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גליון מיוחד

תחילת שאלת הגשמים בז’ בחשוון חלה באופן 
המבול.  וסיפור  נח  לפרשת  בסמיכות  קבוע 
בעוד אנו מתחילים לבקש על הגשם אנו נקרא 
להיות  יכול  שהגשם  בידיעה  נח  פרשת  את 
גשם של ברכה או חלילה להיפך. דרכים רבות 
היו לפני הקב”ה לדון את בני דורו של נח, אך 
ופתיחת  גשמים  הורדת  של  בדרך  בחר  הוא 
ארובות השמים ומעיינות תהום שבאו לשטוף 
לטהר  גדול  אחד  מקווה  במעין  העולם  את 

האדם  בני  בו  שהטילו  מהזוהמה  העולם  את 
מהחמס שהם מילאו אותו. 

הוא  גבול  ללא  בשפע  העולם  במילוי  העונש 
מידה כנגד מידה לדורו של נח. שפע ללא גבול 
הגבולות,  את  לפרוץ  הרצון  קללה,  הוא  הרי 
להתיר את הכל ולטשטש את הזהות והשייכות 
את  הוא  אף  לעולם שמטשטש  מבול  מביא   -
גבולות הים והיבשה. כך היו בני דורו של נח 
- הם טשטשו את גבולות הקניין והרכוש, הם 

והמשפחתית  הקהילתית  הזהות  את  טשטשו 
וכך החמס והגזל ברכוש ובאדם הפכו להיות 
נחלת הכל. “ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו 
אין   – והבהמה”  הזכר  אף  בעל,  בעולת  אף   –

שייכות מגדרית, אנושית או קהילתית.
אידאלוגיות גדולות קמו ועדיין קמות על בסיס 
וזהות  קניין  נטול  אנושי  כלל  לשוויון  הרצון 
אך בסופו של דבר הן מביאות לשיטפון גדול 
מנבא  מלאכי  כשהנביא  גם  וחורבן.  הרס  של 

על הפרשה -  נח

עד בלי די

הרב מתניה ידיד
ראש תנועת הבוגרים בבני עקיבא
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חטא ‰ על  קוראים  אנו  שבת 
על  נגזר  שבעטיו  המרגלים, 
דור יוצאי מצרים למות במדבר 

ולא לזכות להכנס לארץ ישראל.
זה  מתוך העונש הכבד, למדים אנו שהיה 
גדול החטאים של אבותינו במדבר. והשאלה 
דברו  המרגלים  הרי  חטאו?  בעצם  במה  היא, 
עוז העם  ואת  אמת בתארם את המצב בארץ 
וחוזק הערים. אם כן, במה חטאו ומדוע נענשו 

בעונש כה קשה?
התורה  לנו  נותנת  זו  לשאלה  תשובה 
סיפור  על  משה  חוזר  בה  דברים  בפרשת 
המרגלים בפני באי הארץ: "וְֹלא ֲאִביֶתם ַלֲעֹלת 

וַַּתְמרּו ֶאת ִּפי ד' ֱאֹלהֵיכֶם!" (דברים א', כ"ו).
הָָאֶרץ  ֶאת  "וְהֹוַרְׁשֶּתם  מצוה:  הקב"ה 
ָלֶרֶׁשת  הָָאֶרץ  ֶאת  נַָתִּתי  ָלכֶם  ִּכי  ָּבּה  וִיַׁשְבֶּתם 
"ֲעֵלה  מצוה:  הקב"ה  נ"ג)  ל"ג,  (במדבר  אָֹתּה" 

ֵרׁש… ַאל ִּתיָרא וְַאל ֵּתָחת" (דברים א', כ"א).
והעם אינו רוצה. העם בוכה שעליו להיכנס 
שמספרת  כפי  ישראל  בארץ  מאסו   - לארץ 
ְּבֶאֶרץ  "וַּיְִמֲאסּו  שבתהילים:  הקודש  רוח  לנו 

ֶחְמּדָה" (תהלים ק"ו, כ"ד).
יְִּפלּו  הַּזֶה  "ַּבִּמְדָּבר  הגזירה:  נגזרה  לכן 

ָעֹלה נֲַעֶלה וְיַָרְׁשנּו אָֹתּה
ִאיׁש  יְִרֶאה  "ִאם  כ"ט),  י"א,  (במדבר  ִפגְֵריכֶם" 
הָָאֶרץ  ֵאת  הַּזֶה  הָָרע  הַּדֹור  הֵָאֶּלה  ָּבֲאנִָׁשים 
(דברים  ַלֲאבֵֹתיכֶם"  ָלֵתת  נְִׁשַּבְעִּתי  הַּטֹוָבה ֲאֶׁשר 

א', ל"ה).

מי שמואס בארץ ישראל איננו ראוי להכנס 
לתוכה ולחיות בה! מי שמואס בארץ ישראל 

- ארץ ישראל אינה רוצה בו!
◆

יכולים  המרגלים,  חטא  חמור  כמה  עד 
אנו ללמוד מתפילתו של משה רבנו על חטא 
בתפילתו  משה  מזכיר  העגל  חטא  לאחר  זה. 
ּוְליְִׂשָרֵאל  ְליְִצָחק  ְלַאְבָרהָם  "זְכֹר  אבות  זכות 
הָָאֶרץ  וְכָל  ָּבְך...  ָלהֶם  נְִׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ֲעָבֶדיָך 
הַּזֹאת... ֶאֵּתן ְלזְַרֲעכֶם..." (שמות ל"ב, י"ג), ואילו 
איננו  משה  המרגלים,  חטא  לאחר  בתפילתו 

מזכיר כלל זכות אבות.
ניתנה  שהארץ  "בעבור  הרמב"ן:  מסביר 
באבותם  מורדים  והם  ירשוה,  ומהם  לאבות 
האבות  אשר  במתנה שלהם,  חפצים  היו  ולא 

’ֲאֶׁשר  יאמר  והיאך  מאד,  בה  בוחרים  היו 
נְִׁשַּבְעָּת ָלהֶם ָּבְך... וְכָל הָָאֶרץ הַּזֹאת... ֶאֵּתן 
ְלזְַרֲעכֶם' והם אומרים אי אפשנו במתנה זו" 

(רמב"ן, במדבר י"ד, י"ז).

כאשר מואסים בארץ ישראל אי אפשר 
זכות  תהיה  לא  זו  כי  אבות,  זכות  להזכיר 

- אלא קיטרוג, חלילה.
◆

חז"ל לימדונו שמיאוס בארץ הוא יסוד 
ַּבַּליְָלה  הָָעם  ’וַּיְִבּכּו   " והגלות:  החורבן 
(בו  לילה  אותו   - א')  י"ד,  (במדבר  הַהּוא' 
בכו ישראל בחטא המרגלים על אי רצונם 
להיכנס לארץ) ליל ט' באב היה, אמר להם 
ואני  חנם,  בכיה של  בכיתם  הקב"ה: אתם 
(על  לדורות  בכיה  זה)  (לילה  לכם  קובע 
חורבן בית המקדש ועל הגלות מן הארץ)" 

(תענית כ"ט, ע"א).

הנו  הגאולה  שיסוד  נלמד  מכאן 
לארץ  לחזור  עז  רצון  של  התעוררות 

ולבנותה. כך לימדנו ר' יהודה הלוי:
ִּכי  ְלֶחנְנָּה  ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון  ְּתַרֵחם  ָתקּום  "ַאָּתה 
ָבא מֹוֵעד, ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבנֶיהָ וְֶאת ֲעָפָרּה 
כי  לומר,  רצונו   - י"ד–ט"ו)  ק"ב,  (תהילים  יְחֹנֵנּו 
ישראל  בני  כשיכספו  תיבנה  אמנם  ירושלים 
לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה" 

(כוזרי ה', כ"ז).

לתיקון  זכינו  אלה  שבדורותינו  ד'  ברוך 
חטא המרגלים על ידי ההתעוררות הלאומית 
הפלאית, של שיבה לארץ, ומסירות נפש על 

בניינה ועל התקיימותנו בה.
מאת  ידה  על  שזכינו  זכותנו,  בודאי  זאת 
של  בהקמתה  גאולתנו  צמיחת  לראשית  ד' 
הנפלא  הגלויות  וקיבוץ  ישראל  מדינת 
בשחרור  גאולתנו  תהליך  ולהמשיך  בתוכה, 
ומקום  הקודש  עיר  וירושלים,  בכלל,  ארצנו 

המקדש, בפרט.
דבקותנו  של  במבחן  נמצאים  אנחנו  מאז 

במתנת ד' שזכינו לה ומסירות נפשנו עליה.
זה.  גדול  במבחן  לעמוד  כדי  הכל  נעשה 
נֲַעֶלה  "ָעֹלה  והסיבוכים,  הקשיים  כל  אף  על 
וְיַָרְׁשנּו אָֹתּה" (במדבר י"ג, ל'), "טֹוָבה הָָאֶרץ ְמאֹד 

ְמאֹד" (במדבר י"ד, ז'). £
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 ÌÈÙ¯ËˆÓ  ¨ÌÈÓ‰  ˙Â¯Â˜Ó  ˙Ï„  ÌÈ˘¯Ë‰
 ˙ÂÙÏÚ˙‰ ˙ˆÒ ¯Á‡Ï ˜¯ ¯˘‡ Â˙·Â  ÂÈÁ‡
 ÈÓ·  ‰˙ÏÁ  ˙‡  ˙ÂÈÁ‰Ï  ‰ÁÈÏˆÓ  ˙˘‚¯Ó
 Èœ‰Ÿ ÈÃ Â  ¢  ≠  ‰ÁËÈ˘Ï  ÌÈÁÙÂÒÓ‰  ˙ÂÈÈÚÓ‰
 ‰C À◊  À‰Èœ·À‡  ˙Õ‡ÕÓ  Ï«‡ Ÿ÷œÏ  »‰Õ̇ ÈœÒŸzÃ Â  dÀ‡«·Ÿa

 ∫_Àl ‰ÃÓ ·ÕÏÀk dÀÏ ¯ŒÓ‡›iÃ Â ¯«Ó⁄ÁÃ‰ ÏÃÚÕÓ ÁÃŸˆ œzÃ Â

 Èœ  Àz Ã̇ Ÿ   ·Œ‚Œ pÃ‰ ıWŒ‡ Èœk  ‰ÀÎTŸ· Èœl  ‰À Ÿz ¯ŒÓ‡zÃ Â

 ˙«iœlœÚ ˙l‹ b ˙Õ‡ dÀÏ Ô Œzœ iÃ Â Ìœ È ÀÓ ˙l‹ b ÈœÏ ‰ÀzÃ̇ À Ÿ Â

®ßÂË–ß„È ß‡ ÌÈËÙÂ˘© ¢Æ˙«i œzŸÁ Ãz ˙l‹ b ˙Õ‡Ÿ Â

 ‰Ï‡  ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó  ÌÈÈ˘È‡  ÌÈÚˆ·Ó
 ¯‰‰  ˙¯„˘  ÌÂ¯„  ÌÚ  ·ÕÏÀk  È·  ˙Â„„ÂÓ˙‰Â
 ÌÈÚÈ·ËÓ  ¨‰„Â‰ÈÂ  ·‚‰  ˙ÂÈ¯·„Ó·  Ï·Â‚‰
 ¯Â‡È˙Ó ‰ÏÂÚ‰ ÈÙÎ È‡¯˜Ó‰ ÂÓ  ̆˙‡ ÌÂ˜Ó·
 ‰ÀzÃ‡ È œÓŸÏ „œ ÂÀ„ «Ï ¯ŒÓ‡›iÃ Â¢ ∫È˜ÏÓÚ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò
 „Œ·ŒÚ  ÈœÎ›À‡  ÈXŸˆœÓ  ¯ÃÚÃ   ¯ŒÓ‡›iÃ Â  ‰ÀzÀ‡  ‰Œ f œÓ  ÈÕ‡Ÿ Â

 Ì«iÃ‰  È œ̇ ÈœÏÀÁ  Èœk  Èœ I⁄‡  Èœ Õ·Ÿ ÊÃÚÃ iÃ Â  ÈNÕÏÀÓ⁄Ú  ÷Èœ‡ŸÏ

 ¯ Œ÷⁄‡ ÏÃÚŸ Â È œ̇ VŸkÃ‰ ·Œ‚Œ  »ŸË Ã÷Àt »ŸÁÃ ⁄‡ ∫‰ À÷Ï Ÿ÷

 ¢Æ»ŸÙU À◊  ‚ÃÏOœ̂  ˙Œ‡Ÿ Â  ·ÕÏÀk  ·Œ‚Œ   ÏÃÚŸ Â  ‰À„»‰ÈœÏ

®ß„È–ß‚È ßÏ ‡ Ï‡ÂÓ˘©

 ¨ÏÓ¯Î  ¨ÔÂÚÓ  ≠  ÌÈÈ‡¯˜Ó‰  ·ÕÏÀk  ·Œ‚Œ   È·Â˘ÈÈ
 ‰ËÂÈ  ¨®‰˙Ú  ˙ÚÏ  ßÚÂÓÒ’©  ÚÂÓ˙˘‡  ¨ÌÈÚ

 ÌÂ¯˙Ï ÂÎÊÈ „ÂÚ ÛÈÊÂ ¯È˙È ¨®‰˙Ú ˙ÚÏ ß‰ËÈ’©
 ÈÂ¯·Á–¯‰‰  ˘¯„Ó‰  ˙È·  ˙‡  Ï‡¯˘È  ÌÚÏ
 ˙ÒÈÙ˙  „ÂÒÈÂ  ˘¯˘  ÆÏ‡ÚÓ˘È  È·¯  ˙Â˘‡¯·
 Â˙¢ ≠ ˙˜˜ÂÊÓ‰Â ˙È˙ÈÓ‡‰ ß‰„Â·ÚÂ ‰¯Â˙’
 ÈÙÏ ≠ ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ‰Ó ≠ ¨Í‚„ ˙ÙÒ‡Â ∫Ô·¯
 ¨ÍÈÙÓ  ‰Ê‰  ‰¯Â˙‰  ¯ÙÒ  ˘ÂÓÈ  ‡Ï  ∫¯Ó‡˘
 ˙ÙÒ‡Â  ∫¯ÓÂÏ  „ÂÓÏ˙  øÔ·˙ÎÎ  ÌÈ¯·„  ÏÂÎÈ
 È·¯ È¯·„ ¨ı¯‡ Í¯„ ‚‰Ó Ô‰· ‚‰‰ ≠ Í‚„
 ¯˘Ù‡  ∫¯ÓÂ‡  ÈÁÂÈ  Ô·  ÔÂÚÓ˘  È·¯  ªÏ‡ÚÓ˘È
 ˙Ú˘·  Ú¯ÂÊÂ  ¨‰˘È¯Á  ˙Ú˘·  ˘¯ÂÁ  Ì„‡
 ˙Ú˘·  ˘„Â  ¨‰¯Èˆ˜  ˙Ú˘·  ¯ˆÂ˜Â  ¨‰ÚÈ¯Ê
 ‡‰˙  ‰Ó  ‰¯Â˙  ¨ÁÂ¯‰  ˙Ú˘·  ‰¯ÂÊÂ  ¨‰˘È„
 Ï‡ÚÓ˘È È·¯Î Â˘Ú ‰·¯‰ ∫ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ÆÆÆ ø‰ÈÏÚ
 ‡ÏÂ  ≠  ÈÁÂÈ  Ô·  ÔÂÚÓ˘  È·¯Î  ¨Ô„È·  ‰˙ÏÚÂ  ≠

 ®·¢Ú ‰Ï ˙ÂÎ¯·© ¢ÆÔ„È· ‰˙ÏÚ

מועצה אזורית נֶגֶב ּכֵָלב
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הרב נעם פרל ראש הישיבה התיכונית לחינוך סביבתי סוסיא

המוציא לאור:
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שבצפון�השומרון
מול�פתחו�של�עמק�דותן�הקסום

שוכן�מבוא�דותן���יישוב�שאינו�דתי,
אשר�קלט�לפני�כשלוש�שנים�גרעין
משפחות�דתיות�שבמרכזו�כולל

אברכים.�ביישוב:�בית�כנסת,
מקווה,�מרפאה,�מעון,�גן�ילדים

ומרכז�הפעלה�לילדים.

אם�אתם�חפצים�בתשובה�ציונית�הולמת
למאורעות�הזמן

מקומכם�איתנו!!!

אם�ברצונכם�לחזק�את�צפון�השומרון

אם�חשוב�לכם�לקרב�לבבות�בעם�ישראל

לפרטים�ולקליטה:
שלמה�חזות�6248263�04,�3355418�052

מרכז�מידע�אמנה:�240�260�800�1
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"חוזה המדינה" – רבי יהודה אלקלעי

 135 לפני   (1871) תרל"א  סיוון  בחודש 
והוא  ישראל  לארץ  הרב אלקלעי  שנה שב 
"כל  בשם  בירושלים  אגודה  וייסד   ,73 בן 
"החברה  כתב:  שעליה  חברים"  ישראל 
בענייניי  השגחתה  עין  תשים  הקדושה 
הקיבוץ, וראשית תבואתה תהיה יישוב ארץ 
ותשועתה  כללית  תשובה  היא  כי  ישראל 

והצלחתה כללית. בד' תשרי תרל"ט (1879) 
נפטר הרב יהודה אלקלעי ולא זכה לראות 
מספר  למעשה,  הלכה  מתגשם  חזונו  את 
מן  אברכים  עלו  יותר,  מאוחר  חודשים 
היישוב הישן בירושלים לייסד את המושבה 
יהודה  אור  העיר  תקווה.  פתח  החקלאית 

נקראת על שמו. £

 '

 

  
במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

באר–שבע חברון	 חיפה	 תל	אביב	 שכם	 ירושלים	 שבת	
16:21 	16:28 	16:17 	16:27 	16:17 	16:13 כניסה	
17:27 	17:26 	17:25 	17:26 	17:24 	17:24 יציאה	

39	שנים	לשחרור	ירושלים	יש"ע	והגולן 	 | |	חשוון	תשס"ז	 	20 גליון	

על הפרשה
הרב אליעזר ולדמן ראש ישיבת ניר קרית–ארבע

הרב שלמה גורן זצ"ל

רב לוחם

23 		1011

סיפורו של מקום

12

ושבו בנים  לגבולם

הליכה והתקדמות מתמדת

של גדולי ישראל חיבת הארץ

| מגרוןמבט להתיישבות 

בניין הארץ
על אדני התורה

לולא היניקה מארץ ישראל

לא היה ליהדות בגולה בסיס, כי אם 
איזה חיזיון מהעבר. אמנם יש קצבה 

לכוחו של ציור זה, 
על כן, אין ליהדות תקווה אלא 

לנוטעה בארץ ישראל

)הראי"ה קוק, אורות, ס"ב(

לך - לך
מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי, דתי-תורני, המונה 
250 משפחות. היישוב באזור עדיפות א’, משופע 
יסודי,  ספר  בית  גן,  מעון,  קהילתיים:  בשירותים 
כללית,  מרפאה  גבוהה,  ישיבה  תיכונית,  ישיבה 
תורה תלמוד  חוגים,  מקווה,  כנסת,  בית  מכולת, 

4 בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה 
4.5 חדרים, 112 מר’ בנוי על שטח של 500 מר’, אופציה 
של  זמין  שירות  גבוהה,  ברמה  ופיתוח  בניה  להרחבה, 

אנשי מקצוע

�669,000

מרכז מידע אמנה
1-800-260-240
ויעיל במשך כל שעות היום מענה טלפוני מהיר 

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו
02

-9
97

38
75

ל 
א
ת 

בי
ץ 

כ
בר

�
ה

ל
שי

מועמדים מתאימים ישלחו
קורות חיים לפקס’ 02-9963236
לפרטים: צביקי, 052-8990200

דרוש
מנכ"ל

חברה לפיתוח 
הר חברון

תיאור התפקיד: 

ניהול כולל של החברה העוסקת בריכוז 

פרויקטים, יזמויות וניהול מערך ההסעות

כישורים נדרשים:

# נסיון מוכח בניהול # יכולת ניהול תקציב 

בהיקפים משמעותיים # יכולת עסקית # 

יוזמה ויצירתיות # יכולת ניהול צוות ויחסי 

אנוש טובים # רקע התיישבותי 

ה
נולד  גורונצ'יק(  )במקור  גורן  שלמה  רב 

עלה   ,)1918( בכ"א בשבט תרע"ח  בפולין 

עם משפחתו לארץ ישראל בשנת תרפ"ה 

חסידים,  בכפר  משפחתו  עם  והתגורר   ,)1925(

שאביו היה בין מייסדיו. 

מכפר  כ"עילוי  גורן  הרב  נודע  בצעירותו  עוד 

הביאה  הירושלמי  בתלמוד  ובקיאותו  חסידים", 

תורה.  בדברי  עמו  לדון  ממרחקים  ישיבות  ראשי 

בירושלים.  'חברון'  בישיבת  ללמוד  החל   12 בגיל 

וחיבורים;  לפרסם מאמרים  צעיר החל  בגיל  כבר 

הקודש"  "נזר  הראשון  ספרו  את  פרסם   17 בגיל 

)חידושים על משנה תורה לרמב"ם הלכות פסולי 

"שערי  ספרו  את  פרסם   21 בגיל  המוקדשים(. 

הבבלי  התלמוד  קטעי  על  המבוסס  טהרה", 

והירושלמי. כל ימיו גילה חיבה מיוחדת לתלמוד 

מן  שונה  הלכתית  מסורת  ייחס  לו  הירושלמי, 

התלמוד הבבלי.

הצטרף  "המאורעות",  פרוץ  עם   ,1936 בשנת 

צה"ל  ובשורות  בשורותיה  ונלחם  ההגנה  לארגון 

באזור ירושלים בתקופת מלחמת השחרור.

מפעלו הראשון בו קבע יסודות הלכתיים, ממנו 

מערך  הקמת  היה  היום,  עד  צה"ל  חיילי  נהנים 

הרבנות הצבאית בצה"ל, ושירות שנים ארוכות כרב 

2,000 שנה  הראשי של צה"ל בדרגת אלוף. לאחר 

הלכה  אלו  בסוגיות  היהודי  העם  התעסק  לא  בהם 

למעשה, היה הרב גורן חלוץ בקביעת פקודות וקודי 

התנהגות למפקדים וחיילים על פי ההלכה. 

הכותל  משחררי  את  ללוות  זכה  גורן  הרב 

תוקע  תמונתו  במיוחד  וזכורה  וחברון  המערבי 

ששת  במלחמת  המערבי  הכותל  רקע  על  בשופר 

הימים, וסיפורם של הלוחמים כי ריגש וזעזע אותם 

המקדש.  בית  שרידי  מול  אל  שהחיינו  כשבירך 

קצינים  עם  לו  שהייתה  העמוקה  הידידות  למרות 

במצוות  פגיעה  לידי  הדברים  כשהגיעו  רבים, 

או  הודחו  מעטים  לא  קצינים  ויתר.  לא  התורה 

השבת  במצוות  פגיעה  בעקבות  נעצר,  שקידומם 

והכשרות. עמדתו היתה, כי קצין שקדושת מסורת 

ישראל אינה בראש מעייניו, אינו ראוי להיות מפקד 

ישראל.  חיילים להלחם למען עם  ולשלוח   בצה"ל 

יצייתו  חייליו הדתיים  לבדוק אם  מג"ד אחד רצה 

בשעת  בטנקים  לטפל  להם  והורה  לפקודתו, 

הסעודה המפסקת שלפני יום הכיפורים, וכך נכנסו 

לצום בלא שאכלו. הרב גורן לא הסכים לשום פשרה 

זולת סילוקו המיידי של אותו מג"ד מהצבא. 

של  בתו  ֹצפיה,  את  לאשה  נשא  גורן  הרב   

תלמידיו  משלושת  שהיה  )הנזיר(,  הכהן  דוד  הרב 

החשובים של הראי"ה קוק. מספרים כי הרב הנזיר 

הבבלי,  התלמוד  האחד  שבכיסו  חתנו,  על  אמר 

ובכיסו השני התלמוד הירושלמי.

על  ליהדות  ישראל  בפרס  זכה  תשכ"ז  בשנת 

עבודתו בחקר התלמוד הירושלמי ובשנת תשכ"ח 

תשל"ב  בשנת  אביב.  תל  של  הראשי  לרב  נבחר 

בהחליפו  לישראל,  האשכנזי  הראשי  לרב  נבחר 

את הרב אונטרמן זצ"ל. הוא כיהן בתפקיד זה עד 

שנת תשמ"ג. 

תקופת כהונתו כרב ראשי התאפיינה בפסקי דין 

אמיצים וחדשניים ובמוכנותו של הרב גורן לפסוק 

בנושאים הלכתיים סבוכים. פסק דין מפורסם של 

הרב גורן עסק בעניינם של אח ואחות, חנוך ומרים 

התחתנה  שאמם  כיוון  כממזרים,  שהוכרזו  לנגר, 

בלא להתגרש מבעלה הראשון. פסק הדין המקיף 

על  ישראל  בקהל  לבוא  להם  להתיר  דרך  מצא 

לא  הראשון  הבעל  של  הגיור  עדי  כי  קביעה  ידי 

זו עוררה ביקורת רבה בקרב  היו כשרים. פסיקה 

חוגים חרדיים. בעקבות זאת יצא הרב צבי יהודה 

קוק להגנתו במאמר שפרסם בעיתון הצופה.

ההלכתית  גדולתו  את  הראה  בו  נוסף  תחום 

פעילות   - עגונות  להתרת  פועלו  היה  והאנושית 

במיוחד  זכורה  רחבה.  ציבורית  לתהודה  שזכתה 

דקר  הצוללת  חללי  עגונות  בהתרת  פעילותו 

מצרים.  חופי  מול  שטובעה  אילת  והמשחתת 

היתר העגונות הראשון שלו כרב צבאי ראשי היה 

הבסיס  כאשר  השחרור,  מלחמת  חללי  לעגונות 

גורן  לדיונו היה הקרב בכפר עציון. הרב  העיקרי 

הקים סמוך לכותל המערבי בירושלים את ישיבת 

האידרא )המילה אידרא בארמית פירושה "גורן"( 

ועמד בראשה עד לפטירתו.

הרב גורן לא נרתע גם מלהביע דעות תקיפות 

בתפקידים  ששימש  למרות  מדיניים  בעניינים 

הסכמי  על  החתימה  פולמוס  בעת  ממלכתיים. 

כשנשאל  "שטניים".  ההסכמים  את  כינה  אוסלו 

ושומרון  יהודה  בשחרור  שהשתתפו  אנשים  איך 

השיב  בקלות,  כך  כל  יש"ע  על  לוותר  מוכנים 

בצער: "אף פעם הם לא רצו את יהודה ושומרון. 

מן השמים גלגלו שכבשנו את יש"ע, ומההתחלה 

בסיעתא  משם.  לסגת  כיצד  דרך  כל  חיפשו  הם 

התמרמר  הוא  כה".  עד  הצליחו  לא  הם  דשמיא 

מאוד על ראש הממשלה המנוח, מר בגין, שפתח 

כבר  "אני  והוסיף:  אוסלו.  להסכמי  הדלת  את 

בהחלת  לראות  תזכה  אולי  אתה  אבל  אזכה,  לא 

ריבונות ישראל על יהודה ושומרון…"

נפטר בת"א בליל שבת פרשת חיי שרה,  הרב 

ונטמן בהר הזיתים. #

ֶלְך–ְלָך "ו ַאְבָרם,  ֶאל  ה'  ַֹּיאֶמר 
ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך 
ָאִביָך, ֶאל הָָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך". 
הקב"ה  של  זה  בציווי  א‘(  י“ב,  )בראשית 
לאברהם אבינו, קבע ה' את ייעודו, אחריותו 

המילה  בעולם.  ישראל  עם  של  ותפקידו 

"לך", קובעת את מהותו הדינמית  הראשונה 

מתקדם  מהלך,  תמיד  להיות  אברהם,  של 

שמשמעות  נח  של  מהותו  לעומת  ומתעלה, 

שמו היא הסטטיות של עמידה במקום אחד, 

בחינת "עמוד נח". 

הולך  להיות  שתפקידו  אבינו,  אברהם 

לעמוד  תמיד  מוכן  להיות  מוכרח  ומתעלה, 

בכל הקשיים והייסורים בדרך עלייתו, מתוך 

על  רובצת  גדולה  שאחריות  ברורה  הכרה 

לכל  האלוקית  הברכה  את  להביא  כתפיו: 

רוחנית  מדרגה  השגת  האדמה.  משפחות 

מושגות  אינן  לכל,  ברכה  והקרנת  לאומית, 

מתוך  רק  אלא  לנוחיות,  רצון  מתוך  בקלות 

מאמצים תמידיים ועמל לאומי רוחני מרובה.

אכן  גדול,  לגוי  להיות  לאברהם  ה'  ברכת 

נטמנה  שבה  ישראל,  בארץ  רק  תתקיים 

וההתגלות  השכינה  להשראת  הסגולה 

'לך לך אל הארץ  ולזרעו אחריו.  הנבואית לו 

לאברהם  הקב"ה  גילה  לא  למה  אראך'.  אשר 

לאן  לו  אמר  לא  למה  הליכתו?  מגמת  את 

ללכת? הלא מספיק קשה הוא לעזוב את בית 

היעד  מהו  יידע  לפחות  אם  והמולדת,  האב 

אליו הוא צריך להגיע ומה יינתן לו במקום כל 

אלה? אמנם אברהם אבינו, בגודל אמונתו מוכן 

ללכת על פי הצו האלוקי, מתוך הכרה ברורה 

ורק בה  ה'  ה' תשרה עליו רק בארץ  שברכת 

יתקדם לקראת ייעודו הלאומי והכלל אנושי, 

גם ללא ידיעת פתרונן של כל הבעיות.

של  שהתייחדותו  ולהדגיש,  לציין  יש 

עזיבת  אחרי  ישראל,  בארץ  אבינו  אברהם 

מולדתו ובית אביו, אינם מביאים לידי פירוד 

וניתוק, ולא לאדישות וזלזול כלפי האנושות, 

אברהם  של  גורלו  את  קבע  הקב"ה  להיפך! 

וזרעו להיות "לב שבאומות", ובסופו של דבר 

ידי  על  תושג  זו  מטרה  גויים.  לאור  להיות 

צמיחתו  בארצו,  ישראל  עם  של  התייחדותו 

הרוחנית בה בהתגלות אמונתו ואורחות חייו 

על ידי עשיית רצונו של בורא עולם. תהליך 

בעליות  שזורה  מפותלת  בדרך  מתקדם  זה 

את  להסיח  מבלי  וייסורים,  קשיים  וירידות, 

הדעת אף לרגע מאחריותנו הלאומית, שרק 

בעמידתנו בה נוכל להביא ברכה לכל.

