
 

סיפורו של מקום

10

"ּוֹמֶׁשה הָיָה ֹרֶעה ֶאת ֹצאן יְִתרֹו ֹחְתנֹו ֹּכהֵן 
כאשר אנו מתבוננים  )שמות ג', א'(.  ִמְדיָן" 
עובדה  מגלים  אנו  האבות  במעשי 

צאן.  רועי  היו  רובם   - מאד  מעניינת 

לוט  רועי  עם  רבים  אברהם  של  הרועים 

הארץ.  את  ביניהם  לחלק  ומחליטים 

ומבקשים  באים  הם  כאשר  יעקב  בני 

"אנשי  על עצמם  גושן מעידים  את ארץ 

אבותינו".  גם  אנחנו  גם  עבדיך  היו  מקנה 
משה  את  מוצאים  אנו  השבוע  בפרשת 

יתרו,  חתנו  צאן  את  רועה  כשהוא  רבנו 

ומגיע  הצאן  את  נוטש  המלך  דוד 

הנביא  ירמיהו  גלית,  כנגד  למלחמה 

שבו  האזור  המדבר,  ר  בסְפָ בענתות  חי 

רועים את הצאן. ועמוס הנביא אף הוא 

מן הנוקדים אשר בתקוע )נוקד= רועה(. 

עשרים וחמישה סיפורים של יוצרים 
דתיים צעירים ומסקרנים, המתמודדים 

במקוריות ובאומץ עם נושאים כמו 
אהבה, זוגיות ומשמעות החוויה הדתית.

?

www.ybook.co.il להזמנות 24 שעות: 7683333�03
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מהדהדים  המדרש  דברי  גיסא  ומאידך 

רועי  ד'  לדוד  "מזמור  בצורה חזקה מאד: 

)תהלים  ירביצני..."  דשא  בנאות  אחסר  לא 
כ"ג( - אמר ר' יוסי בר' חנינא אתה מוצא 

הרועה,  מן  בזויה  אומנות  בעולם  שאין 

ובתרמילו  במקלו  הולך  הוא  ימיו  שכל 

ודוד קרא לקב"ה רועה?! אלא אמר דוד 

רועה  לו  קרא  יעקב  אתבונן",  "מזקנים 

מעודי",  אותי  הרועה  "האלוקים  שנאמר 

)מדרש תהלים  אף אני קורא אותו רועה" 

"שוחר טוב", כ"ג, ב'(. בתרבויות רבות רועה 

הצאן הוא האיש הפשוט, הנבער מדעת, 

עיזים  עדרי  אחרי  מהלך  ימיו  כל  אשר 

עבודה  אנשים,  עם  מפגש  ללא  וכבשים 

ומנוונת  הגוף  את  מתישה  אשר  קשה 

על  מלמדנו  המדרש  אולם  המוח.  את 

של  תפקידו  על  שונה  בהסתכלות  צורך 

של  המיוחד  בנוף  והשתלבותו  הרועה 

ארץ ישראל.

בארץ  במצרים  מתגבש  ישראל  עם 

גושן, הרחק מהמצרים "כי תועבת מצרים 

כל רועי צאן". מצרים היא ארץ אשר בנויה 
על חקלאות המושתתת על שאיבת מים 

ממנו,  המרוחקים  השדות  אל  מהנילוס 

עם הפרדה קפדנית בין אזורי החקלאות 

לבין אזורי המקנה. לכן קיבלו בני ישראל 

במהלך  המרעה.  כארץ  גושן  ארץ  את 

בני  המשיכו  במדבר,  נדודיהם  שנות 

ישראל לעסוק ברעיית צאן והנה כאשר 

הם מגיעים לארץ ישראל הם מגלים ארץ 

הררית עם כמויות גדולות של משקעים 

העם  נדד  שבו  למדבר  מוחלט  בניגוד 

הגשום  לאזור  ובסמיכות  שנה,  ארבעים 

מצויה ארץ דלה בצמחיה ובגשם - הנגב 

ומדבר יהודה.

