
המשך בעמ' 6

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אלול תשס"ז   62 גליון 

"דרך מצוותיך ארוץ!"

כי - תבואעל הפרשה

באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
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הרב יצחק הלוי - רב המועצה המקומית וראש הכולל קרני שומרון
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בפרשת ב מופיעה  השבוע,  פרשת 
התוכחה איזו מין האשמה מוזרה כלפי 
עם ישראל: "ַּתַחת ֲאֶׁשר ֹלא ָעַבְדָּת ֶאת 
ה' ֱאֹלקיָך, ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" )דברים כ"ח, 
"מצב  לי  אין  מוזרה.  האשמה  מן  איזו  מ"ז(. 
מקיים  שאני  העיקר  אינני שמח.  ולכן  רוח", 
תורה  בקיום  כבחמורה  קלה  ומדקדק  מצוות 
ומצוות, אם–כן, מה אכפת למישהו אם אינני 
שמח? דבר זה מזכיר לנו את הטירונות בצבא, 
חדר  לכיוון  בצעידה  לשיר  עלינו  כפו  עת 
ואם לא שרנו כמו שצריך לשביעות  האוכל. 
את  ושוב  שוב  הקפנו  המפקדים,  של  רצונם 

הבסיס. אם–כן, מה פשר האשמה מוזרה זו?
ננסה למצוא מענה לשאלתנו בשאלה אחרת 
מעניינם של הימים הללו. חז"ל שואלים במס' 
השנה  בראש  תוקעים  מדוע  סוע"א(  )ט"ז  ר"ה 
עקדת  את  לנו  לזכור  בכדי  איל?  של  בשופר 
יצחק אבינו ע"ה. ולכאורה, מדוע כך מאזכרים 
לנו את עקדת יצחק? מוטב היה אילו נצטווינו 
להביא בר"ה מאכלת )=סכין( לבית–הכנסת! 
)בראשית  המאכלת"  את  "ויקח  אומר:  הפסוק 
הנ"ל:  הפסוק  על  בתוספות  ובארו  י'(.  כ"ב, 
למה נקרא שמה מאכלת? שכל ישראל אוכלים 
זכותה בעולם הזה. אם–כן, האם לא היה עדיף, 
לבית–הכנסת  מאכלת  להביא  נצטווינו  אילו 
מעידים  זאת  ובכל  בשופר?  לתקוע  במקום 
ט'(  נ"ו,  ובב"ר  ה"ד  פ"ב  תענית  )בירושלמי  חז"ל 
שהאיל - הוא מקור הברכות, ההצלה, הגאולה, 

והשכר של אברהם אבינו ע"ה.

כך: המאכלת  נראית  התשובה על השאלה 
איננה משקפת, עדיין, את גודל מסירות הלב 
והנפש של אברהם אבינו. האיל - כן! ונבאר: 
הקריאה:  את  אבינו  אברהם  מקבל  כאשר 
וַֹּיאֶמר,  הַָּׁשַמיִם,  ִמן  ה',  ַמְלַאְך  ֵאָליו  "וַּיְִקָרא 
ַאל  וַֹּיאֶמר,  ִי.  הִּנֵנ וַֹּיאֶמר,  ַאְבָרהָם;  ַאְבָרהָם 
ְמאּוָמה"  ַּתַעׂש לֹו  וְַאל  הַּנַַער,  ֶאל  יְָדָך  ִּתְׁשַלח 
מצד  תגובה  לאיזו  י"ב(   - י"א  כ"ב,  )בראשית 
אברהם אבינו ניתן היה לצפות בעת ההיא? מה 
אומר ההגיון? אברהם אבינו היה צריך לקפוץ 
משמחה ולהגיב אל מול המלאך: באמת? מה 
היינו  אנכרוניסטים  היינו  ואילו  אומר!  אתה 
הסלולרי  בטלפון  מצלצל  אברהם  מוסיפים: 
 .S.M.S הודעת  לה  משגר  או  אמנו  לשרה 
ומודיע לה בשמחה ובהתלהבות: "שרה, קבלי 
ארוחת  תכיני  נ.ב.   )-: עקדה  ביטול  הודעת 
יצחק..."  עם  הביתה  חוזר  אני  כפולה,  ערב 
מחפש.  הוא  רגוע.  איננו  אבינו  אברהם  אבל 
הוא תר אחר משהו: "וַּיִָּׂשא ַאְבָרהָם ֶאת ֵעינָיו, 
היה  כבר  זה  י"ג(  )שם, שם  ַאיִל..."  וְהִּנֵה  וַּיְַרא 
כך  ועל  אברהם.  של  הרשמית  לחובה  מעבר 
כך  על  וקבל  הברכות  כל  את  אברהם  קצר 
"וַֹּיאֶמר,  שכתוב:  וכמו  המושלם.  שכרו  את 
ִּבי נְִׁשַּבְעִּתי נְֻאם ה':  ִּכי, יַַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת 
הַָּדָבר הַּזֶה, וְֹלא ָחַׂשכְָּת, ֶאת ִּבנְָך ֶאת יְִחיֶדָך. ִּכי 
ָבֵרְך ֲאָבֶרכְָך, וְהְַרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת זְַרֲעָך... וְיִַרׁש 
 - ט"ו  שם,  )שם,  ְבזְַרֲעָך..."  וְהְִתָּבְרכּו  זְַרֲעָך... 
על  משולם  העיקרי  השכר  אומר:  הוה  י"ח(. 
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בכפר–סבא  לנוער  המשפט  בית  שופט 

להריסות  הכניסה  כי  השבוע  קבע  גדול  דוד 

פלילית.  עבירה  איננה  חומש  ההתנחלות 

לחומש  כשעלתה  שנעצרה  נערה  הובאה  בפניו 

והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרה בהתאם 

עמדת  את  דחה  השופט  ההתנתקות".  ל"חוק 

עבירה  כל  עברה  לא  הנערה  כי  וקבע  המדינה 

והורה לשחררה. 

שעליו  החוק  כי  קבע  המשפט  בית  שופט 

הכניסה  את  אוסרות  כשהן  הרשויות  מתבססות 

לחומש ולאזור צפון שומרון - "חוק ההתנתקות" 

- חוקק אך ורק כדי לאפשר בזמנו את פעולות 

למטרה  כיום  שימוש  בו  לעשות  ואין  הגירוש 

צו  שהציגה  התביעה  לטענת  בהתייחסו  אחרת. 

גדול  קבע  סגור  צבאי  שטח  האזור  את  המגדיר 

עמדה  כל  קובע  ואיני  המדינה  סבורה  "אם  כי 

מפקד  של  הוראות  הפרה  הקטינה  כי  שהיא, 

לבית  לפנות  ותתכבד  המדינה  תואיל  צבאי, 

לו  אין  אזרחי  משפט  לבית  שכן  הצבאי,  הדין 

מפקד  צו  של  לכאורה  בהפרתו  דבר  וחצי  דבר 

סניגורה  צודק  סבור  אני  אלה  בנסיבות  צבאי. 

של החשודה, כי לכאורה לא הוכח לי שהיא כלל 

יש  החשודה  של  עיכובה  כלשהי.  עבירה  עברה 

בו יותר מאשר אבק עיכוב שלא כדין, והחזקתה 

במעצר גם היא בעייתית, שכן לכאורה לא עברה 

מעמדם  כי  הסביר  השופט  שהיא".  עבירה  כל 

אינו  שנעקרו  הישובים  שטחי  של  המשפטי 

הפינוי  שערב  כך  על  שיחלוק  מי  "אין  ברור: 

יישובי יהודה ושומרון  חומש נכללה, כמו שאר 

בשליטה  כשטח  ישראלים,  מתגוררים  שבהם 

וכדים, להבדיל  גנים  של צה"ל. משפונו חומש, 

חוזרים לסבסטיה

בית המשפט: העלייה לחומש - חוקית

יריד יש"ע בחיפה

מיישובי חבל עזה ככל שידוע לי, הן לא נמסרו 

לאיש ולא למה שמכונה הרשות הפלסטינית ככל 

שזכרוני אינו בוגד בי, היו תמונות של תושבים 

שאריות  את  ובוזזים  עולים  מהאזור  פלסטינים 

המפנים.  הכוחות  אחריהם  שהשאירו  הרכוש 

כיוון שכך, יש צורך להגדיר מהי חומש מבחינת 

דינו של המשפט, האם היא נותרה שטח C, קרי 

שליטה ביטחונית ואזרחית ישראלית, האם היא 

דוד  הנוער  שופט  כתב  דינו",  ומהו  אחר  שטח 

תחילה  חומש  ממטה  דגן  יוסי  בהחלטתו.  גדול 

מוכיחה  המשפט  בית  "החלטת  בתגובה:  אמר 

כי העולים לחומש אינם עוברים על שום חוק, 

ההתנתקות.  של  הסדום  חוקי  על  לא  אפילו 

את  לבלום  שמנסה  זו  היא  הממשלה  דווקא 

פוליטיים.  ממניעים  ישראל  ארץ  אוהבי  ציבור 

תיקון האסון הלאומי של ההתנתקות, המתחיל 

בחזרה לחומש, פחות מסובך, גם מבחינת החוק. 