זכינו  וקשות  ארוכות  גלות  שנות  אחרי 

לשמוע בימינו שוב את הצו האלוקי, 'לך לך 

באוזנינו  ומהדהדים  אראך'  אשר  הארץ  אל 

ְבָך,  וְנְִבְרכּו  ְּבָרכָה...  "וֶהְיֵה,  ה'  דברי  שוב 

לא  ג’(.   - ב’  שם,  )שם,  הֲָאָדָמה"  ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל 
נוכל להביא כל טובה לאומות העולם על ידי 

מארצנו.  והתנתקות  האלוקי  לצו  התכחשות 

גשמיים  בייסורים  המיוסרת  האנושות 

וגסות  שפלות  של  בבוץ  ושקועה  ורוחניים 

בהמית, שנאה ואכזריות חייתית, זקוקה לאור 

של טהרה, תקווה ואמונה, שיודעת היא, שרק 

מציון יזרח אור זה עליה, ואז תוכלנה אומות 

העולם לקרוא את הקריאה הנבואית, "וְהְָלכּו 

ֲַעֶלה ֶאל הַר ה'  ַעִּמים ַרִּבים, וְָאְמרּו ְלכּו וְנ
ֶאל ֵּבית ֱאֹלֵקי יֲַעֹקב, וְֹיֵרנּו ִמְּדָרכָיו, וְנְֵלכָה 
ה  ּוְדַבר  תֹוָרה,  ֵּתֵצא  ִמִּצּיֹון  ִּכי  ְּבֹאְרֹחָתיו 

ִמירּוָׁשָלִם". )ישעיה ב’, ג’ - ד’(
דעת  חולשת  אמונה,  רפיון  מתוך  פעמים 

וחוסר אומץ מעשי, פוגעים מנהיגים בתהליך 

עולם,  בסדרי  בלבול  גורמים  הזה,  האלוקי 

ומעכבים  קשים  ייסורים  עמנו  על  ומביאים 

את הטובה והברכה מלבוא לעולם.

בדרכה  ההולכים  הננו,  אמונה  אנשי 

תמיד  שהאמינה  הקלסית,  הציונות  של 

שהתיישבות יהודית בכל רחבי ארץ ישראל, 

רק היא תבטיח את קיומנו ותביא ברכה לכל 

משפחות האדמה. בהיותנו בניו של אברהם 

אבינו לא נרצה ולא נוכל לסגת מייעודנו, דבר 

ֶאל הָָאֶרץ,  אלוקינו יקום לעולם - "ֶלְך–ְלָך 

ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך... וְֶאֶעְׂשָך, ְלגֹוי ּגָדֹול... וְנְִבְרכּו 
ְבָך, ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת הֲָאָדָמה". #
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המשך מעמ' השער

הליכה והתקדמות מתמדת

ב
יום	חמישי	האחרון,	י"א	בחשוון	

ציינו	את	יום	פטירת	רחל	אימנו.	

רחל,	אהובתו	של	יעקב,	מסמלת	

ובין	 והשמחה	 הכאב	 בין	 הניגודים	 את	

ההתנתקות	והשיבה.	רחל	נפטרה	בזמן	

לידתו	של	בנימין;	בזמן	היצירה	הגדולה	

לאישה,	 ביותר	 והמרגש	 השמח	 ובזמן	

חודרת	תוגה	גדולה	של	מוות	וצער.

רחל	מבכה	על	העם	הגולה	לבבל	עם	

מלווה	 ובכייה	 וירושלים	 יהודה	 חורבן	

עם	 בבתי	 ומהדהד	 ביציאתו	 העם	 את	

לתקווה	 פתח	 ומהווה	 בגלות	 ישראל	

בקרב	הגולים	-	"קֹול ְּבָרָמה נְִׁשָמע נְהִי ְּבכִי 

ַתְמרּוִרים ָרֵחל, ְמַבּכָה ַעל ָּבנֶיהָ"	)ירמיה	ל"א,	
י"ד(	וכשמגיעה'	עת	רצון	ובני	רחל	חוזרים	

מחשכת	הגולה	אל	אורה	של	ארץ	ישראל,	

מלווה	אותם	רחל	בצעדיהם	הראשונים	

בארץ	-	"ִמנְִעי קֹוֵלְך ִמֶּבכִי, וְֵעינַיְִך, ִמִּדְמָעה 

ִּכי יֵׁש ָׂשכָר ִלְפֻעָּלֵתְך נְֻאם יְהוָה... וְָׁשבּו ָבנִים, 
ִלגְבּוָלם".	)שם,	שם,	ט"ו	-	ט"ז(

פעולתה	 	- לפעולתך"	 שכר	 יש	 "כי	 	

על	 העמוק	 והצער	 הבכי	 היא	 רחל	 של	

היא	 הצרה	 גודל	 הבנת	 ומתוך	 הגלות,	

זוכה	גם	ללוות	את	בניה	בחזרה.	דמותה	

ההתיישבות	 את	 גם	 ליוותה	 רחל	 של	

נוסד	קיבוץ	על	דרך	בית	לחם,	 וב–1926	

מקום	מצבת	קבורת	רחל,	ע"י	אנשי	גדוד	

לקבר	 סמוך	 שבהתיישבותם	 העבודה	

רחל	מימשו	את	ההבטחה	לרחל	אימנו	-	

"ושבו	בנים	לגבולם".	לאנשי	הקיבוץ	לא	

היה	קל	-	בפרעות	תרפ"ט	)1929(	ניטש	

בפרעות		 מחדש.	 נבנה	 וב–1930	 המקום	

39	-	1936	הותקף	אך	החזיק	מעמד.	

	)1948 )מאי	 העצמאות	 במלחמת	

כוחות	 ע"י	 בעיקר	 הקיבוץ	 הותקף	

מתוגברים	 מחברון,	 שהגיעו	 מצריים,	

בכוח	שריון	ובכוחות	של	הלגיון.	הקיבוץ	

תושביו.	 נסוגו	 מכך	 וכתוצאה	 הורעש	

אל	 מגינים	 כוחות	 חזרו	 יום	 של	 בערבו	

הקיבוץ,	וכך	עבר	הקיבוץ	מיד	ליד	מספר	

שתי	 ובה	 תגבורת	 שהגיעה	 עד	 פעמים	

נפשם	 חרפו	 הלוחמים	 אצ"ל.	 מחלקות	

בעמדם	מול	כוח	מצרי	עדיף,	המתוגבר	

בשריון	שהגיע	מכיוון	מנזר	מר	-	אליאס	

ומול	כוחות	הלגיון	שהגיעו	מהכפר	צור	

בה'ר.

במקום,	 לחם	 אשר	 לפידות,	 יהודה	

הנצור	 לקיבוץ	 הכניסה	 שלפני	 סיפר	

התארגנו	הכוחות	בבית	בשכונת	טלביה	

של	 משפט	 כבית	 שימש	 אשר	 במקום	

הצבא	הבריטי	ובו	גזרו	מאסר	ואף	תלייה	

על	אנשי	האצ"ל.

והיווה	 על–ידינו	 הוחזק	 הקיבוץ	

מסביבה	 המוקפת	 יהודית	 מובלעת	

הצבא	 של	 קדמי	 למוצב	 והפך	 ערבים,	

ירדן	עד	מלחמת	ששת	הימים.	 אל	מול	

קיבוץ	 של	 האיתנה	 ועמידתו	 הקמתו	

המרתק	 לסיפורן	 מתחברים	 רחל,	 רמת	

החדשה,	 בעת	 עציון	 לגוש	 העליות	 של	

)התחנה	 עדר	 מגדל	 ממתיישבי	 החל	

מות	 אחרי	 יעקב	 הגיע	 אליה	 הבאה	

רחל(	ועד	מתיישבי	גוש	עציון	הוותיקים	

והצעירים.	

מצבת	רחל	יושבת	על	הדרך	בין	רמת	

רחל	וגוש	עציון,	-	שני	מפעלי	התיישבות	

שידעו	בכי	תמרורים	אך	גם	זכו	לשיבת	

התיישבו	 בהן	 הנחלות	 לגבול	 הבנים	

דעים	 הדבר	שאין	תמימות	 ידוע	 בעבר.	

בדבר	מקום	קבורתה	של	רחל,	יש	דעה	

בנחלת	 שקבורתה	 ומבוססת	 מוצקה	

ולא	ביהודה,	אנו	לא	נעסוק	בזה	 בנימין	

המשמעות	 בהבנת	 ענייננו	 זו.	 במסגרת	

יכולים	 וכיצד	היום	 של	דמותה	של	רחל	

אנו	לחיות	את	דרכה	של	רחל	-	ציפייה	

ארוכה,	אמונה	בהגשמתה	של	התקווה,	

בכייה	הבאה	ממעמקים	ומתוך	ההזדהות	

העמוקה	עם	צרות	העם	ותפילה.

מתוך	כך	אנו	בטוחים	שנזכה	לשיבת	

לארץ	 והאסורים	 החטופים	 הבנים	

הגולה,	 יושבי	 כל	 עם	 יחד	 במהרה	

וליישובם	של	חבלי	ארץ	שנחרבו.	

המיגון  עבודות  הושלמו  לאחרונה 

הקרוב  ובזמן  רחל,  לקבר  בדרך 

תתאפשר גישה חופשית למקום.

רחל מחכה לבניה. #
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צפונית ה שוכן  מגרון  יישוב 

לתחנת  בסמוך  לירושלים 

ובעל  מכמש,  מעבר  הדלק 

כיוון שהוא  גדולה  חשיבות אסטרטגית 

 - ירושלים  )כביש   60 ציר  על  חולש 

בואכה  התיישבותי  רצף  ויוצר  שכם( 

על  משקיף  היישוב  אל.  ובית  עפרה 

אזור  ועל  ממזרח,  הירדן  בקעת  אזור 

הרי ירושלים מדרום. 

אייר  בחודש  לקרקע  עלה  מגרון 

במקום  התגוררו  בתחילה  ה'תשנ"ט. 

ולאחר  קשים  בתנאים  בחורים  מספר 

גם  אליהם  הצטרפו  חודשים  מספר 

לתנופת  שהביאו  צעירות,  משפחות 

הפך  קצר  זמן  ותוך  מהירה  פיתוח 

המקום ליישוב מטופח ומסודר שנעים 

לחיות בו. 

כ–45  כיום  מתגוררות  במגרון 

התושבים  רווקים.  ומספר  משפחות 

ומגוונים:  שונים  במקצועות  עוסקים 

חינוך  אנשי  קהילה,  עובדי  תורה,  בני 

והוראה, סטודנטים ועובדים במקצועות 

בגילאי  היישוב  ילדי  כמאה  חופשיים. 

במוסדות  מתחנכים  יירבו(  )כן   0-9

לו:  ומחוצה  ביישוב  השונים  החינוך 

היישובי,  במעון  הפעוטות  שכבת 

וילדי  גילאי   - הרב  בגן  הילדים  שכבת 

לתלמוד  יום  מידי  נוסעים  הספר  בית 

התורה במכמש ולבית הספר בפסגות. 

ביישוב קיימים גם מספר אתרי פעילות 

מתקני  עם  ציבורי  גן  לילדים;  ומשחק 

משחקים, משחקיה וג'ימבורי הפועלים 

בשעות אחר הצהריים וספריית קריאה 

לכל הגילאים.

כי בניין הארץ חייב  במגרון מאמינים 

להיות מבוסס על אדני התורה ומתוכה 

אנו  ועוצמתנו.  כוחנו  את  שואפים  אנו 

מנהלים חיי קהילה משותפים ותוססים, 

ובד בבד שומרים על פרטיות המשפחות, 

אופייה  לפי  חיה  משפחה  שכל  כך 

ותורמת את חלקה וייחודה לקהילה.

קראוונים  כ–50  כיום  קיימים  ביישוב 

כנסת,  בית  קבע,  בתי  שני  למגורים, 

ועוד היד  בנייה  מקווה שנמצא בהליכי 

מבחינה  מאוד  מטופח  היישוב  נטויה. 

התגלה  אף  ולאחרונה  סביבתית, 

גשמים  מי  לאגירת  עתיק  בור  במקום 

המושך אליו מבקרים רבים.

נשמח לקבל אלינו משפחות גדולות 

ביישוב  להשתקע  הרוצות  וקטנות 

בו  להשתלב  מעוניינות  בו,  ולהשקיע 

לתרום  וחפצות  חברתית  מבחינה 

ולעזור בפיתוחו. בואכם לשלום. #

לפרטים נוספים: 
עידית: 02-5820915

יוכבד: 02-5812563, 

054-7615338

מרכז מידע אמנה:

1-800-260-240

בהשתתפות רבנים, ראשי ישיבות ואולפנות ואישי ציבור
כנגד חילול ה’ ופרץ הגאווה המאיים לפגוע בצביונה היהודי של מדינת ישראל, בערכי הצניעות והמסורת

ביום ו’ י”ט בחשוון 10.11.06 בין 10:00-14:00 
ברחובה של עיר בכיכר ציון בירושלים
ה ד ו ה י ן  ב ב  ו ח ר ד מ ב ת  ו נ ב   | ו   פ י  ’ ח ר ב ם  י נ ב

לפרטים והסעות: 02-6211999

מעמד 
תפילה 
ומחאה

לקדושתה
של ירושלים

התורה
וארץ ישראל

העוז
והענווה

בס”ד

פורום החינוך הציוני דתי  |  מועצת יש”ע  |  מרכז ישיבות בני עקיבא  |  רשת אמי”ת  |  רשת צביה
|  רשת נעם  |  מטה מאמ”צ  |  מטות ערים  |  תנועת עזרא  |  תנועת אריאל  |  איגוד המדרשות
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המשך בעמ' 11

 11

בית המדרש
'נתיבות דרור' - תלם

מבט להתיישבות

הרב גבריאל קדוש רב היישוב גני טל ת"ו, מכון התורה והארץ

השמיטה והארץ

אמורעל הפרשה

ערי הלויים וערי המקלטסיפורו של מקום של גדולי ישראל השמיטה והארץ המשך מעמ' השערחיבת הארץ

רבי חיים משה לוצאטו

לישרים נאווה תהילה

על ידי ההסתמכות על תעודות
עלולים אנו להחליש את האמת הזאת,

והיא מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה.
משל למה הדבר דומה?
למי שמעלה נר לחזק

את אור השמש. 
)תגובתו של הרב קוק בדיון של בית המשפט הבריטי בשנת תרפ"ט,
לבקשה להביא מסמכים המעידים כי הכותל שייך לעם היהודי(

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
39 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אייר תשס"ז   46 גליון 
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באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
19:07 	19:04 	18:59 	19:06 	18:56 	18:51 כניסה	
20:07 	20:06 	20:10 	20:09 	20:07 	20:06 יציאה	

צריכה ש השבת  יום  כמו  השמיטה  נת 
את  להכין  צריכים  אנו  כיצד  הכנה. 
עצמנו לקראת שבת השנים? לקראת 
שנה שכולה שבת, שנת השמיטה שתחול בשנת 
תשס"ח? התורה בצוותה על כל המצוות כותבת: 
ּוְׁשַמְרֶּתם,  ְּבֹקִלי,  ִּתְׁשְמעּו  ִאם–ָׁשמֹוַע  "וְַעָּתה, 
ֶאת–ְּבִריִתי וִהְיִיֶתם ִלי ְסגָֻּלה ִמּכָל–הַָעִּמים, ִּכי–ִלי 
ּכָל–הָָאֶרץ." )שמות, י“ט ה‘(; הקביעה שקיומה של 
תורה צריך להיות דווקא בארץ ישראל, מקבלת 
משמעות עמוקה ע"י מצוות השמיטה. החיבור 
בינה לבין הארץ מהווה חיבור פנימי עד כדי כך 
שהתורה מבטיחה בשנה זו הנהגה ניסית, ברכה 
כפולה ומשולשת ביבול הארץ בשנה השישית 
הארץ  כהלכתה.  שמיטה  מקיימים  אכן  אם 
נענית למקיימי מצוותיה וחלילה להפך, מגלה 
ששבנו  ב"ה  שמיטה.  ביטול  בעוון  בניה  את 
ומלבד  ארוכות,  גלות  שנות  אחרי  ארצנו  אל 
שבנו  השבת,  ומצוות  המצוות  כלל  של  קיומן 
בארץ  התלויות  במצוות  תורה  של  קיומה  אל 

ובשביתת האדמה. 
השמיטה כיום: לרוב הדעות מצוות שמיטה 
לרוב  מתבטא  וקיומה  מדרבנן  הנה  כיום 
בעבודתו של החקלאי בשדהו. רוב יושבי הארץ 
במלוא  מקיפה  אינה  זו  ומצווה  חקלאים  אינם 
הדרה את רוב עם ישראל כמצוות השבת. מצב 
זה יוצר נתק מסוים בינינו לבין המצווה. כיצד 
לּו  זו?  מצווה  עם  ונתחבר  נתרומם  זאת  בכל 
כחיוב  כהלכתה,  השמיטה  שנת  לקיום  זכינו 
משתנים  היו  האומה  חיי  ערכי  התורה,  מן 

באופן מהותי ביחס לאדם, לעם ולארץ, מכיוון 
היא  פרוסה  השמיטה  במצוות  התורה  שמגמת 
ניתן,  כיצד  בעולמנו.  רבים  תחומים  פני  על 
בכל זאת כיום, שקיום השמיטה בפועל מוגבל, 
להנחיל ולחוות את ערכי השמיטה? האם אפשר 
להסתפק בשנה זו בהתעלמות מחששות איסור 
מקיום המצווה בגדר של "שב ואל תעשה", או 
"קום  גדרים של  זו  במצווה  יש  היום  גם  האם 
הציבור  של  קטן  שחלק  כיום,  האם  ועשה"? 
ובעלי  שכירים  הם  הציבור  ורוב  חקלאי  הוא 
שמצוֹות  לומר  אדם  יכול  חופשיים,  מקצועות 

השמיטה במכלולה הרחב אינם נוגעים לו? 
דווקא  שייכים  אינם  אלו  שמיטה  ערכי 
לחקלאים אלא לכל הציבור כולו. ניתן לקיים 
יום השישי אשר  כוללי  זו תוכניות של  בשנה 
יעסקו בערכי השמיטה האמוניים וההלכתיים, 
הציבורי  היום  בסדר  שנתי  כנושא  להכריז 
העזרה  אשר  מיוחדת  כשנה  זו  שנה  על  שלנו 
מכספי  כספים  לגייס  במרכזה,  תהיה  לזולת 
מעשר לטיפול בעניי ישראל, לשפר את יחסנו 
לארץ ישראל כארצו של הקב"ה. חובה עלינו 
ההתארגנות  ברמת  ורעיונות,  מחשבות  לרכז 
קישורנו  לצורך  והממלכתית,  הקהילתית 
השמיטה.  שנת  של  זו  חשובה  מצווה  לערכי 
ללימוד  זו  בשנה  עצמנו  את  לקבוע  עלינו 
מסודר בכל מסגרות הלימודים, לציבור הרחב, 

לבעלי בתים, לנשים ולתלמידים. 
לציון,  ישראל  עם  שיבת  בעת  דווקא 

את  להחיל  והצורך  היהודי,  הישוב  התפתחות 
מצוותיה של התורה, ובמיוחד המצוות התלויות 
שלנו,  הציבוריים  החיים  מערכות  בכל  בארץ 
צריכים אנו להדר ולהשתדל לקיים את המצווה 
לחשיבה  אנו,  מחויבים  ממנה.  להשמט  ולא 
שנחשוק,  לכך  נדאג  כיצד  ויצירתית  עמוקה 
נצפה ונקיים את שנת השמיטה כראוי. האמונה 
וארץ,  שמיים  קונה  עולם,  בבורא  והביטחון 
תורה  של  בקיומה  המתבטא  לארץ  הקשר 
ומצוות דווקא בה, ערכיה החברתיים והעניינים 
לזולת  הדאגה  בישראל,  בחברה  הכלכליים 

הארץ  של  ומעמדה  כבודה  עמך",  אחיך  "וחי 
וקדושת פירותיה, הם צריכים לזרזנו להרחבת 
והמקיפה,  השלמה  בצורתה  השמיטה  תודעת 

להשתדלות בקיומה באופן היותר שלם. 
לעת הזאת אנו נקראים להשתדלות זאת דרך 
ההתקדמות  בעקבות  הארץ".  "אוצר  מערכת 
האחרונות  השנים  של  והצרכנית  החקלאית 
מנותקים,  במצעים  גידולים  מאפשרת  אשר 
צריכה מגידולי השנה השישית, אחסון לטווח 
ארוך של פירות וירקות, אוצר בית דין מהודר 
מהמהדרין  להיות  כולנו  נוכל  באלו,  וכיוצא 
השמיטה:  ובמצוות  בארץ  התלויות  במצוות 

בואו ונצא לקראת שנה של שבת. #

נולד ר הרמח"ל  לוצאטו,  חיים  משה  בי 

בפדובה שבאיטליה בשנת תס"ז )1707(. 

וחינוכו  חכם  ותלמיד  סוחר  היה  אביו 

ישעיהו  רבי  רבו,  אצל  צעיר  מגיל  כבר  הופקד 

באסאן שאליו היה קשור עד לתקופה מאוחרת 

בחייו. כנער נמשך הרמח"ל לקבלה ואף חיבר בה 

חיבורים. בגיל ארבע עשרה כבר ידע את הש"ס 

בע"פ )עפ"י עדות רבו( ובגיל שבע עשרה הוציא 

על  לספר  שצורף  מחזה  שמשון',  'מעשה  את 

שירה, 'לשון למודים' - העוסק בתורת ה'מליצה' 

- עקרונות הכתיבה וההרצאה. 

'מגיד'  עדותו  פי  על  אליו  נגלה  צעיר  בגיל 

כתב:  וכך  מהתורה.  ורזים  סודות  לו  שגילה 

לגלאה  אומר:  קול  שמעתי  ובהקיצי  "נרדמתי 

)ירדתי  קדישה  דמלכא  טמירין  רזין  נחיתא 

לגלות רזים טמירים של המלך הקדוש(... ואני 

מתוך  מדבר  קולו  שומע  אלא  אותו  רואה  לא 

פי".  לאחר גילויים נוספים שנגלו אליו, שיתף 

הרמח"ל בסוד את חבריו והללו התקבצו סביבו. 

יקותיאל  שבהם,  הבולט  אולי  מתלמידיו,  אחד 

והדבר  המגיד,  קיום  את  ברבים  גילה  גורדון, 

לרמח"ל  כבירה  הערצה  ועורר  התלהבות  עורר 

רבים שהשתוקקו לקבל מתורתו.  וקיבץ סביבו 

בני  עם  לימודיו  את  להפסיק  הוצרך  הרמח"ל 

חבורתו המצומצמת ולקבוע שיעורים מיוחדים 

להמונים שצבאו על פתח בית המדרש. הפרסום 

הרמח"ל  על  גדול שעורר  ויכוח  גם  בחובו  טמן 

כעסים רבים. רבי משה חגיז ראה את פעילותו 

כשבתאית ופנה לרבני ונציה ואלו פנו לרבו, רבי 

ישעיהו באסאן, והעמידוהו על החומרה שבה ראו 

גדול, שבמהלכו  פולמוס  התחולל  הדברים.  את 

גם הרב באסאן התנגד לרמח"ל לחלוטין. בשלב 

בסוף  אך  כתביו,  את  להשמיד  ביקשו  מסוים 

הסתפקו בכך שכל כתביו יופקדו בתיבה עם שני 

בידיו.  ניתן  מהם  לאחד  מפתח  שרק  מנעולים, 

לכתוב  לחדול  להישבע  הוכרח  הוא  כן,  כמו 

טענות  להעלות  ולהפסיק  מגידים  של  בשמם 

הפולמוס  התגברות  לאחר  שמימית.  להשראה 

אולץ )בעקבות חשד שפתח את התיבה והוציא 

לכתוב  שלא  שנית  להישבע  לחוץ(  חיבוריו  את 

מיעוטם  הושמדו,  וספריו  בקבלה  דבר  שום 

בכך את  ורובם בקבורה. הרמח"ל ראה  בשרפה 

לא  שחיבוריו  שמנסה  אחרא  הסיטרא  קטרוג 

ייוודעו ברבים.

עם  וארבע, התחתן  בגיל עשרים  זמן,  באותו 

יהלומים.  ועסק בליטוש  בתו של רב עיר חשוב 

ולאחר זמן מה הקים הרמח"ל שוב את חבורתו, 

החברים  עצמם  על  שקיבלו  מהקבלות  ולבד 

היו  שמים,  ויראת  מוסר  תורה,  לימוד  בענייני 

אומרים תיקונים ותפילות שהגה ראש קבוצתם. 

הם שמרו על פעילותם בסוד, והרמח"ל כיבד את 

הבטחתו שלא להפיץ כתבים בשם המגיד. הגר"א 

הושפע רבות משיטתו הקבלית והאגדות מספרות 

של  ספרו  אליו  הגיע  כאשר  חג  בגדי  לבש  כי 

הרמח"ל "אדיר במרום" - פירוש עמוק ל'אדרא 

רבא'. גם בתנועת החסידות תפס הרמח"ל מקום 

כשהמגיד ממזריטש, ממשיכו של הבעל שם טוב, 

הורה לתלמידיו להדפיס את ספרו של הרמח"ל 

'קלח פתחי חכמה' - ספר יסודות בקבלה ערוך 

ואמר  פרקים,  )קלח(  ושמונה  שלושים  במאה 

קדושתו  להבין  כדאי  דורו  היה  "לא  כי  עליו 

שאף  הפולמוס  בתקופת  כבר  ופרישותו". 

ששלח  ובאיגרת  ישראל  לארץ  לעלות  הרמח"ל 

לרבו, ר' ישעיהו באסאן בשנת ת"צ )1730( כתב: 

ובישועתו  בעז"ה  עצמי  קבעתי  כבר  ג"כ  "ואני 

ארץ   - האלה  הארצות  מן  טובה  ארץ  אל  ללכת 

הקדושה. אמת, כי לא אוכל עשוהו מיום אל יום, 

אבל מקווה אני שלא יעברו שנים, ואם יחפוץ ה' 

מקווה אני שלא יעברו גם חודשים הרבה". 

באמסטרדם, בשנת ת"ק )1740( כתב הרמח"ל 

ספר  ישרים',  'מסילת  ביותר,  הנפוץ  ספרו  את 

מוסר שהיווה בסיס יסודי לתנועת המוסר מאוחר 

לגיטימציה  הרמח"ל  קיבל  הספר  בזכות  יותר. 

היסטורית מהגאון מוילנה ומסופר שהגאון אמר 

שאילו היה בחיים, היה הולך ברגליו כדי ללמוד 

'דרך  את  גם  הרמח"ל  כתב  באמסטרדם  ממנו. 

ויחס האדם לעולם על  ' המדבר על השקפה  ה' 

ידי קיום מצוות. בשנת תק"ג )1743( גמר בליבו 

שנים  לאחר  ישראל,  לארץ  לעלות  הרמח"ל 

שאיפתו  על  לעלות.  תשוקתו  את  הביע  בהם 

של הרמח"ל לעלות לארץ ישראל משך תקופה 

מבני  שניים  של  מפיהם  גם  אנו  יודעים  ארוכה 

על  בהספדו  אמר  ואלי  דוד  משה  ר'  חבורתו. 

הרמח"ל: "מאד מאד היה מתאבל מעלת הרב על 

חורבן בית המקדש וכל כך גדולה הייתה התשובה 

ללכת לארץ ישראל, עד שעזב כל משכורתו וכל 

ר' יעקב חזק מפדובה  ממונו כדי ללכת לארץ". 

ישראל:  לארץ  לרבו לאחר שעלה  באגרתו  כתב 

"קם לבנו בקרבנו בשמענו שגם כי האריך טרחא, 

הארץ  אל  והביאו  הטהור  לבו  מאוויי  ה'  מלא 

ומה  חלקו  טוב  מה  והצלחה.  ברווחה  הקדושה 

ישרה.  בדרך  בטהרה  ה'  את  לעבוד  גורלו  נעים 

אשרי מי שזכה לנטוע שם משכן שלו". 

ומספר  ימים  להאריך  הספיק  לא  הרמח"ל 

ובני  הוא  נפטרו  לארץ  שעלה  לאחר  חודשים 

 ,)1744( תק"ד  בשנת  באייר  בכ"ו  משפחתו, 

לאחר  תלמידיו  באיגרת שכתבו  ממגיפה קשה. 

"הרב  נכתב:  איטליה  לרבני  ונשלחה  מותו 

ופרשיו,  ישראל  רכב  האלקי,  המקובל  הכולל, 

מרנא  קדישא,  בוצינא  בישראל,  שהיה  אור 

ורבנא כמוהר"ר משה חיים לוצאטו, נפטר הוא 

בעיר  אייר  בכ"ו  ה'  לפני  במגפה  ביתו  בני  וכל 

וראו  ונקבר בטבריא... צאו  עכו סמוך לטבריא 

כמה גדול היה זכותו של הצדיק הזה, כי הייתה 

מן הנמנעות בדבר דלא אפשר שהיה יכול לילך 

בארעא קדישא, אבל הקב"ה שמסבב סביבות, 

הקדושה  בארצו  והביאו  נשרים  כנפי  על  לקחו 

ארץ הצבי תוב"ב אצל רבי עקיבא". #

יפורו של בית המדרש בתלם ס

תשס"ג  בשנת  מתחיל 

מתוכנית  כחלק   ,)2003(

שבהר– תלם  היישוב  לחיזוק  כוללת 

תקופה  באותה  גרו  בתלם  חברון. 

כ–14 משפחות חילוניות בלבד, ותנופת 

קליטה לא נצפתה באופק. לאור מצב 

זה החליט הרב משה בלייכר שליט"א, 

ראש ישיבת 'שבי חברון', להקים בתלם 

בית מדרש ייחודי וראשון מסוגו, שיהווה 

בסיס לכינונו של גרעין דתי ביישוב. כיום 

בתנופה  ד',  ברוך  תלם,  היישוב  מצוי 

גדולה של פיתוח ובניין, מתוך שיתופיות 

ואחווה של דתיים וחילונים גם יחד.

בית המדרש, שהוקם במרכז הגרעין 

בתלם, מונה כ–45 תלמידים בשיעורים 

וב', ומספר דומה של בוגרים לאחר  א' 

לבוגרי  מיועד  הוא  הצבאי.  שירותם 

שמינית השואפים לבנות את אישיותם 

באופן רציני ומעמיק, ומחפשים מקום 

קטן, אווירה משפחתית חמה, קשר טוב 

בתחומי  אישית  והכוונה  הר"מים,  עם 

הלימוד ובניין האישיות.

מגמתו של בית המדרש היא להוציא 

אל הפועל את הרצון להיפתח לעולמה 

של תורה, לפי הקצב האישי הייחודי של 

המשך  לקראת  הבחורים,  מן  אחד  כל 

הדרך בישיבות גבוהות רגילות. מטרתו 

בלימוד  להעמקה  יסודות  לצקת  היא 

בגמרא,  לימוד  דרכי  לקנות  התורה, 

השלבים  את  הדרגתי  באופן  ולבנות 

הראשוניים בלימוד גמרא ואמונה. 