לאזורי  העם  הפך  ההר  אזור  את 

חקלאות מפותחת לראשונה בתולדותיו, 

את  נוטש  אינו  הוא  במקביל  אולם 

הצאן  רעיית  של  המסורתי  המקצוע 

מעובדים.  הלא  השטחים  ניצול  תוך 

הרועה הוא המנהיג הרחום שמתגלה בו 

מסירות הנפש בשמירתו על העדר. הוא 

כושר  עם  בשילוב  לב  אומץ  לגלות  חייב 

גופני בהתמודדותו עם החיות הטורפות 

המצויות בארץ ישראל - בעבר היו בארץ 

כשדוד  לכן  אריות.  ואפילו  רבים  דובים 

להלחם  אותו  להציב  שאול  את  משכנע 

ת הוא מספר לו: "וַֹּיאֶמר ָּדוִד ֶאל  כנגד גליָ

ָׁשאּול, ֹרֶעה הָיָה ַעְבְּדָך ְלָאִביו ַּבֹּצאן ּוָבא הֲָאִרי 
וְֶאת הַּדֹוב וְנָָׂשא ֶׂשה ֵמהֵָעֶדר: וְיָָצאִתי ַאֲחָריו 
וְהֱֶחזְַקִּתי  ָעַלי  וַּיָָקם  ִמִּפיו  וְהִַּצְלִּתי  וְהִִּכִתיו 
ִּבזְָקנֹו וְהִִּכִתיו וַהֲִמיִּתיו: ּגַם ֶאת הֲָאִרי ּגַם הַֹּדב 
ְּכַאַחד  וְהָיָה הְַּפִלְׁשִּתי הֶָעֵרל הַּזֶה  ַעְבֶּדָך  הִָּכה 
ֵמהֶם ִּכי ֵחֵרף ַמַעְרֹכת ֱאֹלִקים ַחּיִים:" )שמואל 

א', י"ז, ל"ד - ל"ו(.

הרועה מסתובב במדבר במקום מסוכן, 

המדבר",  "שֹוֵסי  מסתובבים  שבו  במרחב 

שבטי הנודדים השודדים כל אדם, ושום 

אדם לא יוכל לעזור לו בזמן מצוקה. עליו 

על  להתגבר  מצוין,  ניווט  חוש  לגלות 

בצורת, צמא ופחד מבדידות קשה. עליו 

בין  העדר  בתוך  שלום  להשכין  לדעת 

הקטנים והגדולים, בין התיישים והעיזים 

אשר עלולים להזיק אחד לשני. המדרש 

את  בתחילה  מוציא  היה  שדוד  מספר 

את  ללחך  שיוכלו  כדי  למרעה  הקטנים 

כדי  הזקנים  את  אחריהם  הרך,  העשב 

לבסוף  ורק  הבינוני  העשב  את  שיאכלו 

החזקות,  השיניים  עם  הצעירים  את 

ללחך את העשב הקשה. "אמר הקב"ה מי 

שהוא יודע לרעות בצאן איש לפי כוחו יבוא 
וירעה בעמי" )שמות רבה ב', ב'(. 

החובה  צאן  רועה  על  מוטלת  בנוסף 

להרחיק את הצאן מהשטחים המעובדים 

על–מנת שלא ייהנו מהגזל. רק רועה אשר 

ניחן בכל התכונות הללו יוכל להנהיג את 

האומה  מנהיגי  לכן  ובצדק.  ביושר  עמו 

היו רועי צאן ולכן יעקב אבינו ודוד המלך 

כפי  רועה   - עולם  של  לרבונו  קוראים 

שאומר המדרש:

"אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, 
מעלהו  כך  ואחר  קטן,  בדבר  שבודקהו  עד 
שבדקן  עולם,  גדולי  שני  לך  הרי  לגדולה. 
הקדוש ברוך הוא בדבר קטן, ונמצאו נאמנים 
נהגם  ולא  בצאן  לדוד  בדק  לגדולה.  והעלן 
לו  אמר  הגזל.  מן  להרחיקם  במדבר,  אלא 
הקדוש ברוך הוא: נמצא אתה נאמן בצאן, בא 
ורעה צאני, שנאמר )תהלים ע“ח, ע“א(: מאחר 
עלות הביאו. וכן במשה הוא אומר: וינהג את 
הצאן אחר המדבר, להוציאן מן הגזל, ולקחו 
הקדוש ברוך הוא לרעות ישראל, שנאמר )שם 
ע“ז, כ“א(: נחית כצאן עמך ביד משה ואהרן" 

)מדרש רבה, שמות, פרשה ב', ג'(.

סיורים בבנימין ושומרון 

עם בי"ס שדה עפרה

לפרטים: 02-9975516 

"היודע לרעות בצאן - יבוא וירעה בעמי"

עבודה בעלת אופי
אידאליסטי וציוני 
לגילאים: 16-25

תחילת עבודה מיידית

לפרטים: 052-5666948

דרושים
עובדים
באזור ירושלים



כללו של דבר המדינה תהיה 'ארץ ישראל'
וסגולת ישראל בטהרתה תשלוט בה,

ואם בתחילתה תהיה לפעמים סובלת מאיזה 
רוחות תסיסיות  יבוא הכל למנוחה על ידי אור 
החיים הבא ממכון נשמת חי העולמם ההולכת 