הייתה  עיניה  מול  המדינה  שטובת  ממשלה 

מקימה מחדש את חומש ביוזמתה". #

ביום  יתקיים  בחיפה  שאנן  נווה  בשכונת 

רביעי הקרוב, כ"ב אלול התשס"ז )5.9.07( יריד 

מוצרים מיש"ע.

האירוע יתקיים במרכז רמב"ם, רח' התיכון 39 

חיפה, בין השעות 16:00 - 20:30. ביריד ניתן יהיה 

השומרון,  מגבעות  אורגניים  מזון  מוצרי  לרכוש 

תכשיטים  מוזלים,  במחירים  איכותי  שוקולד 

קוסמטיקה  מוצרי  אישית,  בהתאמה  יפהפיים 

טבעית ועוד. בואו לחזק את תושבי יש"ע. 

לפרטים: חבצלת 054-6899742. #

בתמיכת  הכנסת,  אישרה  כחודש  לפני 

ההליכים  למחיקת  חוק  הצעות  הממשלה, 

והרישומים הפליליים שניתנו למתנגדי הגירוש.

את המהלך קידמו ארגון זכויות האדם ביש"ע, 

אריאל  אורי  וח"כ  חוננו  עמותת  יש"ע  מועצת 

תיקים  החקיקה  הליכי  השלמת  שעם  בתקווה 

והרישום הפלילי  יסגרו, חקירות יסתיימו  רבים 

במשטרה יימחק. ישנו חשש שלא כל המפגינים 

סגירת התיקים הפלילים של מפגיני הגירוש
חלון  את  ינצלו  ולא  הזו,  ליוזמה  מודעים 

ההזדמנויות שנוצר. לכך נקראים כל מי שהורשע 

או  לגירוש,  הקשור  נושא  בכל  לדין  הועמד  או 

מכיר אנשים אחרים שעומדים בפני בעיה דומה, 

להרשם ולהצטרף למהלך סגירת התיקים במוקד 

חוננו 1-599-50-40-20. יש להשאיר שם, פרטי 

כתב האישום או ההליך המשפטי, החלטות בתי 

המשפט, ופרטים ליצירת קשר. #

המועצה  תושבי  איש,  מאות  ושלוש  כאלף 

חזרו  הארץ,  מרחבי  ואורחים  שומרון  האזורית 

ביום חמישי האחרון לגן הלאומי סבסטיה - היא 

שומרון העתיקה באירוע חגיגות סיום הקיץ של 

המועצה האזורית שומרון.

היסטוריה,  בנושאי  מהדרכות  נהנו  ההמונים 

שחקנים  של  רחוב  וממופעי  וארכיאולוגיה  תנ"ך 

אירועים  שהחיו  הארכיאולוגי  באתר  מקצועיים 

שנים,  אלפי  לפני  במקום  שהתרחשו  מהתנ"ך 

לסיום  כאחד.  והמבוגרים  הילדים  של  להנאתם 

הערב גדשו את התיאטרון להופעה מיוחדת נוסח 

את  קיבל  גאון.הקהל  יהורם  הזמר  של  קיסריה 

רבה,  ובחמימות  סוערות  בתשואות  גאון  יהורם 

וקולחת  מרגשת  הופעה  מצידו, העניק   וגאון 

שילוב  במקום  היה  כי  דומה  השירים.  מיטב  עם 

ומפרגן ותפאורה  קהל נרגש  ענק,  זמר  של  מנצח 

היסטורית רבת רושם של תיאטרון עתיק בלב העיר 

ראשון. יהורם  בית  מימי  ישראל  בירת  'שומרון' 

כאן",  "הנני  הידוע  בשירו  לבמה ופצח  עלה  גאון 

ולאחריו שירים אשר לא נס ליחם: "מעל פסגת הר 

הצופים", "לא תנצחו אותי", "השר מונטיפיורי", 

ירושלים",  ועוד.   בשערייך  רגלינו  "עומדות 

"תשירו חזק עד שישמעו אתכם בחומש" - קרא 

גאון לקהל. את שיר הגבורה "ארץ צבי" בחר גאון 

להקדיש לזכרו של רב–סרן בניה ריין הי"ד, תושב 

השנייה.  לבנון  במלחמת  שנפל  שומרון,  קרני 

דמעות  עד  התרגשה  בקהל,  שישבה  חגית,  אמו, 

בניה, שאהב  את  לה  "סבסטיה מזכיר  כי  וסיפרה 

ובשומרון  ובסבסטיה  בכלל  ישראל  בארץ  לטייל 

רבות  פעמים  מגיע  היה  לשם  בפרט,  העתיקה 

להשתתף בכל האירועים החגיגיים". 

וידע  הנוכחים,  אהדת  את  גאון חש  יהורם 

צעירים  אחד  כאיש  הקהל  לגעת בלבבות. 

חילוניים  ותל–אביבים,  מתנחלים  ומבוגרים, 

ודתיים, שרו עימו במלוא גרון את כל השירים וכל 

בשיר–תפילה שהתאים  הסתיים  הערב  המילים. 

נטוע".  תעקור  נע  "אל  ולזמר  לקהל  למקום, 

אזורית  מועצה  ידי  על  אורגן  כולו  האירוע 

מרובות  הכנות  ודרש  המועצה  ומתנ"ס  שומרון 

עובדי  ובהתלהבות   בשמחה  נרתמו  אליהם 

המועצה. האירוע התקיים תחת אבטחה צבאית 

האזור  עם מפקדי  מלא  פעולה  ובשיתוף  מלאה 

שבאו אף הם ליהנות מן המופע המיוחד. #
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ההתיישבות ביהודה שומרון וחבל עזה, ברמת 

ההתיישבות  כמו  המאוחדת  ובירושלים  הגולן 

בכל ארץ ישראל ידעה מתנגדים לא מעטים מאז 

עם  של  הבנייה  הטוב,  כוחות  כאשר  הקמתה. 

ישראל וארץ ישראל, התבססות וחיזוק ריבונותנו 

עמם  מתעצמים  גם  וגוברים,  עולים  במולדתנו 

הכוחות שמנגד. המלעיזים נגד ההתיישבות, נגד 

פיתוח חבלי ארץ שוממים שהמתינו לעם שחזר 

מהגלות, נגד חיזוק חוסננו הלאומי בייחודנו מול 

כאשר באים לקומם עם בארצו  אומות העולם. 

לאחר 2000 שנות גלות האדם חייב שתחושת 

שאנו  פשוט  מוסר  מין  בו,  תקנן  טבעי  צדק 

כאן  מצויים  שאנו  ובדין,  בזכות  פה  מצויים 

בחסדי ה' ולא בחסדי אף אחת מן האומות. אבל 

הרצון  כאשר  מטשטשת,  הזו  התחושה  כאשר 

הלאומית  הגאווה  על  גובר  כולם"  כמו  "להיות 

ההסתכלות  גם  והצדק,  הייחוד  תחושת  ועל 

להתנכר  יכול  אדם  כך  מתעוות.  המציאות  על 

הלאומיים,  לערכיו  לעמו,  עצמו,  שלו  לערכים 

ולהעדיף זר רחוק ואויב מאח קרוב. 