לפני כחודשיים נהרג בתאונת דרכים 

כהן–אור,  אבי  הרב  המדרש,  בית  ראש 

יחד עם רעייתו שמחה. את גודל האסון 

המשפחה,  של  ראשה  על  שניחת 

לא   - המדרש  בית  ועל  היישוב  על 

התחושה  אולם  במילים.  להביע  ניתן 

הברורה היא שישנה כאן ירושה ענקית 

קדימה.  להמשיך   - ענקית  ומשימה 

אם יש לנו נחמה, לאחר האסון הנורא 

של  המשכיותם  היא  הרי  שעברנו, 

היישוב  את  להפריח  להמשיך  החיים: 

תלם, להמשיך לעמול בתורה, להמשיך 

לבנות ולהיבנות; להמשיך בדרך שסללו 

קץ,  אין  במסירות  ורעייתו  אבי  הרב 

להמשיך ביתר שאת וביתר עוז. #

לפרטים:

דוד, 054-7348736, 052-8990274

ֲאֻחּזָָתם: "ו ָעֵרי  ָּבֵּתי,  הְַלוִּיִם  ָעֵרי, 
ַלְלוִּיִם"  ִּתהְיֶה  עֹוָלם,  ּגְֻאַּלת 
הלויים  ערי  ל"ב(.  כ"ה,  )ויקרא 

בפרשה  בקצרה  מוזכרות  אשר 

כ"א.   - כ'  ביהושע  בהרחבה  מוזכרות 

מקלט  ערי  הפרשת  מצוות  של  זמנה 

הוא לאחר כיבוש הארץ. ערי המקלט 

גם  אשר  הלויים  בערי  הן  אף  נמנות 

בערים אלו ניתן לרוצח בשגגה, מקלט. 

חלוקת הערים בין השבטים התקיימה 

בשילה בין ראשי אבות הלויים לאלעזר 

ביהודה,  הבאה:  בצורה  ויהושע  הכהן 

ערים.  עשרה  שלוש   - ושמעון  בנימין 

באפרים, דן וחצי המנשה - עשר ערים. 

המנשה  וחצי  נפתלי  אשר,  ביששכר, 

 - וזבולון  גד  בראובן,  עשרה.  שלוש   -

ערים  ושמונה  ארבעים  עשר.  שתים 

ארבע  הארץ,  ברחבי  ללווים  ניתנו 

"ּוִמַּמֵּטה  בנימין.  שבט  בנחלת  מהן 

ִבנְיִָמין, ֶאת–ּגְִבעֹון וְֶאת–ִמגְָרֶׁשהָ, ֶאת–ּגֶַבע, 
וְֶאת–ִמגְָרֶׁשהָ,  ֶאת–ֲענָתֹות,  וְֶאת–ִמגְָרֶׁשהָ. 
ַאְרַּבע".  ָעִרים,  וְֶאת–ִמגְָרֶׁשהָ:  וְֶאת–ַעְלמֹון, 
של  מקומן  מהו  י"ח(.   - י"ז  כ"א  )יהושע 

עם  אותם  נזהה  ואיך  ערים  אותן 

היישובים של היום? 

בתקופת  חשובה  עיר   - גבעון 

בולטת  גבעה  על  שוכנת  המקרא. 

עם  כיום  מזוהה  העיר  שמה.  ומכאן 

בתקופת  ג'יב.  אל  הערבי  הכפר 

את  רימו  גבעון  תושבי  הארץ,  כיבוש 

שאילצה  ברית  עימו  וכרתו  יהושע 

הגבעונים  לעזרת  לצאת  יהושע  את 

חמשת  נגד  במלחמתם 

המלכים, בו קרא: "שמש 

בעמק  וירח  דום  בגבעון 

נפגשו  בגבעון  אילון". 

איש  ואנשי  דוד  אנשי 

בושת בן שאול, על שפת 

עד  הקיימת  הבריכה 

שם  הכפר.  במרכז  היום 

החלה המלחמה בין בית 

ובית שאול, מלחמה  דוד 

שהביאה בסופו של דבר 

לעליית דוד.

גבע - נזכרת גם בשם 

"גבעת בנימין". מזוהה כיום עם הכפר 

ג'בע הסמוך לישוב אדם בדרום בנימין. 

צבא  התארגנות  כמקום  נזכר  הכפר 

שאול לקרב נגד פלישתים שהגיעו עד 

מכמס. משם יצאו יונתן ונערו אל נחל 

ובוצץ  דרך סנה  ועלו  )צווניט(,  מכמש 

גבורה  מעשה  פלישתים.  מחנה  אל 

למפלת  דבר  של  בסופו  הוביל  זה 

הפלישתים ע"י צבא שאול.

ירמיהו  הנביא  של  עירו   - ענתות 

בִּסְפַר המדבר, על גדת נחל פרת. משם 
יצא נביא החורבן לירושלים לומר את 

ייחודו של  בדבריו משתקף  נבואותיו. 

האזור בו חי: "אִתי ָעזְבּו ְמקֹור ַמיִם ַחּיִים, 

ֲאֶׁשר  נְִׁשָּבִרים,  ָלהֶם ּבֹארֹות––ּבֹאֹרת  ַלְחצֹב 
בנוסף  י"ג(.  ב'  )ירמיה  הַָּמיִם"  ֹלא–יָכִלּו 
אדמה  חלקת  קנה  אף  הנביא  כי  צוין 

ובא  הקרב  החורבן  למרות  בענתות 

ֱאֹלהֵי  ְצָבאֹות,  ה'  ָאַמר  כֹה  "ִּכי  באומרו: 

ּוכְָרִמים,  וְָׂשדֹות  ָבִּתים  יִָּקנּו  עֹוד  יְִׂשָרֵאל: 
ענתות  ט"ו(.  ל"ב  )ירמיה  הַּזֹאת"  ָּבָאֶרץ 
הכפר  בתוך  כיום  מזוהה  המקראית 

העיר(,  שם  את  )המשמר  ענתא 

דרומית ליישוב ענתות בן ימינו. 

כחרבת  לזהותה  מקובל   - עלמון 

של  ענתות  ליישוב  בכניסה  עלמית 

לפי  התבצעה  הערים  חלוקת  ימינו. 

כעיר  עלמון  של  מעמדה  חשיבותם. 

כמרכז  חשיבותה  על  מצביע  לויים 

מנהלי. בסביבות חרבת עלמית ישנם 

בורות  מערות,  כגון:  שונים  ממצאים 

וחרסים רבים.

אלו  ערים  ארבעת  של  מרכזיותן 

על  משליכות  בנימין  שבט  בנחלת 

והלווים  הכהנים  ערי  כלל  של  מעמדן 

של  חשיבותו  כי  ייתכן  הארץ.  ברחבי 

שגרמה  היא  ישראל  בכלל  לוי  שבט 

ואולי  מרכזיות  כה  להיות  לעריהם 

בעלות  היו  ללויים,  שניתנו  אלו  ערים 

נמסרו  כן  ועל  קודם  עוד  חשיבות 

לידיהם. #

בנימין  ברחבי  סיורים  על  למידע 

לפנות  ניתן  הירדן  ובקעת  שומרון 

לבי"ס שדה עפרה: 02-9975516.

מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי, דתי-תורני, המונה 300 משפחות. היישוב 
באזור עדיפות א‘, 12 ד' מירושלים, משופע בשירותים קהילתיים: מעון, גן, 
בית ספר יסודי, ישיבה תיכונית, ישיבה גבוהה, מרפאה כללית ומאוחדת,  

מכולת, בית כנסת, מקווה, חוגים, תלמוד תורה

4 בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה 4.5 חדרים, 112 מר‘ בנוי על שטח 
של 500 מר‘, אופציה להרחבה, בניה ופיתוח ברמה גבוהה, שירות זמין של אנשי מקצוע

�681,000

מרכז מידע אמנה

1-800-260-240
אמיר: 054-2048322 

מענה טלפוני מהיר ויעיל במשך כל שעות היום

מבצע מוגבל 

ל–4 בתים בלבד!
בית איכותי של בתי אמנה

במצפה יריחו
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צמוד למדד 
תשומות 

הבנייה

יום היערכות ארצי
ותערוכת ענק לקראת
שנת השמיטה תשס"ח
יום חמישי ז' בסיון תשס"ז 24.5.07 אסרו חג שבועות
17:00-10:00 במכללת "מורשת יעקב"  רח' שטיינמן 3, רחובות

מעלה המרכז לציונות דתיתמכון התורה והארץמכללת מורשת יעקבמנהל החינוך הדתימשרד החינוך והתרבות

הדתית  החינוך  במערכת  והחינוך  ההוראה  צוותי   � מציגים  וקטלוג  תוכניה  עם  משתתף  תיק  יחולק  בכניסה   �
מופק  האירוע   � הבעל"ט  השמיטה  שנת  לקראת  כראוי  להיערך  מנת  על  זה  חשוב  ביום  להשתתף  מוזמנים 
מר  אל  יפנו  בתערוכה  להציג  המעוניינים  מוסדות  או  יחידים   �  49950 נחלים  מושב  "מופת"  מכון  בשיתוף 
₪10 של  מסובסד  במחיר  צהרים  ארוחת   �  03-9331479 שינובר  צבי  אל  או   050-7598017 טשנדי  אפרים 

בס"ד

סדר היום
תצוגת חומרי למידה - פתוח במשך כל היום  17:00-10:00

במהלך יום ההיערכות יתקיימו הרצאות פתוחות למעוניינים מפי רבני מכון     

התורה והארץ, כולל שאלות ותשובות בכל ענייני שנת השמיטה.  

הרב יעקב אריאל - הרב הראשי לרמת גן  12:00

"היתר המכירה, אוצר הארץ והמשמעות החינוכית של  שנת השמיטה"  

פותח הרב שמעון אדלר - ראש מנהל החינוך הדתי  

ארוחת צהרים, ברכות  14:00-13:00

הרב חיים סבן - ראש מכללת "מורשת יעקב"  

הרב חיים דרוקמן - יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע וראש ישיבת ההסדר "אור עציון"  

הרב איתן אייזמן - יו"ר רשת החינוך "מרחביה, צביה ונועם"  

הרב יובל שרלו - ראש ישיבת ההסדר פ"ת וחבר המועצה הרוחנית של רשת  

החינוך אמי"ת  

הצגות תאטרון "אספקלריא" - מבחר קטעים לבית הספר היסודי והתיכון  14:00

בנושא שנת השמיטה  

הרב אלישע וישליצקי - ראש עמותת "מהות" "ערכי אדם ואדמה בשנת השמיטה"  15:30

הראשל"צ הרב מרדכי אליהו "שנת השמיטה ליחיד ולציבור"  16:30

ברכת הרב שמחה הכהן קוק אב"ד ורבה הראשי של העיר רחובות  

דברי סיכום: מר אפרים טשנדי ממונה ארצי על נושא השמיטה בחמ"ד  

בברכת התורה,
הנהלת מכללת
"מורשת יעקב"

בחסות

בנק פאג"י - הבנק הדתי היחיד במדינה

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

מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורך:
משה מאירסדורף

מערכת:
ישי הולנדר

אריאל פילבר
שי סנדיק

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906

גרפיקה:
שקד הנמן

צילום תמונת השער:
מירי צחי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052-8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l

לבית ספר הממ"ד אזורי סוסיא
)כיתות א' - ח'( ביישוב סוסיא

דרוש�ה מנהל�ת
וניסיון בהובלת  ניסיון ניהולי � חינוכי מוצלח ומוכח # יכולת  הכישורים הנדרשים: 
תהליכים חינוכיים # כושר מנהיגות ויחסי אנוש מעולים # רקע ולימודים תורניים, השכלה 

אקדמית ותעודת הוראה # מגורים באזור # רשיון נהיגה בתוקף # על המועמד להשתתף 

במכרז משרד החינוך

קורות חיים, אישורי השכלה והמלצות, יש להעביר לאגף החינוך עד יום שני, ד' סיון תשס"ז, 

shooki@hrhevron.co.il :21 במאי 2007 בשעה 12:00. פקס': 02-9969150, דוא"ל

לפרטים נוספים: יהושע 052-8990210

גליון 46
אייר תשס״ז

 

חתונה במערת המכפלה
מבט להתיישבות

הרב אלישע וישליצקי - מהו"ת בתי מדרש למורים וגרעינים תורניים 

אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו

ק�רחעל הפרשה

מלח - במידה הנכונהסיפורו של מקום במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | סיוון תשס"ז   51 גליון 

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת	
19:27 	19:24 	19:19 	19:26 	19:17 	19:11 כניסה	
20:29 	20:29 	20:33 	20:31 	20:30 	20:28 יציאה	

וכשחרון האף סר מהעם ע"י הופעת הטוב
הגדול הכללי, יוכל הריכוז של הקדושה

להיות מואר במלוא אורו.
אומנם מלוי אור זה אין לו השלמה רק אם
יופיע בכל התפשטותו, וכח ההתפשטות

של הטוב האלוהי בתכונה מקומית
הלא הוא בכל גבול ארץ הקודש 

)עולת ראי"ה ח"א עמ' צ"ט(
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המשך בעמ' 11

של גדולי ישראל חיבת הארץ

הרב שאול ישראלי

ארץ חמדה

אל ארץ זבת חלב ודבש הביאותנו
המשך מעמ' השער

23 1012 	11

בתמוז ה בכ"ה  נולד  ישראלי  שאול  הרב  גאון 

תרס"ט בסלוצק שברוסיה הלבנה, לאביו הרב 

בנימין איזראעליט, ולאמו הרבנית חוה הי"ד. 

הרב בנימין שימש כרבה של העיירה קוידנוב )שעל 

יד מינסק(, והתמסר לשיקומה הרוחני לאחר מלחמת 

על  הסובייטים  ידי  על  נעצר  הראשונה.  העולם 

שלימד תורה לבני קהילתו, הוגלה לסיביר ומאז אבד 

עמו הקשר. עקב האיסור על לימוד התורה, למד הרב 

למוסקבה  שעבר  עד  מחתרתיות  בישיבות  ישראלי 

יציאה מרוסיה. לאחר שנדחה  בכוונה לבקש אישור 

שוב ושוב, התייעץ עם עוד שניים מחבריו ברבה של 

מוסקבה, הרב יעקב קלעמעס זצ"ל, אם להבריח את 

קלעמעס  הרב  שבדבר.  המוות  סכנת  למרות  הגבול 

וסעו  "פנו  היה:  שעלה  והפסוק  הגר"א  גורל  הטיל 

לכם ובואו הר האמורי... עד הנהר הגדול נהר פרת". 

חבריו  עם  ישראלי  הרב  חצה   )1933( תרצ"ג  בשנת 

ידי  על  ונכלא  נתפש  לפולין,  הקפוא  פרת  נהר  את 

ועלה  ניצל  אולם  לרוסיה,  להחזירם  שרצו  הפולנים 

ארצה בשנת תרצ"ד בזכות סרטיפיקט ששלח לו מרן 

הראי"ה קוק זצ"ל לאחר שכתב לו. הוא יצר קשר חזק 

עם הרב יעקב משה חרל"פ ואף למד איתו בחברותא. 

הוא נבחר על ידי הרב אברהם יצחק הכהן קוק להיות 

אחד משלושת התלמידים שהכינו איתו את השיעור 

לרבנות  סמיכה  קיבל   )1938( תרח"צ  בשנת  הכללי. 

מהרב חרל"פ והציג את מועמדותו לרבנות של כפר 

הרא"ה בתמיכתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג. 

אחרי שנבחר עזב את לימודיו במרכז הרב וקבע את 

מושבו בכפר הרא"ה. באותה שנה הרב ישראלי נסע 

לפולין והתחתן עם בת–דודתו בת שבע בורגנסקי.

בכפר הרא"ה החל הרב ישראלי לעסוק בשאלות 

של הלכות התלויות בארץ שהתעוררו במלוא חומרתן 

ומעשיותן. אז חיבר את ספרו הראשון 'ארץ חמדה' - 

החקלאיים"  בחיים  ולהדרכתה  הלכה  של  "לבירורה 

לראשונה  אור  יצא  המדינה,  הקמת  ביום  )הושלם 

בשנת תשי"ז(, ומכאן פעל רבות להטמעתן של הלכות 

אלו בהתיישבות הדתית כולה. חברי כפר הרא"ה נהגו 

לומר על רבם האהוב שהוא 'הפך אותם לכמעט רבנים, 

והם כמעט הפכו אותו לחקלאי'. בהיותו בכפר הרא"ה 

התיכונית  בישיבה  תחילה  לנוער,  בלימוד  גם  עסק 

שהוקמה שם על ידי הרב משה צבי נריה זצ"ל )שעל 

פי עדותו בחר בכפר הרא"ה בגלל נוכחותו של הרב 

ישראלי במקום(, לאחר מכן במדרשיית 'נעם' בפרדס 

 חנה, שם חיבר את הספר 'פרקים במחשבת ישראל'.

הרבנים  'חבר  ביתו  מרפסת  על  הוקם  תש"ט  בשנת 

של הפועל המזרחי', והוא היה ממנהיגיו שנים רבות. 

ההשפעה  רב  בטאונו  את  ערך  שנה  י"ג  ובמשך  יסד 

במסגרת  עיוניו  והמדינה'.  'התורה  הרבנים  חבר  של 

הלכה  "ברורי   - הימיני'  'עמוד  בספרו  קובצו  זו 

בעניני מדינה, שו"ת ובאורי סוגיות בכמה מקצועות 

התורה" )מהדורה ראשונה תשכ"ו(, המהווה עד היום 

ספר היסוד לנושאי תורה ומדינה. הרב יזם את נוסח 

לרבנים הראשיים  ליום העצמאות, שהוגש  התפילה 

לקראת יום העצמאות הראשון ואושר על–ידם. בשנת 

תשי"ג )1953( נבחר למועצה המורחבת של הרבנות 

חבר  היה  ארוכות  שנים  ובמשך  לישראל,  הראשית 

פעיל במועצה, ואף כיהן בתפקידים שונים מטעמה, 

התלויות  למצוות  המחלקה  על  כאחראי  ובמיוחד 

בארץ. במסגרת זו הטמיע את קיום מצוות השמיטה 

לממלכתית  השמיטה  שמירת  את  והפך  כולה  בארץ 

תש"ך(.  שלמה,  היכל  בהוצאת  שנה',  'בצאת  )ראה 

שנים.  מספר  במשך  בשנה'  'שנה  הבטאון  את  ערך 

ישיבת  ראש  ידי  על  התבקש   )1959( תשי"ט  בשנת 

'מרכז הרב' הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל לתת את 

השיעור הכללי, ומאז במשך ל"ו שנה, עד כחודשיים 

אלפי  השבועי.  בשיעורו  התמיד  פטירתו,  לפני 

תלמידים היו בין שומעי לקחו, חלקם ר"מים וראשי 

ראש  היה   )1982( תשמ"ב  משנת  לעתיד.  ישיבות 

הישיבה יחד עם הגאון הרב אברהם שפירא שליט"א. 

ללימודי  'ארץ חמדה'  מכון  בשנת תשמ"ז הקים את 

הדיינות, והיה נשיאו. ערך את הבטאון 'ברקאי', והיה 

חבר במערכת 'דעת מקרא'.

מלבד פסיקותיו הרבות בנושא המצוות התלויות 

בשיעוריו  הביע  חייו,  כל  במשך  עסק  בהן  בארץ, 

ובמאמריו את תפיסתו כי מדינת ישראל היא הדרך 

ביום  בישיבה  דרש  וכך  בעולם.  ה'  רצון  לגילוי 

עוז  "תנו  אומר  "הכתוב  תשמ"א:  בשנת  ירושלים 

)תה'  בשחקים"  ועוזו  גאוותו  ישראל  על  לאלוקים 

ס"ח, ל"ה(. "תנו עוז". דוד המלך, מלך ישראל, פונה 

לכנסת ישראל, בבקשה, בתפילה, בתחינה - "תנו עוז 

לאלוקים". אתם - כנסת ישראל, אתם - עם ישראל, 

ל"עוז  אחראים  אתם  קרואים,  אתם  צריכים,  אתם 

לאלוקים". כי "על ישראל גאוותו", כי הקב"ה באותו 

זמן שברא עולם, באותו זמן שברא אדם עלי אדמות, 

של  הניהול  כח  ואת  הבחירה,  כח  את  בידו  מסר 

העולם הזה - "על ישראל גאוותו". "עוזו" - עוזו של 

הקב"ה "בשחקים". בשחקים נשאר הכבוד האלוקי 

אשר  האלוקיים  החוקים  שוררים  שם  נפגע.  הבלתי 

לא נטו אורחותיהם, אשר אין אנחנו שליטים עליהם, 

אשר איננו יכולים לשנות אותם, אשר "חוק נתן ולא 

במקום  הארץ,  בכדור  הזאת,  בארץ  אבל  יעבור". 

מרכז  ישנו  ישנה,  שהבחירה  במקום  ישנו,  שהאדם 

מישראל.  האדם  וזהו   - האנושי  המין  של  מסוים 

"על ישראל גאוותו" - כי הקב"ה דורש מהם, דורש 

 מאתנו - "תנו עוז לאלוקים". אתם תתנו את העוז.

של  ירושלים  את  מקימים  שאנחנו  ע"י   - אומר  הוי 

ירושלים של מעלה; שאנחנו מקיימים  דוגמת  מטה 

את מלכות ישראל דוגמת המלכות האלוקית; שאנחנו 

מקימים מדינה, שמבחינה חיצונית מדינה, אבל היא 

צבא,  מקימים  שאנחנו  המדינות;  ככל  מדינה  איננה 

שלכאורה הוא צבא ככל הצבאות, אבל הוא לא ככל 

שאנחנו  הצבאות;  ככל  להיות  צריך  איננו  הצבאות, 

מקימים משטר חברותי - שלכאורה יש לו דוגמא, אך 

באמת אין דוגמא כזאת. משטר המבוסס על יסודות 

אנחנו  אשר   - כאלה  יסודות  ואמת,  ויושר  צדק  של 

ה"עוז  את  נותנים  אנחנו   - הזה  הדבר  את  בהקימנו 

לאלוקים".

הרבני  הדין  לבית  מונה   )1965( תשכ"ה  בשנת 

הרא"ה.  כפר  את  עזב  כך  ועקב  )לערעורים(,  הגדול 

בבית הדין ישב במשך ט"ו שנה עד צאתו לגמלאות, 

יסודיים  חלקם  דין,  פסקי  מאות  ידו  מתחת  והוציא 

ועקרוניים, אלו כונסו בספריו 'חוות בנימין' ו'משפטי 

שאול'. על פועלו הוענקו לו: פרס הרב קוק לספרות 

ופרס  שפירא  מ.  ח.  פרס  מימון,  הרב  פרס  תורנית, 

לפני  נפטר  ישראלי  הרב  תורנית.  לספרות  ישראל 

בסיוון  י"ט  לך',  'שלח  פרשת  קודש  בשבת  שנה   12

תשנ"ה, ונטמן למחרת היום בהלוויה רבת משתתפים 

בבית העלמין בסנהדריה, ירושלים. #

ֲאֶׁשר "כ הֳַּקדִָׁשים,  ְּתרּומֹת  ל 
נַָתִּתי  ַלה'  ְבנֵי–יְִׂשָרֵאל  יִָרימּו 
ִאְּתָך,  וְִלְבנֶֹתיָך  ּוְלָבנֶיָך  ְלָך 
ְלָחק עֹוָלם: ְּבִרית ֶמַלח עֹוָלם הִוא ִלְפנֵי ה', 
ְלָך ּוְלזְַרֲעָך ִאָּתְך". )במדבר י"ח, י"ט(. רש"י 
- "כרת ברית עם אהרון בדבר הבריא 

ומתקיים ומבריא את האחרים. כברית 

הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם". 

הברית שכורת הקב"ה עם אהרון וזרעו 

של  ההגמוניה  את  מבטיחה  אחריו, 

ציבור  כשליחי  ה'  עבודת  על  הכהנים 

בבית המקדש יחד עם התרומות שהם 

הקשה  לעבודתם  כתמורה  מקבלים 

והמסורה. השימוש בדימוי "ברית מלח" 

מקומות  מספר  בעוד  במקרא  מצוי 

ומשמעותו דומה - דברי הימים ב' י"ג, 

ה' - " הֲֹלא ָלכֶם, ָלַדַעת, ִּכי ה' ֱאֹלֵקי יְִׂשָרֵאל 

ְלעֹוָלם:   ַעל–יְִׂשָרֵאל,  ְלדָוִיד  ַמְמָלכָה  נַָתן 
ברית  כאן  גם  ֶמַלח..."  ְּבִרית  ּוְלָבנָיו,  לֹו 
בין הקב"ה  נצח  המלח מסמלת ברית 

לבין בית דוד ועל כן לממלכת ישראל, 

סיכוי  היה  לא  ליהודה,  מצפון  שקמה 

לא  ובטח  דוד  בית  מלכות  את  לבטל 

ארם  מלך  חזאל  כמו  מבחוץ  אויבים 

בן  אחזיהו  של  הריגתו  על  שהתגאה, 

יהורם מבית דוד, על גבי מצבת ניצחון 

שהעמיד בעיר דן המקראית.

ִמנְָחְתָך,  "וְכָל–ָקְרַּבן   - י"ג  ב'  ויקרא 

ְּבִרית  ֶמַלח  ַתְׁשִּבית  וְֹלא  ִּתְמָלח,  ַּבֶּמַלח 
ּכָל–ָקְרָּבנְָך,  ַעל  ִמנְָחֶתָך;  ֵמַעל  ֱאֹלֶקיָך, 

הוא  כאן  המלח  תפקיד  ֶמַלח"  ַּתְקִריב 
עד  הקורבנות  בשר  על  שמירה 

לזמן  המלח  של  עמידותו  הקרבתם. 

משמר  גם  שהוא  והעובדה  ארוך 

הפכו אותו למושא דימויים הקשורים 

לישראל,  הקב"ה  בין   - נצח  לבריתות 

לבית דוד ולכהנים. 

למלח נודעה חשיבות רבה מאז ועד 

היום - המלח הינו מוצר בסיסי שאדם 

זקוק לו לשם קיומו )בכמויות הרצויות( 

לדוגמא: במהלך מרד בר כוכבא ביקש 

גדי  עין  ממפקדי  כוכבא(  )בר  שמעון 

- "תשלחו למחניה  אספקה של מלח 

אחת  )מתוך  ארבעה"  מלח  די  טענין 

בקשה  חבר(.  בנחל  שנמצאו  האגרות 

זו לא מבטאת רצון לתיבול סלט אלא 

יש בה ביטוי לצורך בסיסי יותר וקיומי, 

אשר לא היה בנמצא בזמן המרד. 

שימוש  נעשה  הרומית  בתקופה 

מעניין  לסוחר.  עובר  כמטבע  במלח 

המילה  מקור  את  זה  בהקשר  לציין 

מהמילה  שנגזר  )משכורת(,   SALARY
לקצבה  כינוי   -  SALARIUM היוונית 

שהעניקו הרומאים לחייליהם - קצבה 

למלח  ההתייחסות  מלח.  צרור  של 

היא גם שלילית כפי שאומר שמעון בן 

סירא: "ראש כל צורך לחיי האדם מים 

לטובים  אלה  ומלח...כל  וברזל  ואש 

ייטיבו כן לרעים לרעה נהפכו" )בן סירא 

לט כ"ו - כ"ז(. יחד עם עובדת היותו של 

המלח מוצר כל כך בסיסי ומשמעותי 

לאדם, צריך לדעת שיש למלח גם צד 

שלילי שבו המלח מסמל קללה )לרעה 

על  כמובן,  מבוסס,  זה  צד  נהפכו(. 

תכונותיו של המלח. זאת נוכל להדגים 

ִלְמֵלָחה;  ְּפִרי,  "ֶאֶרץ  פסוקים:  במספר 

ל"ד(.  ק"ז,  )תהילים  ָבּה."  יֹוְׁשֵבי  ֵמָרַעת, 
וְֹלא  ְמֵלָחה  ֶאֶרץ  ַּבִּמְדָּבר,  ֲחֵרִרים  "וְָׁשכַן 

ֵתֵׁשב..." )ירמיהו י"ז, ו'(.
מכיוון  היובש  את  מסמל  המלח 

שאחת מתכונותיו היא ספיחת נוזלים 

ביותר  הביטוי המוצלח  כן  על  וייבוש. 

"ְמֵלָחה".  הוא  חיים  ולחוסר  לשממה 

באזורים בהם רוויה הקרקע במים אך 

בבקעת  כמו  גבוה,  התאדותם  קצב 

בערבה  וכמו  יריחו  באזור  הירדן 

הדרומית, נשארת לחות עם ריכוזי מלח 

מלחות.  מכונים  אלו  שטחים  גדולים. 

מכיוון  מרחוק  מזהים  המלחה  את 

שהיא "נקיה" מצומח ואין אפילו צמח 

מלוחים  בתנאים  לחיות  שיכול  אחד 

בעת  התבצעה  המלח  הפקת  כך.  כל 

הועלה  ומשם  המלח  בים  העתיקה 

במעלות  החוף  ואל  ההר  אל  המלח 

הנטויות  השכבות  גבי  על  )נקבים( 

בזויות חדות במיוחד.

סמוך  שתיהן  שכנו  ועמורה  סדום 

התחוללה  כידוע,  שם  המלח,  לים 

מהפכה שהחזירה את חופי ים המלח 

למצבם השומם והמלוח - "ּגְָפִרית וֶָמַלח, 

ְׂשֵרָפה כָל–ַאְרָצּה ֹלא ִתּזַָרע וְֹלא ַתְצִמַח, וְֹלא 
יֲַעֶלה ָבּה ּכָל ֵעֶׂשב: ְּכַמהְֵּפכַת ְסֹדם וֲַעמָֹרה.." 
של  היותו  עובדת  כ"ב(.  כ"ט,  )דברים 

נקודות  מעלה  מעולה,  משמר  המלח 

למחשבה. אשת לוט הפכה להיות נציב 

מלח כלומר קפאה על מקומה, היא לא 

יכולה עוד להתפתח - זוהי מלחה ללא 

שום סיכוי להצמיח משהו.

אשת לוט הפכה לנציב מלח משום 

לציווי.  בניגוד  לאחור  שהסתכלה 

אולי ההסתכלות לאחור מבטאת את 

רצונה של אשת לוט להישאר מאחור 

תרבותית  גם  להישאר  שמשמעותו 

בסדום ועמורה "הארצות המפותחות 

שלחופי ים המלח". על כן היא נשארת 

נציב מלח בזמן שלוט עולה להר וממנו 

מתחיל ראשית זרעו של דוד )מואב(. 

המלח  ברית  לקיום  מתפללים  אנו 

להישאר  לא  עמלים  זה  עם  יחד  אך 

אלא  "המשמר"  המלח  במדרגת 

להתקדם ולעלות מהמקום הנמוך, בו 

נמצא המלח, אל ההר. #

ופעה חדשה בקרב הצעירים, ת

נאמני ארץ ישראל: יותר ויותר 

את  להקים  מחליטים  זוגות 

ביתם - ברחבת מערת המכפלה, לאורם 

הראשון  הזוג  והאמהות.  האבות  של 

בימים  כבר  המערה  ברחבת  נישא 

הראשונים לאחר מלחמת ששת הימים; 

חייל ששירת בחברון נישא לבחירת ליבו, 

והחופה נשענה על קני רובים. 

מאז נישאו במקום זוגות רבים. בזמן 

ומתפשטת,  הולכת  התופעה  האחרון 

וזוגות רבים בוחרים את רחבת המערה 

כדי  חתונה.  ושמחת  חופה  לעריכת 

לסייע לזוג הנישא, למשפחה ולאורחים, 

מנהלת  בחברון,  היהודי  היישוב  הקימו 

מערת המכפלה והמועצה הדתית קרית 

ארבע, מערכת אירגונית מלאה המלווה 

בכל  ומטפלת  האורחים  ואת  הזוג  את 

הנושאים: הצבת החופה, סידורי הסעודה 

והשמחה, ועד לתאורה מרהיבה ועיצוב 

לבלתי  החוויה  את  ההופכים  מיוחד, 

המכפלה  מערת  רחבת  נשכחת. 