להחיות את סגולתו על ארץ חמדתו.
)הראי"ה קוק, אגרות הראי"ה, ח"ג עמ' קנ"ח(
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 77 | טבת תשס"ח |  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
16:26  16:12  16:24  16:12  16:22  16:08 כניסת שבת 
17:27  17:22  17:25  17:22  17:25  17:23 צאת השבת 

מדרש בפרשת "ויחי" אומר שזו פרשה ה
סתומה, משום שיעקב ביקש לגלות את 
הקץ ונסתם ממנו. אולם את כל הדרך 
הדריך  הוא  לבניו.  גילה  כן  יעקב  לקץ,  עד 
כדי  התוכנית  ומהי  לעשות  עליהם  מה  אותם 
כאשר  ויחי,  בפרשת  ישראל.  עם  את  לבנות 
שני  בלויית  אליו  בא  שיוסף  ליעקב  נאמר 
וַּיֵֶׁשב  יְִׂשָרֵאל,  "וַּיְִתַחּזֵק  התורה  אומרת  בניו, 
יעקב  מספר  ב(.  מ"ח  )בראשית  ַעל־הִַּמָּטה" 
ליוסף בציוויו האחרון טרם פטירתו מן העולם, 
אותו  ובירך  כנען  בארץ  אליו  נראה  שהקב"ה 
ּונְַתִּתיָך  וְהְִרִּביִתָך  ַמְפְרָך  ִי  ְנ הִנ ֵאַלי  "וַּיֹאֶמר 
ְלזְַרֲעָך  הַּזֹאת  ֶאת־הָָאֶרץ  ַָתִּתי  וְנ ַעִּמים  ִלְקהַל 
מכאן  לומדים  ד(.  )שם,  עֹולָם"  ֲאֻחּזַת  ַאֲחֶריָך 
יסוד חשוב ביותר. יעקב הדריך את יוסף מהו 
סדר החיים וההתנהלות של עם ישראל לאורך 
הדורות עד הקץ: ראשית כל יש לפרות ולרבות 
ולבנות את עם ישראל, ולאחר מכן, כאשר יש 
הזאת".  הארץ  את  "ונתתי  אזי  ורב,  גדול  עם 
אחרי שיש עם יש ארץ. כך הוא סדר הדברים. 

ומהיכן למד יעקב את הסדר הזה?
י"א( שם הקב"ה  ל"ה,  )פרק  וישלח  בפרשת 
נרָאה אל יעקב ואומר לו "ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקהַל 
ּגֹויִם יִהְיֶה ִמֶּמּךָ", ורק לאחר מכן, בפסוק הבא, 
ממשיך הקב"ה ואומר לו: "וְֶאת־הָָאֶרץ, ֲאֶׁשר 
ּוְלזְַרֲעָך  ֶאְּתנֶּנָה  ְלָך  ּוְליְִצָחק  ְלַאְבָרהָם  נַָתִּתי 
רואים  אנו  כלומר,  ֶאת־הָָאֶרץ".  ֶאֵּתן  ַאֲחֶריָך 
סדר  את  מהקב"ה  מפורשות  שמע  שיעקב 
הדברים, כיצד יש להתנהג: קודם כל לפרות 
ולרבות ורק אחר כך לפעול למען ארץ ישראל. 

ד"ר אלי שוסהיים - יו"ר אגודת "אפרת" לעידוד הילודה בעם היהודי

בניין העם והארץ
גם  לראות  ניתן  הללו,  הדברים  את  למעשה, 
אצל אברהם ויצחק. בפרשת לך לך )פרק י"ז, 
אְֹתָך  "וְהְִפֵרִתי  לאברהם  מבטיח  הקב"ה  ו'( 
ִּבְמאֹד ְמאֹד", ורק שני פסוקים לאחר מכן באה 
ַָתִּתי ְלָך ּוְלזְַרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ  ההבטחה "וְנ
ְמגֶֻריָך ֵאת ּכָל־ֶאֶרץ ְּכנַַען ַלֲאֻחּזַת עֹוָלם". ואצל 
יצחק, בפרשת תולדות )פרק כ"ח, ג'(, כאשר 
את  מוצאים  אנו  שוב  יעקב,  את  מברך  הוא 
אותו הסדר. ראשית הוא מברך אותו שהקב"ה 
וְהָיִיָת  וְיְַרֶּבָך  וְיְַפְרָך  אְֹתָך  יְָבֵרְך  ַׁשַּדי  "וְֵאל 
מובטחת  הבא  בפסוק  ורק  ַעִּמים:",  ִלְקהַל 
ֲאֶׁשר־נַָתן  ְמגֶֻריָך  ֶאת־ֶאֶרץ  "…ְלִרְׁשְּתָך  הארץ 

