 5 1 6 6 6 2  ' ס ק פ

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

per la@myesha.org. i l

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

צילום תמונת השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - יאיר

052-8908521

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

הדרך אל הר ברכה
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מאות תמונות הנוגעות בנימי הנשמה

במלאת שנה לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, לפניך האלבוּם

קָטִיף תשעה ימים באב
אנו מביאים בפניכם הוצאה איכותית ומהודרת המתעדת את אירועי השנה שחלפה ומנציחה את אשר לא ניתן לשכוח.

כתוביות: דיקלה גל–עד. 276 עמ’. כ–500 תמונות. 265/285 מ”מ.

צילום מירי צחי הקדמה מאת ח”כ נתן שרנסקי וכתוביות בארבע שפות: עברית, אנגלית, צרפתית ורוסיתּת

המחיר: ₪130 במקום ₪169. הנחות מיוחדות לרכישה מרוכזת לוועדי עובדים ולמוסדות.

להזמנות בטל’ 03-6277774
בהוצאת:                              בשיתוף שילה � ברכץ בית אל

12

בעקבות המלחמה בצפון הארץ, פתחה מועצת יש"ע את

חמ"ל יש"ע למען תושבי הצפון
שנשארו  הצפון  תושבי  על  להקל  אפשרית,  דרך  בכל  העורף  את  לחזק  במטרה 

בביתם ולדאוג לאלו שנאלצו לנדוד.

וכן  ותרופות,  ולמוקדים בשאר הארץ, מזון, מוצרי תינוקות  המטה שולח לצפון 

מתנדבים לסייע לקשישים, לכוחות החילוץ והרפואה והפעלות לילדים.

ההצלחה ב"ה גדולה ועד היום, טופלו כמה אלפי פניות.

אנו זקוקים לעזרתכם!
משפחות המעוניינות לארח או לתרום מוצרי מזון ותינוקות 

ומתנדבים המעוניינים לסייע נא לפנות לחמ"ל יש"ע

חמ"ל יש"ע למען 

שיקום הצפון

02-6211999

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה � ברכץ בית אל

02-9973875, יוני: 052-4295344

shilo_b@ 017.net.il

10 דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל 

ו–30 דק’ מירושלים 

ממשיכים לקלוט משפחות 
ביישוב עלי 

לפרטים ותיאום סיור, צרו קשר: ליאור: 0524-201400 קורין: 0524-398010
נותרו עדיין מס’ בתים לאיכלוס בחודשי הקיץ

השומרון
‰Ó‡†È˙·ו
גאים�להציג:

בתי�אמנה,�חברת�הבניה�המובילה�בהתיישבויות,�מזמינה�אתכם�לבחור�את�הבית�שלכם�בשומרון
וליהנות�מהרמוניה�מושלמת�של�בניה�איכותית,�סביבת�מגורים�מעולה,�מחירים�נוחים�ושרות�אישי
ומסור.�בואו�ליהנות�מכל�הצלילים�שיוצרים�איכות�חיים�אמיתית�למשפחה�שלכם.�טלפנו�אלינו�לאמנה.

בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה
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לכל�בית

מענה
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מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום
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*�המחירים�צמודים�למדד

669,537�ש"ח

700,000�ש"ח

רבבה
דתי�תורני

150�משפחות

חד�משפחתי
109�מ"ר�בנוי�+
63�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

קרית�נטפים
דתי�קהילתי

100�משפחות

חד�משפחתי
111�מ"ר�בנוי�+
73�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

703,000�ש"ח

פדואל
דתי�תורני

160�משפחות

חד�משפחתי
128�מ"ר�בנוי�+
89�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

668,390�ש"ח

קרני�שומרון
עירוני�מעורב��
בשכונה�הדתית

1300�משפחות

דו�משפחתי�צומח

100�עד�165�מ"ר

היישוב:

הקהילה:

הבית:

1�800�260�240 : ה אמנ דע� מי � מרכז

יקיר
דתי�קהילתי

220�משפחות

חד�משפחתי
108�מ"ר�בנוי�+
76�מ"ר�מעטפת

היישוב:

הקהילה:

הבית:

830,000�ש"ח

מבצע
שנה�משכנתא
על�חשבוננו

*עד�1500�ש"ח�בחודש
�(כפוף�לתקנון�החברה)

1075, ר בשנת  נולד  הלוי  יהודה  בי 
ספרד,  שבצפון  טודלה  בעיר 
וזכה  ומשכילה,  עשירה  למשפחה 
וגם בתחום  לחינוך מקיף גם בתחום היהדות 
ההשכלה הכללית–הערבית. היה תלמידו של 

פרשן ופוסק התלמוד הרי"ף.
שנות ילדותו היו שנים של שלווה ליהודים 
פלשו  בן עשרים  בהיותו  אבל  מגוריו.  באזור 
המוסלמים לספרד, והחלו מלחמות בינם לבין 
הנוצרים. רבי יהודה הלוי נאלץ לנדוד מאזור 
לאזור כדי להימלט הן מסכנת המוסלמים והן 

מגזירות הנוצרים.
בשנות חייו הראשונות נדד ריה"ל בספרד 
כמשורר שכיר בחצרות של נכבדים באירועים 
יהודיים  למשוררים  התחבר  ריה"ל  חשובים. 
שימש  שם  בטולדו,  גדול  בכבוד  והתקבל 
חסדו  איש  קסטיליה;  מלך  של  החצר  כרופא 
של  בחצרו  שר  פרוציאל,  אבן  שלמה  היה 
ב–1108,  נרצח  כששלמה  אך  ה–6,  אלפונסו 
ספרד.  לדרום  ועבר  טולדו  את  ריה"ל  עזב 
באותו זמן מצבו הכלכלי היה מאוד טוב וחוג 
מקום  לכל  שכמעט  עד  וגדל,  הלך  ידידיו 

שהגיע אליו, התקבל בהערצה.
ריה"ל פרסם מאות שירים בנושאים שונים 
תשאלי  הלא  "ציון  היו  ביניהם  והמפורסמים 
הוא  בו  במזרח"  ו–"ליבי  אסיריך"  לשלום 
שאינם  ישראל  לארץ  כיסופים  את  מבטא 
עושר  על  בעיניו  ועדיפים  מנוח  לו  נותנים 

הגלות. 

