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עימות החזיתי בין יהודה ליוסף מקפל ה
אלפי  של  עתידית  התגוששות  בתוכו 
למלך  המשנה  מיוסף  החל   – שנים 
של  העתידי  המנהיג  יהודה  ולעומתו  מצרים 
עם ישראל; דרך מלכות יהודה ומלכות ישראל 
לשלמות  ועד  שביניהן;  המורכבים  והיחסים 
יז(,  לז,  )יחזקאל  ְּבָיֶדָך"  ַלֲאָחִדים  "ְוָהיּו  של 
ולהשלמה ההדדית של משיח בן יוסף ומשיח 

בן דוד. 
מהו, אם כן, היחס בין המשיחים? היום בתהליך 
הגאולה, האם ניתן לחלק בין תקופות ולהגדיר 
מתי מתרחש המעבר בין תקופת משיח בן יוסף 
לבין תקופת משיח בן דוד? נסקור בקצרה שלש 
התייחסויות שונות לתפקידים השונים של שני 
את  דבר  של  בסופו  לאחד  וננסה  המשיחים, 

שלש התפיסות, "והיו לאחדים בידך".
השונים  בתפקידיו  לעסוק  הרבה  הגר"א  א. 
בתחום  תורתו  ועיקרי  יוסף,  בן  משיח  של 
הלל  ר'  תלמידו  שכתב  בספר  מופיעים  זה 
את  מגדיר  הגר"א  התור".  "קול   – משקלוב 
המסייע  הניסי  הכוח  "שהוא  יוסף   בן  משיח 
לכל פעולה הנעשית באתערותא דלתתא על 
גאולה שנעשית  פעולה של  כל  הטבע".  דרך 
בהשתדלות טבעית – הרי היא בבחינת משיח 
מעשים  להיות  יכולה  כזו  פעולה  יוסף.  בן 
גלויות,  קיבוץ  כמו  החומרי  בעולם  פרקטיים 
ישראל,  ארץ  יישוב  והרחבת  ירושלים  בנין 
ויכולה להיות גם פעולה רוחנית כמו גילוי רזי 
מן הארץ, הקמת  רוח הטומאה  ביעור  תורה, 
'אנשי אמנה' וחברה מוסרית שיש בה גם צדק 

על הפרשה ויגש 

שלנו
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ישראל,  במדינת  הקיצוני  השמאל 
הערבים  בקרב  קיצוניים  עם  יחד 
האחרונות  בשנים  נהנה  הישראלים, 
מחופש ביטוי בלתי מוגבל. אין המדובר, 
הביטוי  שחופש  בהתבטאויות  כמובן, 
מגן עליהן. את אלה יש לסבול, בקושי 
רב, ולהמשיך הלאה. הבעיה היא שגם 
קציני  נגד  ורצחנית  נפשעת  הסתה 
זוכה  ישראל  מדינת  ונגד  צה”ל  וחיילי 
רשויות  מצד  מוחלטת  להתעלמות 
השלטון. בשבועות האחרונים משתולל 
נגד  חמור  הסתה  קמפיין  באינטרנט 
חיילים וקצינים, ואין פוצה פה ומצפצף. 
הגדול  הנזק  על   – השבת  בישעמדה 
ההרתעה  לכוח  ההתעלמות  שגורמת 

של צה”ל.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

שליחים של ארץ ישראל חלק א’
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המדור חוזר!
דמויות מופת בעם ישראל
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

די להסתה!

פרידמן  ישי  העיתונאי  חשף  האחרונים,  בימים 
מ’מעריב’ קמפיין אנטי-צה”לי קשה ביותר כנגד 
בקמפיין,  בצה”ל.  בכירים  ומפקדים  חיילים 
שעלה ברשת האינטרנט, מבקשים פעילי שמאל 
מפקד  ובהם  הקצינים  את  לדין  להעמיד  קיצוני 
המרכז  פיקוד  אלוף  וכן  וסגנו  כפיר  חטיבת 
לשעבר והרמטכ”ל, באשמת רצח ערבי במהלך 
שעברה.  בשנה  צוף  לנווה  סמוך  התפרעויות 
הערבי לא נרצח, כמובן. הוא נפגע מרימון גז בזמן 

שעסק בהשלכת אבנים לעבר כוחות צה”ל.
אותו  לעבר  שירה  החייל,  של  ושמו  תמונתו  גם 
מפורסמת  בו,  שפגע  הגז  רימון  את  פלשתיני 
חופשי  מסתובב  “הוא  כי  נכתב  ועליה  ברבים 
בני  אחרים  כצעירים  חיים  שגרת  ומנהל  בינינו 
כך פרסמו ארגוני השמאל  זמן קצר אחר  גילו”. 
שירתה  מג”ב  שוטרת  של  תמונתה  את  הקיצוני 
לפני כשבוע בפלשתיני שתקף כוח מג”ב בחברון, 
נמנע”.  “בלתי  והמילים  אקדח  ראשה  כשלצד 
הסתה לרצח, ולא שום דבר אחר. המסיתים אף 
בסך  היה  ההרוג  המחבל  כי  לגולשים  מספרים 