ומלא  קסום  למקום  ערב  לעת  הופכת 

אווירה, ומציעה מקום אידיאלי לעריכת 

חופה, וכן גן אירועים, המתאים לעריכת 

את  ריקודים.  ורחבת  מפוארת  סעודה 

הוריו  אשר  הורוביץ,  אשי  מרכז  הצוות 

הורוביץ, מציינים  ושני  - הרב אבינועם 

שנים  וחמש  עשרים  אלו  בימים  בדיוק 

במערת  כמובן  שנערכו   - לנישואיהם 

המכפלה  מערת  במנהלת  המכפלה. 

לתכנון  לשירותכם  לעמוד  ישמחו 

שמחה בלתי נשכחת, המחברת אליכם 

מראשיתו,  היהודי  העם  דורות  כל  את 

תמונות  היום.  ועד  והאמהות  האבות 

מערת  באתר  למצוא  ניתן  מהאירועים 

www.machpela.com :המכפלה
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ּוְלַאְרֵצְך ל ֲעזּוָבה,  עֹוד  ָלְך  יֵָאֵמר  א 
יִָּקֵרא  ָלְך  ִּכי  ְׁשָמָמה  עֹוד  יֵָאֵמר  ֹלא 
ֶחְפִצי–ָבּה, ּוְלַאְרֵצְך ְּבעּוָלה: ִּכי ָחֵפץ 
ה‘(.  ד‘  ס"ב  )ישעיהו  ִּתָּבֵעל  וְַאְרֵצְך  ָּבְך,  ה' 
מאודם  בכל  רוצים  אחת,  וארץ  אחד  עם 
לגלות את שורשם האלוקי המאוחד. בעלי 
ואבירם  דתן  דנא,  כבר מקדמת  המחלוקת 
- מפריעים לגלוי האחדות האלקית. אשר 
שמנסה  שמי  הוא,  "טבעי"  אך  כן,  על 
לרגום באבנים את זולתו בגלל המחלוקת, 
גם יטשטש את עומק ההבדל בין הארצות, 
ויגדיר   - המהויות  בין  המקומות,  בין 
את  גם  חלילה,  ודבש"  חלב  זבת  כ"ארץ 
ִּכי  "הְַמַעט,  ממנה  שהשתחררנו  זו  מצרים 
הֱֶעִליָתנּו ֵמֶאֶרץ זַָבת ָחָלב ּוְדַבׁש, ַלהֲִמיֵתנּו, 

ַּבִּמְדָּבר..." )במדבר ט"ז י"ג(.
ובימינו זקוקים הדברים לליבון - תרתי 
משמע, כי אמנם יצר הרע של עבודה זרה 
)יומא  הגדולה,  כנסת  אנשי  ידי  על  נשחט 
ס"ט(, אך רק החיצוני נעלם. ואילו הפנימי, 
)"בית  כוחו.  נדם  לא  המחלוקת,  יצר  הוא 
דוד" ו' הביאו מו"ר הרצי"ה קוק ב"עולת ראיה", 
ב' עמ' תס"ח(, כי הפירוד בתוך ישראל אם 
הוא מלווה במשקעים אישיים, בהיסחפות 
לטונים מקולקלים, אין לו דבר וחצי דבר 
אבות  )פרקי  שמים".  לשם  "מחלוקת  עם 
הנפש  אם  רק  שמים,  לשם  תהא  זו  ה'(. 
"ולא  יטוהרו  המשקעים  נקייה,  תהיה 
ימנעו מלשאת נשים אלו עם אלו" )"יערות 

דבש ב' ח' יבמות י"ד עמ' ב'(. אבל קרח, דתן 
ומחזיקים  עימהם  ההולכים  וכל  ואבירם 
במחלקת ואינם מחפשים איך להקטין את 
הפכו   - ק"ט(  )סנהדרין  המכוערות  הלהבות 
עוינות  עם  להיות  והניגודים  הגוונים  את 
ופסילה והשמצה אישית, ובכך הנציחו את 
יסוד הפירוד. אשר שורשו - בגאווה )"כלי 
ארץ  אוהבי  לעומתם,  י"ב'(.  ז,  במדבר  יקר" 
הגאווה  את  לשנוא  זוכים  באמת,  ישראל 
)מוסר אביך מידות ראיה גאוה י"ב - י"ג(. ומי 
שהם באים אל החיבור הלאומי - אלוקי 
בין העם לארץ בידיים נקיות ובלב טהור, 
אינם מסוגלים להיסחף אחרי השטן החותר 
בכל כוחו להכחיש האמת )קול התור פרק 
שמתקדמים  ככל  משיח,  ובחבלי  ה'(. 
מהלכי הגאולה, כך גדל כוחו של הסיטרא 
משקעים  להכניס  להפריד,  לפצל,  אחרא 
בלבי למען אחשוב כי כל מי שחולק עלי 
)"העמק  אותו  לשנוא  עלי  אידיאולוגית, 

דבר" הקדמה לבראשית(.
להדר  לי  מפריע  הדבר  אין  ובקטנותי, 
אלו  כמו  לעין,  הנראות  במצוות  ולדקדק 
ראש  שיער  מפני  ברחו  קרח  בעדת  אשר 
ק"ט(,  )סנהדרין  בן פלת  און  גלוי של אשת 
שלא  במחלוקת  מלהשתתף  נמנעו  לא  אך 
לשם שמים, ולא בכדי קראום חז"ל: קרח 
- אפיקורס היה )ירושלמי סנהדרין פרק י' הל' 
א' דף נ'(. כיום הזה, "תלוי בבחירתם" - כפי 

אפשר  י"א(  שלמה  )אבן  הגר"א.  רבנו  שכתב 
בבירור  זכות  המגלגלים  מהזכאים  להיות 
חלילה  ואפשר  וענוה  נקיות  מתוך  האמת 
לנו  קוראים  לפיכך,  ק"כ(.  בתרא  )בבא  להיפך 
ולעלות  להמשיך  ההר  וחומש  העיר  שדרות 
אל שדרות העם. מסירות הנפש לארץ ישראל, 
"אשר עיני ה' אלוקיך בה" )דברים י"א( צריכה 
להיות קשורה במהותה ובנקיותה, לעם "אשר 
כפי   - כך  ומתוך  העמים"  מכל  בנו  בחר 
"נתן   - זצ"ל  יהודה  צבי  רבנו הרב  שלימדנו 

לנו את תורתו" )תנא דבי אליהו י"ד(.
והתדמיות  הקטלוגים  כל  יועילו  לא 
להפילנו  המלאכותיות  החיצוניות  והתוויות 
בפח המחיצות והניכור. אדרבה - ארץ ישראל 
מידותינו  תרומם  והריה,  עריה  על  כולה 
)נדרים כ'( להשוות את כל השערים והמקומות 
צ"ח(.  סנהדרין  ג'  התור  )קול  אפליה  כל  ללא 
ובע"ה נחזור אל גוש קטיף וצפון השומרון 
ֶאל–ָעַריְִך  "ֻׁשִבי  את  ונקדש  ונחדש  ונשכלל 
לישועה  אנו  מצפים  הן  ל"א(.  )ירמיהו  ֵאֶּלה" 
)ישעיהו  בימינו  הנביאים  דברי  ולהתקיימות 
ל"ג ומסכת שבת ל"א ורש"י והר"ן( ועל כן מחכים 
נבואת ישעיהו בראש  אנו לפגוש השבת את 

חודש, מתמלאים כוחות מעומקה של התכנית 
ַאְׁשִּביר  "הֲַאנִי   - ופרטיה  שלביה   - האלקית 
וְֹלא אֹוִליד, יֹאַמר ה' ִאם–ֲאנִי הַּמֹוִליד וְָעַצְרִּתי, 
ָאַמר ֱאֹלָקיְִך" )ישעיהו ס"ו ט'(. וזכור נזכור את 
דברי שמואל הנביא, אף הוא בהפטרת פרשת 
קרח - "ִּכי ֹלא יִּטֹׁש ה', ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור, ְׁשמֹו 
הַּגָדֹול: ִּכי הֹוִאיל ה', ַלֲעׂשֹות ֶאְתכֶם לֹו ְלָעם" 
)שמואל א' י"ב, כ"ב(, ונהיה מאלו העובדים את 
ה' בכל לבבנו וחותרים ללא לאות לראות עין 
בעין בשוב ה' ציון ופועלים עם א–ל, בגילויי 
והעבודה,  התורה  והעם,  הארץ  של  אחדותם 

האמת והשלום גם יחד )זכריה ח'(.
ָּה,  ְלֶחנְנ ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון  ְּתַרֵחם  ָתקּום,  "ַאָּתה 
כיום  נרים   - י"ד(  ק"ב,  )תהילים,  מֹוֵעד"  ִּכי–ָבא 
ביתר שאת את דגל ציון וירושלים עם שדרות 
ועם  גוש קטיף  ועם  ושאנור  ועם חומש  העיר 
של  וכדרכם  העם.  שדרות  כל  ועם  ויפו  עכו 
 200 כמעט   - תקס"ט  משנת  הגר"א  תלמידי 
שנה - נלֵחם בחטא המרגלים ובחטאם של קרח 
ועדתו, ונבנה יחד מידות נפש אמיתיות מתוך 
לשם  והתחברות  ואמונה  תורה  של  גדלות 
נִכְָסף...  ֹלא  הַּגֹוי,  וָקֹוּׁשּו  "הְִתקֹוְׁשׁשּו,  שמים. 
ַּבְּקׁשּו ֶצֶדק, ַּבְּקׁשּו ֲענָוָה" )צפניה ב' א' - ה'( #

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 3765270–052

www.si–or.com

מוחשב
מ יגיטלי

ד

המעוניינים בארגון הקרנה פנו לטל‘: 02-6719120
www.homegamethemovie.com

Katif 9 Days in Av | Katif Neuf jours au mois de Av | Катиф девять дней месяца ав

מחיר מיוחד
לשבוע הספר העברי

₪120
ובנוסף, שי לכל רוכש:
דיסק להיטים חסידיים!

להשיג בדוכני
מוסד הרב קוק - סיני
ובטל' 02-9973875

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל

אנו לא שוכחים

להזמנות: 052-5666947

תורמים קונים ומקבלים
במבצעי קיץ תשס"ז 2007 במחירים מדהימים על תיקי איכות גוש קטיף והשומרון
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‹ הסט הגדול
1. תיק איכותי גדול 36 ליטר ₪70 2. תיק גב מזוודה, 55 ליטר, ₪80 
3. תיק ענק 85 ליטר ₪180 כל התיקים ביחד במבצע ₪310 ובנוסף 

שי תיק צד פאוץ'

ומבצע ענק על 3 הסטים ביחד ₪540 בלבד!
ההכנסות קודש להמשך המאבק, המחיר אינו כולל דמי משלוח,

צבעי התמונות להמחשה בלבד, המבצע עד גמר המלאי

מועצת יש"ע

5% הנחה 
לבעלי תעודת סטודנט

10% הנחה לתושב
בי גוש קטיף וצפון השומרון בחסות: 

תא כתום

‹ הסט הפשוט 
1. תיק צד פאוץ' ₪25 2. תיק ילקוט גב מעוצב ₪40 3. תיק 
איכותי גדול 36 ליטר ₪70 כל התיקים ביחד במבצע ₪125 

בנוסף שי שרוך לנייד

הסט האיכותי € 
הכתום  ילקוט  גב  תיק   .2  ₪35 סטודנט  גדול  צד  תיק   .1
החדש חזק ואיכותי ₪65 3. תיק שק גב, 57 ליטר, ₪85 כל 

שי שרוך לנייד התיקים ביחד במבצע ₪160 בנוסף 

גליון 51
סיון תשס״ז

500 – המקבץ
אנחנו שמחים להניח בפניכם את הגיליון ה-500 של עלון מועצת יש"ע 'יש"ע שלנו'. השבוע בחרנו להציג מקבץ מעמודי השער 

ומהנושאים שעסקנו בהם במהלך 10 השנים האחרונות. האירועים הבולטים העולים כאן שוב, מבטאים את דרכנו הקשה 
והמאתגרת ומעל הכל את ההתפתחות הגדולה ומימוש חזון הנביאים על תקומת עם ישראל בארצו. 

עלון 'יש"ע שלנו' ראה אור לראשונה לפני כ-10 וחצי שנים, בשבת פרשת "שלח לך" של שנת תשס"ו. לאחר הגירוש מגוש קטיף 
וצפון השומרון גובש קו פעולה חדש בפעילות של מועצת יש"ע, ועם הקמת מנהלת ההסברה של יש"ע הוחלט על הוצאת עלון 

שבת, שיהווה במה תורנית, אידיאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ. לאורך השנים הוא עבר כמה עורכים, שינויי עיצוב ותוכן, אך 
תמיד נשאר הבמה המרכזית לעמדותיו של ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון. 

בכל שבוע, בעז ובענווה, אנחנו מביאים בפניכם את הלכי הרוח בהתיישבות יחד עם אירועים מרכזים ומגוונים שבונים את מרקם 
החיים ומספרים על העשייה כאן. אנו מקווים, בעזרת ה', להמשיך להציג ולייצג בגאון את תושביו של אזור יהודה, שומרון ובקעת 

הירדן גם בגיליונות הבאים.
שבתשלום,מערכתעלוןיש"עשלנו

יש”ע שלנו  2

דה
עמ
ש"
י

ילדים שלנוחדשות ישע בשם אומרם השבוע שהיה

456789

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 4

מה הקשר לחודש זה?כ"ה - ב' סיוון

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ו אייר. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד 

איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

כל שבוע מציגים בפינה 
חידות הקשורות לארצנו 

וכמובן שהפותרים נכונה יזכו 
בפרסים נאים.

באהבה רבה, צוות העלון

פתרון החידה משבוע שעבר: פסל בכניסה לנווה דקלים.
בשבוע שעבר הוצגה תמונה של פסל שהוצב בכניסה ליישוב נווה דקלים 
ואב  נשוי   )31( סימון  בן  יעקב  הוא  הפסל  יוצר  תובב"א.  קטיף  בגוש 
לחמישה, שעסק בשיפוץ בתים ולימוד ילדים בתלמוד תורה בעצמונה. 
בן סימון מספר כי הרעיון ליצור את הפסל עלה בראשו כחצי שנה לפני 
הגירוש. הפסל ששמו 'נחישות' מסמל לדבריו, את הנחישות שלנו, הציבור 
הכתום, לחזור לאותם מקומות ולהמשיך להיאבק על הערכים עליהם חונכנו למרות כל 
המכשולים בדרך. שמו של הפסל, בו רואים ילד מטפס על פסגה של הר, ניתן כמשקל 
נגד לביטוי 'בנחישות וברגישות' בתקופת הגירוש שבה הוכח כי הנחישות בלבד היא זו 
שתפסה מקום, והרגישות נשארה מחוץ לגדרות הישוב. על הפסל, שהורכב משילוב של 
ברזל, רשת ובטון, נכתב: "בין הסלעים, על אף הקשיים, בעזרת המכשולים לעומת כל 
המכשילים, למעלה מטפסים אנו נחושים." לאחר הגירוש נעלם הפסל ולפני שלושה 
חודשים הוחזר לבעליו, המתגורר כיום בניצן, על ידי משרד הביטחון, לאחר שאחסנו אותו 
בבסיס בצריפין. בן סימון שיעבור בעז"ה ללכיש, מתכוון להשאיר את הפסל בניצן כדי 
לו שהם עוברים בכוונה על  ניצן סיפרו  לחזק שם את הקהילה. לדבריו חלק מתושבי 
יד ביתו כדי לראות את הפסל ולהתעודד. בעז"ה יוצב הפסל בחזרה למקום המקורי בו 
הוצב, ובכך ימלא את ייעודו לחזק את המתיישבים בתקוה שהנחישות הערכית תביא 

אותנו למטרתנו לכונן מחדש את יישובי גוש קטיף וצפון השומרון.

מוריה  מכרמל,  אמיתי  שירת  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

בעוד  יישלחו  הפרסים  הכבוד!  כל  משומריה.  ירד  ומשפ'  מאשקלון  שלומי 
כשבועיים.   שבת שלום! #

כ"ו אייר

הימים.   6 מלחמת  פורצת  תשכ"ז: 

שבועות   3 שנמשכת  מתיחות  לאחר 

 6 של  למלחמה  ישראל  מדינת  יוצאת 

לאחר  ערב.  צבאות  כנגד  בלבד  ימים 

של  האוויר  חיל  על  מוקדמת  התקפה 

לידיה  ישראל  מחזירה  ומצרים,  סוריה 

את שטחי יש"ע, הגולן וחצי האי סיני. 

לאחר  נחלתו.  לחבלי  חוזר  ישראל  עם 

הקרבות גדל שטח מדינת ישראל פי 3.

כ"ז אייר

תשנ"ה: 27 שנים לאחר שחרור הגולן 

ומצהיר  מרוקו  מלך  עם  פרס  נפגש 

בפניו "הגולן היא אדמה סורית" הארץ 

סוערת בעקבות דבריו.

תשס"ד: 37 שנים לאחר כיבוש רצועת 

עזה, פותח צה"ל במבצע "קשת בענן" 

ולנתקה  רפיח  על  להשתלט  שמטרתו 

לפגוע  מנת  על  עזה  רצועת  משאר 

שהוקמה  הגדולה  הטרור  בתשתית 

ברפיח.

כ"ח אייר

איחוד  חג  את  שמציין  ביום  תשס"ד: 

עוד  נגאלות  הכותל,  וכיבוש  ירושלים 

נכנסים  יהודים  העיר.  במזרח  אדמות 

כפר  שנקנו:  חדשים  מתחמים  לשני 

ה–19,  המאה  בסוף  שנוסד  התימנים 

ולמתחם בשכונת אבו דיס. 

א' סיוון

מתכנסת  הליכוד  ועידת  תשס"ב: 

ומקבלת החלטה ברוב קולות גדול נגד 

הקמת "מדינה פלשתינית".

ל–6  אב   )42( דולינגר  ניסן  תשס"ה: 

בירי   נרצח  מפאת שדה שבגוש קטיף, 

אקדח על ידי פועל ערבי שהסיע ברכבו 

טוב.  מרגיש  שאינו  שהתלונן  לאחר 

הרשות  לשטחי  להימלט  ניסה  הרוצח 

תרי"ט הפלשתינית אך נתפס ע"י צה"ל. # בשנת  נולד  סוקולוב  נחום 

ההסתדרות  כמזכ"ל  ושימש   )1859(

של  מותו  לאחר  הכללית  הציונית 

עד  הציונית  ההנהלה  וכיו"ר  הרצל, 

במספר  טורים  כתב  ה–17.  לקונגרס 

העיתונות  מחלוצי  והיה  עיתונים 

ב–כ"ה  שנה   71 לפני  נפטר  העברית. 

באייר תרצ"ו )1936(.

שיאהבו  ליהודים,  אנו  "צריכים 

כמו  הירדן,  את  או  הכנרת,  ים  את 

הריינוס  את  אוהבים  שהאשכנזים 

לאהוב  בכדי  הוולגה,  את  והרוסים 

ולהידבק - לא די להיות בארץ ישראל 

על  מפוזרת  והנפש  גופנית,  הוויה 

שבעה ימים, כמו שלא די להיות נוכח, 

כשמנגנים את הסימפוניה התשיעית 

אותה;  להרגיש  בכדי  בטהובן,  של 

מספקת,  אינה  לבד  גופנית  נוכחות 

זהו  וערל.  אטום  השמיעה  חוש  אם 

סוד הדבר, שהחסידים הראשונים היו 

שיתפללו.  קודם  אחת  שעה  שוהים 

איננה  שפתיים,  נדנוד  בתור  תפילה 

כוונה.  צריכה  תפילה  כלום.  חשובה 

ידוע,  נפש  במצב  מתפלל  כשאדם 

ולוא  עומד,  כשאדם  תפילה.  היא  זו 

השמע  וחוש  פתוחות,  אזניו  תהיינה 

זמזום  את  תופס  שהוא  עד  חד,  שלו 

כנף זבוב, אבל חוש הניגון לא נתפתח, 

לתזמורת  סמוך  להעמידו  יכול  אתה 

המנגנת כל התפארת שבעולם - הוא 

ולא  חצוצרות  יראה  קולות,  ישמע 

דברים:  שני  נחוצים  ובכן,  דבר.  יטעם 

צריך להיות מסוגל ומוכן לארץ ישראל, 

וצריך להיות בארץ ישראל." #

מתוך מאמר שכתב לאחר שהגיע לארץ ישראל 

ונקרא: "מאלבומי הארץ ישראלי"

נחום סוקולוב:

"צריכים אנו 
ליהודים שיאהבו

את ים הכנרת
או את הירדן"

תקציר הפרקים הקודמים: אוריאל נשאב אל תוך 

תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. מתברר לו 

שחזר בזמן, אל כפר עציון לפני יותר משישים 

מסתורי,  אדם  בשוב,  פוגש  הוא  שם  שנה. 

המספר לו על המקום ומודיע לו כי הם יוצאים 

למסע בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון.

אֹוִריאֵל.  ָשאַל  עַכְָשיו?"  קֹוֶרה  ַמה  ָאז  "ֶרגַע, 

"ָקִדיָמה, לַַּתחֲנָה הַּבָָאה ּבַַּמָסע" ָאַמר ׁשּוב. "לְָאן 

הֹולְכִים,  נֹוְסעִים,  לֹוַמר  אִם  יַָדע  וְֹלא  אֲנַחְנּו..." 

עָפִים. ּבְעֹודֹו חֹוֵׁשב, עָנָה ׁשּוב: "לַָּמקֹום ּבֹו הָיִיָת 

לְאֹוִריאֵל  יָדֹו  אֶת  הֹוִׁשיט  ׁשּוב  ּפְעִָמים".  הְַרּבֵה 

וְהֹוסִיף "ַּתחֲזִיק חָזָק". אֹוִריאֵל הִנְהֵן וְהַַּמעְֲרּבֹולֶת 

הֶחֵָרב.  עֶצְיֹון  ִמּכְפַר  אֹוָתם  וְסַחֲפָה  ׁשּוב  הֹופִיעָה 

עֵינָיו  אֶת  אֹוִריאֵל  עָצַם  הַחֲזָָקה,  הָרּוחַ  ִמּפְאַת 

ּבְחֹוזְָקה. ּכְֶׁשנָחֲתּו, ּפַָקח אֹוָתן וְגִילָה ּכִי הּוא ּבְאֱמֶת 

ַמּכִיר אֶת הַָּמקֹום: הֵם הִגִיעּו לַּכֹותֶל הַַּמעֲָרבִי. אְַך 

ּבְַמּבָט ֵׁשנִי, הַָּמקֹום נְִרָאה ׁשֹונֶה ְמעַט ִמּכְפִי ֶׁשזָּכַר. 

ּכַָרגִיל, ָקהָל ַרב הָיָה ּבַָּמקֹום, אְַך ַמֶשהּו ּבַאֲוִויָרה 

הָאֲוִויר.  ּבְחָלָל  עָזִים עְָמדּו  ְמיּוחָד - ְרגָשֹֹות  הָיָה 

"תשכ"ז.  ׁשּוב.  אֶת  ָׁשאַל  אֲנַחְנּו?"  ָׁשנָה  "ּבְאֵיזֹו 

הַּכֹותֶל ַרק ׁשּוחְַרר לִפְנֵי ּכַָמּה ָׁשבּועֹות, ּבְִמלְחֶמֶת 

ֵׁשֶׁשת הַּיִָמים. עַם יְִׂשָראֵל הֵחֵל לִפְקֹוד אֶת הַּכֹותֶל 

אֶל  ּבָאּו  ּוְתפִילֹות  ּגַעֲגּועִים  ֶׁשל  ָׁשנִים  ּבַהֲמֹונָיו. 

ּבְלִּבֹות  הָיּו  חֲלֹומֹות  ּכַָּמה  ִּתְקֹוות,  ּכַָּמה  ִקיצָן. 

הַאֲנִָׁשים הָאֵלֶה עַד לֶָרגַע הְַמַרּגֵׁש הַּזֶה. לְֵך וְִתְראֶה 

ּבְעַצְְמָך" וְדָחַף אֹותֹו ָקִדיָמה, לְהְִתָקֵרב לַּקָהָל. 

אֹוִריאִל הְִתַקּדֵם ּבְחֲָׁשש, ּכֵיוָון ֶׁשֹלא יַָדע הָאִם 

הֵם רֹואִים אֹותֹו אֹו ֹלא. לְבָסֹוף, עַָמד ּבְָמקֹום ֵריק, 

ֶׁשהָיָה ָרחֹוק ֵמהַהֲמֹון אְַך עֲַדיִין אִפְֵׁשר לֹו לְִראֹות 

ּפְעִָמים  ּבַּכֹותֶל  ָרָאה  הּוא  ִמּקָרֹוב.  הַאֲנִָׁשים  אֶת 

ַרּבֹות אֲנִָׁשים וְנִָׁשים ִמְתּפַלְּלִים ּבְִדבֵקּות, ׁשֹוְטחִים 

הְִתַרגְׁשּות  ָרָאה  ֹלא  אְַך  ה',  ּבִפְנֵי  ְּתחִינָָתם  אֶת 

הִַּמְתּפַלְּלִים  לֶחְיֵי  ּבְמֹוָרד  זָלְגּו  ְדָמעֹות  ּכַזֹאת. 

וְהִַּמְתּפַּלְֹלות. ּדְָמעֹות ֶׁשל אֹוֶׁשר הְִתַמּזְגּו ּבִּדְָמעֹות 

ֶׁשל ּכְאֵב. הֵם נֶאֱחְזּו ּבַאֲבָנִים ּכְאִילּו ֹלא ָרצּו לַעֲזֹוב 

ּבְעֵינָיו  ֶׁשּגַם  לְעֹולָם. אַט אַט חָׁש אֹוִריאֵל  אֹוָתם 

ֶׁשלֹו נְִקֹוות ּדְָמעֹות ֵמהַַמעֲָמד הְַּמַרּגֵׁש ֶׁשָראּו עֵינָיו. 

ֶׁשל  "הַּנֵס  ּכְֵתפֹו.  עַל  ֶׁשל ׁשּוב  יָדֹו  אֶת  חָׁש  הּוא 

אִיחּוד יְרּוָׁשלַיִם ֹלא נִגְַמר ּכָאן. הּוא הְִתחִיל ַמֶשהּו 

ַמְדהִים. אֲנִָׁשים הֵחֵלּו לַחֱזֹור. ֹלא ַרק לַּכֹותֶל, אֶּלָא 

ּכֹה.  עַד  ְׁשבּויִים  ֶׁשהָיּו  הָָאֶרץ  חֶלְֵקי  לְִׁשָאר  ּגַם 

ּובָָאֶרץ.  ּבְאֱלֹוִקים  לַאֱמּונָה  חָזְרּו  הֵם  ִמּכְָך,  וְיֹוֵתר 

ַרּבִים הֵחֵלו לְהָבִין לְאֵיזֶה ַּתהֲלִיְך ַמְדהִים הֵם עִֵדים 

ּכְכֹל  ּגְדֹולִים  הְַּקָׁשיִים  יִהְיּו  חֵלֶק,  ּבֹו  לַּקָחַת  וְָרצּו 

לִיֵדיהֶם  הְַּמִׂשיָמה  אֶת  ֶׁשּלָקחּו  הַאֲנִָׁשים  ֶׁשיִהְיּו. 

הָיּו הִַּמְתיַיְׁשבִים ּבִיהּודָה, ׁשֹוְמרֹון וְחֵבֶל עַזָה".

הַּקֶֶׁשר  ַמה  "אֲבָל  הֵבִין  ֹלא  עֹוד  אֹוִריאֵל 

ֶׁשלָנּו  הַאֱמּונָה  הַּכֹל.  ַמְתחִיל  "ּכָאן  לִירּוָׁשלַיִם?" 

ּכֹל  ּבַּיֹום  ּפְעִָמים  ָׁשלֹוש  הַּזֶה.  ּבַָּמקֹום  ַמְתחִילָה 

יְהּוִדי ּבָעֹולָם ִמְתּפַּלֵל לְכָאן. ּכִי ּכָאן ׁשֹוֶרׁש הָָאֶרץ 

הֹולְכִים  וְאֲנַחְנּו  אֵלֶיהָ.  יְִׂשָראֵל  עַם  ֶׁשל  וְהַּקֶֶׁשר 

לְגַלֹות, ּבְיַחַד, לְָאן הַּשֹוָרִׁשים הָאֵלּו צְָמחּו". ׁשּוב 

הֵחֵל לְהְִתַרחֵק, אְַך אֹוִריאֵל ֹלא זָז ִמְּמקֹומֹו. ַמּבָטֹו 

אֶל  ֶׁשחָזְרּו  הַּנְִרגִָׁשים,  לִַּמְתּפַלְּלִים  ְמרּוָתק  הָיָה 

הַָּמקֹום אֵלָיו יִיחֲלּו ָׁשנִים ַרּבֹות ּכֹל ּכְָך.

המשך בשבוע הבא...

בשנת השמיטה הקרובה תשס"ח תצוף שוב 

הלכות שמיטה  על  הרצון לשמור  בין  הדילמה, 

החקלאות  על  לשמור  והצורך  ובין  בהידור 

הפירות  שוק  את  להפקיר  ולא  בארץ  היהודית 

והירקות לאויבינו הערבים החומדים את ארצנו. 

במיוחד נוגע הדבר בחשש מקניית יבולי נוכרים 

ובפרט  הפלשתינית  מהרשות  ברובם  המגיעים 

מהאזורים בחבל קטיף מהם גורשו יהודים.

כדי לתת מענה לשאלה הזו הוקם "אוצר הארץ", 

מיזם ייחודי של "מכון התורה והארץ" בכפר דרום 

גיבש  יעקב אריאל שליט"א, אשר  בנשיאות הרב 

פתרונות הלכתיים מהודרים לשיווקה של תוצרת 

בין הפתרונות  יהודית בשנת השמיטה.   חקלאות 

בית  מנותק","אוצר  "מצע  על  גידול  המוצעים 

דין"  בית  ב"אוצר  החברים  רבים  חקלאים  דין" 

הם ממגורשי גוש קטיף, וברכישת סחורה מרוויח 

הציבור פעמיים, גם שמירה על ארץ ישראל ועל 

השמיטה כהלכתה, וגם בחיזוק החקלאים שגורשו 

גידולים  ולהצמיח  לשוב  כדי  ועמלים  מנחלתם 

חקלאיים בארץ ישראל. יבול שנה שישית, ותוצרת 

חקלאית מהערבה, שאינם נכללים בגבולות הארץ 

קרבה שנת השמיטה
לקראת חגיגות הארבעים לשיחרור ירושלים 

חתמו ארבעים רבנים בציונות הדתית על קריאה 

לציבור להעלות את המודעות הציבורית לנושא 

אל  ולעלייה  המקדש,  ענייני  ללימוד  הבית,  הר 

ההר במקומות המותרים בקדושה ובטהרה.