והחיוב  ישראל  ארץ  של  קדושתה  בנושא 
בחיבורו  בהרחבה  ריה"ל  עסק  אליה  לעלות 
המפורסם ביותר: ספר "הכוזרי". הספר כתוב 
בצורת שיחה בין מלך הכוזרים וחכם יהודי על 
יסודות הדת בכלל ועל היהדות בפרט ומורכב 
הספר  מאמרים.  הנקראים  חלקים  מחמישה 
מתאר את עיקרי אמונת היהדות ומגן עליהם, 
הפטיש  בין  נמצאה  היהדות  בה  בתקופה 
הן  ובמתקפה  המוסלמי,  הסדן  לבין  הנוצרי 

מצד הפילוסופים והן מצד הקראים.
ריה"ל מזכיר בספרו את האבות שהעדיפו 
לגור בארץ כגרים מאשר כאזרחים לכל דבר 
מוכן  היה  לא  לעולם  ריה"ל  במקומותיהם. 
בגלות  ישיבה  עדיפה  כי  הטענה  את  לקבל 

ענפים,  תורה  חיי  קיום  המאפשרת  ברווחה 

מישיבה בארץ ישראל תחת עול. סגולת הארץ, 

לא  ואפילו  בריבונות  תלויה  איננה  ריה"ל,  לפי 

במקדש על מכונו ושכינה במקומה. הקביעה כי 

עדיפה הארץ אף כשהיא מלאה זימה וזוהמה 
כל  את  מניחה  הגלות,  פני  על  זרה,  ועבודה 
של  האימננטית  סגולתה  על  המשקל  כובד 
הארץ והשפעת סגולה זו באופן ישיר על כל 

אדם השוכן בה.
במובן זה, יכול להיחשב ריה"ל לאחד ממניחי 

היסודות הציוניים הראשונים, בכך שהוא איננו 

מתנה את העלייה לארץ בהמתנה לגאולת הכלל 

ולבואו של משיח. כשנשאל על ידי מלך כוזר 

ומקיים את  מדוע הוא עצמו לא עולה לארץ 
דבריו נענה: "אכן, מצאת מקום חרפתי, מלך 
כוזר! כי אמנם חטא זה הוא אשר בגללו לא 
לבית השני:  יעד האלוה  היעוד אשר  נתקיים 
'רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך 
נאם ה'... העניין האלוהי אינו חל על אדם כי 
אם לפי הכנת האדם - אם מעט מעט ואם הרבה 
הרבה. אף אנו אילו היינו מוכנים להתקרב אל 
אלוהי אבותינו בלבב שלם, כי אז היה הוא ית' 
מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרים, 
שאנו  הדברים  אין  כן,  הדבר  שאין  עכשיו 
קדשו',  להר  'השתחוו  בתפלותינו:  אומרים 
שכינתו  ו'המחזיר  רגליו',  להדום  ו'השתחוו 
לציון', וכדומה, כי אם כדבור התוכי וכצפצוף 
הזרזיר, כי בלא כוונת הלב אנו אומרים דברים 

אלה או דומיהם"
לבצע  ריה"ל  מחליט  חייו  סוף  לקראת 
בפועל את שאיפתו לקדושת ארץ ישראל וב–

1140 עלה על אוניה לכיוון מזרח. הוא הגיע 
למצרים וריכז סביבו חוג מעריצים משכילים. 
הוא נאלץ להישאר במצרים, משום שמעריציו 
לא הניחו לו ללכת, אולם ריה"ל שחשש שלא 
יספיק לנסוע לישראל כמעט ועלה על אוניה 
שעמדה לצאת באותו כיוון, אולם נאלץ לחזור 

בשל אילוצי מזג האוויר.
 בעבר הייתה מקובלת הטענה כי ריה"ל מת 
בואו  לאחר  כחצי שנה  הנראה  ככל  במצרים, 
אליה ושם גם נקבר. אולם, ממצאים מהגניזה 
הקהירית שנתפרסמו בשנים האחרונות מעלים 
כי עזב את מצרים בחודש סיוון ונפטר, כנראה 
שנה.  אותה  של  אב  בחודש  בארץ–ישראל, 
הגיע  הוא  כי  מספרת  ה–16  מהמאה  אגדה 
הלוא  "ציון  ושר  אבניה  את  נשק  לירושלים, 
רמסו  שדהר  ישמעאלי  פרש  ואז  תשאלי", 

בסוסו, וכך מת.  �

מחלות רוחניות עזות באות מצער, 

מצימאון רוחני שאיננו מרווה. 

לכן, במקום להילחם במחלות, ראוי יותר להילחם 
בסיבה הראשית, ולהשביע נפשות שוקקות.  

את הצימאון האלוקי הבוער בלב, אסור לכבות; כל המכבה 

עובר בלאו של "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" 

)הראי"ה קוק, אורות הקודש ג', ר'(

צומח ח יישוב  הוא  רשה 

תורניות  משפחות  של 

בגוש  השוכן  צעירות, 

כ–20  בנימין,  במערב  טלמונים  דולב 

דקות מהעיר מודיעין.

של גדולי ישראל חיבת הארץ
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ספסל 
איחסון

אומנות 
יהודית 
גניזה 

נדנדה

 ₪57
במקום ₪99

 ₪69
במקום ₪89

נדנדה 
לגינה

כשהחומר והרוח נפגשים... 

כולם מרוויחים!

יחזקאל 43 פינת אבינדב ירושלים, חניה במקום טל' 1-700-5000-39  רח’ 
יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

 ₪349
במקום ₪420

 ₪979
במקום ₪1270

הבית הכתום הינו מרכז 
בו משתלבים בהרמוניה 

החומר והרוח

בס"ד

עציץ מפלית 
פורח
משתלת
גוש קטיף

 ₪16
במקום ₪25

שולחן 
עץ מלא 
מתקפל

 ₪349
במקום ₪499

כסא 
"סטלבט" 
כתום

 ₪59
במקום ₪93

מוצרי 
גוש קטיף 
והשומרון

� חולצות � כובעים 
� תיקים � פאוצ’ים 
לפלאפון שרוכים   �

הבית 
הכתום

של  קבוצה  קמה  שנים  מס'  לפני 

בחורים ואברכים מישיבת "מרכז הרב", 

ושמה לה למטרה ליישב ולהפריח את 

לגובה של 770  הר חרשה המתנשא 

בתצפית  ומשקיף  הים  פני  מעל  מ' 

מאשקלון  החוף  שפלת  על  מדהימה 

ההר  גב  פני  ועל  במערב  חדרה  ועד 

שבמזרח.

מאז התפתח היישוב, וכיום גרות בו 

35 משפחות שלהן כ–140 ילדים - כן 

תורה  לומדי  הם  התושבים  רוב  ירבו. 

או מורים המלמדים במסגרות החינוך 

וביישובים  ביישוב  הנמצאות  השונות 

הסמוכים.

אברכים  "כולל"  קיים  היישוב  ליד 

ההולך ומתפתח. ייחודיות היישוב היא 

המהווה  התורנית  החינוכית  באווירה 

מדינת ל של  רשמי  דובר  היה  ו 

משבץ  שר,  או  שגריר  ישראל, 

בצפון  המלחמה  על  בנאומו 

מרימים  היינו  אויבינו  את  המגנה  כינוי 

"ה'זבאללה'  למשל:  אומר  היה  לו  גבה. 