איבוד הצדק הטבעי לצערנו עלול להידרדר עד 

כדי כך שאדם מסוגל לשתף פעולה עם הגרועים 

את  מסמא  הגדול  העיוות  אחיו.  נגד  שבאויביו 

האויב,  של  האמיתית  כוונתו  את  מלראות  עיניו 

הזו  שהמטרה  ברגע  אך  לצרכיו,  בו  המשתמש 

מי  לבין  לו  שסייע  מי  בין  הבדל  יהיה  לא  תושג 

לעוות  מצליח  הטשטוש  אויב.  הוא  נגדו.  שלחם 

כדי  ואחווה  שלום  של  המוחלטים  הסמלים  את 

שלו,  עמו  בני  נגד  מאבק  לכלי  אותם  להפוך 

רק   - עצים  עקירת  נגד  צועק  המזוייף  המוסר 

כשמדובר בעצים השייכים לצד הנכון של המפה 

בשתילי  מדובר  כאשר  אבל  לערבים.  הפוליטית, 

גפנים רכים שניטעו באדמת ארץ ישראל לקראת 

החברתיות  מהמצוות  באחת  השמיטה  שנת 

של  שיוויון,  של  קרקעות,  שמיטת  של  ביותר, 

שתילים  לבעליו,  ממון  והחזרת  קרקע  גאולת 

כאלו "מותר ואף מצווה" להרוס לעקור להשחית 

יהודי.  של  בשתילים  מדובר  כי  למה?  ולאבד. 

הצדק הטבעי

שלומי כהן, תושב היישוב דולב. 

כך הם נהגו באירוע בהר חברון, כאשר פעילי 

שמאל קיצוני ופלסטינים התפרעו והחלו להרוס 

ממחבלים  למנוע  כדי  צה"ל  שהקים  מחסום 

למול  שם  עמד  חיילים  קומץ  לכביש.  להגיע 

אחד  מצד  בחיילים  שהתגרה  המוסת  ההמון 

כדי  האירוע  את  שיצלמו  אנשים  למספר  ודאג 

ואכן  החיילים.  אחד  את  "ללכוד"  אפשר  שיהיה 

את  רובהו  בקנה  שהכה  קצין  של  אחת  תמונה 

פניו,  על  האירוע  את  הפכה  המתפרעים  אחד 

כותבי  הוקיעו  המתפרעים  את  להוקיע  ובמקום 

המילואים  חיילי  את  התקשורת  וכלי  המאמרים 

לצערנו  הצטרפו  השדים  ולמחול  הגיבורים 

הקצין  הדחת  על  שהורו  בצה"ל  בכירים  גם 

שהתקשה להישאר אדיש למול האיוולת והעיוות 

או  גיבוי  קיבל  לא  האירוע  כל  שבמהלך  )לאחר 

סיוע מהדרגים שמעליו( מיותר לציין שבצילומים 

לתקשורת  הקיצוני  השמאל  פעילי  ששחררו 

"נשמטו" הצילומים שלפני...

להקמת  להביא  יכול  הזהות  ואיבוד  העיוורון 

גופים כמו "שלום עכשיו" של ישראלים השמים 

גוף  ישובים.  ועקירת  חורבן,  הרס,  למטרה  להם 

המדיף   - האירופי  האיחוד  על–ידי  ממומן  אשר 

המקיימים  ישראלים  אנטישמיים.  ניחוחות 

לאמריקאים  לדווח  כדי  התנחלויות"  "מעקב 

ולאירופאים ולשופטי בג"ץ כדי שאלה יפעילו לחץ 

ההתיישבות  במפעל  ופגיעה  הריסה  על  יורו  או 

לעצמם  מרשים  המטרה  אותה  בשם  המפואר. 

כי  הטוען  דו"ח  השבוע  לפרסם  עכשיו  בשלום 

נובע  "ריבוי ההרוגים בתאונות הדרכים בישראל 

מכך שהמדינה משקיעה כספים רבים בכבישים 

להשקיע  במקום  מצומצם  ציבור  לרווחת  ביו"ש 

לרקוד  הירוק".  הקו  בתחומי  תשתיות  בשיפור 

את  ולהאשים  הדרכים  תאונות  הרוגי  דם  על 

בדו"ח  בעקיפין.  מותם  בגרימת  המתנחלים 

אחת!  נכונה.  אחת  עובדה  אפילו  אין  השקרי 

את  להשחיר  כדי  רק  והכפשות  שקרים  מסכת 

ישראל.  מדינת  ושל  המתיישבים  של  פניהם 

ביותר,  רעוע  ביש"ע  הכבישים  מצב  לצערנו 

שלום  בנפש.  קורבנות  גובה  שלאסוננו  עובדה 

הפוליטיות  הגחמות  את  לכפות  מנסה  עכשיו 

אך  בישראל,  התעבורתית  המציאות  על  שלה 

התעבורה בטבעה חוצה גבולות וקווים פוליטים. 

צריכים  אנו  הללו  המשחית  קולות  כנגד 

להוסיף אומץ ואור, ולהתמיד בעקשנות בבנין 

ובמקביל  ההתיישבות.  מפעל  ובביסוס  הארץ 

אותם  מפני  עצמו  על  להגן  זכותנו  על  לעמוד 

חכמים,  להיות  רכושנו,  על  לשמור  פורעים. 

לתעד  כדי  וידאו  מצלמת  יד  בהישג  להחזיק 

ולהקרין  מתפרעים  אותם  של  הפשעים  את 

במלחמה  התקשורת  בכלי  הללו  התמונות  את 

נגדם  להשתמש  הקהל.  דעת  על  ההסברתית 

בשיטות שלהם. #
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בי יוסף חיים הידוע בכינוייו: "החכם", ר

בכ"ז  בבגדאד  נולד  חי",  איש  וה"בן 

לאביו   ,)1834( תקצ"ד  בשנת  באב 

רבי אליהו חיים, בנו של רבי משה חיים )רבה 

השמונה– המאה  בסוף  בגדאד  של  הראשי 

התשע–עשרה(,  המאה  ובראשית  עשרה 

ומנהיגיה. את ראשית  בגדאד  שניים מחכמי 

דודו,  אצל  בחדר,  יוסף  רבי  התחיל  לימודיו 

ניסים  יוסף  מאיר  חי  דוד  רבי  אמו,  אחי 

סלמאן מעתוק. בגיל 14, למרות גילו הצעיר, 

התקבל רבי יוסף לבית המדרש לרבנים "בית 

סומך,  עבדאללה  רבי  של  בראשותו  זילכה" 

קצר,  זמן  לאחר  המובהק.  לתלמידו  והיה 

את  והמשיך  המדרש  בית  את  יוסף  רבי  עזב 

לימודו לבדו. בשנת תרי"א )1851(, כשהיה בן 

רבי  רבו  אחות  רחל,  את  יוסף  רבי  נשא   ,17

את  ובת.  בן  להם  ונולדו  סומך,  עבדאללה 

פרנסתו מצא רבי יוסף בשותפות עם ארבעת 

במאומה  התערב  שלא  ואף  בעסקיהם,  אחיו 

יתנהל  הכול  כי  הוא  הקפיד  העסק,  בניהול 

על–פי ההלכה ולפנים משורת הדין. 

נפטר   )1859( תרי"ט  בשנת  אלול  ז'  ביום 

נמנע  אז  עד  אשר  חיים,  יוסף  ורבי  אביו, 

את  להנהיג  עליו  קיבל  בציבור,  מלהתבלט 

את  רועה.  ללא  שנותרה  בגדאד,  קהילת 

דרשתו הראשונה נשא ביום י"ג באלול, בתום 

קהילת  את  הנהיג  ומאז  אביו,  על  השבעה 

בגדאד במשך חמישים שנה עד יומו האחרון. 