לכל  קוראים  "אנו  באיגרת:  כותבים  הרבנים 

הציבור הקדוש העולה להר הבית בטהרה, לבוא 

המותרים  המקומות  על  אלו  בימים  ולעלות 

בכניסה בהר–הבית, בטהרה ובמורא מקדש ע"פ 

קדושת  עליהם  שורה  לא  ולפיכך  המובטחים, 

את  שמיטה.  איסורי  עליהם  חלים  ולא  הארץ, 

רחבי  בכל  בחנויות  להשיג  ניתן  יהיה  הסחורה 

הארץ  באוצר  לנרשמים.  ישיר  בשיווק  או  הארץ 

ככל  מוקדם  להירשם  מהמתעניינים  מבקשים 

האפשר כדי שאפשר יהיה להיערך בהתאם. 

ביום חמישי ז' סיוון )איסרו חג שבועות( במכללת 

ארצי  כנס  בע"ה  יתקיים  ברחובות  יעקב  מורשת 

היערכות  בנושא  הדתי  החינוך  של  מסוגו  ראשון 

לקראת שנת השמיטה. בכינוס תוצג תערוכת ענק 

של כותבים ויוצרים מכל המגזר בנושא השמיטה. 

הרחב  לקהל  פתוחות  הרצאות  יתקיימו  כן  כמו 

אליהו  מרדכי  הרב  לציון  הראשון  בהשתתפות: 

הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב אלישע 

שרלו.  יובל  והרב  אייזמן  איתן  הרב  וישליצקי, 

תאטרון אספקלריא יציג קטעי משחק המתאימים 

מופק  האירוע  והתיכוניים.  היסודיים  הספר  לבתי 

על ידי מכון "מופ"ת נחלים" ומכון "התורה והארץ" 

כפר דרום ובחסות מינהל החינוך הדתי. 

הרב  אל  יפנו  בתערוכה  להציג  המעוניינים 

צבי שינובר 03-9331479. #

למקום  האהבה  את  ולעורר  הרבנים,  הוראת 

שבו  הזה  במקום  שבלב"  ב"עבודה  הקדוש, 

נשמעת התפילה ביותר".

צוקרמן  אברהם  הרב  חתומים  הרבנים  בראש 

רבינוביץ',  נחום  הרב  הרוא"ה,  כפר  ישיבת  ראש 

דוב  הרב  אדומים,  במעלה  ההסדר  ישיבת  ראש 

דרוקמן  חיים  ליאור רבה של קריית ארבע, הרב 

ראש ישיבת אור עציון וישיבות בנ"ע, והרב צפניה 

דרורי ראש הישיבה ורב העיר קריית שמונה. #

הר הבית

שנים  חמש  בן  אומר:  היה  "הוא 

למקרא; בן עשר למשנה; בן שלוש עשרה 

בן  לתלמוד;  עשרה  חמש  בן  למצוות; 

שמונה עשרה לחופה; בן עשרים לרדוף; 

לבינה".  ארבעים  בן  לכוח;  שלושים  בן 

ארבעים  של  בפרספקטיבה  משהו  יש 

יותר  הבנה עמוקה  שנה שמביאה עמה 

שנה  ארבעים  המתרחשים.  לתהליכים 

שהם  עד  במדבר  ישראל  בני  צועדים 

" אין אדם  נכנסים לארץ, חז"ל אומרים: 

עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה", וגם 

עד  תורה  סתרי  ללמוד  שלא  רבים  נהגו 

בגלל אותה הבנה שלאחר  גיל ארבעים, 

ארבעים שנה הגיע הזמן להביט פנימה, 

בצדם המוסתר של הדברים, שאינו נגלה 

לכל אחד, מעין חשבון נפש פנימי.

ירושלים,  לשחרור  שנה  ארבעים 

ההתיישבות  למפעל  שנה  ארבעים 

"שהחיינו  עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה". כל כך הרבה 

רוצים  היו  לא  מסביבנו  ואומות  אנשים 

כמעט  ודור,  דור  בכל  הזה.  לרגע  שנגיע 

לכלותנו,  עלינו  עומדים  הם  שבוע  מדי 

לגרשנו, להצר את כוחנו. והקב"ה מצילנו 

מידם.

מתנה  קיבלנו  שנה  ארבעים  לפני 

תקופה  באותה  אז  חי  שלא  מי  נפלאה. 

להבין.  יתקשה  אולי  לאחריה  ונולד 

המרכזית  לתחנה  להגיע  שרגיל  מי 

ובתוך שעה   1 קו  על  לעלות  בירושלים, 

קלה לחונן את אבני הכותל המערבי, מי 

שרגיל ללכת בכל ירושלים ללא חשש, מי 

שלא מכיר מציאות שחלק מהעיר נמצא 

בריבונות ירדנית ובסוף רחוב יפו ניצבת 

חומה המפרידה בין חלקי הבירה. ארבעים 

רואים  רוב  פי  וב"ה על  שנה אנו עמלים 

ושגשוג  פיתוח  בבנייה,  בעמלנו  ברכה 

40 שנות התיישבות

מרחבי ארצנו ביהודה ושומרון ששוחררו 

ארבעים  כמאה  הימים.  ששת  במלחמת 

יישובים, מועצות מקומיות וערים. קרוב 

עשרות  מתיישבים,  אלף  מאות  לשלוש 

רבות של מוסדות חינוך, מאות מפעלים 

בתים  וגאולת  מתפתחת  חקלאות 

אומנם  המשוחררות.  ירושלים  בשכונות 

עדיין לא עלה בידינו להנחיל את ערכיה 

מרחבי  בכל  האחיזה  של  ומשמעותה 

של  שימיה  ולמרות  העם  לכלל  ארצנו 

ההתיישבות כפולים מימיה של המדינה 

עד למלחמת ששת הימים )רק 19שנה( 

ולמרות מה שעברנו בשנתיים האחרונות. 

אין ספק, רב הטוב על הרע והאור על 

זו היא  וזכות  החושך, אשרינו שזכינו 

הבסיס לחובתנו להמשיך ביתר שאת 

לשאוף  לפתח,  לבנות,  עוז  וביתר 

אשר  הגדול  הבית  לבניין  ולהתפלל 

יאיר אור חדש על ציון.

 ארבעים שנה זו תקופה של בינה. של 

תהליכים  עברנו  התבוננות.  של  הבנה, 

רבים, חלקם קשים מאוד חלקם מרוממים 

צריכים  שאנו  השלב  מגיע  כעת  מאוד. 

להביט פנימה, לברר לעצמנו מהו החזון 

ומהי הדרך למימושו, איך מתלכדים, איך 

מפתחים ומגדילים את ההתיישבות, איך 

ממשיכים ומעמיקים את התודעה בדבר 

השלמה.  ישראל  ארץ  של  החשיבות 

בפנימיות  להבין  הזמן  זה  שנה  ארבעים 

לא  לצבא.  למדינה,  יחסנו  ולהעמיק את 

שזו  ההבנה  מתוך  אלא,  ספקות  מתוך 

אנחנו  כיצד  וכעת  צבאנו,  וזהו  מדינתנו, 

יכולים לרומם אותם. אנו מתקדמים כל 

שבים  אנו  כאילו  נראה  כשזה  גם  הזמן. 

הדרך  מתווה  את  יודעים  איננו  אחורה. 

אותה מייעד לנו הקב"ה, אנו מתקדמים. 

ארבעים  למשנה...  עשר  למקרא,  חמש 

בהתיישבות.  גדולים  כוחות  יש  לבינה. 

לבן שלושים  יש כאלה שמנסים למשוך 

יש כאלה שדווקא מנסים להשיא  לכוח, 

עצות לבן חמישים לעצה. לכל זמן ועת. 

דבר אחד בטוח, עדיין לא הגענו לזקנה, 

או  לשוח  שלא  ובוודאי  לשיבה,  לא  גם 

לעבור מן העולם.

לאחר ארבעים שנה ההתיישבות בכל 

ושומרון,  ביהודה  ישראל,  ארץ  חלקי 

בירושלים המאוחדת, היא עובדה נתונה. 

מפנימים  שלא  כאלו  יש  שעדיין  למרות 

את  לערער  כוחם  בכל  ומנסים  זאת, 

כבר  יומיומי.  מאבק  זהו  כאן.  מקומנו 

שישים  שלוש–מאות  שנה,  ארבעים 

אנחנו  שבה  שנה,  בכל  ימים  וחמישה 

ב"ה, מנצחים. #

קול התור
קנ"ו בחינות
של משיח בן יוסף �50

ברית אבות
פזמונים בעניני הגאולה 
ובנין ירושלים �45

הנחות לרוכשים 
במרוכז

לפרטים: הוצאת תורת הגאולה 050-8360552   המפיץ "שלם" 02-5380195

 מבצע לקראת יום ירושלים
תורת הגאולה של הגאון מוילנא
הציונות הדתית שואבת את כוחה הרוחני מן הגר"א ותלמידיו שיסדו את הישוב הישן
מתוך חזון עמוק ובמסירות נפש. נלך בעקבות אבותינו לקראת אתגרי ההווה והעתיד.
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בניית השכונות
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דורש לציון
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מבית מדרשו של הגר"א
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בית דין¨ איסום שישית¨ מצעים מנותקים¨ גידולי ערבה ועודÆ יחד נשמור¨ בעז“ה שמיטה כהלכתה 
Æבאמונה נחזק את החקלאות היהודית¨ את חקלאי גוש קטיף ואת הקשר בין עם ישראל לארצו

גם אנו קוראים להצטרף
לאוצר הארץ∫

˙ÈÚÈ·˘ È˘„˜Ó ÌÚÏ

 ßı¯‡‰Â ‰ Â̄˙‰ß ÔÂÎÓ È·  ̄ È̇ÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‡È‰ ßı¯‡‰ ¯ Â̂‡ß È„È ÏÚ ˙ ẪÂ˘Ó‰ ˙¯ Â̂˙‰ ÆÆÆ¢
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הרב זאב מנדלסון
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הרב מרדכי נגארי
הרב דני סטיסקין
הרב דוד ספקטור
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הרב חנן פורת

הרב שאול פיינה
הרב יהודה פליקס

הרב צבי פרבשטיין
הרב גדעון פרל

הרב אברהם צוקרמן
הרב צבי קוסטינר

הרב יחזקאל קופלד

הרב גבי קדוש
הרב רוני קליינוולד

הרב יגאל קמינצקי
הרב אלישיב קנוהל
הרב יהודה קרוייזר

הרב משה רבינוביץ
הרב שלמה רוזנפלד

הרב יאיר שחור
הרב חיים שטיינר
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 4

מה הקשר לחודש זה?כ"ה - ב' סיוון

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ו אייר. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. 
באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. 

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד 

איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

כל שבוע מציגים בפינה 
חידות הקשורות לארצנו 

וכמובן שהפותרים נכונה יזכו 
בפרסים נאים.

באהבה רבה, צוות העלון

פתרון החידה משבוע שעבר: פסל בכניסה לנווה דקלים.
בשבוע שעבר הוצגה תמונה של פסל שהוצב בכניסה ליישוב נווה דקלים 
ואב  נשוי   )31( סימון  בן  יעקב  הוא  הפסל  יוצר  תובב"א.  קטיף  בגוש 
לחמישה, שעסק בשיפוץ בתים ולימוד ילדים בתלמוד תורה בעצמונה. 
בן סימון מספר כי הרעיון ליצור את הפסל עלה בראשו כחצי שנה לפני 
הגירוש. הפסל ששמו 'נחישות' מסמל לדבריו, את הנחישות שלנו, הציבור 
הכתום, לחזור לאותם מקומות ולהמשיך להיאבק על הערכים עליהם חונכנו למרות כל 
המכשולים בדרך. שמו של הפסל, בו רואים ילד מטפס על פסגה של הר, ניתן כמשקל 
נגד לביטוי 'בנחישות וברגישות' בתקופת הגירוש שבה הוכח כי הנחישות בלבד היא זו 
שתפסה מקום, והרגישות נשארה מחוץ לגדרות הישוב. על הפסל, שהורכב משילוב של 
ברזל, רשת ובטון, נכתב: "בין הסלעים, על אף הקשיים, בעזרת המכשולים לעומת כל 
המכשילים, למעלה מטפסים אנו נחושים." לאחר הגירוש נעלם הפסל ולפני שלושה 
חודשים הוחזר לבעליו, המתגורר כיום בניצן, על ידי משרד הביטחון, לאחר שאחסנו אותו 
בבסיס בצריפין. בן סימון שיעבור בעז"ה ללכיש, מתכוון להשאיר את הפסל בניצן כדי 
לו שהם עוברים בכוונה על  ניצן סיפרו  לחזק שם את הקהילה. לדבריו חלק מתושבי 
יד ביתו כדי לראות את הפסל ולהתעודד. בעז"ה יוצב הפסל בחזרה למקום המקורי בו 
הוצב, ובכך ימלא את ייעודו לחזק את המתיישבים בתקוה שהנחישות הערכית תביא 

אותנו למטרתנו לכונן מחדש את יישובי גוש קטיף וצפון השומרון.

מוריה  מכרמל,  אמיתי  שירת  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

בעוד  יישלחו  הפרסים  הכבוד!  כל  משומריה.  ירד  ומשפ'  מאשקלון  שלומי 
כשבועיים.   שבת שלום! #

כ"ו אייר

הימים.   6 מלחמת  פורצת  תשכ"ז: 

שבועות   3 שנמשכת  מתיחות  לאחר 

 6 של  למלחמה  ישראל  מדינת  יוצאת 

לאחר  ערב.  צבאות  כנגד  בלבד  ימים 

של  האוויר  חיל  על  מוקדמת  התקפה 

לידיה  ישראל  מחזירה  ומצרים,  סוריה 

את שטחי יש"ע, הגולן וחצי האי סיני. 

לאחר  נחלתו.  לחבלי  חוזר  ישראל  עם 

הקרבות גדל שטח מדינת ישראל פי 3.

כ"ז אייר

תשנ"ה: 27 שנים לאחר שחרור הגולן 

ומצהיר  מרוקו  מלך  עם  פרס  נפגש 

בפניו "הגולן היא אדמה סורית" הארץ 

סוערת בעקבות דבריו.

תשס"ד: 37 שנים לאחר כיבוש רצועת 

עזה, פותח צה"ל במבצע "קשת בענן" 

ולנתקה  רפיח  על  להשתלט  שמטרתו 

לפגוע  מנת  על  עזה  רצועת  משאר 

שהוקמה  הגדולה  הטרור  בתשתית 

ברפיח.

כ"ח אייר

איחוד  חג  את  שמציין  ביום  תשס"ד: 

עוד  נגאלות  הכותל,  וכיבוש  ירושלים 

נכנסים  יהודים  העיר.  במזרח  אדמות 

כפר  שנקנו:  חדשים  מתחמים  לשני 

ה–19,  המאה  בסוף  שנוסד  התימנים 

ולמתחם בשכונת אבו דיס. 

א' סיוון

מתכנסת  הליכוד  ועידת  תשס"ב: 

ומקבלת החלטה ברוב קולות גדול נגד 

הקמת "מדינה פלשתינית".

ל–6  אב   )42( דולינגר  ניסן  תשס"ה: 

בירי   נרצח  מפאת שדה שבגוש קטיף, 

אקדח על ידי פועל ערבי שהסיע ברכבו 

טוב.  מרגיש  שאינו  שהתלונן  לאחר 

הרשות  לשטחי  להימלט  ניסה  הרוצח 

תרי"ט הפלשתינית אך נתפס ע"י צה"ל. # בשנת  נולד  סוקולוב  נחום 

ההסתדרות  כמזכ"ל  ושימש   )1859(

של  מותו  לאחר  הכללית  הציונית 

עד  הציונית  ההנהלה  וכיו"ר  הרצל, 

במספר  טורים  כתב  ה–17.  לקונגרס 

העיתונות  מחלוצי  והיה  עיתונים 

ב–כ"ה  שנה   71 לפני  נפטר  העברית. 

באייר תרצ"ו )1936(.

שיאהבו  ליהודים,  אנו  "צריכים 

כמו  הירדן,  את  או  הכנרת,  ים  את 

הריינוס  את  אוהבים  שהאשכנזים 

לאהוב  בכדי  הוולגה,  את  והרוסים 

ולהידבק - לא די להיות בארץ ישראל 

על  מפוזרת  והנפש  גופנית,  הוויה 

שבעה ימים, כמו שלא די להיות נוכח, 

כשמנגנים את הסימפוניה התשיעית 

אותה;  להרגיש  בכדי  בטהובן,  של 

מספקת,  אינה  לבד  גופנית  נוכחות 

זהו  וערל.  אטום  השמיעה  חוש  אם 

סוד הדבר, שהחסידים הראשונים היו 

שיתפללו.  קודם  אחת  שעה  שוהים 

איננה  שפתיים,  נדנוד  בתור  תפילה 

כוונה.  צריכה  תפילה  כלום.  חשובה 

ידוע,  נפש  במצב  מתפלל  כשאדם 

ולוא  עומד,  כשאדם  תפילה.  היא  זו 

השמע  וחוש  פתוחות,  אזניו  תהיינה 

זמזום  את  תופס  שהוא  עד  חד,  שלו 

כנף זבוב, אבל חוש הניגון לא נתפתח, 

לתזמורת  סמוך  להעמידו  יכול  אתה 

המנגנת כל התפארת שבעולם - הוא 

ולא  חצוצרות  יראה  קולות,  ישמע 

דברים:  שני  נחוצים  ובכן,  דבר.  יטעם 

צריך להיות מסוגל ומוכן לארץ ישראל, 

וצריך להיות בארץ ישראל." #

מתוך מאמר שכתב לאחר שהגיע לארץ ישראל 

ונקרא: "מאלבומי הארץ ישראלי"

נחום סוקולוב:

"צריכים אנו 
ליהודים שיאהבו

את ים הכנרת
או את הירדן"

תקציר הפרקים הקודמים: אוריאל נשאב אל תוך 

תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. מתברר לו 

שחזר בזמן, אל כפר עציון לפני יותר משישים 

מסתורי,  אדם  בשוב,  פוגש  הוא  שם  שנה. 

המספר לו על המקום ומודיע לו כי הם יוצאים 

למסע בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון.

אֹוִריאֵל.  ָשאַל  עַכְָשיו?"  קֹוֶרה  ַמה  ָאז  "ֶרגַע, 

"ָקִדיָמה, לַַּתחֲנָה הַּבָָאה ּבַַּמָסע" ָאַמר ׁשּוב. "לְָאן 

הֹולְכִים,  נֹוְסעִים,  לֹוַמר  אִם  יַָדע  וְֹלא  אֲנַחְנּו..." 

עָפִים. ּבְעֹודֹו חֹוֵׁשב, עָנָה ׁשּוב: "לַָּמקֹום ּבֹו הָיִיָת 

לְאֹוִריאֵל  יָדֹו  אֶת  הֹוִׁשיט  ׁשּוב  ּפְעִָמים".  הְַרּבֵה 

וְהֹוסִיף "ַּתחֲזִיק חָזָק". אֹוִריאֵל הִנְהֵן וְהַַּמעְֲרּבֹולֶת 

הֶחֵָרב.  עֶצְיֹון  ִמּכְפַר  אֹוָתם  וְסַחֲפָה  ׁשּוב  הֹופִיעָה 

עֵינָיו  אֶת  אֹוִריאֵל  עָצַם  הַחֲזָָקה,  הָרּוחַ  ִמּפְאַת 

ּבְחֹוזְָקה. ּכְֶׁשנָחֲתּו, ּפַָקח אֹוָתן וְגִילָה ּכִי הּוא ּבְאֱמֶת 

ַמּכִיר אֶת הַָּמקֹום: הֵם הִגִיעּו לַּכֹותֶל הַַּמעֲָרבִי. אְַך 

ּבְַמּבָט ֵׁשנִי, הַָּמקֹום נְִרָאה ׁשֹונֶה ְמעַט ִמּכְפִי ֶׁשזָּכַר. 

ּכַָרגִיל, ָקהָל ַרב הָיָה ּבַָּמקֹום, אְַך ַמֶשהּו ּבַאֲוִויָרה 

הָאֲוִויר.  ּבְחָלָל  עָזִים עְָמדּו  ְמיּוחָד - ְרגָשֹֹות  הָיָה 

"תשכ"ז.  ׁשּוב.  אֶת  ָׁשאַל  אֲנַחְנּו?"  ָׁשנָה  "ּבְאֵיזֹו 

הַּכֹותֶל ַרק ׁשּוחְַרר לִפְנֵי ּכַָמּה ָׁשבּועֹות, ּבְִמלְחֶמֶת 

ֵׁשֶׁשת הַּיִָמים. עַם יְִׂשָראֵל הֵחֵל לִפְקֹוד אֶת הַּכֹותֶל 

אֶל  ּבָאּו  ּוְתפִילֹות  ּגַעֲגּועִים  ֶׁשל  ָׁשנִים  ּבַהֲמֹונָיו. 

ּבְלִּבֹות  הָיּו  חֲלֹומֹות  ּכַָּמה  ִּתְקֹוות,  ּכַָּמה  ִקיצָן. 

הַאֲנִָׁשים הָאֵלֶה עַד לֶָרגַע הְַמַרּגֵׁש הַּזֶה. לְֵך וְִתְראֶה 

ּבְעַצְְמָך" וְדָחַף אֹותֹו ָקִדיָמה, לְהְִתָקֵרב לַּקָהָל. 

אֹוִריאִל הְִתַקּדֵם ּבְחֲָׁשש, ּכֵיוָון ֶׁשֹלא יַָדע הָאִם 

הֵם רֹואִים אֹותֹו אֹו ֹלא. לְבָסֹוף, עַָמד ּבְָמקֹום ֵריק, 

ֶׁשהָיָה ָרחֹוק ֵמהַהֲמֹון אְַך עֲַדיִין אִפְֵׁשר לֹו לְִראֹות 

ּפְעִָמים  ּבַּכֹותֶל  ָרָאה  הּוא  ִמּקָרֹוב.  הַאֲנִָׁשים  אֶת 

ַרּבֹות אֲנִָׁשים וְנִָׁשים ִמְתּפַלְּלִים ּבְִדבֵקּות, ׁשֹוְטחִים 

הְִתַרגְׁשּות  ָרָאה  ֹלא  אְַך  ה',  ּבִפְנֵי  ְּתחִינָָתם  אֶת 

הִַּמְתּפַלְּלִים  לֶחְיֵי  ּבְמֹוָרד  זָלְגּו  ְדָמעֹות  ּכַזֹאת. 

וְהִַּמְתּפַּלְֹלות. ּדְָמעֹות ֶׁשל אֹוֶׁשר הְִתַמּזְגּו ּבִּדְָמעֹות 

ֶׁשל ּכְאֵב. הֵם נֶאֱחְזּו ּבַאֲבָנִים ּכְאִילּו ֹלא ָרצּו לַעֲזֹוב 

ּבְעֵינָיו  ֶׁשּגַם  לְעֹולָם. אַט אַט חָׁש אֹוִריאֵל  אֹוָתם 

ֶׁשלֹו נְִקֹוות ּדְָמעֹות ֵמהַַמעֲָמד הְַּמַרּגֵׁש ֶׁשָראּו עֵינָיו. 

ֶׁשל  "הַּנֵס  ּכְֵתפֹו.  עַל  ֶׁשל ׁשּוב  יָדֹו  אֶת  חָׁש  הּוא 

אִיחּוד יְרּוָׁשלַיִם ֹלא נִגְַמר ּכָאן. הּוא הְִתחִיל ַמֶשהּו 

ַמְדהִים. אֲנִָׁשים הֵחֵלּו לַחֱזֹור. ֹלא ַרק לַּכֹותֶל, אֶּלָא 

ּכֹה.  עַד  ְׁשבּויִים  ֶׁשהָיּו  הָָאֶרץ  חֶלְֵקי  לְִׁשָאר  ּגַם 

ּובָָאֶרץ.  ּבְאֱלֹוִקים  לַאֱמּונָה  חָזְרּו  הֵם  ִמּכְָך,  וְיֹוֵתר 

ַרּבִים הֵחֵלו לְהָבִין לְאֵיזֶה ַּתהֲלִיְך ַמְדהִים הֵם עִֵדים 

ּכְכֹל  ּגְדֹולִים  הְַּקָׁשיִים  יִהְיּו  חֵלֶק,  ּבֹו  לַּקָחַת  וְָרצּו 

לִיֵדיהֶם  הְַּמִׂשיָמה  אֶת  ֶׁשּלָקחּו  הַאֲנִָׁשים  ֶׁשיִהְיּו. 

הָיּו הִַּמְתיַיְׁשבִים ּבִיהּודָה, ׁשֹוְמרֹון וְחֵבֶל עַזָה".

הַּקֶֶׁשר  ַמה  "אֲבָל  הֵבִין  ֹלא  עֹוד  אֹוִריאֵל 

ֶׁשלָנּו  הַאֱמּונָה  הַּכֹל.  ַמְתחִיל  "ּכָאן  לִירּוָׁשלַיִם?" 

ּכֹל  ּבַּיֹום  ּפְעִָמים  ָׁשלֹוש  הַּזֶה.  ּבַָּמקֹום  ַמְתחִילָה 

יְהּוִדי ּבָעֹולָם ִמְתּפַּלֵל לְכָאן. ּכִי ּכָאן ׁשֹוֶרׁש הָָאֶרץ 

הֹולְכִים  וְאֲנַחְנּו  אֵלֶיהָ.  יְִׂשָראֵל  עַם  ֶׁשל  וְהַּקֶֶׁשר 

לְגַלֹות, ּבְיַחַד, לְָאן הַּשֹוָרִׁשים הָאֵלּו צְָמחּו". ׁשּוב 

הֵחֵל לְהְִתַרחֵק, אְַך אֹוִריאֵל ֹלא זָז ִמְּמקֹומֹו. ַמּבָטֹו 

אֶל  ֶׁשחָזְרּו  הַּנְִרגִָׁשים,  לִַּמְתּפַלְּלִים  ְמרּוָתק  הָיָה 

הַָּמקֹום אֵלָיו יִיחֲלּו ָׁשנִים ַרּבֹות ּכֹל ּכְָך.

המשך בשבוע הבא...

בשנת השמיטה הקרובה תשס"ח תצוף שוב 

הלכות שמיטה  על  הרצון לשמור  בין  הדילמה, 

החקלאות  על  לשמור  והצורך  ובין  בהידור 

הפירות  שוק  את  להפקיר  ולא  בארץ  היהודית 

והירקות לאויבינו הערבים החומדים את ארצנו. 

במיוחד נוגע הדבר בחשש מקניית יבולי נוכרים 

ובפרט  הפלשתינית  מהרשות  ברובם  המגיעים 

מהאזורים בחבל קטיף מהם גורשו יהודים.

כדי לתת מענה לשאלה הזו הוקם "אוצר הארץ", 

מיזם ייחודי של "מכון התורה והארץ" בכפר דרום 

גיבש  יעקב אריאל שליט"א, אשר  בנשיאות הרב 

פתרונות הלכתיים מהודרים לשיווקה של תוצרת 

בין הפתרונות  יהודית בשנת השמיטה.   חקלאות 

בית  מנותק","אוצר  "מצע  על  גידול  המוצעים 

דין"  בית  ב"אוצר  החברים  רבים  חקלאים  דין" 

הם ממגורשי גוש קטיף, וברכישת סחורה מרוויח 

הציבור פעמיים, גם שמירה על ארץ ישראל ועל 

השמיטה כהלכתה, וגם בחיזוק החקלאים שגורשו 

גידולים  ולהצמיח  לשוב  כדי  ועמלים  מנחלתם 

חקלאיים בארץ ישראל. יבול שנה שישית, ותוצרת 

חקלאית מהערבה, שאינם נכללים בגבולות הארץ 

קרבה שנת השמיטה
לקראת חגיגות הארבעים לשיחרור ירושלים 

חתמו ארבעים רבנים בציונות הדתית על קריאה 

לציבור להעלות את המודעות הציבורית לנושא 

אל  ולעלייה  המקדש,  ענייני  ללימוד  הבית,  הר 

ההר במקומות המותרים בקדושה ובטהרה.

לכל  קוראים  "אנו  באיגרת:  כותבים  הרבנים 

הציבור הקדוש העולה להר הבית בטהרה, לבוא 

המותרים  המקומות  על  אלו  בימים  ולעלות 

בכניסה בהר–הבית, בטהרה ובמורא מקדש ע"פ 

קדושת  עליהם  שורה  לא  ולפיכך  המובטחים, 

את  שמיטה.  איסורי  עליהם  חלים  ולא  הארץ, 

רחבי  בכל  בחנויות  להשיג  ניתן  יהיה  הסחורה 

הארץ  באוצר  לנרשמים.  ישיר  בשיווק  או  הארץ 

ככל  מוקדם  להירשם  מהמתעניינים  מבקשים 

האפשר כדי שאפשר יהיה להיערך בהתאם. 

ביום חמישי ז' סיוון )איסרו חג שבועות( במכללת 

ארצי  כנס  בע"ה  יתקיים  ברחובות  יעקב  מורשת 

היערכות  בנושא  הדתי  החינוך  של  מסוגו  ראשון 

לקראת שנת השמיטה. בכינוס תוצג תערוכת ענק 

של כותבים ויוצרים מכל המגזר בנושא השמיטה. 

הרחב  לקהל  פתוחות  הרצאות  יתקיימו  כן  כמו 

אליהו  מרדכי  הרב  לציון  הראשון  בהשתתפות: 

הרב יעקב אריאל, הרב חיים דרוקמן, הרב אלישע 

שרלו.  יובל  והרב  אייזמן  איתן  הרב  וישליצקי, 

תאטרון אספקלריא יציג קטעי משחק המתאימים 

מופק  האירוע  והתיכוניים.  היסודיים  הספר  לבתי 

על ידי מכון "מופ"ת נחלים" ומכון "התורה והארץ" 

כפר דרום ובחסות מינהל החינוך הדתי. 

הרב  אל  יפנו  בתערוכה  להציג  המעוניינים 

צבי שינובר 03-9331479. #

למקום  האהבה  את  ולעורר  הרבנים,  הוראת 

שבו  הזה  במקום  שבלב"  ב"עבודה  הקדוש, 

נשמעת התפילה ביותר".

צוקרמן  אברהם  הרב  חתומים  הרבנים  בראש 

רבינוביץ',  נחום  הרב  הרוא"ה,  כפר  ישיבת  ראש 

דוב  הרב  אדומים,  במעלה  ההסדר  ישיבת  ראש 

דרוקמן  חיים  ליאור רבה של קריית ארבע, הרב 

ראש ישיבת אור עציון וישיבות בנ"ע, והרב צפניה 

דרורי ראש הישיבה ורב העיר קריית שמונה. #

הר הבית

שנים  חמש  בן  אומר:  היה  "הוא 

למקרא; בן עשר למשנה; בן שלוש עשרה 

בן  לתלמוד;  עשרה  חמש  בן  למצוות; 

שמונה עשרה לחופה; בן עשרים לרדוף; 

לבינה".  ארבעים  בן  לכוח;  שלושים  בן 

ארבעים  של  בפרספקטיבה  משהו  יש 

יותר  הבנה עמוקה  שנה שמביאה עמה 

שנה  ארבעים  המתרחשים.  לתהליכים 

שהם  עד  במדבר  ישראל  בני  צועדים 

" אין אדם  נכנסים לארץ, חז"ל אומרים: 

עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה", וגם 

עד  תורה  סתרי  ללמוד  שלא  רבים  נהגו 

בגלל אותה הבנה שלאחר  גיל ארבעים, 

ארבעים שנה הגיע הזמן להביט פנימה, 

בצדם המוסתר של הדברים, שאינו נגלה 

לכל אחד, מעין חשבון נפש פנימי.