לו  ממליצים  היינו  מלבנון..."  האלו 

כנראה לחפש מקצוע חדש. מאבק דמים 

ואינו מטופל  רציני  עניין  הוא  אומות  בין 

בסגנון של גן ילדים. 

אף על פי כן, התורה בוחרת בדרך אחרת 

מן הנראה לנו מובן מאליו. "ואבדתם את 

שם  להם  לכנות   - ג'(  י”ב,  )דברים  שמם" 

כי  תתעבנו  ותעב  תשקצנו  'שקץ  גנאי... 

חרם הוא' הא כיצד? היו קורין אותה בית 

- קורין אותה  גובה(  - לשון  )רש"י  גליא 

בית כריא )לשון חפירה ושפלות(, עין כל 

ברש"י  ומובא  ע"א,  מו  זרה  )עבודה  קוץ"  עין   -

בפרשתנו(. 

הלכה  אלא  אגדה  דברי  רק  כאן  אין 

אחרונים  בה  ונחלקו  בשו"ע  שנתפרשה 

)הט"ז והש"ך( אם היא נוהגת גם בחו"ל או 

רק בארץ ישראל )יו"ד קמ"ו טו(. 

בעבודת  אמנם  עוסקים  התורה  דברי 

כוכבים ולא בשונאים הלוחמים בישראל, 

מהחידוש  ללמוד  מה  לנו  יש  אולם 

שבגישה האלוקית לתסבוכות המופיעות 

יימח שמם - שינוי התודעה
בדרכנו, וכמו שמצינו במצוות מחיית שמו 

של עמלק. 

עבודת  למקום  קוץ'  'עין  הקריאה 

ולגישה  תודעתי  למהפך  מכוונת  אלילים 

אותנו.  הלופתות  מהתפיסות  שונה 

כשאדם מביט בעולם ורואה את כוחם של 

בהם  ולראות  ליפול  עלול  הוא  הרשעים 

ביטוי  הוא  השם  כל'.  'עין   - הכל  חזות 

למעמד ולתדמית. הוא חוקק בנו השקפת 

עולם ומוליד את הגישה הנפשית, ומתוך 

חשובה  לכן  והפעולות.  המניעים  את  כך 

כל כך 'מכבסת המילים'. 

זיכרונות  בנו  מעורר  קוץ'  'עין  השם 

חטא  של  בעטיו  הבאה  מהקללה  נוגים 

אדם הראשון - "קוץ ודרדר תצמיח לך" 

נושא  שאינו  מזיק  גידול  יח'(,  ג',  )בראשית 

פירות ואינו מרוויח דבר מדקירותיו. הוא 

גם מורה לנו ל'שקץ' ולתעב אותו כחרם 

ו'קיצו'  עראיותו  על  מלמדנו  בעיקר  אך 

הקרב. אין כאן משחק מילים אלא עמדה 

פנימית. 

וכן אומר ה'ספרי' על הברכה והקללה 

ההכרעה  ועל  הפרשה  את  הפותחים 

שהיה  לאחד  "משל  בחיים':  'ובחרת 

שני  לפניו  והיו  דרכים  בפרשת  יושב 

וסופו  מישור  שתחילתו  אחד  שבילים: 

וסופו  קוצים  שתחילתו  ואחר  קוצים 

ואת  העוברים  את  מודיע  והיה  מישור, 

שביל  רואים  אתם  להם:  ואומר  השבים 

ושלוש  כשתים   - מישור  שתחילתו  זה 

פסיעות אתה מהלך במישור וסופו לצאת 

בקוצים, ואתם רואים שביל זה שתחילתו 

אתה  פסיעות  ושלוש  כשתים  קוצים, 

כך  במישור.  לצאת  וסופו  בקוצים  מהלך 

לדחות  סופן  מצליחים...  שהם  הרשעים 

אחרית  תהיה  לא  'כי  שנאמר  באחרונה 

כשהם  הצדיקים  את  רואים  והם  לרע' 

באחרונה  לשמוח  וסופן  מצטערים... 

שנאמר 'להיטיבך באחריתך'."

עוסקים  דברינו  כל  כי  יבין  והמשכיל 

"ְּפֶלֶׁשת,   - שסביבנו  הכסוחים  בקוצים 

כַּגְַלּגַל;  ִׁשיֵתמֹו  ֱאֹלקי,   - ִעם–יְֹׁשֵבי צֹור 
ְּכַקׁש, ִלְפנֵי–רּוַח". )תהילים פ"ג ח', יד'( �

יימח שמם - שינוי התודעה
המשך מעמ'  השער

מ
לשכם	 ומדרום	 צפון	

הרים	 שני	 מתנשאים	

שבהרי	 לגבוהים	 הנחשבים	

על	 עיבל.	 והר	 גריזים	 הר	 	- השומרון	

אף	עובדה	זו	נחשבים	שני	ההרים	הללו	

חלק	מקער	גיאולוגי,	שעם	השנים	הפך	

ממערבו	 אשר	 מהקמרים	 גבוה	 להיות	

וממזרחו.

אל	שני	ההרים	הללו	היו	מיועדים	פני	

בני	ישראל	הנכנסים	לארץ,	בימי	יהושע,	

את	 לשמוע	 מנת	 על	 מהירדן	 כשעלו	

בדרך	 ילכו	 אם	 להם	 המצפות	 הברכות	

מדרך	 יסטו	 אם	 הקללות	 ואת	 הטוב	

הישר.

ֶּדֶרְך  ַאֲחֵרי  הַּיְַרֵּדן,  ְּבֵעֶבר  הֵָּמה   - "הֲֹלא 
ְמבֹוא הֶַּׁשֶמׁש, ְּבֶאֶרץ הְַּכנֲַענִי, הַּיֵֹׁשב ָּבֲעָרָבה 
)דברים	 מֶֹרה."  ֵאלֹונֵי  ֵאֶצל,  הַּגְִלּגָל,  מּול,   -
י"א	,ל(.	הפסוק	מתאר	את	מיקומם	של	

ישראל	 בני	 של	 למקומם	 ביחס	 ההרים	

הווי	 	- לארץ	 הכניסה	 שלפני	 זה	 בזמן	

אומר	כשהם	עומדים	בצד	המזרחי	של	

הירדן.

הדרך	 היא	 אלו	 להרים	 הדרך	

"מבוא השמש"	-	מקום	 המובילה	אל	

את	 לזהות	 מקובל	 השמש.	 שקיעת	

וגריזים	עם	 בין	הירדן	להר	עיבל	 הדרך	

גם	 נחל	תרצה.	 הדרך	העוברת	במעלה	

בתוואי	 מאד	 חשוב	 כביש	 עובר	 כיום	

זה	,	זהו	כביש	המחבר	את	הבקעה	עם	

אלוני  "אצל  מוגדר:  הדרך	 יעד	 שכם.	