רבי יוסף לא נשא במשרה רשמית בקהילתו 

ולא היה מעורב ישירות בעולם בית המדרש, 

ואף על פי כן התקבלו סמכותו ופסקיו ללא 

יהדות  על  חותם  הטביע  בחייו  וכבר  עוררין 

עיראק ועל יהודי ארצות האיסלם. יעידו על 

ראש  הלוי  משה  יחזקאל  רבי  של  דבריו  כך 

יוסף  רבי  לי  יאמר  "אם  בבגדאד:  הדיינים 

חיים על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא 

ימין, לא אהרהר אחר דבריו..."

בני  לטובת  רבות  תקנות  תיקן  יוסף  רבי 

תפילות  בענייני  תקנות  וכן  ורווחתם  העיר 

ומנהגים. כמנהיג הקהילה בבגדאד פעל רבות 

ידי  על  הציבור  שכבות  לכל  התורה  לקירוב 

וכתיבת חיבורים מיוחדים  דרשות ציבוריות 

לא  הוא  וצרכיו.  הציבור  לאופי  המותאמים 

ספריו  הוצאת  עבור  תרומות  לקבל  הסכים 

וכך לא היה נתון למרותו של איש ולא נשא 

פנים ואף לא נהנה מכספי מכירת ספריו אלא 

לעניים  לצדקה  יעברו  המכירה  דמי  כי  דאג 

ונהג לחלק את ספריו חינם  וללומדי התורה 

אין כסף לתלמידי חכמים כדי שיוכלו ללמוד 

בהם.

אהבתו וחיבתו של רבי יוסף לארץ ישראל 

הזכיר  הוא  כל.  בפי  ידועה  הייתה  ואנשיה 

ודאגתו  בדרשותיו,  הקודש  ארץ  את  תדיר 

רבה.  הייתה  בה  היושבים  של  לשלומם 
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אהבה זו לא התבטאה רק בדיבורים אלא גם 

ספריו  את  לשלוח  נהג  יוסף  רבי  במעשים. 

לדפוס בירושלים ובכך לעזור בפרנסת אנשי 

וקדושתה  מעלתה  את  ולהביע  הקודש  עיר 

של ארץ ישראל בעיניו. כמו כן הקפיד שכל 

ישראל  ארץ  בקופות  נאספו  אשר  הכספים 

)שלוחי  שד"ר  ידי  על  ליעדם  יגיעו  אכן 

דרבנן מארץ ישראל(, ואף שידל נדיבים מבני 

קהילתו לבנות בארץ ישראל. בהשפעתו תרם 

הונו  כל  את  מכלכותא  אברהם  יוסף  הגביר 

העתיקה  בעיר  יוסף  פורת  ישיבת  להקמת 

בית  לו  רכש  עצמו  יוסף  רבי  בירושלים. 

וחלקת אדמה בארץ ישראל, בכדי לקיים בה 

את מצוות התלויות בארץ. 

הלכות  לפני  כתב  חי'  איש  'בן  בספרו 

שנשתבחה  הטעם  יובן  "ובזה  פרות:  אכילת 

ארץ ישראל בשבעת המינין דוקא, והיינו כי 

ידוע דא"י כולה היא בסוד המלכות הנקראת 

המינין  בשבעת  נשתבחה  לכך  שבע  בת 

שתיקון  דידוע  והיינו  ספירות...  שבע  כנגד 

הברכות הוא במלכות הנקראת כנסת ישראל, 

המובחר  הלחם  על  שתקנו  מה  יובן  ובזה 

שבעה ברכות שהם על נטילת ידיים והמוציא 

וארבע ברכות ברכת המזון וברכת בורא פרי 

מובן  ובזה  שבעה,  הרי  ברכה  לכוס  הגפן 

חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה הם 

שבעה תיבות של בא"י אמ"ה עם השם דכונת 

יהיה הבנין של הבירור השייך  הלב, שבאלו 

למלכות הנעשה ע"י האכילה ושתיה."

יצא  בניסן,  בכ"ה   ,)1869( תרכ"ט  בשנת 

רבי יוסף עם אחיו רבי יחזקאל לעלות לרגל 

לארץ ישראל ולחון את קברי הצדיקים שבה. 

שם  לדמשק,  השניים  הגיעו  אייר  י"ב  ביום 

ליוו  אשר  העיר  גדולי  כל  פניהם  את  קיבלו 

אותם בדרכם לקברי התנאים בגליל. כשהגיע 

ימים  מספר  יוסף  רבי  ישב  ישראל  לארץ 

בקבר בניהו בן יהוידע. מאוחר יותר העיד על 

וגדולים.  רבים  סודות  שם  לו  שנתגלו  עצמו 

לאחר מכן ביקר בקברו של רשב"י, שבו חיבר 

משם  לחי’;  כה  ‘ואמרתם  הידוע  הפיוט  את 

התקבלו  אליה,  ובהגיעם  לירושלים  המשיכו 

בכבוד גדול על ידי כל חכמי וגדולי ירושלים. 

דרומה  יוסף  רבי  המשיך  זמן–מה  לאחר 

במערת  האבות  קברי  את  לפקוד  לחברון, 

אליהו  רבי  גיסו  בשלום  ולראות  המכפלה 

מני, אשר כיהן בה כרב ראשי. בשובו לעירו 

הביא רבי יוסף מארץ ישראל עפר, אותו פיזר 

על רצפת בית הכנסת ‘צאלת אל זעירי’ שבו 

התפלל וגם אבן מירושלים אותה קבע בראש 

כותל המזרח שבבית הכנסת.

משמונים  למעלה  כתב  חיים  יוסף  רבי 

חיבורים אך רק חמישים ושלושה מהם יצאו 

מקצועות  בכל  עוסקים  אלו  חיבורים  לאור. 

התורה ומשקפים את ידיעותיו הרבות במדע, 

ובכלכלה.  בפיזיקה  באסטרונומיה,  ברפואה, 

כמו כן מתגלה בקיאותו הרבה בספריהם של 

כל גדולי ישראל: ראשונים ואחרונים, חכמי 

והחסידות.  הקבלה  חכמי  וספרד,  אשכנז 

אשר  שו"ת  אסופות  הם  מספריו  נכבד  חלק 

תבל:  קצוות  מכל  חיים  יוסף  לרבי  נשלחו 

טורקיה  סינגפור,  אירן,  ירושלים,  הודו, 

בהלכה  נושאים:  של  גדול  ובמגוון  ווילנא, 

ממונות  דיני  והנגלה,  הנסתר  תורת  ומנהג, 

כהנה  ועוד  ופילוספיה  מדע  עגונות,  והיתר 

הוא  השו"תים  ספרי  מבין  המפורסם  וכהנה. 

‘רב פעלים’ אשר מסודר על–פי חלקי השולחן 

ערוך.

הבן איש חי נפטר ביום י"ג באלול תרס"ט 

שחלה  לאחר  הבוקר.  באשמורת   ,)1908(

הנביא.  יחזקאל  לקבר  בדרכו  קשה  במחלה 

ברדת הלילה הובא רבי יוסף לקבורה כשמאה 

וחולקים  אותו  מלווים  איש  אלף  וחמישים 

גדולי  כל  וביניהם  האחרונה  בדרכו  כבוד  לו 

גויים רבים אשר הכירו  ואף  וחכמיה  עיראק 

בגדולתו וראו בו איש אלוקים. #
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ֶאת "ו ַּתַעְברּו  ֲאֶׁשר  ַּבּיֹום  הָיָה, 
וַהֲֵקמָֹת  הָָאֶרץ...  ֶאל  הַּיְַרֵּדן, 
אָֹתם  וְַׂשְדָּת  ּגְֹדלֹות,  ֲאָבנִים  ְלָך 
ֱאֹלקיָך..."  ַלה'  ְֵּבַח,  ִמז ָּׁשם  ּוָבנִיָת  ַּבִּׂשיד... 
רבים  מקומות  ה'(  ב',  כ"ז,  )דברים 

יכולים  אנו  מספרת  התורה  שעליהם 

מוחלטת.  ובוודאות  בבירור  לזהות 

כולם יודעים היכן היא ירושלים, קבר 

במקומות  המכפלה.  מערת  או  יוסף 

אלו יש רצף של פעילות לאורך התנ"ך 

וגם לאחר מכן. הקושי מתחיל בניסיון 

של  מיקומו  את  בוודאות  לאתר 

בתנ"ך.  המסופר  פעמי  חד  מאורע 

למשל - היכן קברו את דבורה מינקת 

בני  חצו  בדיוק  נקודה  באיזו  רבקה, 

ואולי השאלה  ים סוף  ישראל את מי 

הר  נמצא  היכן  ביותר  המעניינת 

הדברות?  עשרת  ניתנו  שעליו  סיני 

פעמי  חד  אירוע  קרה  אלו  במקומות 

כל  כמעט  ולכן  המשכיות  לו  שאין 

את  וודאית  בצורה  לזהות  ניסיון 

לכישלון.  תמיד  כמעט  נידון  המקום 

על  גם  להצביע  ידעו  שחז"ל  מעניין 

תיקנו  ואף  השני  מהסוג  מקומות 

עליהם ברכות מיוחדות.