ֱאֹלִקים ְלַאְבָרהָם".
האבות,  כל  אצל  השני  כחוט  רואים  אנו 
שקודם הם מצווים לפרות ולרבות, ורק לאחר 
הסדר  ואת  ישראל.  ארץ  על  הציווי  בא  מכן 
לדורי  להתנהל  צריך  ישראל  עם  שכך  הזה, 
דורות - מבקש יעקב בפרשתנו להעביר לבנו 
ודרך  זה  ציווי  ומנשה.  אפרים  ולנכדיו  יוסף 
עד  ואי"ה  אנו  ימינו  עד  זו תֵקפים  התנהלות 
בוא גואל צדק. לצערנו הרב, חיים אנו בדור 
שבו מכחידים מאות ילדים בכל שבוע ואלפים 
בכל חודש, בעודם במעי אמם. עוקרים מהם 
את הזכות לחיים. אנו נמצאים בארץ ישראל, 
החובה  עלינו  שמוטלת  לדעת  עלינו  אבל 
לפעול למען שלמותו וגודלו של עם ישראל 
ארץ  של  ושלמותה  גודלה  למען  ולפעול 
ישראל. וכל עוד שכל כך הרבה עוברים אינם 
זוכים לחיים, אין ספק שאנו לא מקיימים את 

ציווי האבות ואת ההדרכה שקיבלנו. #



חדשות ישע
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למעלה מאלף יהודים עלו ובאו בליל עשרה 

לאריאל  הסמוך  כיפל–חארס  לכפר  בטבת 

מקום  המקראית,  חרס"  "תמנת  הוא  בשומרון 

ונון  בן–יפונה  כלב  בן–נון,  יהושע  של  קבורתם 

'שלושים'  במלאות  יוחד  האירוע  יהושע.  אבי 

לזכרו של הקדוש עידו זולדן הי"ד. 

לפני  כבר  החל  חרס  לתמנת  העלייה  מנהג 

יום  זה,  ביום  ולהתפלל  לעלות  שנים:  כמה 

הצדיקים  לכל  גם  המוקדש   - הכללי  הקדיש 

ציונו  על  פטירתם,  יום  ידוע  שלא  והקדושים 

ידוע.  אינו  הסתלקותו  שיום  בן–יפונה  כלב  של 

אנשי אגודת 'שכם אחד' שהגיעו יחד עם כוחות 

הצבא להיערכות מקדימה בציוני הצדיקים נחרדו 

ידי  על  הקדושים  המקומות  חילול  את  לגלות 

פורעים מערביי הכפר: ערימות אשפה, גללי אדם 

ובהמה, וסיסמאות נאצה בגנות היהודים - מראות 

מענה  ללא  המארגנים  הגעת  עד  שנותרו  קשים 

והשלטון.  הביטחון  מערכות  מצד  וברור  הולם 

ארוש  שלום  הרב  היו  באירוע,  המשתתפים  בין 

והמקובל  חסד'  של  'חוט  מוסדות  ראש  שליט"א 

חסידי  מירושלים.  שליט"א  שושן  בן–  ישועה 

ברסלב הרבים שעלו ובאו בהמוניהם ציינו בלילה 

מיוחד זה בתפילות ומחיאות כף את הילולת ר' נתן 

מברסלב תלמידו וממשיכו של רבי נחמן מברסלב, 

תפילת עשרה בטבת בקבר יהושע וכ�ל�ב

שעבר  השבוע  בסוף  התכנסה  יש"ע  מליאת 

היווסדה,  מאז  השלישי  לכינוסה  עפרה  במדרשת 

לפני חודשים, לדון בנושאים שעל הפרק ובהערכת 

מצב לגבי ההתיישבות והמציאות במדינת ישראל. 