מורה" -	כינוי	לשכם	כפי	שנאמר	בספר	

ְמקֹום  ַעד  ָּבָאֶרץ,  ַאְבָרם,  "וַּיֲַעבֹר  בראשית:	

ָּבָאֶרץ"  ָאז  וְהְַּכנֲַענִי,  מֹוֶרה;  ֵאלֹון  ַעד  ְׁשכֶם, 
)בראשית	י"ב,	ו(.

ואל	 הדרך	מובילה	ממזרח,	אל	שכם	

הנוח	 הציר	 דרך	 עיבל,	 והר	 גריזים	 הר	

ביותר	-	היא	דרך	נחל	תרצה.	

במשך	 התגלו	 מחלוקות	 מספר	

הר	 של	 מיקומם	 לגבי	 ההיסטוריה	

גריזים	והר	עיבל.	

במפת	מידבא,	מפת	פסיפס	של	ארץ	

בכפר	 בכנסיה	 נמצאה	 אשר	 ישראל,	

השישית,	 מהמאה	 בירדן	 אשר	 מידבא	

מופיעים	פעמיים	הר	גריזים	והר	עיבל	-	

פעם	אחת	בשמם	"גריזים	ועיבל	סמוך	

ליריחו"	ופעם	נוספת	סמוך	לשכם	כטור	

גיבל	וטור	גריזין.

שלו	 השמות	 בספר	 כותב	 אבסביוס	

ליריחו	 סמוך	 ועיבל	 גריזים	 שישנם	

גריזים	 השומרונים,	 דעת	 ע"פ	 ויש,	

ועיבל	הנמצאים	ליד	שכם.	ייתכן	שיוצר	

מפת	מידבא	הכיר	את	דברי	אבסביוס,	

אלעזר	 ר'	 דברי	 על	 מבוססים	 שכנראה	

"שתי	 בירושלמי:	 סוטה	 במסכת	

גבשושיות	עשו	וקראו	זה	הר	גריזים	וזה	

הר	עיבל"	)ל'	ע"א(.	לדעת	ר'	אלעזר	לא	

התקדמו	בנ"י	לעבר	מעמד	הברית	בהר	

מעמד	 את	 חוו	 אלא	 עיבל	 והר	 גריזים	

הברית	באזור	יריחו.	

גם	במיקום	הר	גריזים	והר	עיבל	ליד	

שכם	אין	תמימות	דעים	-	יש	המזהים	

של	 גריזים	 הר	 עם	 גריזים	 הר	 את	

"ברכה"	 היישוב	 שוכן	 עליו	 השומרונים	

ויש	הטוענים	שהר	גריזים	הוא	ג'בל	כביר	

שע"פ	 לגל	 הגִ ממזרח.	 עיבל	 הר	 מול	 	-

לשכם	 סמוך	 נמצא	 בפסוק	 התיאור	

מזוהה	עם	"אל	עונוק"	אתר	הנמצא	בין	

גריזים(.	השם	 )הר	 כביר	 להר	 עיבל	 הר	

אל	עונוק	משמר	את	רעיון	הגלגל	משום	

שענק	)כמו	מחרוזת(	עניינו	להיות	עגול 

ומגולגל	על	הצוואר.	

לפניכם	 נותן	 "אני	 כותב:	 הרמב"ן	

לפניכם	 וטעם	 קללה.	 ודרך	 ברכה	 דרך	

ואודיע	 שתרצו	 מה	 מהן	 לכם	 שתבררו	

תעשו	 כאשר	 הברכה	 לכם	 שתהיה	

המצווה..."

דרכים	 שתי	 ישנן	 הרמב"ן	 ע"פ	

ומנוגדים	 שונים	 ליעדים	 המובילות	

ע"פ	 נלך,	 בה	 בדרך	 לבחור	 ועלינו	

ליריחו	 סמוכים	 ההרים	 ששני	 השיטה	

נראה	שאין	מקום	למאמץ	כל	כך	גדול	

לבירור	הדרך	משום	שהברכה	והקללה	

קרובים	כל	כך.	אך	ע"פ	השיטה	שההרים	

הדבר	 משמעות	 לשכם	 סמוך	 נמצאים	

ועד	 מהירדן	 לטיפוס	 משמעות	 שיש	

שהבחירה	 הדבר	 משמעות	 לשכם,	

ומפרך	 ארוך	 ממסע	 חלק	 היא	 בטוב	

הבחירה	 מאמץ	 מתוך	 הנחל,	 במעלה	

טבע	 זהו	 מאד.	 משמעותית	 בטוב	

הדרך	 קלות	 אינן	 הבחירות	 	- העולם	

לכולנו:	 לאחל	 יש	 כך	 על	 קשה,	 ליעד	

דרך	צלחה! �



חדשות ישע

מבט לבירור תורני אידיאולוגי

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.	

התפכחות

נושא השבוע: מדינת ישראל

הנוער	 עומד	 ציבור,	 בהלכות	 הרבנים	 ומחלוקות	 ההלכה	 דיוני	 מול	 אל	

הכתום	וסימני	שאלה	וקריאה	משמשים	בו	בערבוביה.	לעיתים	קרובות	

שוב	 בהן	 מתחבטים	 ישראל	 גדולי	 שגם	 בשאלות	 לבדו	 להכריע	 נדרש	 הוא	

יושמע	קולם	ועמדתם	בסוגיות	 ובו	 זה	מיועד	לבני	הנוער	 מדור	 ושוב.	

שעומדות	בפניהם	אל	מול	המציאות	המורכבת	שבה	אנו	חיים.

מבט של הנוער
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456789

רעות	אמיתי	|	לשעבר	כפר	דרום	|	זמנית	אשקלון

מבט	מקומה	9	באשקלון

היחס  בהם  מקרים  מספר  התגלו  האחרונה  בשנה 
פשרות.  וחסר  נוקשה  קר,  היה  הגירוש  למבצעי 
האם  בגירוש?  שהשתתף  למי  הנכון  היחס  מהו 
לחבק או להראות כתף קרה עד שישובו בתשובה?

מחיר קבוצתי:
₪5400

בדיקת התאמה חינם וללא התחייבות 

לפרטים והרשמה:

052-5666947

מתארגנת קבוצה להסרת 
משקפים בלייזר ברשת 

מרפאות 

אריאל
בשיטה הבטוחה בעולם 
ללא חיתוך הקרנית

יש מקומות שלא שוכחים...
פאנל גוש קטיף לסלולרי
לדגמי נוקיה 3510, 3220, 3120, 6100, 3200, 3100

במבצע הכרות לשבועיים בלבד: 25 ש"ח במקום 30 ש"ח )ההכנסות קודש למאבק(
להזמנות או להפצה: מוקד מכירות: 052-5666947

הגדולים	 מתנגדיו	 של	 דבריהם	 מתוך	 דווקא	 לצטט	 אלא	 ברירה	 לאדם	 אין	 לעתים	

עורם	 והופכים	 וטעמם,	 דעתם	 משנים	 כשמתנגדיו	 וכמה	 כמה	 אחת	 על	 ביותר.	