הכל בדרכו לקנות עוגת יום הולדת.
בחיילי  לפגוע  שנועדה  הזו,  הפעילות  את 
מובילים  בהם,  לפגיעה  לגרום  אף  ואולי  צה”ל 
ישראליים קיצוניים. הם שמחפשים את  פעילים 

שיוצרים  והם  ברשת,  החיילים  של  תמונותיהם 
סביב הנושא עניין בתקשורת הישראלית, בעילום 
שם, כמובן. בעקבות הפעילות המסוכנת, פנתה 
אלף  כ-95  כיום  המונה  שלי’  ‘ישראל  תנועת 
חברים, אל הפרקליט הצבאי הראשי ואל היועץ 
בחקירה  לפתוח  בדרישה  לממשלה  המשפטי 

למציאת המסיתים.
בעמוד הפייסבוק של ישראל שלי אף נחשף כי 
שי  המג”ד  בקמפיין,  המוזכרים  הקצינים  אחד 
זו  בתקופה  בגזרה  היה  לא  כלל  )שביון(,  ישי  בן 

מראשי  קוטינסקי  שחר  דיבה.  בהוצאת  ומדובר 
“בזכות  כי  בתגובה  אמר  שלי  ישראל  תנועת 
חיינו  את  מנהלים  וילדינו  אנו  שביון  כמו  קצינים 
השמאל  ארגוני  לו.  מצדיעים  כולנו  בביטחון. 
ועוד  צה”ל  חיילי  של  ראשם  על  חוזה  מוציאים 
מנסים להכשיר את השרץ בטענות שווא. פעילי 
השמאל משקרים, מסיתים ומשמיצים את טובי 

המפקדים בלי כל ביסוס”.
אכן, אי אפשר שלא לראות את הפגיעה החמורה 
בכוחו של צה”ל וביכולת ההרתעה שלו, כתוצאה 
שכנגדה.  והשתיקה  הזו  הפרועה  מההסתה 
בדיוק כפי שקרה לפני כשבועיים כאשר קבוצות 
על  לנוס  נאלצו  שונים,  מקרים  בכמה  חיילים, 
נפשן מפני התקפות טרור של מחבלים ערבים, 
רק בשל הפקודות האוסרות על הלוחמים להגיב 

גם במקרים מסוכנים כאלה.
פעילי  בידי  צה”ל  וקציני  לוחמי  את  שמפקיר  מי 
אימת  ומתוך  התקשורת  בעידוד  קיצוני  שמאל 
מהססים  הם  כאשר  יתפלא  שלא  המשפטנים, 

ובורחים ממידי אבנים.
ועד שתמוגר ההסתה החמורה, נחזק את ידיהם 
של הלוחמים היקרים, שעושים לילותיהם כימים 
מדינת  אזרחי  ביטחון  למען  מעצמם  ומקריבים 

ישראל.

פה ושם+
נחלת בנימין - בין 

יוסף ליהודה

נתנאל אלינסון
בפרשת ויגש מגיע לשיאו המפגש בין יוסף לאחיו. 
יהודה עומד מול יוסף ומוכן לחרף נפשו על מנת 
יוסף וגם  להשיב את בנימין לאביו. לפי חז"ל גם 
יהודה היו מוכנים ללכת עד הסוף ולהחריב הכל, 
ובלבד שבנימין יישאר בצידם. רק כשיוסף רואה 
עד כמה האחים מוכנים להקריב בשביל לשמור 
ופורץ  יכול להתאפק  על בנה של רחל, הוא לא 
בבכי שמסיים סאגה דרמטית בת 22 שנה. תמונה 
זו, בה בנימין בתווך ומשני צדדיו האחים המנהיגים 
- יהודה ויוסף, היא ציור סמלי רב משמעות. לכל 
שבט  של  ההיסטורי  תפקידו  ההיסטוריה  אורך 
בנימין היה לגשר ולפשר בין שני קטבי ההנהגה 
ויהודה. שמו של בנימין מעיד  יוסף   - הישראלים 
לאה  בני  בין  כמגשר  ותפקידו  לבין"  "בין   - עליו 
לרחל הולך ונחרז עד סוף כל הדורות הן מבחינה 

היסטורית והן מבחינה גיאוגרפית.
מבחינה גיאוגרפית - נחלת בנימין נפלה בתווך בין 
נחלת יוסף בצפון )שבט אפרים( לבין נחלת יהודה 
בדרום. דבר זה נרמז עוד בברכת יעקב לבנימין 
"ובין כתפיו שכן". הכתפיים הם האזורים הגבוהים, 

הן פיזית והן רוחנית. ביניהם נמצאת נחלת 
בנימין: בין הרי יהודה המתנשאים לגבהים 
של למעלה מ-1000 מטר בדרום ובין הר 
למעלה  של  לגבהים  המתנשא  אפרים 
הרי   - בתווך  בצפון.  מטרים  מ-1000 
יותר ששיאם לא עולה  ירושלים הנמוכים 
נחלת  נמצאת  ובהם  מטרים,   850 על 
בנימין. שמו בנימין, אף מעיד עליו שהוא בן 
ואכן מבני רחל,  בן הדרום,  הימין- כלומר 
בנימין שוכן ברצועה הדרומית ביותר ונושק 
לשבט יהודה )כשאפרים ומנשה מצפון לו(.