מקום  "הרואה  אומרת  המשנה 

אומר  לישראל,  ניסים  בו  שנעשו 

לאבותינו  ניסים  שעשה  ברוך 

והגמרא  א'(  ט',  )ברכות  הזה"  במקום 

המקומות:  אותם  הם  מה  מפרטת 

ומעברות  הים  מעברות  "הרואה 

הירדן... אשתו של לוט וחומת יריחו 

צריך  במקומה  שנבלעה 

לפני  ושבח  הודיה  ליתן 

המקום" )ברכות נד' ע"א( 

ניתן  לעיל,  האמור  לפי 

החשיבות  את  להבין 

גילוי  של  המיוחדת 

אשר  עיבל,  בהר  המזבח 

מופיע  הקמתו  על  הציווי 

ובספר  השבוע,  בפרשת 

מופיעים  ח'  פרק  יהושע 

החוקר  המזבח.  והקמת  הביצוע 

אדם  הוא  המבנה  שרידי  את  שמצא 

ופרופסור  שמר  עין  קיבוץ  חבר  זרטל 

חיפה,  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה 

השומרון  צפון  את  שסקר  לאחר 

במסגרת סקרים ארכיאולוגיים לאחר 

מלחמת ששת הימים. כתביו מדברים 

בעד עצמם - "במסגרת הסקר גילינו 

על הכתף המזרחית של הר עיבל אתר 

מוקף בקיר–מתחם, ששטחו כ–14 דונם. 

מן החרסים במקום עלה שהאתר נוסד 

בסוף המאה ה–13 והתקיים כחמישים 

שנה - כרונולוגיה המתאימה לתפיסה 

ה'קלאסית' של חדירת ישראל לכנען. 

ומורכב,  גדול  מבנה  היה  במקום 

שבמרכזו במת–אבן שעלו אליה בכבש 

בתורה.  הציווי  כמו  במדרגות  ולא 

הבמה הוקפה בקיר סובב ולפניה היו 

הבמה  בתוך  מרוצפות.  חצרות  שתי 

ובתוכן  אפר  שכבות  נמצאו  וסביבה 

לקורבן,  שהועלו  חיים  בעלי  עצמות 

מן  צעירים  זכרים  היו  אלה  של  רובם 

'תעסוקטיף' י של  חדשה  וזמה 
יחד עם ועד מתיישבי גוש קטיף: 
תלושי קנייה והנחה לעסקים של 
לעשות  במקום  עזה.  חבל  מגורשי 
קניות או לרכוש שירותים בעסקים 
הרגילים וברשתות הגדולות אפשר 
למגורשים  החגים  לפני  לסייע 
החרבת  לאחר  להשתקם  שמנסים 

בתיהם ושבירת מטה לחמם.
אצלי  קנו  לא  שבחיים  "אנשים 

התלושים  על  הפרסום  "בזכות  באו..." 

עלו  "המכירות  שלי"...  העסק  את  גילו 

משמעותית"... אלה הן מקצת התגובות 

אחרי  קטיף  מגוש  עסקים  בעלי  של 

אחד  אשתקד.  בפסח  התלושים  מבצע 

מתחיל  עסק  עבור  החשובים  הדברים 

הראשונית,  והדחיפה  הפרסום  הוא 

אשר  קטיף  גוש  מפוני  עבור  וחומר  קל 

בעסקים  משקיעים  מהוססים  בצעדים 

חדשים. ארגון תעסוקטיף וועד מתיישבי 

חרתו  אשר  הגופים  שני  קטיף,  גוש 

קהילות  שיקום  משימת  את  דגלם  על 

מבצע  את  יזמו  קטיף,  גוש  ומשפחות 

מכירת  פשוט:  הרעיון  לגוש".  "תלוש 

תלושי קניה בהנחה של 10%, לרכישה 

או  המגורשים  של  ובעסקים  בחנויות 

אנשי  כיום  שמספקים  שירותים  עבור 

מקצוע מגוש קטיף. בעלי עסקים מהגוש 

בניצן, אשקלון,  בנימין,  ביד  ניתן למצוא 

יחולקו  מהתלושים  חלק  ועוד.  נתיבות 

גם למשפחות חלשות בכל הקהילות.

לקראת ראש השנה והחגים הבעל"ט 

או  הגוש  לתושבי  לסייע  המעוניין  כל 

ערך  בעל  קנייה  לעובדיו תלושי  לאפשר 

את  ולרכוש  קשר  ליצור  מוזמן  מוסף, 

התלושים. מי שלא מזדמן לחנויות אלו, 

ותרומתו  המבצע  עבור  לתרום  מוזמן 

ועוד  לעוד  נוסף  סבסוד  תאפשר  זו, 

כאשר  אלו  בימים  נזקקות.  משפחות 

את  להגדיל  בכוחנו  בפתח  חדשה  שנה 

ולתרום  ולסייע  בינינו  ההדדית  הערבות 

עבור חברינו בתחילת דרכם החדשה.

באתר  למצוא  ניתן  נוספים  פרטים 

www.jobkatif.org.il :האינטרנט

או בטלפון 08-9738000 

לתרומות: 1-800-25-25-35
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הצאן, הבקר והעזים, שהתאימו לדיני 

)ראשית  התקופה  בתורה.  הקורבנות 

זיהו  עיבל(  )הר  והמקום  ההתנחלות( 

את האתר בסבירות גבוהה מאוד עם 

ויהושע.  דברים  הנזכר בספרי  המזבח 

כי  לראשונה,  לראות,  אפשר  מכאן 

הראשונה  הברזל  מתקופת  האתרים 

בהר המרכזי השתייכו כמעט בוודאות 

לשבטי ישראל". 

ישראל  בני  את  מצווה  התורה 

להגיע להר עיבל ולבנות מזבח ונחלקו 

התנאים האם זה צריך היה להיעשות 

מכן.  לאחר  או  לארץ  כניסתם  ביום 

רב  אירוע  זה  היה  כי  ספק  אין  אולם 

כחלק  ששימש  חשיבות  ורב  רושם 

מהאירוע החשוב והוא מעמד הברכות 

בהר  מחדש  התורה  וקבלת  והקללות 

גריזים ובהר עיבל. מעמד זה התקיים 

בעל  והיה  ישראל  כל  של  בנוכחותם 

עוצמה מיוחדת. הקורבנות שהוקרבו 

הדם  קשר  על  מעידים  עיבל  בהר 

הוא  הדם  מעמד.  אותו  של  והנצחיות 

שבטבע  החיים  כל  יסוד  הוא  הנפש, 

תוך  חייו  את  מסיים  אדם  ובלעדיו 

בין  ברית  כורתים  כאשר  דקות.  כמה 

של  בדם  מלווה  האירוע  שותפים 

קורבנות או באכילת בשר אשר באים 

לסמל שכל צד נותן את כל כולו לטובת 

הצד השני. דוגמא לכך רואים בכריתת 

הברית של אברהם עם אבימלך בבאר 

שבע, שם הם אוכלים על הזבח. האדם 

האדם  לטובת  כביכול  דמו  את  נותן 

השני, כמו מטבע הלשון: כרתנו בינינו 

'ברית דמים'. 