שמאל	 אנשי	 של	 אמירותיהם	 אל	 מתבוננים	 אנו	 שוב	 לכתום.	 מכחול	 בשקט	

להחריב	 אלו	שביקשו	 אותם	 את	 לצטט	 אלא	 לנו	 נותר	 לא	 שוב	 האחרונים.	 מהימים	

אחרים. בידי	 נאמרת	 משנתם	 צדיקים	 לעוצרם.	 מזדעקת	 המציאות	 ועתה	 בתינו	
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המטרה	המרכזית

המועצה האזורית מטה בנימין

אבלה	וכואבת	עם

משפחת	משולמי	מעפרה
על	נפילתו	בקרב	בלבנון	של	סמ"ר	

עמשא	)עמי(	משולמי	
הי"ד

בבניין	הארץ	ננוחם

לכאורה,	אחרי	שנה,	היינו	כבר	צריכים	

לכאוב	פחות,	להתרגל	איכשהו	למצב	

הכפוי	הזה.	בכל	זאת,	אתם	יודעים,	הזמן	

עושה	את	שלו.	הייתי	צריכה	להסתכל	

על	הדברים	בפרספקטיבה	שונה,	לעשות	

את	ההפרדה	בין	אדריכלי	הגירוש,	שפעלו	

מתוך	רשעות	מכוונת,	לבין	עשרות	אלפי	

חיילים	אטומים	ומבולבלים	ש"רק	ביצעו	

פקודות".	וזה	אכן	נכון	מצד	האמת.	רק	

מה,	מקומה	תשיעית	במגדלים	באשקלון,	

הם	כולם	נראים	לי	אותו	דבר.	כולם	

היו	חלק	מהגירוש,	כולם	ביצעו	אותו	

באכזריות	וכולם,	עד	אחרון	החיילים	

נושאים	באחריות.

גם	אחרי	שנה,	אסוציאציה	ראשונה	

למראה	חיילים	במדים	היא	טורים	

אינסופיים,	מדוייקים,	צועדים	בסך.	הורסים	

את	כל	היקר	והאהוב,	חסרי	רחמים,	

רומסים,	מחריבים	מה	שנבנה	בזיעה	ודם,	

הופכים	מסירות	נפש	לערך	חסר	משמעות.	

פורצים	אל	בית	הכנסת	שלנו,	פורעים,	

משמידים	כל	הנקרה	בדרכם,	מטלטלים	את	

חיינו	והופכים	מציאות	על	פיה.	

אני	לא	מוצאת	סיבה	ללחוץ	את	ידו	של	

הרמטכ"ל,	ששילח	בנו	את	המון	חייליו,	

שעצם	את	עיניו	ואטם	את	אוזניו	משמוע	

תחינותינו.	איך	אפשר	בכלל	לדמיין	את	

זה?	מה	שלא	מובן,	זה	איך	רק	בחור	

אחד	שם	קלט	את	זה.	צריך	להזכיר	בכל	

הזדמנות	שאנחנו	לא	שוכחים,	לא	סולחים	

ולא	ממשיכים	כאילו	לא	קרה	דבר.	נוקיע	

אותו	ואת	מעשיו	בלי	חשבונות	מטופשים	

כמו	מה	יגידו	המפקדים	הבכירים	ואיך	זה	

יראה	בתקשורת.

אסור	שסלחנות	בלתי	מסויגת	תינתן	

ל'רב	הראשי	הצבאי'	זה	שנתן	את	ההכשר	

לגירוש,	שבתעצומות	נפשו	הוציא	את	

מתינו	מקברם	והראה	לעם	ישראל	כולו	

גבורה	ונחישות	יהודית	מהי,	זה,	הרגיש	

כ"כ	לסבלן	של	משפחות	שכולות,	מה	

צריך	להיות	יחסינו	אליו?	הכל	עבר,	הכל	

נסלח?	

אין	מקום	לסלחנות,	לרחמים,	לאהבה	

או	לחיבוקים.	הם	ביצעו	פשע	ואנחנו	

לא	נתעלם	מכך.	הרהורי	חרטה	עדיין	לא	

נשמעו	ולא	הופק	שום	לקח	שימנע	בעתיד	

גירוש	נוסף.	אז	איך	בדיוק	נכנסת	לכאן	

המילה	'סליחה'?!

נקלענו	שלא	באשמתנו	למצב	מסובך	

מאוד	הדורש	מחשבה	מעמיקה	ותכנון	

נכון,	אי	אפשר	לצפות	מאיתנו	לחשוב	

בקור	רוח	כשהופכים	את	החיים	שלנו	על	

פיהם	ומגרשים	בלא	רחמים,	אי	אפשר	

שלא	לתת	לגיטימציה	לזעם	ולחוסר	

האמפטיה	כלפי	אלו	שביצעו	את	הזוועות	

האלו.	אחרי	קיץ	כזה,	יש	בהחלט	מקום	

לתחושות	האלה.

מאידך,	אי	אפשר	להמשיך	כל	הזמן	

לפעול	רק	מתוך	תחושות	בטן,	ודאי	

שבסופו	של	דבר	מדובר	בעם	ישראל,	שעל	

אחדותו	אנחנו	נלחמים	באותה	עוצמה	

ובאותו	כאב	כמו	על	ארץ	ישראל	ותורת	

ישראל.	בבוא	היום,	כשיובן	עומק	השבר	

ותהיה	חזרה	בתשובה	שלימה,	יהיה	מקום	

לדיבורים	על	אהבה.

רעות	אמיתי

שאלת	היחס	למבצעי	הגירוש	היא	

שאלה	מורכבת	שקשה	לתת	עליה	

תשובה	חד–משמעית,	כיוון	שרמת	

המעורבות	של	המגרשים	משתנה	וכן	

הסיטואציה	והתזמון	שונים	ממקרה	

למקרה.	ובכל	זאת,	ישנם	כמה	קווי	

יסוד	שלדעתי	נכונים	בכל	סיטואציה	

ובכל	מפגש	ועלינו	לאמץ	אותם.

נדמה	כי	ישנם	אנשים	בתוכנו	

השוכחים	לפעמים	מהי	המטרה	

האמיתית	שלנו	בכל	המאבק	הזה.	

המאבק	הוא	לא	רק	על	רגבי	אדמה.	

הוא	מאבק	בין	השקפות	עולם,	מאבק	

בין	ערכי	היהדות	לתרבות	המערב,	

שהמערכה	על	ארץ	ישראל	היא	רק	

חלק	ממנו.

ואנו,	במקום	לנסות	לטפל	בבעיה	

היסודית,	עסוקים	בחיסול	חשבונות!	

האם	מישהו	חושב	שהעובדה	שהוא	

לא	העלה	על	טרמפ	חייל	באיזושהי	

טרמפיאדה	באמת	תקדם	אותנו	

לאנשהו?	הנקמה	הפרטית	של	

האנשים	הללו	היא	תגובה	רגשית	

שרק	מוסיפה	עוד	שנאה	ומגדילה	את	

הקרע	בעם.