מרתקת  פתיחה  הרצאת  שמעו  החברים   

משה  במילואים  רא"ל  לשעבר,  הרמטכ"ל  מפי 

של  המדינית  המציאות  על  שדיבר  יעלון  )בוגי( 

שתי  פיתרון  כי  וקבע  הפלסטינים  מול  ישראל  

המדינות לשני עמים בארץ ישראל אינו רלוונטי 

היהודית:  המדינה  על  קיומי  איום  להוות  ועלול 

קיימא  בת  פלסטינית  לישות  סיכוי  רואה  "איני 

או  מדינית  וליציבות  בטחונית,  לרגיעה  שתביא 

על  ולביטחון  האזור  לייצוב  סיכוי  אין  כלכלית, 

לירדן. הם  בסיס פיתרון שתי המדינות מערבית 

תל  פלשתין.  כל  ישראל  ארץ  כל  על  מדברים 

אביב היא היאחזות, ואנחנו למעשה הגענו למצב 

מסוכנת  א-סימטריה  בו  שיש  מסוכן  אסטרטגי 

למדינת ישראל - לערבים מותר לחיות בכל מקום 

יכולים  ברקפת,  בקציר,  בשכם,  ישראל:  בארץ 

לרכוש אדמות קק"ל, אבל ליהודים לא. להם אין 

זכות לחיות כאן בכל מקום". יעלון הוסיף כי יש 

שחיקה באמונה בדרך הציונות ובצדקתה, ובצורך 

של בית לאומי יהודי: " יש פה דור שגדל על כך 

שהכל מובן מאליו. ואם שום דבר לא מחבר אותך 

בשרשרת  יהודי  שאתה  מבין  לא  ואתה  לכאן, 

הדורות, אז אתה גם לא מבין למה להתגייס אם 

בחו"ל,  ולא  כאן  לגור  למה  להשתמט,  אפשר 

מגדלים  אנחנו  החינוך  במערכת  וכשמתעלמים 

לא  מהם  אחוז  שחמישים  בני–נוער  מים,  גידולי 

ביקרו בירושלים טרם גיוסם בצה"ל".

את  שירטט  דיין  דני  יש"ע,  מועצת  יו"ר 

מאז  יש"ע  הנהלת  נקטה  שבהם  המהלכים 

הרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון 
בכינוס מליאת יש"ע השלישי

סוגיית  עם  ההתמודדות  ובתוכם  היבחרה, 

המאחזים ובלימת מתווה ועידת אנאפוליס.

לדבריו, פעולותיה של המועצה ובהם קמפיין 

נרחב ואגרסיבי באוטובוסים באמצעי התקשורת 

ההסברה  ובעיקר  ההסכם,  נגד  ובאינטרנט 

בעבודת רגליים רחבה בקרב חברי הכנסת נשאה 

פירות וכפי שכתב בסוף השבוע שעבר העיתונאי 

בשקט,  בשקט  ראשון':  'מקור  בעיתון  סגל  חגי 

מאחורי הקלעים תקעה מועצת יש"ע מקל ארוך 

בגלגלי ועידת אנאפוליס". 

דיין סיפר לחברי המליאה על הימים הראשונים 

לאחר שהוחלט לצאת נגד המהלך: "שכשהתחלנו 

ולהסביר  הכנסת,  חברי  עשרות  בין  להסתובב 

אנאפוליס  במתווה  הטמונות  הסכנות  על  להם 

מה  על  מושג  אין  פשוט  שלחכ"ים  לנו  התברר 

מדובר. אנחנו היינו הראשונים ובאותם ימים גם 

היחידים, שהתחילו לעבוד נגד ועידת אנאפוליס 

מקום  נקבע  בטרם  כך,  נקראה  שהיא  לפני  עוד 

כינוס הועידה" – אמר יו"ר מועצת יש"ע. 

לגיבוש  באופנים  החברים  דנו  הערב  בהמשך 

ישראל,  במדינת  בציבור  הערכית  התודעה  שינוי 

כתשובה רחבת היקף לנושאים הנמצאים על סדר 

היום הציבורי אבל האג'נדה השלטת בהם ובשיח 

הצביעו  הכינוס  במהלך  משמאל.  נושבת  הכללי 

החברים בעד צירופם של ראשי המועצות האזוריות 

והמקומיות שנבחרו לאחרונה לתפקידיהם כחברי 

ראשי  של  כהונתם  המשך  ועל  המניין,  מן  מליאה 

נבחר  בנוסף  מליאה.  כחברי  הפורשים,  המועצות 

פנחס  היוצא,  בנימין  האזורית  המועצה  ראש 

לאחר  תפקידו  את  לאחרונה  שסיים  ולרשטיין, 

ובניה  עשייה  הנהגה,  שנות  ושמונה  כעשרים 

בהתיישבות למנכ"ל מועצת יש"ע. #

)עוד על רבי נתן - במדור "חיבת הארץ"(. וחְברו 

לאומית,  הדתית  האוכלוסייה  גווני  מכל  לרבים 

במעמד  הארץ  חלקי  מכל  והמסורתית  החרדית 

שתיקן  לשבח"  "עלינו  ואמירת  תפילה  של  גדול 

בני–ישראל  בכניסת  בן–נון  יהושע  המסורת  עפ"י 

הרחמים  בעל  לפני  ותחנונים  ובתפילה  לארץ 

רעה  מחשבה  כל  ארצו  ומעל  עמו  מעל  שיבטל 

הדתית  המועצה  ובהם  המארגנים,  זדון.  ותכניות 

'שוכני  וועד  אחד'  'שכם  'אגודת  אנשי  שומרון, 

של  הפעולה  שיתוף  את  לטובה  ציינו  שומרון' 

כוחות החטיבה המרחבית "אפרים" על מפקדיהם 

וחייליהם שעשו את כל הנדרש בהיבט הביטחוני 

ההיערכות  ואת  התפילות,  של  לקיומן  והכללי 

דפי  ניקיון,  הגעה,  דרכי  להסדרת  המקדימה 

תפילות ו"הכנסת אורחים" מרשימה. 