נולד  אם  )ואפילו  מישראל  אדם  כל 

מהול( חייב בהגיעו לגיל 8 ימים בהטפת 

מעמד  בתום  רבנו  משה  הברית.  דם 

ישראל  בני  זורק את הדם על  סיני  הר 

"ויאמר הנה דם הברית אשר כרת   -

ד' עמכם על כל הדברים האלה". בעל 

אחד  מתחייבים  המתחתנים  ואישה 

והסיבה  דם  מקיזים  לא  שם  אך  לשני, 

אינם  הם  שנישואין  משום  היא  לכך 

ברית מוחלטת ונצחית אלא קשר שיש 

לו התרה - ע"י גירושין. כאשר כורתים 

ברית נצח בין עם ישראל, ארץ ישראל, 

הברכות  של  הגדול  במעמד  והתורה 

והקללות חייב הדם להיזרק על המזבח 

בהר עיבל ע"מ להדק את הקשר הזה 

לנצח. #

לסיורים ברחבי בנימין שומרון ובקעת 

הירדן ניתן לפנות:

02-9975516 בי"ס שדה עפרה
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"השעות הנוספות", על מה שבצעת מעבר 
שפעולות  משום   - מחוייב  שהינך  למה 
אלה מהוות מדד למידת האכפתיות שלך. 
בברייתא בשבת קכ"ז ע"א שנינו: "אלו 
 - בעולם  פירותיהם  אוכל  שאדם  דברים 
הזה וכו': השכמת בית הכנסת..." לא עצם 
מעתה  פשוט.  זה  החכמה.  הוא  התפילה, 
שבפרשת  החריפה  הטרוניה  גם  מובנת 
ה'  ֶאת  ָעַבְדָּת  ֹלא  ֲאֶׁשר  "ַּתַחת  התוכחה: 
סימן  זה  ֵלָבב..."  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה,  ֱאֹלקיָך 
"כמו  רק  ועובד  קוצים"  על  "יושב  שאתה 
יוצא  פועל  היא  שמחה,  בספר!"  שכתוב 
אכפתיות.  של  מדה  של  שייכות,  של 
קי"ט,  )תהילים  מצהיר  ע"ה  המלך  דוד 
זה  מי  את  ארוץ!"  מצוותיך  "דרך  ל"ב(: 
מעניין? ואם יאמר הפקיד למעבידו: רצתי 
העיקר,  מה!  אז  נו,   - לעבודה!  הדרך  כל 
אשר  הוא  ברם,  לעבודה!  בזמן  שתגיע 
על  הרופא  לפני  מתאונן  כשחולה  אמרנו. 
הוא  האם  אותו:  ישאל  לא  הרופא  כאבים, 
הרופא,  אבל  אוכל!  שהוא  בודאי  אוכל. 
ואם  לו תיאבון.  יש  יתעניין: האם  בהחלט 
דוד  מחלה.  של  סימפטום  זהו  תאבון,  אין 
מתכוון לומר: קיימתי את המצוות בריצה, 
בחשק, בתאבון! וכן בהמשך אומר שם דוד: 
"ַחְׁשִּתי, וְֹלא הְִתַמהְָמהְִּתי  ִלְׁשמֹר, ִמְצו ֶֹתיָך" 
)תהילים קי"ט, ס'(. כשרואים מישהו רץ לבית 

סיבות:  שתי  לכך  להיות  יכולות  הכנסת 
האחת הוא מאחר, אבל, בהחלט יתכן שהוא 
דוד  בא  חשק.  ומתוך  התלהבות  מתוך  רץ 
מה  התמהמהתי..."  ולא  "חשתי,  ומצהיר: 
יציאתי  בשל  זה  אין  רץ,  אותי  שרואים 

המאוחרת מן הבית.
בזבחים ס"ב ע"ב מסופר על אחייניו של 
כנראה,  לפניו,  ולמדו  שישבו  טרפון  רבי 
מתוך אדישות )רש"י שם(, ורבי טרפון אומר 
ושמה...  אשה  ויקח  אברהם  "ויוסף  להם: 
יוחני. וכשתקנו אותו: קטורה! הגיב ואמר: 
אתם בני קטורה! מהו פשר אותו דו–שיח 
כי  בגמרא  מסופר  קטורה  בני  על  תמוה? 
מלו ולא פרעו. הם מלו, כי כך כתוב בתורה. 
זה  מסיני.  למשה  הלכה  היא  פריעה  ברם, 
הם  ובעברית:  להם".  שייך  "איננו  כבר 
עבדו "כמו שכתוב בספר". בא רבי טרפון 
ואומר לאחייניו: אתם מזכירים לי את בני 
הברק  היכן  ההתלהבות?  איפה  קטורה! 
התורה  באה  ה"אש"?  איפה  בעיניים? 
שהשמחה  לך,  תדע  ואומרת:  הקדושה 
בלתי  חלק  היא  ובלימוד  המצוות  בקיום 
שהיא  משום  המצווה.  מן  ומהותי  נפרד 
מגלה יותר מכל איזו חשיבות אתה מייחס 
גדולה  מצוה  מסקנה:  ולמצוותיה.  לתורה 
יותר: שמחה גדולה  ועוד  להיות בשמחה! 

להיות במצווה! #

הראשון  העולמי  הציוני  הקונגרס 

התכנס ב–ר"ח אלול בשנת תרנ"ז )1897( 

לפני 110 שנים. הקונגרס כונס בעקבות 

ההתעוררות הלאומית סביב רעיונותיו 

במזרח  בעיקר  הרצל  זאב  בנימין  של 

ליצור תשתית  נועד  הקונגרס  אירופה. 

של  בתוכניותיו  התומכים  את  שתרכז 

הרצל ותהווה בסיס להרחבת התנועה 

תנועה  לעבר  ציון'  מ'חובבי  הציונית 

ציונית–מדינית מאורגנת. בכך הוא הציב 

הפוליטיות  המערכות  לכל  המסד  את 

כונס  הקונגרס  הציונית.  התנועה  של 

באולם "בית הקזינו" המפואר שבבאזל 

 197 בהשתתפות  רושם,  רב  בטקס 

צירים מ–17 מדינות. 

בהחלטות הקונגרס נקבע: "הציונות 

מובטח  מולדת  בית  להקים  שואפת 

בארץ  ישראל  לעם  הכלל  במשפט 

מביא  זו  מטרה  השגת  לשם  ישראל. 

הקונגרס בחשבון אמצעים אלו:

הקונגרס
הציוני הראשון

ידי  על  ישראל  ארץ  של  יישובה   .1

ותעשיה  מלאכה  בעלי  איכרים 

במידה שהיא מכוונת אל המטרה.

2. ארגונה ואיחודה של היהדות כולה 

וכללים  ידי מפעלים מקומיים  על 

מתאימים לפי חוקי הארץ.

היהודי  העצמי  הרגש  חיזוק   .3

וההכרה הלאומית היהודית.

4. עבודות הכנה לשם קבלת הסכמות 

של ממשלות, הנחוצות כדי להשיג 

את מטרת הציונות." #

יחד שבטי ישראל
מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות 

ואירועים, למוסדות חינוך ולארגונים

הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה # ברכץ בית אל

shilo_b@ 017.net.il  ,02-9973875
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כ' אלול

מפרסמת  בישראל  התקשורת  תשס"ב: 

לארץ  כניסתו  את  המתעדות  כתבות 

ובהן  עראפת לאחר חתימת הסכם אוסלו 

במכוניתו  הבריח  המרצחים  רב  כי  נחשף 

מחבלים וכלי נשק.

כ"א אלול

עם  ההסכם  נגד  ההפגנות  תשנ"ג: 

בירושלים  הארץ.  בכל  נמשכות  אש"ף 

למעלה  של  תקדים  חסר  מספר  מפגינים 

ראש  משרד  על  הצרים  איש  מיליון  מרבע 

מפזרת  המשטרה  בוקר  לפנות  הממשלה. 

בכוח את ההמונים.

כ"ב אלול

כפר  מגורשי  של  השני  הדור  תשכ"ז: 

השחרור  במלחמת  מביתם  שגורשו  עציון 

בקיבוץ  היישוב  את  ומחדש  הביתה  שב 

 100 מעל  כיום  מונה  הקיבוץ  עציון.  כפר 

משפחות ומתפרנס מענפי חקלאות שונים 

י"ט - כ"ה אלול
ובהם: תרנגולי הודו, מטעי דובדבנים ועוד. 