היה  בנימין  של  תפקידו  היסטורית-  מבחינה 
לגשר בין מלכות יהודה למלכות יוסף. לכן בסוף 
תקופת השופטים כשההנהגה עוברת מבית יוסף 
)תקופת משכן שילה( לשבט יהודה )דוד המלך( 
- מלכותו  יש מלכות מבנימין  בו  ביניים  יש שלב 
של שאול המלך המולך ב"גבעת בני בנימין" )תל 
אל פול כיום(. כשהמלוכה נקרעת בימי רחבעם 
של  למרותו  מצטרף  לא  בנימין  שבט  שלמה  בן 
ירבעם בן שבט אפרים, כמו שהיה מצופה ממנו 
כך  יהודה.  לשבט  דווקא  אלא  לדם,  אחיו  בתור 
אמנם  בנימין   - ליוסף  יהודה  בין  הקשר  נשמר 
קרוב של שבטי אפרים ומנשה אך מבחינת מרות 

הוא סר למלכותו של יהודה.
ויד  ימין  ויוסף נמשלו ביחזקאל ליד  יהודה  שבטי 
שמאל )שהם צפון ודרום במקרא(. לשבט בנימין 

תכונה מרתקת המופיעה מספר פעמים בתנ"ך 
- הם יודעים להשתמש ביד שמאל שלהם כשם 
לשתי  כלומר-  ימין.  ביד  להשתמש  שיודעים 
הימים-  דברי  ספר  כלשון  כוח!  אותו  הידיים 
רומזת  זו  פיזית  תכונה  ומשמאילים".  "מימינים 
לתכונתו הסגולית של בנימין המסוגל לחבר בין 
יד העשייה של יוסף ליד העשייה של בנימין. אלה 
הן ה"כתפיים" הרחבות של בנימין שבענוותנותו 
יהודה  ושמאל,  ימין  בין  לחבר  מצליח  וקטנותו 

ויוסף, החל מפרשתנו ועד סוף הדורות.
כל  את  לשזוף  הרוצה   - בנימין  לנחלת  תצפית 
הקדומה  השבט  לבירת  יעלה  הנחלה  מרחבי 
כיום  פול.  אל  בתל  המזוהה  בנימין  בני  גבעת   -
התל הארכיאולוגי נמצא בלב שכונת פסגת זאב 

בירושלים וניתן להגיע אליו ברכב פרטי בקלות.

+
בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה
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האינטרנט,  ברשת  שעלה  בקמפיין, 
קיצוני  שמאל  פעילי  מבקשים 
ובהם  הקצינים  את  לדין  להעמיד 
אלוף  וכן  וסגנו  כפיר  חטיבת  מפקד 
והרמטכ”ל,  לשעבר  המרכז  פיקוד 
במהלך  ערבי  רצח  באשמת 
בשנה  צוף  לנווה  סמוך  התפרעויות 
כמובן.  נרצח,  לא  הערבי  שעברה. 
שעסק  בזמן  גז  מרימון  נפגע  הוא 
בהשלכת אבנים לעבר כוחות צה”ל.

Eli.berckovitz
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וגם צדקה, וכדומה.
לפי הגר"א אין מקום להגדיר חלוקה מלאכותית 
הוא  הראשון  חלקה  כאילו  הגאולה  בתהליך 
פעלו של משיח בן יוסף, ואחריו יקום משיח בן 
דוד, אלא "שני המשיחים משתתפים ומסייעים 
זה לזה", שכן בעצם כל מעשה בתהליך הגאולה 
יש בו בחינה של מעשה האדם ששורה בו שכינה 
דרכו,  את  ומצליחה  אותו  מברכת  אלוקית, 
ולעיתים יש בו גם שלימות, גם בחינה של ברכה 
שהיא  ומפתיעה,  ניסית  השפעה  לטבע,  מעל 

הנקראת לשיטה זו משיח בן דוד.
ב. הרב קוק זצ"ל במאמר 'המספד בירושלים', 
משווה את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לגוף 
"השוקק  הכוח  הוא  יוסף  בן  משיח  ונשמה: 
החומרי",  ושכלולה  במעמדה  האומה  לטובת 
הרוחניות  לשכלול  "הכוח  הוא  דוד  בן  ומשיח 
הופיעה  הגאולה תחילה  כך בתהליך  בעצמה". 