הציבור	ה"כתום"	חטף	מכה	קשה	

בהתנתקות.	אנחנו	כועסים,	ומותר	

לנו	לכעוס,	אבל	המטרה	הסופית	

חייבת	להיות	לנו	כל	הזמן	מול	

העיניים.

הכי	קל	ונוח	לנו	לשנוא	לנדות	

את	המגרשים.	זה	חוסך	מאיתנו	את	

העבודה	הקשה	של	להביא	אותנו	

לידי	הכרה	שהם	טעו.	אבל	אסור	

לנו	לתת	לרגשות	הכעס	והתסכול	

להשתלט	עלינו	ועל	מעשינו.	מבצעי	

הגירוש,	בכירים	וזוטרים	כאחד,	עשו	

טעות	איומה.	אבל	בנאדם	טועה	הוא	

לא	בנאדם	רשע!	הטעות	שלהם	נובעת	

מהשקפת	עולם	מוטעית,	ואם	אנחנו	

באמת	רוצים	שהטעות	הזו	לא	תחזור	

על	עצמה,	אנחנו	חייבים	לנסות	לשנות	

את	השקפת	העולם	שלהם,	ולא	לנדות	

אותם	מחמת	מיאוס!	היחס למבצעי 

הגירוש צריך להיות כאל אחים 

טועים, לא כאל רשעים ואויבים!!!

אין	ספק,	כל	אדם	שלקח	ולו	חלק	

קטן	בביצוע	הגירוש,	חייב	לעשות	

חשבון	נפש	עמוק.	חובה	עלינו	לגרום	

לכל	אחד	ואחד	מהם	להבין	את	הטעות	

הגדולה	שעשה.	אבל	התוכחה	חייבת			

לבוא	מתוך	אהבה,	בדרכי	נועם,	כי	רק	

כך	היא	תתקבל	ותשיג	את	המטרה	

שלה.	ככל	שהתוכחה	ברוטלית	יותר,	כך	

היא	תתקבל	פחות.

עלינו	להשקיע	מאמצים	רבים	על	

מנת	למלא	את	הואקום	הערכי	בחברה	

הישראלית.	צו	השעה	הוא	הטמעת	

ערכי	היהדות	אצל	אחינו,	כך	שתשפיע	

גם	על	מהלך	חיינו	כאן	בארץ	ישראל.	

בנוסף	עלינו	לדאוג	לכך	שמעשינו	אלו	

לא	יתפרשו	כהכנעה	וכיאוש.

עלינו	להמשיך	לבנות	וליישב	את	

הארץ	הזאת,	להראות	שלא	נפלה	רוחנו	

ולא	נכנענו	-	ההפך	הוא	הנכון	-	הגירוש	

רק	הוכיח	לנו	עד	כמה	שליחותנו	

חשובה	והכרחית.

העובדה	שאנו	מביעים	את	מחאתנו	

על	הגירוש	בצורה	מאופקת	יחסית,	לא	

מפחיתה	מערכו,	אלא	להיפך.	היא	אולי	

לא	נשמעת	בכל	רגע	בראשי	חוצות,	

אבל	סופה	לחלחל	לאט	לאט	לכל	

שכבות	העם,	ולהשמע	בקול	גדול.	
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יורם	קניוק

סופר	ועיתונאי,	מזוהה	עם	

עמדות	שמאל	קיצוניות,	שותף	

בחלק	גדול	מיוזמות	המחאה	

של	ארגוני	השמאל,	חבר	בוועד	

למען	עקורי	איקרית	ובירעם:

"טילפנו לומר שבמוצ"ש מפגינים 

נגד המלחמה. נגד איזו מלחמה? 

פעם הייתי מפגין מתוך שינה ומן 

הראשונים הייתי, נגד כל עוולה, 

הכיבוש, המלחמה ההיא בלבנון. אבל 

איזה מין כיבוש יש עכשיו בלבנון? 

יצאנו משם. יצאנו מעזה. 

מישהו אמר עליי שנהייתי ימני. זה לא 

נכון, אבל מה יש להם? מי שאינו בעד 

השמדת ישראל, או בעד זחילה עלי 

גחון - הוא ימני? ובכלל, מה רע בזה? 

אני אמנם איני ימני, אבל מה זה בדיוק 

ימני בסיפור היהודי - ערבי? 

קראתי מאמרים, איך הכל קשור 

לכיבוש. שצריך לנהל משא ומתן. אבל 

עם מי? ומה שייכת לבנון לכיבוש? 

וזה לא הכיבוש ולא הרוע שהיהודים 

משחררים ממטוסי האף–16 שלהם. 

זה מה שהיה ברור תמיד והתעלמנו 

ממנו: זאת מלחמת הקודש של 

האיסלאם הקיצוני במערב, שאנו 

השפיץ שלו ואנו החלק הנגיש ביותר 

בו. חיזבאללה תקף אותנו בדרום 

אמריקה ובלבנון עוד קודם שגילה את 

חוות שבעא, שהייתה בכלל סורית. 

אנחנו לוחמים הפעם מלחמת קיום. 

חזרנו לימים בהם בגיל 17 התגייסתי 

לפלמ"ח, כי הערבים לא הסכימו לקבל 

את תוכנית החלוקה וירו על תחבורה 

יהודית, והלוא רק ימים אחדים קודם 

עוד הייתי ב"שומר הצעיר" בגלל 

חלום המדינה הדו–לאומית. 

אני אוהב את בתי הפעילה במחסום 

ווטש ובתעאיוש ועושה ימים כלילות 

בשטחים, עוזרת לכל פלסטיני בצרות, 

חוטפת מכות ממתנחלים ומחיילים 

ואינה יושבת בבית וכותבת הגיגים. 

היא מאמינה ב"מדינת כל אזרחיה"; 

גם אני חושב שזהו הפתרון היחיד 

ההגיוני, אבל לא מוכן לוותר על 

המדינה היהודית, ולכן מאמין שניאלץ 

להילחם עוד מאה שנה כי אין ערבי 

בעולם, לבד מי שרוצה לסבר את 

אוזני, שיקבל אותנו כישראל. לא 

גדולה, לא קטנה."	�

מאמר	דעה,	YNET;	יום	ראשון,	כ"ז	תמוז,	23.07.06

הוקם	"מרכז	לשלטון	מקומי"	ביש"ע
על  יש"ע  במועצת  הוחלט  שעבר  בשבוע 
הקמתה של זרוע מוניציפאלית עצמאית לטיפול 
המשותפים  המוניציפאליים  הנושאים  בכל 
מול  שתפעל  ביש"ע,  המקומיות  לרשויות 
כלל  של  היעדים  להגשמת  הממשלה  משרדי 

המועצות והעיריות ביהודה ושומרון. 
יש"ע  במועצת  פעלה  האחרונות  בשנים 
מחלקה מוניציפאלית שקידמה את האינטרסים 
הממשלה  במשרדי  מועצות  של  המיוחדים 
האיום  אזורי  על  בדגש  הביטחון  ומערכת 
הנמשכת  העוינות  בעקבות  באזור.  הביטחוני 
מכיוון השלטון כלפי צרכי האוכלוסייה ביש"ע, 
המוניציפאלית  המחלקה  את  להפוך  הוחלט 
אינטנסיבית  עבודה  שתרכז  עצמאית  לזרוע 
ושומרון,  יהודה  במרחב  המאקרו  נושאי  בכל 
בדומה ל"מרכז לשלטון מקומי" של הרשויות 
המקומיות. בין יתר תחומי הטיפול של הזרוע: 

רפואה,  ביטחון,  פיתוח,  בתקציבים,  טיפול 
חינוך ועוד.