כי  שלנו"  ל"ישע  אמרו  אחד'  'שכם  אנשי 

"הקריאה היא לכל הציבור ביש"ע וברחבי הארץ 

הקדושים  המקומות  למען  דרך  בכל  לפעול 

היהודים  הגעת  את  מנת  לאפשר  על  בשומרון 

מכך,  יותר  והרבה  וקבוע  בטוח  חופשי  באופן 

לחדש את האחיזה היהודית בקבר יוסף הצדיק 

למקום  המלאה  לשיבתנו  ראשוני  צעד  מתוך 

מאיתנו  נגזלה  אשר  הצדיק  יוסף  של  נחלתו 

והושמה לשמה וחרפה". #
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דו"ח ועד מתיישבי גוש 
קטיף שהתפרסם השבוע 

קובע כי - 28 חודשים 
אחרי העקירה, מצבם של 
המגורשים הולך ומחמיר. 
"אם ניתן לתאר את אופן 

ביצוע העקירה בD–9, אזי 
לצערנו מלאכת השיקום 

מתבצעת במריצה 
ומתאפיינת בסחבת 

בירוקרטית גדולה 
ומיותרת" - קובע הדו"ח.
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ועד מתיישבי גוש קטיף פירסם השבוע 

דו"ח נוסף על מצב המגורשים. 28 חודשים 

יותר  העקירה,  תוכנית  בוצעה  מאז  חלפו 

ישראלים,  ל–9000  קרוב  בהן  משנתיים 

עם  להתמודד  נאלצים  קטיף,  גוש  עקורי 

תחומי  בכל  הממשלה  של  ידה  אוזלת 

הגירוש  תוצאות  לאלו  ובנוסף  החיים, 

שמכות יום אחר יום ולא נותנות לשכוח - 

וביישובי עוטף  יום בשדרות  קסאמים מדי 

עזה, מיגון בתים, סקרים על רצון חלק גדול 

יכולים,  היו  לו  לעזוב  שם  התושבים  של 

מבצע  על  הדיבורים  בעזה,  החמאסטן 

כך  על  המלמדים  עזה  בחבל  נרחב  צבאי 

שהכל היה לחינם. בלי שום היגיון, בלי שום 

התבוננות  שום  בלי  ארוך,  לטווח  חשיבה 

בלי הבנת המציאות  לעתיד,  ולימוד  בעבר 

שבה אנו חיים כאן, במזרח התיכון.

ממחברות  אחת  את  השבוע  שאלנו 

המתיישבים,  מוועד  כהן  חמוטל  הדו"ח, 

לעומת  שינוי  החדש  במסמך  יש  האם 

הכל  "לצערי  בעבר.  שלהם  פירסומים 

"ישבנו   - ענתה  היא   - דבר"  אותו  כמעט 

ניסינו  והשוונו,  נתונים  ואספנו  ועברנו 

קטן  שינוי  תזוזה,  זאת  בכל  שיש  לראות 

שילמד על מגמה, או כיוון חדש בהתנהלות 

בדו"ח  אבל   - השלטון  ורשויות  הממשלה 

אין  שמו,  מתמשכת'  'כשהדרך  החדש, 

כמעט חדש". כך גם נכתב בהקדמה לדו"ח: 

תמונת  חוברת  הוצאנו  שנה  כחצי  "לפני 

מצב - "שנתיים ללא בית", לצערנו, למעט 

נגענו  ולא  כמעט  מעטים,  נוסח  שינויי 

בדו"ח הקודם. עובדה זו מעידה על אוזלת 

לעקורי  הנוגע  בכל  מיותרת  וסחבת  יד 

מהמסמך:  העולים  ולנתונים  קטיף".  גוש 

בגוש  שהתגוררו  משפחות   1667 מתוך 

יחדיו  מתגוררות  הגירוש,  לפני  קטיף 

משפחות  כ–1405  הזמניים  באתרים 

העקורות.  המשפחות  מכלל  כ–85%   -

חלק לא מבוטל מן המשפחות הגרות כיום 

בעתיד  להצטרף  מתכנן  מקהילתן,  בנפרד 

כיום  הקבע.  במקום  הקהילתית  למסגרת 

אתרים  כעשרים  פני  על  פזורות  הקהילות 

קראוונים  אתרי  מהם  גדול  חלק   - שונים 

שיועדו בתחילה לשנתיים עד ארבע שנים, 

ובמציאות מתברר כי הם ישמשו לתקופה 

של בין שש לשמונה שנים לפחות, דבר זה 

בתעסוקה,  בתשתיות,  קשות  בעיות  יוצר 

בקשיים  ואפילו  ציבור  במבני  בחוסר 

ילדים  מרובת  משפחה  של  מינימליים 

לארח את כל בניה לשבת משפחתית בבית 

ההורים.