ירושלים,  לשחרור  שנה  ארבעים 

ההתיישבות  למפעל  שנה  ארבעים 

"שהחיינו  עזה.  וחבל  שומרון  ביהודה 

וקיימנו והגיענו לזמן הזה". כל כך הרבה 

רוצים  היו  לא  מסביבנו  ואומות  אנשים 

כמעט  ודור,  דור  בכל  הזה.  לרגע  שנגיע 

לכלותנו,  עלינו  עומדים  הם  שבוע  מדי 

לגרשנו, להצר את כוחנו. והקב"ה מצילנו 

מידם.

מתנה  קיבלנו  שנה  ארבעים  לפני 

תקופה  באותה  אז  חי  שלא  מי  נפלאה. 

להבין.  יתקשה  אולי  לאחריה  ונולד 

המרכזית  לתחנה  להגיע  שרגיל  מי 

ובתוך שעה   1 קו  על  לעלות  בירושלים, 

קלה לחונן את אבני הכותל המערבי, מי 

שרגיל ללכת בכל ירושלים ללא חשש, מי 

שלא מכיר מציאות שחלק מהעיר נמצא 

בריבונות ירדנית ובסוף רחוב יפו ניצבת 

חומה המפרידה בין חלקי הבירה. ארבעים 

רואים  רוב  פי  וב"ה על  שנה אנו עמלים 

ושגשוג  פיתוח  בבנייה,  בעמלנו  ברכה 

40 שנות התיישבות

מרחבי ארצנו ביהודה ושומרון ששוחררו 

ארבעים  כמאה  הימים.  ששת  במלחמת 

יישובים, מועצות מקומיות וערים. קרוב 

עשרות  מתיישבים,  אלף  מאות  לשלוש 

רבות של מוסדות חינוך, מאות מפעלים 

בתים  וגאולת  מתפתחת  חקלאות 

אומנם  המשוחררות.  ירושלים  בשכונות 

עדיין לא עלה בידינו להנחיל את ערכיה 

מרחבי  בכל  האחיזה  של  ומשמעותה 

של  שימיה  ולמרות  העם  לכלל  ארצנו 

ההתיישבות כפולים מימיה של המדינה 

עד למלחמת ששת הימים )רק 19שנה( 

ולמרות מה שעברנו בשנתיים האחרונות. 

אין ספק, רב הטוב על הרע והאור על 

זו היא  וזכות  החושך, אשרינו שזכינו 

הבסיס לחובתנו להמשיך ביתר שאת 

לשאוף  לפתח,  לבנות,  עוז  וביתר 

אשר  הגדול  הבית  לבניין  ולהתפלל 

יאיר אור חדש על ציון.

 ארבעים שנה זו תקופה של בינה. של 

תהליכים  עברנו  התבוננות.  של  הבנה, 

רבים, חלקם קשים מאוד חלקם מרוממים 

צריכים  שאנו  השלב  מגיע  כעת  מאוד. 

להביט פנימה, לברר לעצמנו מהו החזון 

ומהי הדרך למימושו, איך מתלכדים, איך 

מפתחים ומגדילים את ההתיישבות, איך 

ממשיכים ומעמיקים את התודעה בדבר 

השלמה.  ישראל  ארץ  של  החשיבות 

בפנימיות  להבין  הזמן  זה  שנה  ארבעים 

לא  לצבא.  למדינה,  יחסנו  ולהעמיק את 

שזו  ההבנה  מתוך  אלא,  ספקות  מתוך 

אנחנו  כיצד  וכעת  צבאנו,  וזהו  מדינתנו, 

יכולים לרומם אותם. אנו מתקדמים כל 

שבים  אנו  כאילו  נראה  כשזה  גם  הזמן. 

הדרך  מתווה  את  יודעים  איננו  אחורה. 

אותה מייעד לנו הקב"ה, אנו מתקדמים. 

ארבעים  למשנה...  עשר  למקרא,  חמש 

בהתיישבות.  גדולים  כוחות  יש  לבינה. 

לבן שלושים  יש כאלה שמנסים למשוך 

יש כאלה שדווקא מנסים להשיא  לכוח, 

עצות לבן חמישים לעצה. לכל זמן ועת. 

דבר אחד בטוח, עדיין לא הגענו לזקנה, 

או  לשוח  שלא  ובוודאי  לשיבה,  לא  גם 

לעבור מן העולם.

לאחר ארבעים שנה ההתיישבות בכל 

ושומרון,  ביהודה  ישראל,  ארץ  חלקי 

בירושלים המאוחדת, היא עובדה נתונה. 

מפנימים  שלא  כאלו  יש  שעדיין  למרות 

את  לערער  כוחם  בכל  ומנסים  זאת, 

כבר  יומיומי.  מאבק  זהו  כאן.  מקומנו 

שישים  שלוש–מאות  שנה,  ארבעים 

אנחנו  שבה  שנה,  בכל  ימים  וחמישה 

ב"ה, מנצחים. #
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3  יש”ע שלנו 

המשך מעמוד השערעד בלי די

“והריקותי לכם ברכה עד בלי די” דורשת על 
מלומר  שפתותיכם  שיבלו  “עד  הגמרא  כך 
די”. מדוע משנה הגמרא את ההבנה הפשוטה 
שהברכה תהיה עד בלי די? מדוע לפרש באופן 
כזה את הפסוק ובתוך כך להגביל את הברכה 
עד שיבלו שפתותיכם מלומר די אך לא יותר, 
הרי הפסוק אמר עד בלי די. הסיבה היא, משום 
לא  מבול.  להיות  הופכת  גבול  ללא  שברכה 
תיתכן ברכה עד בלי די ולכן באו חכמים ונתנו 
שיעור - עד שיבלו השפתיים מלומר די. גם אם 
זו ברכה של שפע גדול היא חייבת לבוא בגבול 

ובמידה. 
החול  שימת  את  מתאר  הנביא  ירמיהו  גם  כך 

גבול לים כאחד מנפלאות הבורא. “האותי לא 
תיראו נאום ה’ אם מפני לא תחילו אשר שמתי 
היא  ה’  ליראה מפני  - הסיבה  לים”  גבול  חול 
כבר  המתפשט.  לים  גם  גבול  לשים  יכולתו 
הרצון  את  בים  הקב”ה  נטע  הבריאה  במעשה 
להתפשט, אך גם את הכוח שיעצור אותו על 

מנת שכל אחד יהיה בגבולו וכמידתו. 
היכולת לרפא את האדם כמו את האנושות הוא 
בשימת גבולות נכונים ובמידה, ולתת את המינון 
הנכון והמרפא. גם בתפילת שמונה עשרה אנו 
אומרים כלפי הקב”ה “אתה גיבור”, כאשר על 
הגבורה  משמעות  התפילה  ממפרשי  כמה  פי 
שפע  ולהוריד  מידתו  כפי  שלא  לפעול  היא 

מוגבל ולא אין סופי על מנת שאנו, המקבלים, 
לנו  המוכרת  הגבורה  וזוהי  בו.  לעמוד  נוכל 
ממסכת אבות “איזהו גיבור הכובש את יצרו” 
- גם את יצר השפע והנתינה צריך להגביל כפי 
כוחו ומידתו. תפילת הגשם היא התפילה לתת 
שפע בגבול ובמידה הנכונה כדי שאנו, מקבלי 
השפע, נוכל ללמוד את חכמת האיזון והמידה 
בחיי הפרט ובקנייניו ובחייה של האומה כולה. 
נאחל לתנועת בני עקיבא בפתיחת חודש ארגון 
הפעילות  את  ותעצים  שתפרוץ   - “ופרצת”   –
עד שיבלו שפתותיהם של הנותנים כמקבלים 

מלומר די.

בדרכםממשיכים
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המשך בעמ' 3

ביותר א הבוערים  הנושאים  חד 
על  המאבק  סיפור  הוא  בפרשתנו 
הזה  המאבק  ספק שכל  אין  הברכות. 
החלק  ישראל.  ארץ  של  עניינה  סביב  הוא 
הארץ:  ברכת  על  מדבר  מהברכות  הראשון 
ּוִמְׁשַמּנֵי  הַָּׁשַמיִם  ִמַּטל  הֱָאֹלִקים  "וְיִֶּתן–ְלָך 
הָָאֶרץ וְֹרב ּדָגָן וְִתיֹרׁש" )בראשית כ"ז, כ"ח(. הטל 
המתיקות  ואת  החיות  את  נותנים  והשמנים 
הקודם  בפסוק  אומר  יצחק  כאשר  לגידולים. 
"ְרֵאה ֵריַח ְּבנִי ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה'" )שם, 
כ"ז(, הדגש הוא על ברכת ה', ולכן גם בברכת 
"ויתן לך  הטל והשמנים הדגש הוא שוב על 
האלקים". חז"ל דורשים על כך: "יתן ויחזור 
מופיעה  אינה  הברכה  הדבר:  ופירוש  ויתן", 
שאר  בכל  קיימת  שהיא  כפי  הטבע  בדרך 
אלוקית  התערבות  כאן  יש  אלא  הארצות 
לברכת  קשורים  הדברים  כאשר  מיוחדת 
באיכות  רק  לא  הזו מתמקדת  הברכה  הארץ. 
של פירות הארץ אלא גם בכמות, כמו שנאמר 

"ורוב דגן ותירוש". 
הכיצד  בשאלה  דנים  רבה  במדרש  חז"ל 
אבינו  ליעקב  כיסו  הגדיים  שעורות  ייתכן 
לעורות  ומעבר  מעל  גדולות  שהיו  ידיו  את 
הגדיים. תחילה מסביר המדרש שרבקה תפרה 
ארץ  שעיזי  מובא  בהמשך  אחד.  אל  אחד 
ישראל היו גדולים משל חוץ לארץ ולכן היו 
שהספיקו  עד  מאוד  גדולים  האלה  העורות 
לכסות את ידי יעקב ללא תפירה, עד כדי כך 
ששני תמידים שהיו ישראל מקריבים בחג היו 
מרכיבים אותן על הגמלים הגבוהים, ולמרות 

הרב מיכאל ברום ראש ישיבת שילה

מתיקות הארץ
זאת רגליהם של התמידים היו נגררות בארץ 
המדרש:  מוסיף  דוגמא  ועוד  גודלם.  מחמת 
עץ  והיה  ישראל  בארץ  גדל  היה  קינמון  עץ 
היו  והליכתן  גובהן  מרוב  והעיזים  גבוה, 
רבי  ממנו.  לאכול  אילן  של  לראשו  מגיעים 
חנינא שואל איך ייתכן שעיזים ועגלים כל כך 
גדולים היו נשחטים ואיך ייתכן שזיתים שהיו 
כל כך גדולים היו נקצצים ואיך ייתכן שעפר 
טרשין,  אדמת  הוא  כי  קשה  שהוא  שבהרים, 
"בארץ  המדרש:  אומר  אלא  נחרש?!  היה 

ישראל הכל מעשה ניסים".
התיאור העולה ממדרש זה מלמד אותנו עד 
כמה שבארץ הקודש הכל מתנהל בצורה שונה 
לגמרי מאשר בשאר הארצות, הכל בדרך של 
נגלה  זה  נעמיק במאמר  ניסים. כאשר  מעשי 
שיעקב אבינו לא במקרה ָׂשם על ידיו עורות 
של גדיי עיזים כ"כ גדולים אלא כל זה כהכנה 
את  לקבל  ראוי  להיות  מנת  על  וכהכשרה 
אבינו  יעקב  ישראל. כאשר  ברכתה של ארץ 
מופיע עם העורות הגדולים הללו הוא מסמל 
שארץ  לרעיון  שלו  המלא  החיבור  את  בכך 
"ֶאֶרץ  אחרת,  חוקיות  עם  ארץ  היא  הקודש 
ה'  ֵעינֵי  ָּתִמיד  אָֹתּה:  ּדֵֹרׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר 
ָׁשנָה"  ַאֲחִרית  וְַעד  הַָּׁשנָה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה  ֱאֹלֶקיָך 
לברכה  ראוי  אכן  הוא  לכן  י"ב(.  י"א,  )דברים 
הב"ח  עליו.  מרעיף  שיצחק  הזו  המיוחדת 
מסביר את מה שאנחנו אומרים בברכת מעין 
נמצאת  השכינה  מטובה":  "ולשבוע  שלוש 
בתוך האדמה בארץ ישראל ולכן היא נותנת   
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שביתת שבת ברשויות
8חדשות יש"ע
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הרב חיים שאול דוויק
4חיבת הארץ
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ההיסטורי, ב בטבת  עשרה 
שני,  בית  ימי  בסוף 
על  הבבלי  המצור  החל 
ירושלים. כך הפך יום זה בתודעה 
ראשית  של  ליום  הלאומית 

הפורענות של חורבן הארץ. 
כותב הרמב"ם בהלכות תענית, 
כצומות  שנקבעו  שהימים 
להבטיח  רק  באו  לא  לדורות, 
אדרבא,  העבר.  צרות  זיכרון  את 
קדימה  היא  העיקרית  מגמתם 
העיקרי  היסוד  אחורה;  ולא 
וחשבון  תשובה  הוא  במהותם 
נפש, שמטרתם להביאנו לתקן את 

מעשינו. ולא עוד, אלא שאם באה 
צרה חדשה על ישראל, מצווה מן 
)כלומר,  ולהריע  לזעוק  התורה 
בשופרות(.  ולתקוע  להתפלל 
הצרות,  מהן  הרמב"ם  מפרש 
ולזעוק:  להתענות  יש  שעליהן 
עם  מלחמה  לערוך  שבאו  "גויים 
או  מס,  מהם  ליטול  או  ישראל, 
ליקח מידם ארץ, או לגזור עליהם 
קלה,  במצווה  אפילו   - גזרה 
עד  ומתריעים  מתענים  אלו  הרי 

שירוחמו".
אנחנו  האחרונות  בשנים 
נתונים ללחץ מתמיד של אומות 

מועתק  הבנייה  בהקפאת  המאבק 
הכניסה  שער  אל  היישובים  משערי 
בירושלים.  הממשלה  ראש  לבית 
ראשי הרשויות ביהודה ושומרון פתחו 
השבוע בשביתת שבת במאהל מחאה 
מול מעונו של בנימין נתניהו בשכונת 
של  שורה  במקום  ויקיימו  רחביה, 
פעילויות הסברה ומחאה נגד הקפאת 
שביתת  פתיחת  באירוע  הבנייה. 
השבת אמר יושב ראש מועצת יש"ע 
בהקפאה  רואים  "אנחנו  דיין:  דני 
נמשיך  אנו  לגיטימית,  לא  מדיניות 
ניתן  ולא  פעולה,  עמה  לשתף  שלא 
לפקחים להיכנס ליישובים. לא נסטה 

מהמשימה לבנות את הארץ". 

על הפרשה ויחי
הרב זלמן ברוך מלמד - רב היישוב וראש הישיבה הגבוהה בית-אל

עשרה בטבת ואנחנו
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ברכת נחלת יהודה
6סיפורו של מקום

ביהודה  הרשויות  ראשי 
יש"ע  מועצת  וראשי  ושומרון 
שבת  בשביתת  השבוע  פתחו 
במאהל מחאה שהוקם מול בית 
ראש הממשלה. לפי התוכנית, 
את  יעבירו  הרשויות  ראשי 
המחאה,  אוהל  אל  משרדיהם 
קהל,  קבלת  במקום  יקיימו 

ישיבות שוטפות ודיוני מליאה.
הרשויות  הקרוב  ראשון  ביום 
אחד  ליום  מושבתות  יהיו  עצמן 
לאזרח  שירותים  יספקו  ולא 
להפגין  יגיעו  הרשויות  ועובדי 
מול משרד ראש הממשלה בעת 
הגעת השרים לישיבת הממשלה 

השבועית.. 
פלטפורמה  הוא  המאהל 
ולהצפת  נרחבת  לפעילות 
אל  הבנייה  בהקפאת  המאבק 
סדר היום התקשורתי ואל הויכוח 
הציבורי ובימים הקרובים יתקיימו 
פעילויות  של  שורה  במקום 
ההקפאה,  נגד  ומחאה  הסברה 
מחאה  ומשמרות  עצרות  ובהן 
ועמדת הסברה לעוברים ושבים. 
אישי  להגיע  צפויים  למאהל 
במאבקנו  תמיכה  להביע  ציבור 
חברי  ובהם  והמוסרי  הצודק 
ראשי  ופוליטיקאים,  כנסת 
רשויות מכל הארץ, וחברי מרכז 
עמדת  תוקם  במקום  הליכוד. 
וכן  המאבק  להמשך  התרמה 
לעם  שתציג  הסברה  עמדת 
מה  הזו,  ההקפאה  מהי  ישראל 
ועל  שלה,  הקשות  המשמעויות 

מה אנחנו נאבקים.
של  עיתונאים  מסיבת  את 
ושומרון  ביהודה  הרשויות  ראשי 
יו"ר  פתח  במאהל  שהתקיימה 

ואמר:  דיין  דני  יש"ע  מועצת 
נוסף  בשלב  ממשיכים  "אנחנו 
להביא  שמטרתו  במאבק, 
מדיניות  של  מוחלט  לביטול 
ההקפאה. לא מאפשרים לבנות 
עד  עפולה  מפאתי  יהודי  בית 
כפר-סבא  מפאתי  ערד,  פאתי 
הערבים  בעוד  הירדן,  נהר  ועד 

להביא  קוראים  אנחנו  בחופשיות.  בונים 
בלתי- בצורה  ופועלים  התכנית  לביטול 

מדיניות  בכך  רואים  אנחנו  לחלוטין.  אלימה 
ארוך  הוא  שהמאבק  לא-לגיטימית. ברור 
שלא  אומרים  השרים  את  שמענו  ומתמשך. 
שנוטלת  הקפאה,  של  כזה  לסוג  התכוונו 
ואת  הסמכויות  כל  את  דמוקרטי  לא  באופן 
צורת האכיפה של כוחות הביטחון. יכול להיות 
וברק  נלמד  משהו  האכיפה,  צורת  שבנושא 
קיבל את התמונות של המכות, גם כלפי ראשי 
הרשויות. אנחנו דורשים מהממשלה להשיב 
שלהם.  הסמכויות  את  הרשויות  לראשי 
 - זה דבר בלתי נסבל במדינה דמוקרטית" 
יו"ר מועצת יש"ע. דיין הוסיף כי בימים  אמר 

גם מצד  האחרונים נשמעות שוב האמירות, 
לבטחון- השר  מצד  וגם  הממשלה  ראש 

פנים יצחק אהרונוביץ' לפיהן ההקפאה היא 
הזאת  שהאמירה  דורשים  "אנחנו  זמנית: 
"אין שום  תגובה לאלתר במעשים", הבהיר. 
סיבה שעבודות פיתוח לא ימשיכו, כמו גם 
עבודות התכנון, שהכל יהיה דרוך ונצור ליום 

שאחרי ההקפאה". 
 ראש המועצה האזורית דרום הר חברון 
להיות  יכול  "לא  כי  הוסיף  חי  בר  צביקי 
כשיש  בשגרה  להתנהל  ימשיכו  שיישובים 
תוכנית הקפאה. אנחנו נבחריהם של כ-300 
חקיקה  בלי  ישראל,  מדינת  תושבים.  אלף 
כ-300  של  באוכלוסיה  פגעה  ממשלה,  ובלי 
אלף תושבים בסמכויותיהם של נבחרים של 
לעבור  מוכנים  לא  ואנחנו  אוכלוסיה,  אותה 
מראשי  מצפים  אנחנו  היום.  סדר  על  לכך 
היום  למאבק.  להצטרף  הארץ  בכל  רשויות 
אחרים.  זה  מחר  אנחנו,  זה 
מהלך  היה  שנים  ארבע  לפני 
קשה של עקירת יישובים וגלות 
מאדמתם,  שלמים  יישובים 
חמאס.  מדינת  קיבלנו?  ומה 
אם חס וחלילה יתקדמו מהלכי 
מחר  שיקרה  מה  ההקפאה, 
בחדרה  בגוש-דן,  בבאר-שבע, 
תחת  יהיו  שהם  זה  ובעפולה 
טילים.  ולא  מקלעים  של  אש 
הממשלה  שראש  מקווה  אני 
ויחזירו  יתעשתו  והממשלה 

לראשי הרשויות סמכויות". 
האזורית  המועצה  ראש 
נעים,  אבי  אריה-עופרים,  בית 
בימים  שלנו  "בפגישות  אמר: 
פיקוד  אלוף  עם  האחרונים 
השר  ועם  מזרחי,  אבי  מרכז, 
לבטחון-פנים, יצחק אהרונוביץ', 
לא  אחד  אף  כמה  לנו  הבהירו 
הזה.  הלוהט  התפוח  את  רוצה 
קרב  אלי  ושש  ששמח  היחיד 
זה אהוד ברק, שמיישם אג'נדה 
שלו.  המפלגה  של  פוליטית 
להיות  צריכים  תל-אביב  תושבי 
על  לא  הוא  האיום  מודאגים. 
תושבי יהודה ושומרון, אלא הוא 
איום על עצם המשך קיומה של 

מדינת ישראל". 
עירית  ראש  מקום  ממלא 
על  דיבר  פולב,  פבל  אריאל, 
בעולים  הפגיעה  של  הזווית 
ביישובי  המתגוררים  החדשים 
הזו  "ההקפאה  ושומרון.  יהודה 
בקליטת  ישירה  פגיעה  פוגעת 
משאבים  השקענו  העלייה. 
עולים  להביא  מנת  על  רבים 
לארץ והעיר אריאל עשתה זאת 
נראה  הכל  ועכשיו  אדיר,  בכוח 

לחינם".
האזורית  המועצה  ראש 
אמר  מסיקה  גרשון  שומרון 
גזעני,  צו  הוא  ההקפאה  "צו  כי 
בלתי רלוונטי, אשר נוגד את כל 
ישראל  מדינת  של  היסוד  חוקי 
ולהילחם  להיאבק  צריכים  ולכן 
כזה  צו  מוציאים  היו  אם  נגדו. 
כנגד מגזרים אחרים כמו המגזר 
הערבי או כנגד העובדים הזרים 
היו  עצמם  התקשורת  כלי    -

מובילים את המאבק".•
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יש"עמדה

שעות בודדות לאחר
פיגוע הירי הרצחני
בדרום הר חברון הודיעו
מועצת יש"ע וראשי הרשויות
על תום ההקפאה
ועל חידוש תנופת
הבנייה ביש"ע

תשובה ציונית הולמת
2יש"עמדה

« המשך בעמוד 3« עמוד 2

כמה שעות לאחר המראתו של ראש 
ועידה  לקראת  לוושינגטון  הממשלה 
מדינית נוספת והטרור שוב הרים ראש. 
ארבעה הרוגים בני היישוב בית חגי אשר 
נורו מהמארב: יצחק וטליה איימס, כוכי 
יקום  ה'   – שינדלר  ואבישי  חיים,  אבן 
קיימו  הפיגוע  לאחר  קצר  זמן  דמם. 
במועצת יש"ע יחד עם ראשי הרשויות 
הודיעו:  שבסיומה  טלפונית  התייעצות 
תום תקופת ההקפאה, חידוש תנופת 

הבנייה ביש"ע. 
במשך 120 שנות ציונות היישוב בארץ 
לתמיכה,  ממכה  לקום  ידע  תמיד 

והתשובה הציונית היא לבנות 
הם יורים ואנחנו בונים, כל אחד עושה 

מה שהוא מאמין בו.

בעקבות העקידה 
6סיפורו של מקום

רבי יעקב יצחק ריינס - חלק ג'

4חיבת הארץ

של  הנוראה  התוכחה  פרשת  של  קריאתה  לאחר 
הגאולה  בנבואת  המהלך  מסתיים  תבוא,  כי  פרשת 
בפרשת ניצבים. "ְוָׁשב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת-ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך" 
)דברים ל', ג'(. מרגיעים הם דברי נבואת הנחמה. אולם 
לא די לנו בהבנת העיקרון. מוטל עלינו להתבונן אל 

הפרטים ואל המשמעות הגנוזה בהם.
רש"י, בעקבות חז"ל, מעלה תמיהה בלשון הפסוק: 
'פועל  )שהוא  שבותך'",  את  והשיב  לכתוב,  לו  "היה 
עומד'(?  'פועל  )שהוא  "ושב"  כתב  ומדוע  יוצא'(! 
למעורבות  מתייחסת  האחת  לכך:  תשובות  ושתי 

הא-להית הנדרשת במהלך קיבוץ הגלויות. 
גדול יום קיבוץ גלויות, ובקושי, כאילו הוא עצמו צריך 
להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו, כענין שנאמר 

)ישעיה כז, יב(: "ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל". 
כדי  לארצו  לשוב  העם  של  בשאיפתו  די  לכאורה, 
להוות כוח מניע לגאולה. אולם כל זה – בתיאוריה. 
מתקיים  המציאות,  למבחן  מגיעים  הדברים  כאשר 
העבד,  יאמר  אמור  "ואם  הפסוק:  רבה  במידה  בנו 
אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא אצא חופשי". 

על כל יהודי שעולה לארץ, ישנם כמה שמתכוונים 
לעלות ולא עולים, ישנם עוד כמה שתורמים מכיסם 
כדי לממן עלייה של יהודי שני, ועוד יותר המדברים 
עם אדם שני כדי שיתרום לעלייתו של יהודי שלישי. 
להם  אין  אשר  רבים  עוד  ישנם  אלה  כל  לעומתם 
מבקשים  יהודים  כאשר  ואף  כזאת.  כוונה  אפילו 
לעלות – פעמים רבות הדרך חסומה: ביציאה מארץ 
נדרשת  המובטחת.  הארץ  אל  בכניסה  או  המוצא 
מעורבות א-להית פעילה להנעה מתמדת של מהלך 
לעורר  ומחיצות,  חומות  להפיל  הגלויות:  קיבוץ 
ומשונות  שונות  לעלות בדרכים  הרצון  את  ולעודד 

ולאפשר את הצלחת המהלך בכל רגע ובכל שלב. 
התשובה השנייה היא מהותית יותר: 

עם  שרויה  שהשכינה  כביכול  מכאן,  למדו  רבותינו 
גאולה  הכתיב  וכשנגאלין,  גלותם,  בצרת  ישראל 

לעצמו, שהוא ישוב עמהם. 
הפסוק מתפרש אפוא באופן זה: ושב ה' א-להיך עם 

שבותך...
אלא שאז נזרקת 'פצצה' לחלל: 

על הפרשה ניצבים וילך
הרב עזריאל אריאל  - רב היישוב עטרת וחבר מזכירות מליאת מועצת יש"ע

ושב ה' אלוקיך את שבותך
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מגלים אחריות

נותנים תקוה לשנה טובה. נותנים באחריות.

www.paamonim.org  1-800-35-10-12 
או בבנק הדואר ח-ן 3535656
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במדבר, ב בנ”י  שעברו  המסעות  סקירת 
מתן  אירועים.  באזכור  משה  ממעט 
ים  חציית  נזכר.  לא  כלל  למשל,  תורה, 
סוף מתוארת בשלוש מילים כדבר של מה בכך: 
כן  שמשה  מה  המדברה”.  הים  בתוך  “ויעברו 
מזכיר נוגע לשאלת הימצאותם של מקורות מים: 
ואי מציאת  באיִלם,  ו-70 תמרים  מים  עינות   12

מים ברפידים.
הוא  בהרחבה  שמתואר  אירוע  מפתיע,  באופן 
מות אהרן ושמיעת הכנעני מלך ערד בבוא בנ”י. 
התורה מגלה לראשונה פרטים אודות מות אהרן: 
תאריך פטירתו וגילו. בפרשת חקת, פרטים אלו 

נעדרים. מדוע הזכירם כאן משה?
מרגש  תיאור  מופיע  חקת  שבפרשת  לומר  ניתן 
אהרן  בבגדי  אלעזר  הלבשת  אהרן:  מות  של 

ובכיים של כל ישראל. כאן, התיאור רשמי, כיאה 
לספר מסעות: מסירת פרטים של מקום, תאריך 

וגיל. אך שמא ניתן להסביר אחרת.
שני תאריכים בלבד נזכרים בפרשת המסעות:

1. ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
יֹום ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצָרִים: ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת 
ֲאֶׁשר ִהָּכה ה’ ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור  ּוֵבא-ֹלֵהיֶהם ָעָׂשה ה’ 

ְׁשָפִטים: )במד’ ל”ג, ג’-ד’(.
ַוָּיָמת  2. ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ה’ 
ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  ָׁשם 
ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  ַלחֶֹדׁש:  ְּבֶאָחד  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבחֶֹדׁש  ִמְצַרִים 
ָׁשלׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר: ַוִּיְׁשַמע 
ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: )במד’ ל”ג, ל”ח-מ’(.

על הפרשה מטות מסעי
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במשך שנים התנהל לו גדול היישובים 
“אי  עננת  תחת   - מגרון   - הצעירים 
קיצוני  שמאל  גורמי  כאשר  חוקיות”, 
בראשות שלום עכשיו עושים הכל כדי 
להחריב את היישוב בטענה כי הוא יושב 
בחודש  ערבים.  בבעלות  אדמות  על 
אלה  טענות  אומצו  אשתקד  אוגוסט 
בהליך  כראוי  שנבדקו  מבלי  בג”ץ,  ע”י 
משפטי מסודר כלשהו. השופטים פסקו 
זכות  להרוס.  יש  מגרון  את  נחרצות: 
הקניין היא ערך נעלה. השבוע, בעקבות 
ע”י  היישוב  מקרקעות  חלק  רכישת 
יידרש  ווטאן”,  “אל  וחברת  התושבים 
פינוי  יבוטל  האם   – להכריע  בג”ץ 
זכויותיהם  האם  שנרכשו?  הקרקעות 
נופלות   היהודים  הקרקע  רוכשי  של 

מאלו של מוכריה הערבים?