המקומיות  המועצות  הערים,  ראשי 
השבוע  התכנסו  ביש"ע,  האזוריות  והמועצות 
בפני  פעולה.  צוות  ובחירת  הזרוע  להקמת 
ראשי הערים והמועצות הוצגה תוכנית עבודה 

רב–שנתית. 
להפעלת  מיוחד  תקציב  אישרו  הנוכחים 
הפרויקט, ובחרו הנהלה לגוף החדש, בראשות 
אליעזר.  חסדאי  מנשה,  אלפי  מועצת  ראש 
ראשי מועצות נוספים השותפים בהנהלת הגוף 
הם: ראש מועצת קרני שומרון הרצל בן–ארי, 
ראש מועצת אלקנה יהודה כהן, וראש מועצת 
המועצות  נציגי  ארנרייך.  ישעיהו  עמנואל 
אזורית  מועצה  ראש  הם  בפורום  האזוריות 
שומרון בנצי ליברמן, וראש מועצת הר חברון 

צביקי בר–חי.  �

כי  בצה"ל  מעריכים  בקרבות  ההפוגה  עם 
אחוז ההשתתפות של בני ההתיישבות בלחימה 
הוא גבוה לפחות פי עשרה מחלקם באוכלוסיה. 
ביש"ע  והיישובים  המושבים  הקיבוצים,  בני 
הלוחמים  בקרב  הגבוה  בשיעורם  בולטים 
והקצינים בחזית המלחמה, בסיירות המובחרות 

וביחידות העלית.
השכול  במשפחת  חלקם  גם  טרגי,  באורח 
גבוה יותר ממגזרים אחרים. במועצה האזורית 
אחוז  כחצי  מהווים  שתושביה  למשל,  בנימין 
קברים  שישה  נפערו  המדינה,  אזרחי  מכלל 

בני	ההתיישבות	-	בראש	הכוח
במהלך  שנהרגו  בנימין  בני  של  טריים 
יש"ע  תושבי  קיבוצניקים,  עשרות  המלחמה. 
על  בהגנה  חייהם  את  איבדו  מושבים  ובני 

המדינה בחודש האחרון. 
המספרים  כי  השבוע  אמרו  יש"ע  ראשי 
הכואבים מוכיחים כי אוכלוסיית המתיישבים 
הן בהתיישבות הציונות–דתית והן בהתיישבות 
הציונית החילונית היא אוכלוסיה אידיאולוגית 
להקרבה  יותר  גבוהה  נכונות  ובעלת  ערכית 
למען החברה, וכחברה שכזו היא גם משלמת 

את המחיר הגבוה ביותר למען המדינה.  �

רב–סמל	גיא	חסון

מושב נעמה

נזכור את כולם
תושבי	יש"ע	שנפלו	בהגנה	על	העם	והארץ	

במלחמת	בין	המצרים	-	הי"ד

המועצה האזורית מטה בנימין

אבלה	וכואבת	עם
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תיחקר	 שעוד	 הזאת,	 למלחמה	

ובשיעורי	 חקירה	 בוועדות	 ותידון	

היסטוריה,	הייתה	הזדמנות	להיות	"אם	

אפשרות	 לנו	 הייתה	 המלחמות".	 כל	

חיזבאללה	ממפת	הטרור	 למחוק	את	

בכל	 יעילה	 הרתעה	 לייצר	 העולמית,	

מי	 לכל	 החשק	 את	 ולהוריד	 האזור,	

עם	 אבל	 נגדנו.	 נוספת	 חזית	 שמתכנן	

הדרג	 של	 והבעייתי	 הכושל	 הניהול	

המדיני,	לא	הושגו	מטרות	אלה.

על	 ודם	 זמן	 בזבז	 המדיני	 הדרג	

ניסוי	וטעייה	בחיי	אדם.	בין	גבול	לבנון	

לנהר	הליטאני	עדיין	עומדים	על	תלם	

חיזבאללה.	 ובסיסי	 טילים	 משגרי	

נסראללה	עוד	לא	מת.	ושרי	הממשלה	

בטיעונים	 לנו,	 להסביר	 מפסיקים	 לא	

הנוכחי	 רטוריים	מוחצים,	למה	המצב	

הוא	ניצחון.	

ביחס	 המדומה	 המוסר	 מגבלות	

לאזרחים	תומכי	לחימה,	הפזילה	לעבר	

כל	 עם	 בלשונה	 המצקצקת	 אירופה	

והבלבול	 לאוויר,	 שעולה	 שלנו	 מטוס	

המדיני	 הדרג	 בהוראות	 ששרר	 הרב	

לצבא	-	מחזקים	את	התחושה	הקשה	

שאולמרט	אינו	יודע	שבמלחמה	צריך	

היום	 כל	 להתחנן	 ולא	 "להשתגע"	

"תחזיקו	אותי".

חמש	פעמים	במהלך	הלחימה	היה	

מי?(	 )עם	 למשא–ומתן	 נכון	 אולמרט	

והפסקת	אש	)של	מי?(.	חמש	פעמים	

מולו	 שעמד	 מי	 אל	 יד	 הושיט	 הוא	

רף	 את	 הוריד	 פעם	 בכל	 שלוף,	 בקנה	

צריך	לרצות	לנצח

כחלש	 התגלה	 פעם	 ובכל	 הדרישות,	

התערב	 כבר	 החמישית	 בפעם	 יותר.	

ממשלת	 ראש	 אם	 לטובתנו:	 האו"ם	

ישראל	כל–כך	להוט	להפסקת	אש	ניתן	

לו	אותה	בתנאים	הנוחים	לחיזבאללה	

הקרבות,	 באמצע	 לבנון.	 ולממשלת	

צה"ל,	 חיילי	 	24 לנו	 נהרגו	 בו	 ביום	

קבלת	 בעד	 ישראל	 ממשלת	 הצביעה	

החלטה	1701	של	האו"ם.