עם  של  החומרית  בתחייה  העוסקת  הציונות 
ישראל ולא בזו הרוחנית. השלב הבא בתהליך 
בחינת  להיות  צריך  זצ"ל  הרב  פי  על  הגאולה 
משיח בן דוד – עוצמה רוחנית ותורנית שתשכון 
בחול  "בונים  החומריים,  האומה  בנייני  בתוך 

ואחר כך מקדשים". 
יוסף לבין משיח בן דוד,  המעבר בין משיח בן 
ממש,  אלו  בימינו  שקורה  תהליך  הוא  כן,  אם 
כבר כמה עשרות שנים של תהליך שבו הציונות 
החילונית איננה מצליחה לעמוד איתנה בתחום 
של ערך ההתיישבות בארץ ישראל, בתחום של 
עלינו  הקמים  מול  אל  דרכנו  בצדקת  אמונה 
לכלותנו, ואילו דווקא הציונות הדתית משתלבת 
בכל תחומי החיים המעשיים, יותר ויותר מתוך 

תורה, אמונה וקדושה.
משיח  את  הרב  מתאר  ו,  ו,  ישראל  באורות  ג. 
עצמו,  בפני  ישראל  בעם  כהתמקדות  יוסף  בן 

לעומת משיח בן דוד שיש לו "שאיפה לאחד כל 
בשם  כולם  לקרוא  אחת,  למשפחה  עולם  באי 
ה'". בתהליך הגאולה, אומר הרב, לאחר תקופה 
של ביסוס עם ישראל כלאום בפני עצמו, יהיה 
תהליך של מעבר אל אוניברסליות כלל לאומית, 

במובן של "ויעשו כולם אגודה אחת לעבדך". 
נראה שניתן לראות את שלש התפיסות השונות 
הללו של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד בראייה 
העוצמה  אכן  הוא  דוד  בן  משיח  כוללת.  אחת 
של  החומרי  הבניין  בתוך  השוכנת  הרוחנית 
הראי"ה.  במאמרי  הרב  שכותב  כפי  הגאולה, 
של  השלמות  היא  עצמה  זו  רוחנית  עוצמה 
משיח  הגר"א  קורא  שלה  האלוקית  ההתגלות 
בן דוד. ורק מתוך עוצמה רוחנית כזו יכול עם 
ולהתאחד  העולם,  לאומות  גם  לפנות  ישראל 
יחד  שכולם  כזה  באופן  אחת  להרמוניה  עימן 

יקראו בשם ה', "ונשגב ה' לבדו ביום ההוא".

על הפרשה ויגש המשך מעמוד השער משיח בן דוד
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סיפורי ארץ ישראל

שליחים של ארץ ישראל חלק א’
אבישי דגן

בפי ה המכונה  חיים,  בן  שמואל  רב 
פתח  אחד  ערב  עמד  ֶשב”ח,   - כל 
ביתו של חברו ואדונו בעיר העתיקה 
הכבדה  העץ  דלת  על  דפק  הוא  בירושלים. 
רעשים  נשמעו  השני  מהצד  למענה.  וציפה 
הרצפה.  על  נגררים  כבדים  חפצים   – מוזרים 
דפיקותיו לא נשמעו, וכשלרגע השתרר שקט 
שמע  הפעם,  עוז.  ביתר  שוב  דפק  בפנים 
צעדים המתקרבים אל הדלת. הדלת נפתחה 
חיים  הרב  של  התמירה  ודמותו   – לרווחה 
בפתח  הופיעה  )החיד”א(  אזולאי  דוד  יוסף 
ממלאת את כולו. החיד”א חייך חיוך רחב אל 
להציץ  ניסה  הוא  בחזרה.  חייך  וֶשב”ח  חברו 
מעבר לכתפו של החיד”א כדי לדעת על מה 
המהומה. החיד”א פינה את הדרך וֶשב”ח נכנס 
ונתקל מיד בערימות של ארגזים גדולים. “מה 
כל אלה?” שאל בפליאה והצביע על הארגזים, 
הללו”,  “הארגזים  דירה?”.  עובר  אתה  “האם 
למסע”.  איתנו  יוצאים  “אלו  החיד”א,  השיב 
“כל אלה?” נדהם ֶשב”ח, “לשם מה? מי צריך 
מכנסיים  זוגות  שני  חולצות,  משתי  יותר 
ומעיל אחד? וכל אלה, די להם בתרמיל קטן 
ענה  טועה”,  הנך  יקירי,  ֶשב”ח  אחד...”.”לא, 
מייצג  הייתי  עצמי  את  “אם  ברוך,  החיד”א 
אכפת  היה  לא  בהחלט.  צודק  היית   – במסע 
לי כלל אם מבזים אותי או מביטים בי במבט 
מלא רחמים. אולם עתה, כשיוצא אני לגולה 
– פני הדברים שם  כשליחה של ארץ ישראל 
על  ביותר  להקפיד  עליי  יהיה  עתה  שונים. 
בלים  בבגדים  לבוש  אהיה  אם  כי   – מראי 
ומלוכלכים, יאמרו: הרואים אתם את הקבצן 
הזה? זהו שליחה של ארץ ישראל. ואם קבצן 
כיצד  ישמור  השם   – אלינו  נשלח  זה  עלוב 
נראים יושבי הארץ... דע לך ֶשב”ח יקירי, כי 
אנו  חברון  של  טובתה  את  רק  לא  זה  במסע 
דורשים, עלינו לשאוף לכך שנשנה את דעתה 
עלינו  ישראל!  ארץ  על  כולה  אירופה  של 