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  301
והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   45  | תשע"ב  אב 

המשך בעמוד 3

המשך בעמוד הבא

תאריך מות אהרן

תואר של כבוד
ממכללה למרכז אוניברסיטאי, וכעת סוף סוף אוניברסיטה מן המניין. מזל טוב! )עמ' אחורי(

8

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:23 19:13 חברון 20:23 19:08 ירושלים
20:24 19:13 שכם 20:26 19:24 תל אביב
20:23 19:21 באר שבע 19:27 19:16 חיפה

לקראת 7 שנים לגירוש
מה קורה

הרב תמיר כהן
מכללת הרצוג

הרב יששכר שלמה טייכטל
דמויות מופת בעם ישראל

יגע ומצא
סיפורי ארץ ישראל 46

 siumshas.a7.org/heb 
0545-680014

02.08.12

גליון 123
כסלו תשס״ט

גליון 212
סיון תש״ע

גליון 178
סיון תש״ע
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נדמה שהתרחיש הזה חוזר על עצמו פעם 
הנכונות  את  מזהים  הפלשתינים  פעם.  אחר 
כחולשה,  ולמחוות  לויתורים  הישראלית 
והדבר מהווה רוח גבית לטרור, וגורם לארגוני 
ועידת  שמתקרבת  פעם  בכל  המחבלים 
חברון  בועד  ראש.  ולהרים  לנסות  כזו  פסגה 
ידעו לספר כי המחבלים שביצעו את הפיגוע 
הנורא נמלטו לכפר בני נעים דרך ציר שהיה 
סגור לתנועה במשך כחמש עשרה שנים. הציר 
נסגר על ידי כוחות הביטחון בעקבות פיגועים 
בבית חג"י וביישובים נוספים באזור. רק לפני 
חצי שנה נפתח הציר כחלק מהמחוות לאבו-
מאזן ובמסגרת ממדיניות הסרת המחסומים. 
תושבי האזור התריעו שהדבר מסכן את חיי 
הנוסעים בכביש, ושהמחוות הללו יעלו בדם 

אזרחים, אך הדבר נפל על אוזניים אטומות. 
למקום  הגיעו  האירוע  היוודע  לאחר  מיד 
בר  צביקי  חברון  הר  האזורית  ראש המועצה 
חי ונפתלי בנט מנכ"ל מועצת יש"ע. בהודעה 
היא קראה  יש"ע  מועצת  ראשונה שהוציאה 
לראש הממשלה להודיע על ביטול השיחות 
ולחזור לאלתר לישראל: "מועצת יש"ע כואבת 
את הירצחם הנורא של ארבעה ישראלים, זהו 
אלא  השיחות,  את  לסכל  נועד  שלא  טבח 
המחוות  השיחות,  של  ישירה  תוצאה  הוא 

והדיבורים על ויתורים. 

ראש הממשלה שידע לבטל את ביקורו בארצות 
הברית עקב המשט הטורקי וההרוגים הטורקים 
שעליו חייב גם עתה לבטל את ביקורו בארה"ב, 
לסובב את מטוסו ולחזור ולהיות בישראל בשעת 
כשמתקיימות  שכזאת.  ברברית  טרור  מתקפת 
- אסור  בהודעת המועצה  נאמר   – לוויות  ארבע 
המזויפות  בחגיגות  להשתתף  הממשלה  לראש 
עם משלחי הרוצחים. ראשי ההתיישבות המשיכו 
זהות  של  הידיעות  זרמו  לשם  חג"י  בית  ליישוב 
תקשורת  צוותי  וכן  המקום,  תושבי  ההרוגים 
ראש  שמקורבי  לאחר  ומהעולם.  מהארץ  רבים 
כמתוכנן  יימשכו  השיחות  כי  הודיעו  הממשלה 

לאחר  מעשה.  לעשות  יש"ע  במועצת  החליטו 
התייעצות טלפונית בין ראשי הרשויות ביהודה 
ושומרון הודיעו סגן יו"ר מועצת יש"ע צביקי בר 
חי ונפתלי בנט מנכ"ל המועצה באופן רשמי על 
ביש"ע  הבנייה  תנופת  וחידוש  ההקפאה  תום 
מיוחדת  בהודעה  הרצחני.  לפיגוע  כתשובה   -
ביש"ע  יישוב  כל  כי  השניים  הודיעו  שפירסמו 
יאתר במהלך השעות הקרובות שטח שבו תחל 
הבנייה ביום רביעי בשעה 18:00 בערב – 24 שעות 

לאחר הפיגוע הרצחני.

בארץ  היישוב  ציונות  שנות   120 במשך 
תמיד ידע לקום ממכה לתמיכה, והתשובה 
הציונית היא לבנות.  הם יורים ואנחנו בונים, 

כל אחד עושה מה שהוא מאמין בו.
ארבע  הונחו  הצהריים  בשעות  רביעי  ביום 
מיטות זו לצד זו, עליהן גופות הנרצחים, ברחבת 
בית הכנסת של בית חג"י. לאחר שורת הספדים 
יצחק  יצאו ארבע ההלוויות.  מסע ההלוויה של 
הזיתים,  בהר  העלמין  בית  לעבר  יצא  וטליה 
כוכבה אבן חיים נטמנה בבית העלמין באשדוד. 
והלווייתו של אבישי שינדלר עברה דרך בית הוריו, 
בעיר אלעד, בדרכה לבית הקברות סגולה בפתח 

תקווה, שם נטמן. בזמן מסע הלוויות עמדו תושבי 
הר חברון, קרית ארבע, אפרת, וגוש עציון בכניסה 
חלקו  ישראל,  דגלי  עם   60 כביש  על  ליישובים 

כבוד לנרצחים והצטרפו לשיירת המלווים.
כמה שעות לאחר מכן הותנעו הדחפורים, 
ותושבים  ההנדסיים,  הכלים  מנועי  הודלקו 
לסייע  לשטח,  יצאו  רבים  ביישובים  רבים 
ההקפאה,  תקופת  תמה  לבנות.  ולהתחיל 
והבניה  ההתיישבות  לתנופת  חזרה  והחלה 

כתשובה ציונית הולמת. •

תשובה ציונית הולמת
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נדמה שהתרחיש הזה חוזר על עצמו פעם 
הנכונות  את  מזהים  הפלשתינים  פעם.  אחר 
כחולשה,  ולמחוות  לויתורים  הישראלית 
והדבר מהווה רוח גבית לטרור, וגורם לארגוני 
ועידת  שמתקרבת  פעם  בכל  המחבלים 
חברון  בועד  ראש.  ולהרים  לנסות  כזו  פסגה 
ידעו לספר כי המחבלים שביצעו את הפיגוע 
הנורא נמלטו לכפר בני נעים דרך ציר שהיה 
סגור לתנועה במשך כחמש עשרה שנים. הציר 
נסגר על ידי כוחות הביטחון בעקבות פיגועים 
בבית חג"י וביישובים נוספים באזור. רק לפני 
חצי שנה נפתח הציר כחלק מהמחוות לאבו-

מאזן ובמסגרת ממדיניות הסרת המחסומים. 
תושבי האזור התריעו שהדבר מסכן את חיי 
הנוסעים בכביש, ושהמחוות הללו יעלו בדם 

אזרחים, אך הדבר נפל על אוזניים אטומות. 
למקום  הגיעו  האירוע  היוודע  לאחר  מיד 
בר  צביקי  חברון  הר  האזורית  ראש המועצה 
חי ונפתלי בנט מנכ"ל מועצת יש"ע. בהודעה 
היא קראה  יש"ע  מועצת  ראשונה שהוציאה 
לראש הממשלה להודיע על ביטול השיחות 
ולחזור לאלתר לישראל: "מועצת יש"ע כואבת 
את הירצחם הנורא של ארבעה ישראלים, זהו 
אלא  השיחות,  את  לסכל  נועד  שלא  טבח 
המחוות  השיחות,  של  ישירה  תוצאה  הוא 

והדיבורים על ויתורים. 

ראש הממשלה שידע לבטל את ביקורו בארצות 
הברית עקב המשט הטורקי וההרוגים הטורקים 
שעליו חייב גם עתה לבטל את ביקורו בארה"ב, 
לסובב את מטוסו ולחזור ולהיות בישראל בשעת 
כשמתקיימות  שכזאת.  ברברית  טרור  מתקפת 
- אסור  בהודעת המועצה  נאמר   – לוויות  ארבע 
המזויפות  בחגיגות  להשתתף  הממשלה  לראש 
עם משלחי הרוצחים. ראשי ההתיישבות המשיכו 
זהות  של  הידיעות  זרמו  לשם  חג"י  בית  ליישוב 
תקשורת  צוותי  וכן  המקום,  תושבי  ההרוגים 
ראש  שמקורבי  לאחר  ומהעולם.  מהארץ  רבים 
כמתוכנן  יימשכו  השיחות  כי  הודיעו  הממשלה 

לאחר  מעשה.  לעשות  יש"ע  במועצת  החליטו 
התייעצות טלפונית בין ראשי הרשויות ביהודה 
ושומרון הודיעו סגן יו"ר מועצת יש"ע צביקי בר 
חי ונפתלי בנט מנכ"ל המועצה באופן רשמי על 
ביש"ע  הבנייה  תנופת  וחידוש  ההקפאה  תום 
מיוחדת  בהודעה  הרצחני.  לפיגוע  כתשובה   -
ביש"ע  יישוב  כל  כי  השניים  הודיעו  שפירסמו 
יאתר במהלך השעות הקרובות שטח שבו תחל 
הבנייה ביום רביעי בשעה 18:00 בערב – 24 שעות 

לאחר הפיגוע הרצחני.

בארץ  היישוב  ציונות  שנות   120 במשך 
תמיד ידע לקום ממכה לתמיכה, והתשובה 
הציונית היא לבנות.  הם יורים ואנחנו בונים, 

כל אחד עושה מה שהוא מאמין בו.
ארבע  הונחו  הצהריים  בשעות  רביעי  ביום 
מיטות זו לצד זו, עליהן גופות הנרצחים, ברחבת 
בית הכנסת של בית חג"י. לאחר שורת הספדים 
יצחק  יצאו ארבע ההלוויות.  מסע ההלוויה של 
הזיתים,  בהר  העלמין  בית  לעבר  יצא  וטליה 
כוכבה אבן חיים נטמנה בבית העלמין באשדוד. 
והלווייתו של אבישי שינדלר עברה דרך בית הוריו, 
בעיר אלעד, בדרכה לבית הקברות סגולה בפתח 

תקווה, שם נטמן. בזמן מסע הלוויות עמדו תושבי 
הר חברון, קרית ארבע, אפרת, וגוש עציון בכניסה 
חלקו  ישראל,  דגלי  עם   60 כביש  על  ליישובים 

כבוד לנרצחים והצטרפו לשיירת המלווים.
כמה שעות לאחר מכן הותנעו הדחפורים, 
ותושבים  ההנדסיים,  הכלים  מנועי  הודלקו 
לסייע  לשטח,  יצאו  רבים  ביישובים  רבים 
ההקפאה,  תקופת  תמה  לבנות.  ולהתחיל 
והבניה  ההתיישבות  לתנופת  חזרה  והחלה 

כתשובה ציונית הולמת. •
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נדמה שהתרחיש הזה חוזר על עצמו פעם 
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כחולשה,  ולמחוות  לויתורים  הישראלית 
והדבר מהווה רוח גבית לטרור, וגורם לארגוני 
ועידת  שמתקרבת  פעם  בכל  המחבלים 
חברון  בועד  ראש.  ולהרים  לנסות  כזו  פסגה 
ידעו לספר כי המחבלים שביצעו את הפיגוע 
הנורא נמלטו לכפר בני נעים דרך ציר שהיה 
סגור לתנועה במשך כחמש עשרה שנים. הציר 
נסגר על ידי כוחות הביטחון בעקבות פיגועים 
בבית חג"י וביישובים נוספים באזור. רק לפני 
חצי שנה נפתח הציר כחלק מהמחוות לאבו-

מאזן ובמסגרת ממדיניות הסרת המחסומים. 
תושבי האזור התריעו שהדבר מסכן את חיי 
הנוסעים בכביש, ושהמחוות הללו יעלו בדם 

אזרחים, אך הדבר נפל על אוזניים אטומות. 
למקום  הגיעו  האירוע  היוודע  לאחר  מיד 
בר  צביקי  חברון  הר  האזורית  ראש המועצה 
חי ונפתלי בנט מנכ"ל מועצת יש"ע. בהודעה 
היא קראה  יש"ע  מועצת  ראשונה שהוציאה 
לראש הממשלה להודיע על ביטול השיחות 
ולחזור לאלתר לישראל: "מועצת יש"ע כואבת 
את הירצחם הנורא של ארבעה ישראלים, זהו 
אלא  השיחות,  את  לסכל  נועד  שלא  טבח 
המחוות  השיחות,  של  ישירה  תוצאה  הוא 
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"זכור את אשר עשה לך עמלק"

האדמו"ר ה  – פרידמן  יעקב  רב 
השנים  בין  וחי  פעל  מהוסיאטין, 
בית  בתל-אביב.  תשי"ז   – תרצ"ז 
המדרש שלו עומד עד היום ברחוב ביאליק 
בעיר. ספרו 'אהלי יעקב' ספוג בחסידות ארץ 
שאינו  אף  על  אמיתית,  וציונית  ישראלית 
קוק  הרב  את  הכיר(  לא  גם  )ואולי  מצטט 
אפילו פעם אחת. כל הארץ-ישראליות שלו, 

מקורה בתורת החסידות של רבותיו. 

לעם  גורל  הרת  בתקופה  בארץ  פעל  הרב 
השואה  השנייה,  העולם  מלחמת  היהודי: 
זו הוא חי בארץ,  והקמת המדינה. בתקופה 
ועל כן לא היה הוא עצמו בסכנה פיזית, אך 

חש על נפשו את צרתה של האומה. מאבק 
האיתנים בין היהדות לבין הנאצים בא לידי 

ביטוי בדרשותיו בפרשת זכור.

להיטיב  מנת  על  העולם  את  ברא  ה' 
לפרסם  ישראל  בעם  בחר  הוא  לבריותיו. 
מבינים,  שאיננו  בדרך  בעולם.  מלכותו  את 
התהווה בעולם כוח רע ועמלק הוא שמייצג 
את הרוע העולמי. רוע זה מתגלה בשלושה 
מלאך  בבחינת  הוא  בשורשו  א(  מישורים: 
או כוח, המכונה בין היתר כ"סטרא אחרא", 
ב( בעולם הזה הוא מתגלה בצורה מוחשית 
הוא   - האדם  בפנימיות  ג(  ישראל,  בצוררי 

יצר הרע. 

על הפרשה צו 
שבת זכור

שי צ'רקה מאייר אופטימיות
המתנחלים

הרב רפי אוסטרוף
יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

הרצי"ה קוק בונה השומרון
סיפורי ארץ ישראל

חוגגים פורים דווקא באיתמר 
מה קורה 248

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:26 17:19 חברון 18:25 17:13 ירושלים
18:25 17:18 שכם 18:27 17:29 תל אביב
18:27 17:28 באר שבע 18:27 17:19 חיפה

שבת
זמני ה

אל ע השבוע,  יבשה  נותרה  לא  ין 
והמתועב  המזעזע  הרצח  מול 
פוגל  משפחת  בני  חמשת  של 
באיתמר. תמונותיהם של הרב אודי, רותי 
אינן  הקטנה  והדס  אלעד  יואב,  והילדים 
מרפות, וכך גם השאלה הפשוטה - איזה 
על  הורים  כך  לשחוט  מסוגל  אנוש  בן 

ילדיהם?
מי שהתפתה לחשוב שהפלסטינים חדלו 
הם  שאין  שבת  בליל  נוכח  מרצחנותם, 
בימים  צעיר  יהודי,  קורבן  בשום  בוחלים 
ראשי  אחראים  זו  לרצחנות  שיהיה.  ככל 
הרשות הפלסטינית, המסיתים ללא הרף 
נגד מדינת ישראל בכלל ונגד תושבי יהודה 
רעה  רוח  הצער,  למרבה  בפרט.  ושומרון 
נושבת באחרונה גם מצד הנהגת המדינה 
שלנו, בין אם בגזירות על ההתיישבות ובין 
כעת,  כנגדה.  מסיתות  בהתבטאויות  אם 
יותר מתמיד, על הממשלה לשנות ב-180 

מעלות את יחסה להתיישבות.

שלנו
| במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ  238
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המשך בעמוד 3 המשך בעמוד הבא

"ואותה שעה הקב"ה מעלה את 
השחר מתוך החושך ומאיר לעולם"

מתאבלים על קבריהם הטריים של חמשת בני משפחת פוגל 
מאיתמר הי"ד, השבוע

למרות הכל, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

מערכת יש"ע שלנו

w w w . p a a m o n i m . o r g
info@paamonim.org  03-9127101 .פעמונים ארגון חסד (ע”ר) 58-039-270-2  אורלוב 77 פתח תקווה 49342  טל. 03-9127100  פקס

1-800-35-10-12 מתנות לאביונים 

זני
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מגלים אחריות

פורים שמח!פורים שמח!התאומים תומר ונועה מאיתמר, השבוע
1יש”ע שלנו \\

עומדת היש”עמדה ניצבים  בפרשת  ברית 
עם  בין  החיץ  היעלמות  בסימן 
כבר  רבנו  משה  לקב"ה.  ישראל 
ביומו  מחיצה.  ומהווה  בתווך  עומד  אינו 
להתייצב  כולם  יוכלו  משה  של  האחרון 
איש  האמת,  את  ולהשיג  ה'  לפני  ישירות 

איש כפי יכולתו ומדרגתו.
לעולמו,  ילך  בטרם  זה,  יום  כי  יודע  משה 
העם,  את  לכנס  האחרונה  ההזדמנות  הוא 
ולהנחותם  עמם  לדבר  מעליהם,  להיפרד 
בהמשך דרכם, בטרם יעברו את הירדן ויהיו 
עסוקים 14 שנה בכיבוש הארץ וקשה יהיה 

לרכזם ולהנחותם.
ההזדמנות  זו  כי  זה  ביום  חש  העם  גם 
האחרונה להיפרד ממשה האיש – מי שגאל 

אותם משעבוד של שנים רבות, ומי שהנהיג 
אותם 40 שנה במדבר.

בין  הברית  תיכרת  זה,  התכנסות  וביום 
בפרשתנו,  זו  ברית  ישראל.  לעם  הקב"ה 
עם  משה  שכרת  אחרות  מבריתות  בשונה 
וזאת  וחידוש  חגיגיות  על  מרמזת  ישראל, 
ניצבים  "אתם  רואים במילות הפתיחה:  אנו 
פעם  רק  אלוקיכם".  ה'  לפני  כולכם  היום 
הנבואה  מישראל  נפש  לכל  הוענקה  אחת 
וזה היה במעמד מתן תורה. וגם שם, למרות 
הפריעה  שנוכחותו  משה  מציין  הקרבה, 
לקרבה מלאה אל הבורא, שכן כתוב: "אנוכי 
עומד בין ה' וביניכם". בטרם מותו של משה 
סולק המחסום וכל ישראל ניצבים "לפני ה' 
אלוקיכם". בברית זו נחשפים מספר דברים 

על הפרשה ניצבים וילך

זמני השבת

מנהלת ההסברה של מועצת יש"ע השיקה 
ישראל  של  הפנורמה  פרויקט  את  השבוע 
הגדול  הצילום  של  אינטרנט  אפליקציית   -
ביותר שנעשה אי-פעם בארץ ובה נראה כל 
מרכז מדינת ישראל מאשקלון ועד השרון. 
שצולמו  איכותיות  תמונות  ב-600  מדובר 
משולבות  מנשה,  אלפי  היישוב  משטח 
ג'יגה  במשקל  פנורמית,  ענק  לתמונת  יחד 
להגדיל  ניתן  ארת',  לגוגל  בדומה  וחצי. 
ולהבין  מדהימות  לרזולוציות  התמונה  את 
דרך העיניים והמחשב את הסכנה הברורה 
של  החוף  לרצועת  שתהיה  והמיידית 
וצה"ל  יהודיים  יישובים  ישראל, אם במקום 
פלסטינים  כוחות  השומרון  גבעות  על  יהיו 
לנחות בבטחה  יוכלו  לא  חמושים. מטוסים 
תהיה  אביב  בתל  החיים  ושגרת  בנתב"ג 
תלויה במצב רוחם של הפלסטינים. תמונה 

אחת עם הרבה משמעות.

שלנו
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המשך בעמוד הבא

פרידה ממנהיג

מכאן אתה למד
מועצת יש"ע השיקה השבוע את מיזם הפנורמה של ישראל - כך נראית המדינה מהרי השומרון

הרב ציון בדיחי
מרצה בסמינר גרינברג למצוינות בהוראה

אהבת הארץ של פייבל
סיפורי ארץ ישראל

חוזה המדינה
דמויות מופת בעם ישראל

כיפור במערה  
מה קורה 468

יציאה כניסה יציאה כניסה
19:10 18:05 חברון 19:09 17:59 ירושלים
19:09 18:04 שכם 19:11 18:15 תל אביב
19:11 18:14 באר שבע 19:11 18:05 חיפה

מגלים אחריות מראש, השנה.פעמונים

03-9127101 03-9127100  פקס.  info@paamonim.org  טל.    49342 77 פתח תקווה  58-039-270-2   אורלוב  פעמונים ארגון חסד (ע”ר) 

ממנה.  למעלה  שאין  צדקה   - הידע   הענקת 
ידע. להם  ניתן  בואו  יד.  להם  ניתן  בואו 

1-800-35-10-12
w w w . p a a m o n i m . o r g

1יש”ע שלנו \\

ש”עמדה
י

במדבר, ב בנ”י  שעברו  המסעות  סקירת 
מתן  אירועים.  באזכור  משה  ממעט 
ים  חציית  נזכר.  לא  כלל  למשל,  תורה, 
סוף מתוארת בשלוש מילים כדבר של מה בכך: 
כן  שמשה  מה  המדברה”.  הים  בתוך  “ויעברו 
מזכיר נוגע לשאלת הימצאותם של מקורות מים: 
ואי מציאת  באיִלם,  ו-70 תמרים  מים  עינות   12

מים ברפידים.
הוא  בהרחבה  שמתואר  אירוע  מפתיע,  באופן 
מות אהרן ושמיעת הכנעני מלך ערד בבוא בנ”י. 
התורה מגלה לראשונה פרטים אודות מות אהרן: 
תאריך פטירתו וגילו. בפרשת חקת, פרטים אלו 

נעדרים. מדוע הזכירם כאן משה?
מרגש  תיאור  מופיע  חקת  שבפרשת  לומר  ניתן 
אהרן  בבגדי  אלעזר  הלבשת  אהרן:  מות  של 

ובכיים של כל ישראל. כאן, התיאור רשמי, כיאה 
לספר מסעות: מסירת פרטים של מקום, תאריך 

וגיל. אך שמא ניתן להסביר אחרת.
שני תאריכים בלבד נזכרים בפרשת המסעות:

1. ַוִּיְסעּו ֵמַרְעְמֵסס ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
יֹום ַלחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ִמָּמֳחַרת ַהֶּפַסח ָיְצאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָיד ָרָמה ְלֵעיֵני ָּכל ִמְצָרִים: ּוִמְצַרִים ְמַקְּבִרים ֵאת 
ֲאֶׁשר ִהָּכה ה’ ָּבֶהם ָּכל ְּבכֹור  ּוֵבא-ֹלֵהיֶהם ָעָׂשה ה’ 

ְׁשָפִטים: )במד’ ל”ג, ג’-ד’(.
ַוָּיָמת  2. ַוַּיַעל ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֶאל הֹר ָהָהר ַעל ִּפי ה’ 
ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֵצאת  ָהַאְרָּבִעים  ִּבְׁשַנת  ָׁשם 
ֶּבן  ְוַאֲהרֹן  ַלחֶֹדׁש:  ְּבֶאָחד  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבחֶֹדׁש  ִמְצַרִים 
ָׁשלׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו ְּבהֹר ָהָהר: ַוִּיְׁשַמע 
ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: )במד’ ל”ג, ל”ח-מ’(.

על הפרשה מטות מסעי

ת
שב

זמני ה

במשך שנים התנהל לו גדול היישובים 
“אי  עננת  תחת   - מגרון   - הצעירים 
קיצוני  שמאל  גורמי  כאשר  חוקיות”, 
בראשות שלום עכשיו עושים הכל כדי 
להחריב את היישוב בטענה כי הוא יושב 
בחודש  ערבים.  בבעלות  אדמות  על 
אלה  טענות  אומצו  אשתקד  אוגוסט 
בהליך  כראוי  שנבדקו  מבלי  בג”ץ,  ע”י 
משפטי מסודר כלשהו. השופטים פסקו 
זכות  להרוס.  יש  מגרון  את  נחרצות: 
הקניין היא ערך נעלה. השבוע, בעקבות 
ע”י  היישוב  מקרקעות  חלק  רכישת 
יידרש  ווטאן”,  “אל  וחברת  התושבים 
פינוי  יבוטל  האם   – להכריע  בג”ץ 
זכויותיהם  האם  שנרכשו?  הקרקעות 
נופלות   היהודים  הקרקע  רוכשי  של 

מאלו של מוכריה הערבים?

שלנו
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המשך בעמוד הבא

תאריך מות אהרן

תואר של כבוד
ממכללה למרכז אוניברסיטאי, וכעת סוף סוף אוניברסיטה מן המניין. מזל טוב! )עמ' אחורי(

8

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:23 19:13 חברון 20:23 19:08 ירושלים
20:24 19:13 שכם 20:26 19:24 תל אביב
20:23 19:21 באר שבע 19:27 19:16 חיפה

לקראת 7 שנים לגירוש
מה קורה

הרב תמיר כהן
מכללת הרצוג

הרב יששכר שלמה טייכטל
דמויות מופת בעם ישראל

יגע ומצא
סיפורי ארץ ישראל 46

 siumshas.a7.org/heb 
0545-680014

02.08.12

1יש”ע שלנו \\

TALSYS.NET  :להזמנות: 03-5772036 או באתר

מבצע עודפי מלאי 
של גירסה 20 

₪ 1530
₪ 1890

₪ 1590

פרוייקט השו"ת 20 
פלוס בדיסקאונקי

פרוייקט השו"ת 20 
פלוס בתקליטור

פרוייקט השו"ת 
20 בתקליטור

עד 10 תשלומים בכ.א

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' A4A3סטריפ

סדין
חצי
עמ'

רבע
עמ' סטריפ

לבן
A4A3

פרוייקט השו"ת
21 פלוס

מאגר היהדות המקצועי והמקיף בעולם
מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי, 
במקצועיות ביניהם  ומקושרים  מוגהים  מוקלדים, 

טכנולוגיה
ללימוד
יהדות
ותורה

מחירים לחודש הספר 

היהודי הדיגיטלי

גירסה 21 פלוס

כולל אנצ' תלמודית
במקום 2990 ש"ח

במקום 2550 ש"ח
₪ 1480

₪ 1230
גירסה 21 פלוס

ללא אנצ' תלמודית

עד 10 תשלומים בכ.א ללא ריבית
+ מתנה 
מורשתי

מלחמה בשלוש חזיתות
הקודמת  בפרשה  ועוג  סיחון  של  במפלתם 
התברר לעמים כי לא ניתן להכניע את ישראל 
צבאית.  עליונות  ע”י  לא  אף  החרב,  בכח 
בהזמנת בלעם, ניסו אויבי ישראל אסטרטגיה 
נודע  מדין  מזקני  להשמדתו;  בניסיון  חדשה 
שכוחו של משה מנהיגם בפיו; “אמרו: אף אנו 
נבא עליהם באדם שכחו בפיו” ויקללם )רש”י, 
ד’(. ברם, גם בכך נחלו כשלון.  במדבר כ”ב, 
עוברת  בלעם,  של  מברכותיו  חד  במעבר 
התורה לתיאור הזנות של בחורי ישראל עם 
בנות מואב ומדין, שהביאה למותם של עשרים 
מפתיע  באופן  במגיפה.  איש  אלף  וארבעה 
אחר  לא  עמד  זו  מזימה  מאחורי  כי  מתברר 
ָרֵאל  מאשר בלעם הרשע: “ֵהן ֵהנָּה ָהיּו ִלְבֵני-ִישְׂ
עוֹר,  פְּ ַבר  דְּ ַעל  ה’  בַּ ַמַעל  ִלְמָסר  ְלָעם  בִּ ְדַבר  בִּ

ט”ז(.  ל”א,  )במדבר  ה’”  ֲעַדת  בַּ גֵָּפה  ַהמַּ ִהי  ַותְּ
בלעם  של  למעורבותו  רמז  מצאו  אף  חז”ל 
הוֵֹלְך  ִהְנִני  ה  “ְוַעתָּ הרביעית:  הברכה  לפני 
י ְלָכה ִאיָעְצָך” – א-להיהם של אלו שונא  ְלַעמִּ

זמה הוא! )סנהדרין ק”ו, א’(. 

כשלונו של בלעם
לפגוע  כיצד  ידע  בלעם  אם  השאלה:  נשאלת 
את  נתן  לא  מדוע  אנוש,  כה  באופן  בישראל 
ניסה לקלל? יתכן  עצתו בתחילת הדרך, אלא 
היה  לא  כלל  הראשונות  ברכותיו  שבשתי 
מודע לחשיבותו של התא המשפחתי בישראל. 
בתחילה בטח בלעם בהצלחת קללותיו להביא 
במדבר  )רש”י,  בעבר  מואב  על  סיחון  לנצחון 
בלעם השתבשה  של  תכניתו  אולם  כ”ז(.  כ”א, 
והוא מצא את עצמו מברך את ישראל בשרשיו 
ָבעוֹת  ּוִמגְּ ֶאְרֶאּנּו  ֻצִרים  ֵמרֹאׁש  י  “כִּ  – האיתנים 

שלנו
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והגולן יש"ע  ירושלים  לשחרור  שנים   46  | תשע"ג  תמוז 
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כנס יש”ע להסברה ותקשורת נערך השבוע 
השנה  זו  בירושלים,  לאונרדו  במלון  )ב’( 
השלישית ברציפות. בכנס השתתפו כ-300 
תקשורת,  אנשי  רשויות,  ראשי  בהם  איש 
הסברה  ואנשי  ארגונים  ראשי  דוברים, 
ובפאנלים השונים  בהתיישבות. בהרצאות 
השתתפו השנה שר הכלכלה נפתלי בנט, 
העיתונאים  אלקין,  זאב  החוץ  שר  סגן 
חוגי,  וג’קי  דיין,  אילנה  דקל,  ירון  הבכירים 
 ,10 מערוץ  שרון  רועי  ההתיישבות  כתבי 
אתאלי  עמיחי  מוואלה,  בריינר  יהושע 
ממעריב ועקיבא נוביק מידיעות אחרונות וכן 
נאומיהם  “רוגטקה”.  מחברת  בלס  שלמה 
אלקין  השר  וסגן  בנט  השר  של  המדיניים 
בפתח הכנס הצליחו לעורר גל נרחב של 
וגם ברשות הפלסטינית.  בישראל  תגובות 
השבוע בישעמדה ובעמוד האחורי – סיכום 

האירוע במלים ותמונות.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

כתובת בלעם בן בעור
2פה ושם

על הפרשה בלק

בלעם והבית היהודי
הרב משה אודס
רב היישוב צופים

כנס ישע 2013
מאות אנשי תקשורת, הסברה ועשייה השתתפו השבוע בכנס ישע להסברה ותקשורת 2013 

)עמ' 2(

אורי צבי גרינברג6פה ושם
דמויות מופת בעם ישראל
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א. "ועל זה )עיכוב תקומת קודש נחלת ד' 
לעם ד'( עתידין ליתן את הדין כל גדולי 
ישראל ומהם יבקש ה' את עלבון הבית 

העלוב" )אור החיים, ויקרא כ"ה , כ"ה(

לידי  קרקעותינו  מסירת  ופשע  חטא  ב. 
גויים אינו אלא חולשה של חסרון דעת 
אמונה ולא יותר – וזה לא לטובתם של 
ישראל אלא לרעתם ולכשלונם חלילה, 
 , ישמרנו  ד'   , ולסכנתם  לרדיפתם  כמו 

ולחרפתם ולדראונם.