והמבקרים  שדה,  ספר  בית  שוכן  בקיבוץ 

קולי  אור  בחזיון  לצפות  יכולים  במקום 

המספר את נפילתו ותקומתו של הקיבוץ.

כ"ג אלול

אדומים  כפר  הישוב  מוקם  תשל"ט: 

כיום מעל  מונה  לירושלים. הישוב  צפונית 

ומתכננן  וחילוניות  דתיות  משפחות   290

להתרחב בעז"ה ל–500 משפחות כ"י.

כ"ד אלול

שבצפון  חיננית  הישוב  מוקם  תשנ"ב: 

השומרון. 

בדרך  ממשיך  ברק  רוה"מ  תשנ"ט: 

על  ימ"ש  ערפאת  עם  וחותם  הנסיגות 

הסכם שארם א–שייח בו מסכמים השניים 

ביו"ש  נוספות  ישראליות  נסיגות  על 

פלסטיניות  מחבלות  מאות  שחרור  ועל 

הכלואות בישראל. #

050-8757289

למכירה
בית פרטי
בבית אל ב'

200 מ"ר + גינה גדולה

נמצאו תפילין

אהד ברט: 052-8903993

זוגות  על  רבות   פעמים  פרסמנו  החולפת  בשנה 

ולצערנו לא  תפילין שנמצאו בתקופת ההתנתקות 

נמצא דורש. 

יימצא  לא  תשס"ח  ר"ה  עד  אם  הלכה  פסק  ע"פ 

בעליהם נעביר את התפילין לגמ"ח מערת המכפלה 

ולגמ"ח מערב בנימין.
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מבט של הנוער

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר 054-6437218 | פקס' 02-5636162
www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

בח' באב יום ההולדת 
ה–53 של אחינו יהונתן 

פולארד כבר 7951 ימים 
בכלא האמריקאי ומצבו 

קשה ביותר עד מתי?!

ציון הלא תשאלי 
לשלום אסיריך

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

כותבים:
ישי הולנדר

אלישע מלאכי
מרדכי גנון

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד מורי

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l

ילדים שלנו

יעקב אסולין | ירושלים

צה"ל - בסיס לקיומנו בארץ ישראל
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לפני בואי לעסוק בסוגיה שלפנינו, 

שלעניות  אמירה  להקדים  ברצוני 

דעתי צריכה להיאמר בצורה הברורה 

ביותר: איני מתיימר להכריע בסוגיות 

שאלות  הינן  השאלות  זה.  מסוג 

במישור  הן  וכבדות,  אינדיווידואליות 

או  כזה  מסגרתי  במישור  והן  האישי 

בהערכה  אשאיר  ההכרעה  את  אחר. 

ומנהיגינו, מתוך הנחה  רבה לרבותינו 

והכרה  עמוקה  בהבנה  צורך  שיש 

למרות  אך  במציאות.  משלי  נרחבת 

האמור לעיל ואולי בעצם דווקא בגלל 

זה אבקש שלא להישאר אדיש ולהאיר 

מספר נקודות חשובות.

לגדלות  ומחנך  דוגל  שלנו  הציבור 

ובכך ייחודנו. כל ילד מגיל בית הספר 

היסודי שותף בפעולות בתנועת הנוער 

ומעשים  אישים  על  ושומע  ולומד 

לקבוע  ומשתדל  לאורם  גדל  גדולים, 

את מסלול חייו עפ"י ערכים נשגבים. 

כזה.  למבט  נידרש  זו  בסוגיה  גם 

הינו  הצבא  ישראל,  מדינת  במדינתנו, 

המפורסמת  האמרה  כמו  העם  צבא 

"עם בונה צבא בונה עם". אנו עדים מזה 

של  בעם  הקיים  לתהליך  רבות  שנים 

ביותר,  הבסיסיים  גם  ערכים,  נטישת 

נודה  אמת  של  ברגע  איומה.  בציניות 

משתנה  בעצימות  זה  מעין  שתהליך 

עובר בכל שדרות החברה הישראלית 

זו  תופעה  ציבור.  אף  על  פוסח  ואינו 

נותנת את סימניה גם בשורות הצבא 

בשלל הדרגות והתפקידים. אסור לנו 

אחריות.  חסרות  להצהרות  להיגרר 

אנו נדרשים להישאר בוגרים כאח גדול 

מורכבים,  ברגעים  מנהיגות  שלוקח 

ולראות את התמונה כהווייתה.

בשנתיים האחרונות שב ועולה נושא השירות בצבא 
לשנות  או  להתנתק  לאומי.  הדתי  הציבור  בשיח 
להמתין  עדיף  או  לתקן  אפשר  האם  מבפנים? 

כצופים מהצד לשינויים שיבואו מאליהם?
יעקב אסולין, תלמיד בישיבת הסדר, סבור שלמרות 
בשורה  בסוגייה,  להכריע  לרבותינו  לתת  שיש 
נקודת  להיות  החייבת  עמדה  ניצבת  התחתונה 
המוצא: הצבא הוא הבסיס לקיומנו בארץ ישראל 

כעם ולכן בשום מצב אסור להתנתק ממנו.

לישראל  הגנה  צבא  הינו  צה"ל 

ובזה רוב עיסוקו. אין אנו מתעלמים 

ואסורות  מפוקפקות  ממשימות 

לסדר  שנדחפות  האיסור  בתכלית 

חלקם  אך  תככים,  שוחרי  ע"י  יומו 

תשתנה  זו  ומציאות  )והיה  קטן 

תידרש חשיבה מחודשת - מציאות 

זו רחוקה!(.

עם המדינה או הצבא לא עושים 

כי  פוגעים  אנו  אין  אחרת  "ברוגז". 

כן  על  ובעתידנו.  בעמנו  בנו,  אם 

התשובה הינה ברורה אנו ממשיכים 

להתגייס.

אבל  ניכוונו  התבגרנו,  נכון, 

את  שוברים  ולא  לומדים  ממשברים 

למנהיגנו  לרבותינו,  נפנה  הכלים. 

כיצד  עצה  נטכס  וביחד  אנו,  ולליבנו 

הבעיה  את  ולשנות  להשתדרג  נצליח 

של  כהדרכתו  מהותי,  שינוי  משורשה 

"החקירה  ישרים  במסילת  הרמח"ל 

לחקור  עצמם  טובים  במעשים  אפילו 

לא  אשר  פניה  איזה  בעניינים  היש 

טובה".

ראיה  מתוך  נכתבים  אלו  דברים 

התבגרות"  ב"תהליך  שאנו  והשקפה 

אידיאליסט  להיות  כיום  האומה.  של 

מובן  שאינו  דבר  זה  אחריות  ולקחת 

כמעט  מסוימים  ובמקומות  מאליו 

אסור. בתהליכים כאלו צריכים להחזיק 

סיטואציה  כל  על  ולהסתכל  מעמד 

כחלק מתהליך. אני סמוך ובטוח שאם 

נשכיל לעשות שינוי מהותי זה, ונקבל 

העומדים  הנושאים  בשלל  החלטות 

על סדר היום הציבורי מתוך ערכי נצח, 

יוטב לנו!

yakov165@walla.com



המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 20 

בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים: איטה רז מאלון, ציפי באואר מאפרת, רונן 

גולדשיין מבית שמש. כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים. שבת שלום! #
נכונה  הפותרים  בין  אלול.  כ'  ב'  יום  עד  לשלוח  יש  השבוע  של  החידות  פתרון  את 

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. 

ילדים שלנו

זהה את המקום
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
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פתרון החידה משבוע שעבר: ישיבת ההסדר 'הר עציון' שבגוש עציון.