להחזיר את כבודה האבוד של ארץ ישראל!”.
קשה להאמין כי רק כמה חודשים קודם לכן 
סירב החיד”א בכל תוקף לבקשת ראשי בית 
ירושלים?  “לעזוב את  הדין לצאת לשליחות: 
בשום פנים ואופן”, אמר החיד”א, “להסתובב 
כמו קבצן? לעזוב את הישיבה ואת הלימוד? 
מבוראי”.  נדרש  אני  וללמוד  צעיר  עוד  אני 
האפשריים,  התירוצים  כל  את  ניסה  הוא 
לא  הדין  בית  אך  נכונים.  היו  גם שכולם  מה 
ויתר – הם סימנו אותו דווקא בגלל הליכותיו, 
קומתו התמירה, יראת השם והחוכמה שלו. ר’ 
אברהם קשטיל, ראש חכמי חברון, ניסה יותר 
ברוך – “חס ושלום – לעולם לא אשלח אותך 
כקבצן. אותך אשלח כגביר, כמי שבא לתבוע 

את כבודם של 
י  ד י מ ל ת
של  החכמים 
אצל  חברון 

אחיהם שבגלות. 
בגלל  דווקא 

שאתה כל כך חרד 
אתה  מהקבצנות 

למשימה”.  מתאים 
החיד”א  כי  משראה 

מתחיל להתרכך, הוסיף עוד 
אתה  רוצה  “מה,  אברהם:  הרב 

הסתכל  מתאים?  פחות  מישהו  שנשלח 
תחזיר  אתה  עליהם.  רחם   – הארץ  עניי  על 
את כבוד ארץ ישראל. מראך החיצוני התמיר 
אתה  בתורה,  מלא  אתה  והדר,  הוד  מעורר 
צעיר ועז רוח – אין מתאים ממך! אנא...” לכך 

כבר לא יכל החיד”א לסרב.
את  לשאת  כדי  וגמלים  חמורים  נשכרו 
הארגזים הגדולים. תאריך היציאה נקבע לד’ 
השאירו  והחיד”א  ֶשב”ח  תקי”ג.  שנת  בשבט, 
בוכים  ילדים קטנים  נשים המומות,  אחריהם 
יחזרו  כי  רבות  שהתפללו  רבים  וחברים 
מסוכן  היה  ארוך  כה  מסע  ושלמים.  בריאים 
ביותר באותם הימים. לֶשב”ח ולחיד”א לא היה 

מושג עד כמה...
אך  חברון,  הייתה  במסע  הראשונה  התחנה 
עוד בדרך אליה, נתקפו על ידי כנופיית ערבים 
ועתה לא ידעו לאן הם מובלים. לפתע נמלטה 
זעקה מפיו של ֶשב”ח: “ר’ יוסף, תראה – הנה 
חברון!”. מיד “זכה” ֶשב”ח להצלפת שוט. אך 
החיד”א נתמלא שמחה ושלח חיוך של עידוד 
ולא  לעיר  מובלים  הם  כי  משראה  לחברו... 
למקום מקלט כלשהו במדבר, הבין כי כנראה 
אנשי  של  בכופר  הוא  הערבים  של  רצונם 
ואכן,  החכמים.  שני  תמורת  היהודים  חברון 
משהגיעו לעיר, אחרי משא ומתן קצר שוחררו 
השניים על כל הארגזים והחבילות. עם בוקר, 
אחרי שהודו לקהילה, יצאו שוב לדרך ופניהם 
נגלה  חדש  קושי  מהרה  עד  לעזה.  מועדות 
אליהם - גשם החל לרדת וחולות המדבר הפכו 
לביצות טובעניות. השיירה התנהלה באיטיות. 
לעת ערב הגיעו לכפר ערבי קטן, בו גר שייח’ 
ערבי בשם מלום. משהכניסם הנ”ל לתוך ביתו 
הדל, נתמלא החיד”א סלידה נוראית עת ראה 
כי ה’בית’ משמש גם כרפת ישנה ומלוכלכת. 
אפשר  ואי  מאוחרת  כבר  הייתה  השעה  אך 
היה לצאת לדרך מפאת הסכנה, והם החליטו 
ללון במקום המצחין. החיד”א וֶשב”ח הסתכלו 
אח”כ  להתפלל.  ועמדו  נאנחו,  זה,  על  זה 
יכול  לא  החיד”א  מאולצת.  לשינה  התארגנו 