תורה  לאיסור   , היתר  צד  שום  אין  ג. 

, ח"ו,  זה של מסירת קרקעותינו לגויים 
על  החיוב  ולפיכך   , ובהחלט  לצמיתות 
כל אדם מישראל , ועל כל גדול תורה 
בישראל,  צבא  איש  כל  על  בישראל, 
למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן 

השמיים יסייעונו.

כל  של   , דרבים  מצווה  בעניין  ד. 
ישראל, להגנת שלמות אחיזתנו בארץ 
מקום  שום  אין  אבותינו,  מורשת  חיינו 
השייכות  מפני   , מזה  להשתמט  וענין 
ברורים  שאינם  אנשים  של  גם  לכך 

נפגשים בתחנה
כל המידע ללא חוגה

שבת
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יציאה כניסה יציאה כניסה
17:12 16:11 חברון 17:14 15:55 ירושלים
17:13 16:12 שכם 17:15 16:14 תל אביב
17:17 16:18 באר שבע 17:13 16:04 חיפה
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אצלנו  נערכה  לא  "מזמן 
מסיבה כזו של צביעות, מזמן 
את  ההתחסדות  חגגה  לא 
ניצחונה השמנוני, כמו הפעם, 
חברי  ההתנחלות.  בפרשת 
כנסת, שהפרו איסור הגישה 
סופרים  ואיקרית;  לברעם 
בגאון  שצעדו  ועיתונאים 
בראש הפגנות בלתי חוקיות; 
את  התובעים  רוח  אנשי 
שחרורו של ה"פנתר" צ'ארלי 
בתקיפת  אשם  שנמצא  ביטון 
שוטר – נהפכו לפתע לשומרי 
המדובר  כאשר  וסדר,  חוק 
בסבסטיה".  בהתנחלות  היה 

יוסף )טומי( לפיד

יש"עמדה

המשך בעמוד הבא

דבר תורה

 הרב צבי יהודה הכהן קוקלא תגורו!
ראש ישיבת מרכז הרב

468 יומן ההתנחלות 
של אביחי

סבסטיה
מקומות בארץ ישראל

החנוכיה המאולתרת של סבסטיה
מה קורה 4040404040

 40 שנה לעליות לסבסטיה 
ד " ע ש ת - ד " ל ש ת

שלנו
בארץ אחיזתנו  לחיזוק  ומעשית  אידאולוגית  תורנית  במה   |  364

כסלו תשע"ד    46 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מהדורה
מיוחדת!
40 שנה לעליה

לסבסטיה

גליון 345
תמוז תשע״ג

גליון 238
אדר ב׳  תשע״א

גליון 262
אלול תשע״א

גליון 301
אב תשע״ב

גליון 366
כסלו תשע״ד

ישראל
שלי

60.000 חברים

טומי לפיד 1974/7/3
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הטוענים י באיסלאם,  חוגים  שנם 
שהקוראן מבקש לבטל את התורה 
כיוון  בדבריהם.  אמת  אין  והתנ”ך. 
הוא  המוסלמי  העם  בני  של  התפילה 
היהודים  תפילת  של  והכיוון  למכה, 
משמעות  לכך  ויש   – לירושלים  הוא 
של ממש, משום שהדבר נכתב במפורש 

בקוראן.
האדמה  לשטח  לקרוא  בחר  הא-ל 
“פלסטין”.  ולא  הקודש”  “ארץ  הזה 
המונח  כלל  מוזכר  לא  בקוראן  גם 
“פלסטין”. עפ”י אמונתנו, הא-ל הבטיח 
והם  ישראל,  לבני  הקודש  ארץ  את 

של  והבלעדיים  הרשמיים  היורשים 
של  מלחמתם  כן,  על  אשר  זו.  אדמה 
חייבת  ביהודים  והערבים  המוסלמים 
להיפסק, ויש להניח ליהודים להמשיך 

ולהתגורר בשלום על אדמתם.
רק  לא  אומר  אני  הללו  הדברים  את 
שמשבשים  אלו  לכל  אלא  ליהודים, 
הקוראן  הא-ל,  של  בספרו  הנאמר  את 
- השימוש שאתם עושים בשם השקרי 
הקודש  ארץ  לאדמת  “פלסטין” 
את  היהודים  מידי  לקבל  ודרישתכם 
והרמת  תרמית  הן  ישראל  אדמת 
לא  ובאדמתם.  ביהודים  בקוראן,  יד 

שלנו
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המשך בעמוד 3

ישראל  ארץ  על  הישראלי-ערבי  המאבק 
אלא  ותרבויות,  דתות  בין  מאבק  לא  הוא 
הרחק  נותרה  אחת  תרבות  שבו  מצב 
והתרבות  הביניים,  ימי  באפלת  מאחור 
האחרת התקדמה והפכה למעצמת ידע. 
כך לפחות טוענת ד”ר וואפה סולטן, ערביה 
את  ומגנה  היהודי  העם  את  המשבחת 
בראיון  בעולם.  במה  כל  מעל  האיסלאם 
האחרונות  בשנים  שזכה  לאל-ג’זירה 
למיליוני צפיות בכל רחבי העולם, סולטן 
שהישראלים  עלינו  לומר  מתביישת  לא 
אחראים לכל המהפכות המדעיות במאות 
זעיר  אחוזון  בהיותם  זאת  וכל  האחרונות, 
 - פורים  לרגל  העולמית.  מהאוכלוסייה 

ישעמדה קצת שונה.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

על הקוראן

ארץ הקודש
השייח' אחמד אל-דוען
בן שבט אל-דוען, ירדן

8

שמחה עד השמים!
ילדי )ומבוגרי( חוות גלעד שבשומרון בחגיגות פורים

יין הבית2
חברת הבניה המנא8 מדור חדש

במבצע אטרקטיבי לפור
האיטלקית החדשה

מה קורה

חפשו 
את המדורים 

הפורימיים לאורך 
הגיליון

 מדור פורימי 

קבוצת רכישה בעיר רוואבי
פרטים בעמוד אחורי

המנא

1  יש”ע שלנו 

לע"נ השר אורי אורבך ז"ל
הלב, הוא מקור הנדיבות וההתנדבות. ואל 
הלב של הכלל ושל הפרט, פונה הדיבור 
האלוקי "דבר אל בני ישראל בלשון פיוס 
כמו דברי על לב ירושלים" )בעל הטורים 
שמות כה ב( כי אם הלב הוא הבסיס, אין 
עוסקים רק בכפיה או בציווי מבחוץ, אלא 
"לשון פיוס"- בנעימות ובסיוע לעורר את 

כח הרצון.
נכלל  הנדיבות,  של  שרשה  ובעצם, 
האם  תרומתי".  את  "תקחו  של  בסיכום 
מתכוון הכתוב האלוקי ב"תרומתי" למה 

שנתבע מאיתנו ע"י הציווי? או אולי כוונת 
"תרומתי" לומר: החומרים של תרומתכם 

הם בעצם שייכים לי, הם תרומתי?
במהלך  המלך  דוד  שאמר  כפי  ממש 
הקמת  לקראת  בשמחה  ההתנדבות 
ַנְעצֹר  ִּכי  ַעִּמי,  ּוִמי  ֲאִני,  ִמי  "ְוִכי  המשכן: 
ּכַֹח, ְלִהְתַנֵּדב ָּכזֹאת, ִּכי ִמְּמָך ַהּכֹל, ּוִמָּיְדָך 
יד'(.  כט',  א',  הימים  )דברי  ָלְך"  ָנַתּנּו 
קיבלנו כישרונות ויכולות ממקור החיים 
היא  אפוא  והנדיבות  ישראל,  אלוקי  של 
הטוב,  הכרת  של  בנפש  אמיתית  תנועה 

בחינת "אל תחזיק טובה לעצמך..."

על הפרשה - תרומה

הרב אלישע וישליצקיתרומה מכל הלב
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:05 17:06 חברון 18:08 16:50 ירושלים
18:07 17:08 שכם  18:09 17:10 תל אביב
18:10 17:03 באר שבע 18:08  16:00 חיפה

זמני השבת

“יש מקום אחד ויחיד", כתב אורי 
הקודמות,  בבחירות  ז"ל  אורבך 
"שבו המחנה הלאומי יכול לנצח 
לביטוי:  רצונותיו  את  ולהביא 
המערכות  שאר  בכל  הכנסת. 
הטעם,  וקובעות  המובילות 
יכולים  ודתיים  לאומיים  אנשים 
להשמיע  להשתתף,  להשתלב, 
לקבוע  לא  אבל  קול,  איזשהו 
את הטון ואת הקצב. עוד לא. רק 
שווים,  הקולות  כל  שבו  במקום 
לקבוע".  סוף  סוף  יכול  הרוב 
שכתב  טור   – בישעמדה  השבוע 

אורי ז"ל. לזכרו.

יש”עמדה

המשך בעמוד הבא

שלנו
423

מתקן החלומות
עם ישראל נפרד השבוע מאחד מעמודי התווך של הציונות הדתית בדורנו, 

השר אורי אורבך ז"ל.
בתמונה: השר אורבך בבית משפחת פוגל ימים ספורים לאחר הרצח, אוחז 

בספרו "מתקן החלומות", אותו מצא באחד החדרים.

המשך בעמוד 5

ליח'

פליז דו"צ

ליח' 130 ₪

מעיל רוח 

₪ 170 והפעם 2 סוגים
עם רקמת יהודה ושומרון הסיפור של כל יהודי

ניתן להשיג בצבעים

-נדב-

8 מכתב לנתניהוחוויות מהשבעה4 אמית בן אליהו2
עסק
שלנו

פתוח

מה 
קורה ברשת

1  יש”ע שלנו 

היהודי  השנה  במעגל  משמעותי  זמן 
צומות,   4  - כואב  לזיכרון  מוקדש 
שלושת  ותקופת  העומר  ספירת  ימי 
כה  זמן  לאחור  מסתכלים  אנו  מדוע  השבועות. 
רב בשנה? שמעתי משמו של הרב גינזבורג שכל 
העוסק בעבר לשם העבר נקרא “עבריין”. אך אנו 
הפצעים  את  לגרד  בשביל  בעבר  עוסקים  איננו 
אלא  והמסכנות,  הבכיינות  של  למקום  ולהישאב 
אל  הלב  את  ולכוון  מבט  להישיר  שלנו  היכולת 
בתוכנו  לבנות  לנו  מאפשרת  הכואב,  הזיכרון 

תובנות חדשות היוצרות צמיחה ובנייה.
וגילו  ירושלים  את  “שמחו  מהפסוק  למדו  חז”ל 
כל המתאבלים  כל אהביה שישו אתה משוש  בה 
ורואה  זוכה  ירושלים  על  המתאבל  ש"כל  עליה" 
השפת  כך  על  שואל  ע"ב(.  ל  )תענית  בשמחתה" 

אמת - מה כוונת חז"ל באומרם "רואה בשמחתה", 
הרי: "אם הפירוש שיראה בבניין ירושלים אם יהיה 
בימיו, מדוע לא יזכה כמו כל הדור? ואם הפירוש 
שנסתלקו  צדיקים  כמה  והלא  הבניין  עד  שיחיה 

מקודם?".
לראות  שזוכה  "הפירוש  מגור:  האדמו"ר  ועונה 
רק  הוא  הגלות  כי  הצער,  תוך  גם  ציבור  בנחמת 
כפי  מי שזוכה להסיר ממנו ההסתר  הסתר. אבל 
ציבור  בנחמת  לראות  יוכל  כך  לבו  וזכות  בירור 
זה  כל  עם  בגלות  ישראל[  ]כנסת  היא  כי  אם   ...
השמחה גנוזה בה. כי יודעת שעתידה להיות עטרה 
בצערה  עמה  שמשתתף  מי  כן  מלך.  של  בראשו 
שמות  אמת  )שפת  בשמחתה”  גם  לראות  זוכה 

תרמ”ג(.
על ידי בירור “ההסתר” של החורבן, אפשר לנסות 

על התקופה - תשעה באב

הרב קובי בורנשטיין ואפילו בהסתרה 
מנהל התוכן של המרכז למורשת גוש קטיף וצפון השומרון 
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שלנו
443

"עוד אבנך ונבנית"
10 שנים לגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון

גליון מיוחד

המשך בעמוד 15

ז

חסרת  התוכנית  בוצעה  מאז 
מגוש  הישובים  לעקירת  ההיגיון 
עשר  עברו  השומרון  וצפון  קטיף 
שנים קשות על כל אזרחי מדינת 
איבדנו  בהן  שנים  עשר  ישראל. 
חזרנו  במלחמות,  חיילינו  את 
כמפסידים  צבאיים  ממבצעים 
כשמעלינו  למקלטים  וירדנו 
שנשלחות  רקטות  מרחפות 
אותן  עזבנו.  אותם  מהבתים 
הגירוש  לפני  שנטענו  טענות 
ואף  המציאות  במבחן  עמדו  לא 
השבוע  קוימה.  לא  הבטחה 
בישעמדה – על הבטחות חסרות 
תוקף ועל המהלך חסר האחריות.

יש”עמדה
זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
20:17 19:16 חברון 20:20  19:01 ירושלים

 20:21 19:19 שכם  20:23 19:21 תל אביב
20:21 19:12 באר שבע 20:24  19:14 חיפה

זמני השבת

המשך בעמוד הבא

8 ההתגייסות התקשורתית 6
ד"ר ענת רוט ראיון עם ליאור כלפא ריח של זיכרון 4

מגוש קטיף
ברשת

 להסתכל
להתנתקות
בעיניים
 מסע בעקבות
 המאבק בעקירה
וגירוש מתיישבי גוש קטיף
בהדרכת ד"ר ענת רוט

יום חמישי  יד' אב  30/7 
8:00 | יציאה מירושלים

ניצן < תצפית חץ שחור < כפר מימון < שומריה
20:00 | חזרה בירושלים

עלות למשתתף: 70 שח
www.myesha.org.il :פרטים והרשמה באתר מועצת ישע

לפרטים נוספים -  נדב: 052-5665052

מועצת יש"ע
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1  יש”ע שלנו 

על הפרשה - פקודי

מבט לזוגיות
הרב אברהם ווייץ
מטפל זוגי ומשפחתי - עמותת “קו לנוער”
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זמני השבת

יציאה כניסה יציאה כניסה
18:20 17:21 חברון 18:22 17:05 ירושלים
18:22 17:23 שכם 18:24 17:25 תל אביב
18:24 17:17 באר שבע 18:23 חיפה 17:16

זמני השבת

למרות המצב הבטחוני הקשה 
ושומרון  יהודה   - במדינה 
ולגדול.  לצמוח  ממשיכה 
ועדכניים  חדשים  נתונים 
לנו  מספרים   2015 לשנת 
יחסית  גבוה,  גידול  קצב  על 
באוכלוסיית  המדינה,  לשאר 
יהודה, שומרון ובקעת הירדן. 
החדשים  בנתונים  התבוננות 
של השנה החולפת מספקים 
הנוגע  בכל  אופטימיות 
השבוע  ההתיישבות.  לעתיד 
הנתונים  ניתוח   – בישעמדה 
החדשים של אוכלוסיית יו"ש.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

שלנו
472

המשך בעמוד 3

ספר  את  מסיימים  אנו  זו  שבת 
בספר  פקודי.  פרשת  עם  שמות 
נשגבים  אירועים  על  מסופר  שמות 
ובניית  כיציאת מצרים, מתן תורה  ומכוננים 
המשכן. הנצי”ב בפירושו על התורה מדגיש 
תשומת  בהפניית  זה  ספר  של  חשיבותו  את 
“חומש  בשם  גם  קרוי  שהספר  לכך  ליבנו 
שני”, והינו חלק שני המהווה המשך לסיפור 

הבריאה. 
ניתן  הבריאה  בסיפורי  להתבונן  בבואנו 
בין  החיבור  רעיון  בהם  שזור  כי  לראות 
נאמר:  הבריאה  של  בתחילתה  לאשתו.  איש 
“ויאמר ה’ אלקים לא טוב היות האדם לבדו 
איש  “וילך  ובהמשך:  כנגדו”,  עזר  לו  אעשה 
גם  כי  ויתכן  לוי”,  בת  את  ויקח  לוי  מבית 

כפי  ספר שמות  בסיומו של  זה  חיבור  רמוז 
הזוגיות  שרעיון  רק  ולא  בהמשך.  שיבואר 
בא לידי ביטוי בהיווצרות הבריאה, אלא הם 
עצמה  הבריאה  של  לתחילתה  הושוו  אפילו 
ותכליתה – שהרי מברכים בברכת הנישואין: 
אינה  זו  ברכה  לכבודו”.  ברא  “...שהכל 
מופיעה בכל שמחה, אלא בשמחת הנישואין 
בלבד, שכן באירוע הזה בני הזוג מקדמים את 
ישוב העולם ובכך מקיימים את רצון הקב”ה. 
של  העשייה  בתיאור  בעיקר  עוסקת  פרשתנו 
כל הפרטים  המשכן בהנהגתו של משה. מבין 
אנו נתמקד בכלי אחד - הכיור וכנו. בתחילת 
הפרשה מובאת כמות הנחושת שנודבה ורשימת 
מדוקדקת  בקריאה  נחושת.  העשויים  הכלים 
וכנו.  הכיור   – אחד  פריט  כאן  חסר  כי  מגלים 

מכבי ת"א נגד ישיבת בנ"ע אלקנה8
מה 
קורה

ב

בני קצובר חלק א'4
מדור

המייסדים

ממשיכים
ילדי שכונת היובל בישוב עלי מכשירים שבילי אופנים , השבוע. 

גיוסי שיא למג"ב6 ישראל 
שלי
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תנו לרוב להוביל / אורי אורבך ז״ל

ובקעת  שומרון  יהודה,  אוכלוסיית  השנים  עם 
אזורי  לשאר  יחסית  גבוה  בקצב  גדלה  הירדן 
המדינה, אם בגלל הילודה ואם בגלל המעבר 
של משפחות רבות לתחומי יש"ע. על פי נתוני 
גידול   2015 בשנת  נרשם  האוכלוסין  מרשם 
ובקעת  שומרון  יהודה,  באוכלוסיית   4.2% של 
הירדן שמהווים יותר מפי 2 מהממוצע הארצי 
)שעומד על 1.9%(. הגידול נמשך לאורך שנים 
ועומד על ממוצע שנתי   – רבות בכל המרחב 

של  4.8% בעשור האחרון. 
לסוף  נכון  האוכלוסין,  מרשם  נתוני  פי  על 
עומדת  ושומרון  יהודה  אוכלוסיית   2015 שנת 
לתושבי  תושבים.  מ-406,302  פחות  לא  על 

החולפת  בשנה  הצטרפו  ושומרון  יהודה 
17,052 תושבים חדשים שממלאים את כל פני 

המרחב הירוק של נחלת אבותינו. 
על פי הנתונים בערים אריאל, מעלה אדומים, 
כיום  מתגוררים  עילית  ומודיעין  עילית  ביתר 
המקומיות  במועצות  תושבים,   177,000

90,000 ובאזוריות 140,000 ישראלים. 
נרשם   2015 לשנת  ביותר  הגבוה  הגידול 
לאחריו   ,6.1% עם  שומרון  אזורית  במועצה 
בהר   ,4.5% עציון  בגוש   ,5.6% עם  במגילות 
 .3.5% ובבקעת הירדן   4% 4%, בבנימין  חברון 
יותר מהממוצע  כולם עם אחוזי גידול גבוהים 

הארצי. 

מדינת  בכל  פוגע  הטרור  בהם  בימים  דווקא 
האלה  הנתונים  את  לראות  משמח  ישראל, 
הגידול  ההתיישבות.  של  חוסנה  על  שמראים 
במספר התושבים ביהודה ושומרון הוא עמוד 
שעם  בוטח  באופן  לנו  שמראה  ויציב  חזק 
בו,  לפגוע  הבאים  מאלו  חושש  אינו  ישראל 

וממשיך ליישב כל חלק בארץ ישראל. 
זרעך  את  "ושמתי  הברכה  בנו  תתקיים  בע"ה 
כחול הים אשר לא יספר מרב" )בראשית ל"ב(.

הנתונים נלקחו מתוך טבלאות אוכלוסייה של 
מחלקת המחקר של מועצת יש”ע ומתוך דו”ח 

כצל’ה השנתי.
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מה יקרה

שביל חלמוניות בגבעת הראל / י' בחשוון 11 בנובמבר
הנסיכה הסתווית כבר החלה לפרוח בגבעת הראל עם 

הגשם הראשון. בשנה שעברה בשיא הפריחה הופיעו 
מעל ל-3000 פרחי חלמונית שכיסו את האזור במרבד 

צהוב יפהפה, השנה צפויים אף יותר משום שהפרח 
מתרבה משנה לשנה. אתם מוזמנים לחניכת שביל 

חדש של החברה להגנת הטבע מטעם בית ספר שדה 
עפרה בשיתוף מחלקת התיירות של המועצה האזורית 

חבל בנימין.

סולם יעקב עם קובי אוז באריאל / ה' בחשוון 6 בנובמבר
קובי אוז, או בשמו המקורי יעקב אוזן, זוכר בגעגוע 

את סבא. מתוך הזיכרון שחי בתוכו הוא יוצא למסע, 
שואל, מקשיב ומנסה לגעת ולהבין: מהי השבת 

עבורו? משם - העולם של סבא, עולם שנעלם וכבר 
לא ישוב, מכאן - העולם של ילדיו, והוא - העומד 

בתווך, על הסולם. אורח מיוחד: מיכה שטרית. בשעה 
21:00 בהיכל התרבות אריאל. 

לפרטים והזמנות: 03-9083333
יום שישי | י׳ חשוון

הראל: 052-5665993
ירושלים

45 ד׳ 10 ד׳50 ד׳ 25 ד׳

אריאל כביש 6 ת״א

כרמי שילה חד משפחתי 113 מ״ר עם אפשרות 
להרחבה על מגרש חצי דונם מול נוף כרמים

צמוד מדד 7.16, ט.ל.ח

שילה, ישוב קהילתי המונה מעל ל-350 משפחות.
הסביבה,  ישובי  של  כמרכז  משמש  שילה  הישוב 

בישוב מסוף הסעות לירושלים וערי המרכז.
מוסדות חינוך פעילות ענפה ועוד

70%מפרט טכני עשיר במיוחד.
משלב א׳
נמכר

הבניה החלה!
החל מ-1,064,000 ₪

המכירה
בעיצומה

הזדמנות מיוחדת
לבית צמוד קרקע
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 nadav@myesha.org.il 052-5665052  עורך: אלנתן זכריה פרסום מודעות: נדב מלכה
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: מ. פלדמן, תקוה דגן תמונות: הלל מאיר, יח"צ בי"ס שדה 

כפר עציון,  אדי ישראל - מעריב, מירי צחי, דורון ניסים, שלמה לרנר, קשרי חוץ שומרון וחדשות עמנואל, 
מקור ראשון, מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון, צוריאל כהן-ארזי – סוכנות תצפית , מאיר אליפור, עמוס בן 

גרשום לע"מ, שירה הראל, עודד קרני, חגי הוברמן, איתמר יוניסי  הפקה: יש שחר הפקות  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i l
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 ________________לדיווחים ותמונות:

yesha.shelano@gmail.com
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3 מה קורה?

אוטובוסים  משאיות,  עשרות  בדרכם  ממשיכים 
ורכבים פרטיים עשו את דרכם ביום שני האחרון 
בשיירה ממעלה אדומים לעצרת גדולה בשערי 
בשיירה  שעלו  המאות  בין  הכנסת.  משכן 
בני  העיר  ראש  לכנסת,  אדומים  ממעלה 
מועצת  ראשי  העיר,  מועצת  חברי  כשריאל, 
הנוער  ומועצות  הנוער  תנועות  חניכי  יש"ע, 
. כל הרכבים בשיירת  1 ועשרות מתושבי העיר 
עם  ענק  בשלטי  צוידו  בדרכם"   "ממשיכים 
דמויותיהם של כל ראשי הממשלה מאז הקמת 
העיר שמככבים בקמפיין ענק שמובילים מועצת 
רגבים  ותנועת  אדומים  מעלה  עיריית  יש"ע, 
הישראלית  הריבונות  חוק  חקיקת  שמטרתו 
לפעילות  זה מצטרף  אדומים. מהלך  על מעלה 
שהחלה תנועת נשים בירוק בראשות נדיה מטר 
על  ישראלית  ריבונות  להחלת  קצובר  ויהודית 
בעצרת  שהשתתפו  המאות  אל  ושומרון.  יהודה 
שהתקיימה סמוך לשערי הכנסת הצטרפו שרים, 
חברי כנסת וראשי מועצות מכל הארץ ובראשם 
ראשי שדולת ארץ ישראל חה"כ יואב קיש וחה"כ 
החוק  קידום  את  המובילים  סמוטריץ'  בצלאל 
אדומים  במעלה  הישראלית  הריבונות  להחלת 
העבודה  שר   הקרוב.  במושב  להצבעה  שיעלה 
מרכז  ויו״ר  החברתיים  והשירותים  הרווחה 
חיים כץ )ליכוד( אמר: ״מתחייב אני  הליכוד ח״כ 
מדינת  של  שהריבונות  שיידרש  מה  כל  לעשות 
אני!".  ישראל תחול על מעלה אדומים. מתחייב 
אבי רואה אמר לתושבי העיר:  יו"ר מועצת יש"ע 
"זהו רגע היסטורי, לאחר חמישים שנה שאנחנו 
את  לקבל  הזמן  עכשיו  מולדת  בחבלי  כאן 
ההחלטה הנכונה. צריך לכך אומץ לב. מכאן אנו 
הריבונות  את  להחיל  הממשלה  לראש  קוראים 
הישראלית על מעלה אדומים". ראש העיר מעלה 
אדומים בני כשריאל פנה לראש הממשלה ושרי 
הממשלה: "אם 80% מעם ישראל קוראים לכם 
להקשיב  מחויבים  אתם  הריבונות  את  להחיל 

מחויבים  ואתם  דמוקרטית  מדינה  זאת   להם. 
להקשיב לציבור שלכם. אין שום סיבה לא להחיל 
את הריבונות במעלה אדומים ולא להפשיר את 

הבניה בעיר". 
מגילת  על  אתם  גם  חתמו  להצטרף?  רוצים 

 www.ribonut.org.il :הריבונות באתר
שטייניץ  יובל  חה"כ  האנרגיה  שר  האבות  בדרך 
הגיע בשבוע שעבר לסיור בשכונת נתיב האבות 
תושבי  את  לפגוש  מנת  על  אלעזר  ביישוב 
כל  את  ולבחון  המצב  על  לשמוע   , 2 השכונה 
למניעת  לסייע  כדי  לעשות  שניתן  הצעדים 
ההרס. השר הדגיש ואמר: "ההרס הוא אבסורד 
הפוגע גם באזרחי המדינה שבנו את ביתם בתום 
הפלסטינאיים  הפוטנציאליים  בטוענים  וגם  לב 
שלא ירוויחו שום דבר מההרס. כמו שבתל אביב 
ובכפר סבא, כאשר מתברר שיש חריגה משטח 
לנהוג  גם  צריך  כך  לפיצוי  מגיעים  ותיק,  מבנה 

בכל המקרים ביהודה ושמרון".
ישכון לבטח מפקד מחוז ירושלים ניצב יורם הלוי 
 . 3 בנימין  מטה  אזורית  במועצה  השבוע  ביקר 
ניצב הלוי הגיע להכיר מקרוב את נקודות החיבור 
והמעברים בין המועצה לירושלים. נושא התנועה, 
בטחון  ענייני  לעיר  בכניסה  הקשים  הפקקים 
שעלו  השיחה  מנושאי  חלק  היו  פעולה  ושיתופי 
מועצת  ויו"ר  המועצה  ראש  הביקור.  במהלך 
יש"ע אבי רואה הודה לממ"ז על ביקורו: "מועצת 
מטה בנימין עוטפת את ירושלים מצפון מחוברת 
מאחל  אני  בעיר.  שקורה  מה  מכל  ומושפעת 
ולביטחון  לסדר  ולהביא  לפעול  שתמשיך  לך 

בירושלים".
הנקין  הזוג  בני  כשנה לאחר רצח  שמחה  מתוך 
הי"ד שהיו בדרכם לביתם ביישוב נריה בחוה"מ 
סוכות, בחרו תושבי היישוב  נריה לציין את היום 
ושמחה  רוחנית  התעלות  של  כיום  הזה,  הנורא 
רגילה.  אזכרה  כבכל  בהספדים  ולא  מרוממת, 

תושבי היישוב קבעו לקיים יום של שיעורי תורה 
ערכיות  פעילויות  לצד  ציבור  ואישי  רבנים  מפי 
ומהנות לילדים. ביום העיון נשאו דברים: הרב דב 
גולדוויכט,  מאיר  הרב  אלגזי,  ציון  בן  הרב  ליאור, 
לנשים  שיעור  הועבר  וכן   , 4 אריאל  יעקב  הרב 
איתם  הרב  של  ִאמו  הנקין,  חנה  הרבנית  ידי  על 
שמחת  נחגגה  המרומם,  היום  של  בסיומו  הי"ד. 
באולם  מלך  ובהדרת  עם  ברוב  השואבה  בית 
האירועים של היישוב בניצוחו של אמן הכליזמר 

חיליק פרנק. 
פעולת  לאחר  שנה   60 הצנחנים  של  הלולב 
הצנחנים,  של  הראשונה  החטיבתית  התגמול 
בי"ס  אנשי  שעבר  בשבוע  קיימו  לולב",   "מבצע 
ללוחמים  מיוחד  הוקרה  אירוע  עציון  כפר  שדה 
רבה  להושענא  באור   . 5 בפעולה  שהשתתפו 
משטרת  על  הצנחנים  חטיבת  פשטה  תשי"ז, 
חוסאן והמוצבים הסמוכים לה. הכוחות הלוחמים 
חוסאן  משטרת  בגבורה:  במשימותיהם  עמדו 
היה  המחיר  אך  נכבשו  הגבול  מוצבי  פוצצה, 
התקיים  האירוע  הרוגים.  לוחמים  עשרה  יקר, 
לוחמים  הוותיקים,  הלוחמים  בהשתתפות 
חברים  הנופלים,  משפחות  הצנחנים,  מחטיבת 
וציבור הרחב שהתכנסו באנדרטה בסמוך לישוב 
ואזכרה  ותיקים  מפגש  קיימו  שם  ביתר  מבוא 
בכל  הצנחנים  ולחללי  חוסאן  לחללי  באנדרטה 

פעולות התגמול.
של  הפעילויות  במסגרת  בשומרון  אספקלריא 
הגיעו  סוכות,  בחוה"מ  שומרון  אזורית  מועצה 
את  לראות  המרכזי  לאירוע  מטיילים  אלפי 
לוין  אריה  הרב  על  האריה"  "בעקבות  ההצגה 
שומרון  הלאומי  בגן  אספקלריא"  "תיאטרון  של 
סיכם  לובר  חגי  התיאטרון  מנכ״ל  בסבסטיה. 
השונות  בפעילויות  חלק  לקחת  ״שמחנו  ואמר: 
במהלך החג. התיאטרון יחד עם השחקנים נערכו 
ואופי  אזור  פי  על  ההצגות  את  והתאימו  מראש 

הצופים".