יעדי	המלחמה	-	פירוק	החיזבאללה	

הנשק	 העברות	 הפסקת	 מנשקו,	

והחזרת	 ללבנון	 ואיראן	 מסוריה	

אחרי	 נצבעו	 	- החטופים	 שלושת	

בצבעים	 אש"	 ל"הפסקת	 ההסכמה	

ישראל,	 ממשלת	 ראש	 מביכים.	

התעלם	 ניסיונו	 ובחוסר	 בחולשתו	

אותת  החטופים,  החיילים  מגורל	

דוב  בהר  ישראלים  ויתורים  לעבר 

מצבו  את  ושיפר  החרמון,  בואכה 

רוח  ונתן  חיזבאללה	 של  המדיני 

של  עכביש  קורי  לתיאורית  גבית 

נסראללה.

שנשמעים	 הקולות	 כי	 ספק	 אין	

ועדת	 להקמת	 ומשמאל	 מימין	 היום	

הדרג	 התנהלות	 לבדיקת	 חקירה	

עם	 ויגברו	 ילכו	 במלחמה,	 המדיני	

ניסיון	 עתיר	 אולמרט,	 הקרבות.	 שוך	

בפוליטיקה	מקומית	ונעדר	ניסיון	צבאי	

כלשהו,	נכשל	בניהול	הצבא	ובהכוונת	

נכשל	 הוא	 מהירה.	 להכרעה	 הכוחות	

האזרחים	 מיליון	 מול	 המשבר	 בניהול	

בעורף,	שהופקרו	לנפשם,	או	במקרה	

הטוב	לארגוני	המתנדבים	ולחסדיו	של	

גאידמק.	גם	בזירה	המדינית	התגלתה	

ונמיכות	 בחולשתה	 אולמרט	 ממשלת	

רוחה.	הקהילה	הבינלאומית,	שביקרה	

בצביעות	את	פעילות	ישראל,	הצליחה	

הרמת	 של	 לעמדה	 אותו	 לדחוק	

עוד	 וזאת	 הלחימה,	 באמצע	 ידיים	

המינימאליות	 המטרות	 הושגו	 בטרם	

שהוכרזו	בתחילתה.

היום	 שעומד	 מי	 פלא,	 זה	 אין	 ואכן	

הוא	 המערכה	 ובראש	 המדינה	 בראש	

אמר:  משנתיים	 פחות	 שלפני	 אדם	

לנו  נמאס  ממלחמות,  לנו  "נמאס 

לנצח,  לנו  נמאס  אמיצים,  להיות 

אויבינו".  את  להביס  לנו  נמאס 

עדיין  לנו  לנצח.  נמאס  לאולמרט 

יש כוח להילחם.	הכוחות	המדהימים	

שדרותיו,	 כל	 על	 הזה	 בעם	 שהפציעו	

לנו	 מספקים	 לילה,	 בן	 שהתלכדו	

שביב	של	תקווה:	עם ישראל יתפכח 

במשך  לו  שמכרו  מהאשליות 

היטב  ויתכונן  יתארגן  שנים,   13

למערכות הניצבות לפניו. המערכה 

עוד  וביטחוננו  עצמאותנו  על 

מפחד  לא  הנצח  "עם  אך  ארוכה, 

מדרך ארוכה". �

לבקשת	קוראים	רבים	שלא	הצליחו	לעקוב	

אחר	רצף	הפירסומים	של	העקרונות	

האידיאולוגיים	אנו	שבים	ומפרסמים.

מדינת	ישראל,	"ראשית	צמיחת	

גאולתנו",	היא	אבן	היסוד	למהפך	

לארץ,	 וחזרה	 מהגלות	 היציאה	

מדינת	 השלמה.	 הגאולה	 לקראת	

של	 ליכולת	 הבסיס	 היא	 ישראל	

הריבונות	 את	 לממש	 ישראל	 עם	

פי	 על	 ישראל	 ארץ	 על	 היהודית	

וישבתם	 אותה	 "וירשתם	 מצוות	

לשלום	 מתפללים	 אנו	 ולכן	 בה",	

המדינה	וחוגגים	את	עצמאותה.	

אנו	שואפים	שהמדינה	תהפוך	

קדוש"	 וגוי	 כהנים	 ל"ממלכת	

מובהקת	 יהודית	 זהות	 בעלת	

הצדק,	 התורה	 ערכי	 את	 שתממש	

תרבות	 עברי,	 משפט	 החסד,	

ו"אור	 שלטונית	 הגינות	 יהודית,	

לגויים".

מהבחינה	התורנית	מדינת	ישראל	

עולם	 בניין	 מרכז	 את	 כיום	 מהווה	

היתה	 לא	 בשואה.	 שנחרב	 התורה	

תקופת	זהר	בה	למדו	כל	כך	הרבה	

יהודים	תורה.	עובדה	היא	כי	מדינת	

ה"כוללים"	 תומכת	 היא	 ישראל	

והישיבות	הגדולה	בתבל.	

את	 מבטיחה	 ישראל	 מדינת	

העם	 של	 הפיזי	 קיומו	 המשך	

היהודי	ומגינה	בפועל	מ"יד	צר"	על	

מיליוני	יהודים	החיים	בארץ	הקודש.	

עם	כל	הקשיים	והחסרונות	זוכרים	

אנו	את	דברי	הרב	קוק	זצ"ל	]אורות	

עמ'	קמט[:	"האהבה	הגדולה	שאנו	

תסמא	 לא	 אומתנו,	 את	 אוהבים	

מומיה,	 כל	 את	 מלבקר	 עינינו	 את	

עצמיותה,	 את	 מוצאים	 אנו	 אבל	

גם	אחרי	הביקורת	היותר	חפשית,	

רעיתי	 יפה	 כולך	 מום,	 מכל	 נקיה	

ומום	אין	בך."	

היא	 ישראל	 מדינת	 כיום	 גם	

יהודי	 בו	 ביותר	 הטוב	 המקום	

מדבר	 כיהודי,	 זהותו	 על	 שומר	

נישואי	תערובת.	אך	 ומונע	 עברית	

אל	המנוחה	ואל	הנחלה	טרם	הגענו	

את	 להרים	 	- לפנינו	 רבה	 ומלאכה	

האידיאל	 עבר	 אל	 המדינה	 יסודות	

של	המדינה	היהודית.	�

בגליון	הבא	בעז"ה	תעלה	לדיון	השאלה:	
הציבור	 התאפקו	 המלחמה	 במהלך	
הכתום	וחברי	האופוזיציה	מלהשמיע	
השלטון	 התנהלות	 על	 ביקורתם	 את	
כעת,	 לה.	 והגורמים	 הלחימה	 במהלך	
להיות	 צריך	 מה	 האש,	 הפסקת	 עם	
מקבלי	 כלפי	 שיופנה	 המרכזי	 המסר	

ההחלטות	והעם?	
לדוא"ל:	 לשלוח	 ניתן	 דעתכם	 את	

m@myesha.org.il
המאמר	עד	350	מילים.	נא	לציין	שם,	גיל	

ומקום	מגורים.