הקבע  יישובי  וחמישה  עשרים  מתוך 

מגורים  בתי  בניית  התחילה  למגורשים 

)כ–74 משפחות בלבד(,  רק בשתי נקודות 

בלבד.  בתשעה  החלה  תשתית  ועבודת 

עם  דיבר  שלא  מי  לגבי  הדמגוגיות  הטענות 

מנהלת סל"ע מתמסמסות למול הנתונים - גם 

חודשים  מראש,  לגביהם  שסוכם  בפרויקטים 

עבודת  החלה  טרם  העקירה,  לפני  רבים 

תשתית - למרות שיש תב"ע מאושרת. 

כשהדרך מתמשכת

בפרק התעסוקה קובע הדו"ח כי קרוב 

מתוך  מובטלים.  עודם  מהמפונים  לרבע 

של  בתהליך  נמצאים   505 המובטלים  כלל 

חיפוש עבודה, ו–317 מהמגורשים נמצאים 

נואשו  אבל  הפוטנציאלי  העבודה  בכוח 

או   ,50 מעל  גילם,  בשל  עבודה  ממציאת 

בשל הכשרתם המקצועית. בעלי העסקים 

ולא  אבטלה  דמי  קיבלו  שלא  העצמאיים 

דמי הסתגלות נמצאים במצב כלכלי קשה 

שתוקף  השכירים  גם  ובעקבותיהם  מאוד, 

נגמר.  והאבטלה  ההסתגלות  דמי  קבלת 

שבו  חקלאיים  לא  עסקים   180 מתוך 

לעבודה כ–80 עסקים בלבד, שרבים מהם 

עומדים לפני קריסה כלכלית בשל אוזלת 

האבטלה  אחוז  בגלל  המדינה.  של  יד 

משתמשות  רבות  משפחות  הגבוה 

בכספי הפיצויים לקיום היומיומי במקום 

לשמור אותו לבניית ביתם.

גם החקלאים נמצאים במציאות קשה. 

רק חמישים חקלאים )מתוך כארבע מאות 

רק  אדמות.  קיבלו  חקלאיים(  משקים 

חלק קטן חזרו לפעול ברמת גידול של ממש. 

מענה  לתת  מסוגל  לא  החקלאות  משרד 

לבעיות בתחום החקלאי, מרבית החקלאים 

המגורשים איבדו כבר שלוש עונות חקלאיות, 

שהביאו לאובדן שנות הכנסה, אובדן מוניטין 

בלבד,  זו  לא  ובחו"ל.  בארץ  שווקים  ואובדן 

ומצבם  גילם  בשל  מהחקלאים,  שחלק  אלא 

לשוב  מסוגל  אינו  הגירוש,  בעקבות  הנפשי 

או  פרישה  לגמול  זכאי  ואינו  העבודה  לשוק 

פנסיה כלשהי. כל אלו מביאים להתמודדות 

כלכלים  לקשיים  נפשיים,  לחצים  עם 

מפירוק  הכפויה,  מהאבטלה  הנובעים 

לנהל  והקושי  החברים  ומאיבוד  הקהילה 

הזו  המציאות  תקינים.  משפחה  חיי 

משפיעה על כל תחומי החיים ומשפיעה 

על  הנוער,  של  מצבו  על  השאר  בין 

החברה  חיי  ועל  הלימודית,  היציבות 

שלהם. המציאות הכלכלית הקשה הביאה 

לקבל  נאלצות  מהמשפחות  שחלק  לכך 

סיוע מגופי הרווחה. 

יש"ע  ובמועצת  המתיישבים  בוועד 

הכלים  כל  להתעורר.  לממשלה  קוראים 

מישהו  אבל  מוכנים  כבר  המתיישבים  מצד 

מלמעלה מערים קשיים בירוקרטיים במקום 

ליצור מסלול עוקף כדי לפתור אותם עבור מי 

ששילמו בביתם ובמציאות חייהם את מחיר 

חשוב  מכך  פחות  לא  אבל  הנורא,  הגירוש 

גם להדגיש את החיוב בקרב קהילות הגוש. 

מ– למעלה  האמורה,  המציאות  למרות 

85% מהמתיישבים נשארו לגור במסגרת 

בערכים  להמשיך  במטרה  קהילתית 

וגם כיום  ובאידיאלים ובערבות ההדדית 

ישנה תמיכה ודאגה לכלל הקהילה בקרב 

קמים  ותורה  חינוך  מוסדות  העקורים. 