היה להירדם 
מרוב סלידה 
 . ל ע ו ג ו
הצחנה הייתה 
מנשוא.  קשה 
שעה  אחרי 
נרדם.  ארוכה 
בבוקר,  משקמו 
התמלא ר’ חיים יוסף 
דוד שמחה כפולה – הם 
תפילת  להתפלל  יעמדו 
את  ולשבח  להודות  שחרית, 
כמו  כה,  עד  עליהם  ששמר  על  בוראם 
הזה.  הנוראי  המקום  מן  שיברחו  כך  על  גם 
משסיימו את חובותיהם כלפי שמיא, הפתיע 
“אתם,  ‘מלבבת’:  בהזמנה  השייח’  אותם 
נכון?”.  בשבת.  לנסוע  לכם  אסור  היהודים, 
“היום  יוסף דוד ושאל:  ר’ חיים  “אמת”, ענה 
יום חמישי – האם נצליח להגיע לישוב יהודי 
השייח’,  צחק  שבת?!”,  “עד  השבת?”.  עד 
“ודאי שלא! חשבתי כי הטוב ביותר יהיה כי 
תשבו אצלי עד שבת”. החיד”א, שנתקף הלם 
מוחלט מהמחשבה שיצטרך לבלות עוד רגע 
אחד בתוך הטומאה הזאת, לא התבלבל לרגע 
האורחים  הכנסת  על  רבה  “תודה  והשיב: 
הנאה שנהגת בנו. אך אנו ממהרים מאוד וחבל 
שנשהה פה לחינם”. השייח’ עוד ניסה לשכנע, 
אך ר’ חיים עמד בסירובו והם יצאו שוב לדרך – 
יום שלם צעדו במדבר ובשעת לילה מאוחרת 
ראו נקודות אור במרחק. “מה זה שם?” שאל 
“זהו  אליהם.  שהתלווה  השייח’  את  החיד”א 
וראה  משהתקרבו  השייח’.  ענה  ערבי”,  כפר 
החיד”א כי כפר זה אינו גרוע פחות מביתו של 
השייח’, החליט להמשיך ישירות לעזה, אפילו 
אם יצטרכו ללכת כל הלילה תשושים ותחת 
ועם  כאב,  עד  מותשים  המשיכו,  הם  סכנה. 
בוקר יום שישי הגיעו לעזה. משמצאו מקום 
נוח יחסית לנוח בו, גילו כי למחרת - בשבת, 
הראשון  המקום   – למצרים  שיירה  יוצאת 
השייח’  שליחותם.  לצורך  לעצור  חשבו  בו 
דחק בהם להצטרף, אך החיד”א בשלו – לא 
אסע בשבת. השייח’ אמר: עד שתצא שיירה 
אין  רבים.  שבועות  יחלפו  למצרים  נוספת 
אך  השנה”.  של  זו  בעונה  שיירות  הרבה 
בלעדיהם  יצאה  השיירה  בשלו.  החיד”א 
משראה  בעזה.  השבת  באותה  נשארו  והם 
את פניו המודאגות של ֶשב”ח אמר החיד”א: 
שלוחי  בהשם!  בטח  ֶשב”ח,  בסדר,  “יהיה 
עוד  רבות  תלאות  אך  ניזוקים”.  אינם  מצווה 

יעברו על השניים.
המשך בשבוע הבא... 

רבי שמואל והחיד”א השאירו אחריהם נשים 
המומות, ילדים קטנים בוכים וחברים רבים 
שהתפללו רבות כי יחזרו בריאים ושלמים. מסע 
כה ארוך היה מסוכן ביותר באותם הימים. לרבי 
שמואל ולחיד”א לא היה מושג עד כמה...
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אחוריתמראה
"צפויה מלחמת טלביזיה במזרח התיכון בין ישראל לבין ארצות ערב, ומנהלי 

שירותי הטלביזיה הערביים מתנבאים, כי שני הצדדים ישתמשו באמצעי זה 
ל"מתקפות" תעמולה הדדיות. קאהיר, שיש לה מתקני הטלביזיה הטובים ביותר 

באזור, וביירות שם קיימות שתי תחנות מסחריות בלתי תלויות, יוכלו להגיע 
אל מסכי הטלביזיה בישראל. הטלביזיה המצרית, כמוה כעיתונות וכראדיו 

במצרים, כפופה לפיקוח המדינה. עיתוני ביירות קוראים לתחנות הטלביזיה 
לא רק בלבנון, אלא גם בארצות ערביות אחרות, לשתף פעולה נוכח האתגר 

שיקום עם הקמת רשת טלביזיה ישראלית, ששידוריה ייקלטו מן הסתם קליטה 
ברורה ברוב ארצות ערב. לדברי העיתונות הלבנונית תרמה "קרן רוטשילד 

האמריקנית" לישראל "סכום גדול" כדי לעזור לה בפיתוח טלביזיה. העתונים 
מתנבאים כי התחנות הישראליות, בתמיכה כספית גדולה, יוכלו לשדר תכניות 

טלביזיה מעולות, ויתכן שיוכלו לקיים גם שעות שידור ארוכות יותר מן התחנות 
הערביות". )מעריב, השבוע לפני 50 שנה בדיוק. קשה שלא לתהות - אם ערוצי 
הטלוויזיה הישראלים היו משרתים גם את המטרות הערכיות דלעיל, אולי מצבם 

היה יותר טוב?(

ח"כ דוד רותם ד"ר שמעון אוחיוןמשה פייגלין השר יולי אדלשטייןח"כ ציפי חוטובלי ח"כ זאב אלקין השר אביגדור ליברמןרה"מ בנימין נתניהו

הליכוד ביתנו
דתי לאומי

מצביע

"דתי שמאלני"
 מצביע לבני

"דתי מחמד"
מצביע לפיד

מצביע ש"ס"דתי חרדי"

מצביע בית יהודי"דתי מגזרי"