לאחר שחרורו של גוש עציון במלחמת ששת הימים, חזרו חלק מבני 
המייסדים, והקימו מחדש - יחד עם מתיישבים חדשים - את יישובי 
עמיטל,  לרב  פנו  הם  הללו,  ההתיישבות  מאמצי  במסגרת  הגוש. 
תשכ"ח  בשנת  המתחדש.  עציון  בגוש  ישיבה  להקים  ממנו  ובקשו 
יהודה  ברחבי  שקמה  הראשונה  הישיבה   - עציון  הר  ישיבת  נוסדה 
ושומרון. ראשיתה של הישיבה בקיבוץ כפר עציון, ולאחר מכן עברה הישיבה לאלון שבות 
הישיבה  בראש  עמדו  הקמתה  מאז  ומכוחה.  הישיבה  בעזרת  והתפתח  שהוקם  יישוב   -
הוכתרו  בו  בתהליך  הוחל  כשנה  לפני  ליכטנשטיין.  אהרון  והרה"ג  עמיטל  יהודה  הרה"ג 
גבעה  על  ניצבת  הישיבה  ישיבה. קריית  כראשי  גיגי שליט"א  ברוך  והרב  יעקב מדן  הרב 
נישאה על אם הדרך הקדומה בין ירושלים עיר הקודש לחברון עיר האבות. בנייני הישיבה 
הניצבים על רקע שמי הרי יהודה, כוללים מבנה בית מדרש מרשים, חדרי כיתות, משרדים, 
חדרי אוכל וספרייה תורנית. ספריית הישיבה היא הגדולה בספריות הישיבתיות בארץ, ובה 
עשרות אלפי ספרי קודש, בהם ספרים נדירים, פרסומים תורניים, ואף אוסף כתרים וחפצי 
ומרווחות,  נוחות  פנימיות  ניצבות  המרכזי  הבניין  סביב  באירופה.  כנסת  מבתי  יודאיקה 

המוקפות בשבילים עטורי פרחים ושטחי נוי.

נשאב  אּוִריאֵל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

סבו  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  תוך  אל 

ומתברר לו שהוא חזר בזמן. הוא פוגש בשוב, 

אדם מסתורי, המספר לו כי הם יוצאים למסע 

וחבל  שומרון  ביהודה,  ההתיישבות  בעקבות 

הם  המערבי,  בכותל  המתחיל  במסעם,  עזה. 

מלחמת ששת  בין  בישובים שהוקמו  עוברים 

הימים למלחמת יום כיפור. הפעם שוב לוקח את 

אּוִריאֵל לראות אתר ארכיאולוגי מוזר שקשור 

בצורה מסתורית למפעל ההתיישבות...  

"ֶרגַע, ַמה ּזֹאת אֹומֶֶרת אֲנַחנּו הֹולְכִים לַאֲָתר 

הֹולְכִים  ֶׁשאֲנַחְנּו  חַָׁשבְִּתי  הַּיֹום?  אְַרכֵיאֹולֹוגִי 

ּדִינֹוזָאּוִרים!"  ֹלא  ֶׁשּלָנּו,  ּבַַּמָּסע  יִּׁשּובִים  לְִראֹות 

יָצְאּו  ּכְֶׁשהֵם  ׁשּוב.  אַחֲַרי  הָלְַך  אּוִריאֵל 

יְִראּו  הֵם  ֶׁשהַּפַעַם  לֹו  ָאַמר  ׁשּוב  ֵמהַַּמעְַרּבֹלֶת 

אֲָתר אְַרכֵיאֹולֹוגִי. אּוִריאֵל חַָׁשב ֶׁשּזֶה ּדָבָר מּוזָר 

ַּמעְַרּבֹלֶת  לְָך  ּכְֶׁשּיֵׁש  וְלִפְּגֹש אְַרכֵיאֹולֹוגִים  לָלֶכֶת 

ּכְבָר  הֶעָבָר, אֲבָל הּוא  לַָקחַת אֹוְתָך אֶל  ֶׁשּיְכֹולָה 

הְִתַרּגֵל ֶׁשאֵצֶל ׁשּוב ּדְבִָרים עֹובְִדים ּבְצּוָרה ְקצָת 

מּוזָָרה. ׁשּוב חִּיֵך אֶת הַחִּיּוְך הָָרגִיל ֶׁשּלֹו. "אֲנַחְנּו 

ֹלא הֹולְכִים לְִראֹות ּדִינֹוזָאּוִרים! יֵׁש ּבָָאֶרץ הְַרּבֶה 

לַחֲׂשֹף,  יְכֹולִים  ֶׁשהָאְַרכֵיאֹולֹוגִים  אֲחִֵרים  ּדְבִָרים 

יְגַּלּו  אֵלָיו  הֹולְכִים  ֶׁשאֲנַחְנּו  הַָּמקֹום  לְיַד  לְֻדגְָמא 

ֶׁשּנִזְּכֶֶרת הֲמֹון  ֶׁשל עִיר ְקדּוָמה  ְׂשִריִדים  ּבֶעִָתיד 

ּפְעִָמים ּבַָּתנָ"ך ּכְאַחַד הְַּמקֹומֹות הַּמְֶרּכָזִּיִים לְעַם 

וְהְִסַּתּכֵל  עָצַר  הַּׁשֹופְִטים."הּוא  ּבְִתקּופַת  יְִׂשָראֵל 

ֶרגֶב  "ּכָל  ִטּפְסּו.  הֵם  ֶׁשעָלֶיהָ  הַיְֻרּקָה  הַּגִבְעָה  אֶל 

הַּקֶֶׁשר  אֶת  לָנּו  ְמגַּלֶה  ּבָָאֶרץ  ֶׁשְּמִריִמים  עָפָר 

אּוִריאֵל  אֶל  הְִסַּתּכֵל  הּוא  אִָּתּה."  ֶׁשּלָנּו  הָעֲִתיק 

ּבְַמּבָט חֲבִֵרי. "אֲבָל אַל ִּתְדאַג. אֲנַחנּו ֹלא הֹולְכִים 

זֹוכֵר  אְַרכֵיאֹולֹוגִּיֹות.  לַחֲפִירֹות  לְהַּגִיעַ  ּבֶאֱמֶת 

אֵיְך ָקָמה עָפְָרה?" אּוִריאֵל זָכַר אֶת הַּסִּפּור ֶׁשל 

הֲָקַמת עָפְָרה, אֵיְך לְאַחַר נְִּסיֹונֹות ַרּבִים ֶׁשּנִכְְׁשלּו 

לַעֲלֹות ּולְהִָקים אֶת הַּיִּׁשּוב הִצְלִיחָה ְקבּוצָה ֶׁשל 

ַמחֲנֵה  ֶׁשל  ּבְַמְסוֶה  הַּיִּׁשּוב  אֶת  לְהִָקים  אֲנִָׁשים 

לְהַּגִיעַ?  ּזֹאת אֹומֶֶרת ֹלא הֹולְכִים  "ַמה  ּפֹועֲלִים. 

אְַרכֵיאֹולֹוגִי  לַאֲָתר  לְהַּגִיעַ  ֶׁשהֹולְכִים  ָאַמְרָּת 

אּוִריאֵל  על  הְִסַּתּכֵל  ׁשּוב  אְַרכֵיאֹולֹוגִי".  אֲָתר 

לַאֲָתר  לְהַּגִיעַ  הֹולְכִים  "אֲנַחְנּו  ִמְסּתֹוִרי.  ּבְַמּבָט 

הָיָה  אּוִריאֵל  ּבֶאֱמֶת."  ֹלא  אֲבָל  אְַרכֵיאֹולֹוגִי, 

הָיָה  ׁשּוב  ּבֶאֱמֶת?",  ֹלא   ' הַּכַּוָנָה  "ַמה  ְמבֻלְּבָל. 

נְִראֶה ּדַי ְמֻׁשעֲָׁשע ֵמהַּבִלְּבּול ֶׁשל אּוִריאֵל. "חַּכֶה 

וְִתְראֶה. ּבֵינְַתיִם בֹּא נְִתַקּדֵם ַמהֵר. נְִראֶה לִי ֶׁשהֵם 

ַמּגִיעִים." "ִמי ַמּגִיעַ?" אּוִריאֵל צָעַק לְׁשּוב, אֲבָל 

הּוא ּכְבָר הְִתַרחֵק ּבְַמעֲלֵה הַּגִבְעָה וְנֶעֱלַם ֵמעֵינָיו.  

המשך בשבוע הבא...
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