מחלהציבור הדתי לאומי השתלב בצמרת ההנהגה
הליכוד

ישראל ביתנו
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פולארד – גילויים חדשים
אחרי 28 שנה שחרר השבוע ה-CIA לפרסום מסמכים רבים 
הנוגעים לחקירתו של יהונתן ולדו"ח על פעולותיו. המסמכים 
כל  שאמרנו  מה  את  רשמי  באופן  סוף  סוף  מאשרים  הללו 
השנים - המידע שהעביר יהונתן עסק בסכנות לישראל מצד 
כלל בארה"ב עצמה. הפרסום הזה  ולא עסק  ערב  מדינות 
מהשורה  אמריקנים  בכירים  של  דבריהם  את  מאוד  מחזק 
אסתר  רעייתו,  יהונתן.  של  לשחרורו  שקוראים  הראשונה 

ופנתה בקריאה לנשיא פרס: "כעת לא  פולארד, ברכה על פרסום המסמכים 
נותר עוד כל תירוץ, פעל עכשיו לשחרורו של יהונתן בטרם יהיה מאוחר.

סוכנות הידיעות תצפית
בשבוע שעבר אירע פיגוע ירי בנווה צוף בבנימין. 
בנס לא היו נפגעים, כיוון שהכדורים שנורו מנשקם 
פגעו בתיק האישי של הבחורה  של המחבלים, 
עשרות  מתרחשים  שבוע  בכל  כיוונו.  שאליה 
אבנים  יידוי   – ושומרון  יהודה  ברחבי  פיגועים 

ובקבוקי תבערה, ירי והקמת מחסומי פתע באמצע הכביש – אבל התקשורת לא 
מדווחת. מול ההשתקה הזו, קמה סוכנות הידיעות תצפית Tazpit unit ומנסה 
לאזן את התמונה, בעיקר כלפי התקשורת הבינלאומית. תודה להם על הדיווחים 

והעדכונים השוטפים. חפשו אותם בפייסבוק.

www.myisrael.org.il

ילדים שלנו  
בשיתוף

 הרב חנן פורת
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 
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ספריית בית אל בפייסבוק
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ילדים יקרים,
בכל שבוע נפרסם כאן חידה חדשה, 

שפתרונה: שם של אחד מיישובי יש"ע.
גיליתם את הפתרון? שלחו אותו לפקס 

 ita@myesha.org.il :02-6516662 או למייל
ותוכלו לזכות בפרסים!

שמי?אני
ומה מי
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יפה  לישראל  המועצה  מאוד  יפה 
למועצת  יופי  כוכבי  חמישה  העניקה 
ירוקה  לסביבה  כמודל  עציון  גוש 
ראש  העניק  השבוע  בתחילת  ונקייה. 
המועצה, דוידי פרל, את הפרס לעובדי 
)תמונת  שבמועצה  התפעולי  האגף 
השער(, כאות הערכה לפועלם: “אתם 
לשפר  על-מנת  כימים  לילות  עושים 
את רמת הניקיון והתחזוקה שברחבי 
מגיעה  כך  ועל  והיישובים,  המועצה 

לכם ההוקרה”.

לזכר הרב חנן מתנ”ס עציון אירח גם 
השנה את הערב “מוסיף והולך” לזכרו 
של הרב חנן פורת ז”ל. במהלך הערב, 
בהשתתפות כ-400 איש, הוקרנו קטעי 
וידאו מהסרט ‘גוש אמונים’ בבימויו של 
גיל מזומן, המלווה את פורת בשנתיים 
משפחה  ובני  חברים  מותו.  שלפני 
וסיפרו על חנן, כאשר בנו  עלו לבמה 
את  לרגש  הצליח   1 פורת  אמיתי 
אביו  בשם  דיבר  כאשר  הרב,  הקהל 
ניגונים  ליוו  הערב  את  הקהל.  אל 

בביצוע בוגרי ישיבת מקור חיים. 

חג”י  בבית  חג”י  בבית  מתחדשים 
את  השבוע  חגגו  חברון  הר  שבדרום 
שישמש  החדש,  המשרדים  מבנה 
את עובדי היישוב. זאת לאחר 30 שנה 
שבהן התנהלו המשרדים בקרוון אחד. 
באירוע השתתפו ראש המועצה צביקי 
לכנסת  היהודי  הבית  מועמד  חי,  בר 
ואורחים.  היישוב  תושבי  יוגב,  מוטי 

אלו  בחודשים  כי  מציינים  חג”י  בבית 
לקראת  ביישוב  קליטה  גל  נרשם 

פיתוחו העתידי.

והמים,  האנרגיה  שר  במרכז  קטיף 
עוזי לנדאו, ביקר השבוע במרכז  ד”ר 
. במהלך הביקור צפה  2 קטיף בניצן 
והוענקה  השר באחד מסרטי המרכז 
שנה   35 לציון  בול  בדמות  מזכרת  לו 
מרכז  מנכ”ל  מידי  להתיישבות, 
עם  נפגש  גם  השר  בטר.  מוכי  קטיף, 
את  שהציגו  קטיף,  גוש  קהילות  נציגי 
הקשיים עמם הם מתמודדים גם כיום, 
7 שנים וחצי אחרי הגירוש. את הביקור 
חתם השר בתצפית ליישוב באר גנים, 
כ-140  בקרוב  לאכלס  אמור  אשר 

משפחות חדשות מקהילות הגוש.

חברי סניף בני עקיבא  גאווה לאפרת 
הם  עציון  שבגוש  אפרת  מהיישוב 
למתנדבים  המצוינות  בפרס  הזוכים 
בעבור   ,2012 לשנת  שלם  קרן  של 
לטובת  השנים  ארוכת  התנדבותם 
שכלית  מוגבלות  עם  ונוער  ילדים 
חניכי  קבלו  הפרס  את  התפתחותית. 
הסניף, במסגרת אירוע רב משתתפים 
בהיכל התרבות בנתניה, בהשתתפות 
ואישי  ערים  ראשי  כחלון,  משה  השר 
ציבור. ראש מועצת אפרת עודד רביבי 
ודני הירשברג מזכ”ל בני עקיבא בירכו 

את בני הנוער על זכייתם.

באחרונה  שנערך  בטקס  רב  בכבוד 

בלשכת הרב הראשי ליהודי אתיופיה, 
הרב יוסף הדנה, חולקו שלוש תעודות 
הרב  כתב מינוי למאשרי יהדות, בהם 
הדתית  מהמועצה  סלומון  מברטו 
. הרבנים הוסמכו לברר  3 בגוש עציון 
המעוניינים  זוגות  של  יהדותם  את 
זאת  המועצות.  בתחומי  להינשא 
כחלק מתהליך לשיפור שירותי הדת 
בישראל.  האתיופית  העדה  בקרב 
עם הצטרפותם של שלושת הרבנים 
מבררי  מספר  כעת  עומד  החדשים, 

הנישואין עבור העדה על 12 רבנים.

בקרני שומרון אירחו  למנצח בנגינות 
והמנצח  הפרופ’  את  שעבר  בשבוע 
הוא  נובוטני  מצ’כיה.  נובוטני  תומש 
דובר  ולדתות,  למוסיקה  דוקטור 
ומוסיקה  ישראל  אוהד  עברית, 
מרצה  הוא  וביידיש.  בעברית  יהודית 
מקהלות  על  ומנצח  אוסטרבה  באוני’ 
הקים  ובנוסף  בצ’כיה,  ותזמורות 
בכל  המופיעה  כליזמרים  להקת 
רחבי אירופה. במהלך ביקורו העשיר 
המנצח את בנותיהן של שתי מקהלות 
מקרני   – טפלו  נעמי  של  בניצוחה 

שומרון ומקדומים.

אמריקה”  ציוני  ב”בית  מזהיר  סרט 
עונת  השבוע  נחנכה  אביב  בתל 
“זוהר  הסרט  של  השנייה  ההקרנות 
, העוסק בלחץ הפסיכולוגי  4 הרקיע” 
את  ליישם  חיילים  על  שהופעל 
הגיעו  לאירוע  ההתנתקות.  פקודת 

מועצת  יו”ר  ובהם  משתתפים,  מאות 
לאחר  שנערך  בפאנל  דיין.  דני  יש”ע 
בני  הסרט  מפיק  השתתפו  ההקרנה 
גל, ח”כ אריה אלדד, הפסיכיאטר אילן 
דור  אמירה  הפסיכולוגית  רבינוביץ’, 
ועו”ד יוסי פוקס. לבירור מועדי הקרנות 

– חפשו בפייסבוק זוהר הרקיע.

אורות למנהל מכללת ‘אורות ישראל’ 
נבחרה להכשיר את מנהלי  באלקנה 
בתי הספר בציבור הדתי לאומי. נשיא 
המכללה, פרופ’ הרב נריה גוטל אומר 
מתווה  חינוכי,  מנהיג  הוא  “המנהל  כי 
כן  על  הבית-ספרי.  החזון  ומיישם 
הוא צריך לעבור הכשרה מנהיגותית, 
מותאמת  והכשרה  חינוכית  הכשרה 

לציבור הדתי”.

הר  דרום  במועצת  והמדבר  הספר 
הספר  “כנס  את  השבוע  קיימו  חברון 
והמדבר” – בשנה השמינית ברציפות. 
ראש  מפי  בברכות  נפתח  הכנס 
צביקי בר חי, ואת המושבים  המועצה 
איישו חנניה היזמי קמ”ט ארכיאולוגיה 
גולדשטיין,  ושאול  העתיקות  ברשות 

. 5 מנכ”ל רשות הטבע והגנים 

הפיס  אולם  באלקנה  אפללו  קובי 
באלקנה יארח ביום שלישי הקרוב את 
קובי אפללו. לכרטיסים  והיוצר  הזמר 
ופרטים – ניתן לפנות למנהל המתנ”ס 
או   03-9151215 בטלפון  באום  דוד 

.baumda@gmail.com לדוא”ל

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: אהוד אמיתון, גרשון אלינסון ומרכז קטיף
 perla@myesha.org.il :הפקה:  בע"מ לתגובות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 

המוציא לאור:
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