ביישובים החדשים, ורשת פעילות בלתי 

בשלל  ועשייה  ולנוער  לילדים  פורמלית 

פעילויות התנדבותיות. #
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בי נתן נולד לאביו רבי נפתלי הרץ בט"ו ר

נמירוב  בעיירה   )1780( תק"ם  בשבט 

ניכרה  בילדותו  כבר  שבאוקראינה. 

לקיים  ופשטות,  בתמימות  והליכתו  צדיקותו 

התכלית שלשמה הגיע לזה העולם. הוא התמיד 

בלימודו וכאשר בחן המלמד את הנערים, לעמוד 

על מידת בקיאותם, לא ביקש נתן הצעיר להראות 

את בקיאותו, אלא השיב על שנשאל בפשטות. 

הוא  הלמדנים.  בדרך  נתן  רבי  הלך  בגר,  כאשר 

הכינוי  בו  שדבק  עד  ולילה,  יומם  בתורה  הגה 

רבי  לקחו   ,12 בן  ובהיותו  מנמירוב",  "העילוי 

דוד צבי )שכונה ´רבי דוד צבי הגדול´( אוירבך 

לחתן לבתו. רבי דוד צבי אוירבך, חמיו של רבי 

מאהליב,  גדולות:  ערים  כמה  רבן של  היה  נתן, 

קרמניץ, שריגרד וכל עיירות המחוז שלהן. שמו 

שמראה  כפי  היהודי,  בעולם  בהערצה  נישא 

כינויו - "הגדול", ושמו היה ידוע ומפורסם.

הן אביו של רבי נתן והן חמיו, היו מתנגדים 

את  למנוע  התאמצו  הם  החסידים.  לעדת 

לחסן  ולפחות  במקומם,  החסידית  ההשפעה 

נתן  רבי  המזיקה".  מ"ההשפעה  ביתם  בני  את 

התנגדות  לחסידות  המתנגדת  זו,  באווירה  גדל 

חריפה. הוא הגביר את לימודו בבית חמיו, שקד 

על לימוד התורה, וגרם נחת רוח מרובה לחמיו 

תקווה  מתוך  ברבנות,  לכהן  לו  שהציע  הגאון, 

שלאחר פטירתו, יירש חתנו את מקומו. שנתיים 

סופר  וכך  חמיו,  שולחן  על  סמוך  נתן  רבי  היה 

התקרבותו  תחילת  על  ברסלב  חסידות  בכתבי 

אברכי  "בין  זו:  בתקופה  החסידות  לעולם 

נמירוב, אליה שב רבי נתן, היו אף כאלה שטעמו 

את טעם החסידות. ובשיחותיהם בבית המדרש, 

אברכים,  אותם  בין  מעטים  לא  ויכוחים  פרצו 

שרבי  לחסידות,  המתנגדים  האברכים  לבין 

לרבי  סיפרו  הם  שבהם.  מהבולטים  היה  נתן 

נתן אותות ומופתים מרבותיהם ואת עבודת ה' 

ליבו  הטה  לא  נתן  רבי  אולם  שלהם,  העצומה 

אמר  'עבודה?'  יד:  במחי  וביטלם  לסיפוריהם 

להם רבי נתן, 'עבודה אמיתית ראיתי אצל חמי, 

שארבעים שנה לא ישן על מיטה, ויומם ולילה 

הגה בתורת ה'. וכי אתם יודעים עבודה מהי...?' 

עמו  לשוחח  שהחלו  עד  הוויכוחים,  נמשכו  כך 

מעניין שמחה וחיּות בעבודת ה'. כאן היתה ידם 

על העליונה. לבו של האברך הלמדן הגדול, רבי 

נתן, ספוג היה בכאב משום כך בדיוק. חש היה 

שחסר הוא את החיות, את השמחה בעבודת ה'. 

ומשכך, לא ארכו הימים והחלו הדברים להכנס 

לליבו. ותוך זמן קצר הפך רבי נתן לחסיד".

בין האדמו"רים אליהם נסע רבי נתן, בחפשו 

אחר הדרך האמיתית בעבודת ה', היו גם גדולי 

רבי  הקדוש  הרב  אצל  ביקר  הוא  דור.  אותו 

אותה  מהי  להבין  החל  שם  מאניפולי,  זושא 

הוא  החסידים.  מדברים  עליה  "התחדשות" 

רבי  ישראל,  של  סניגורם  של  בצילו  הסתופף 

בזרועות  שקיבלו  מברדיטשוב,  יצחק  לוי 

רבי  גילה  שם  שלי",  "נתן'לה  וכינהו  פתוחות 

רבי נתן 
מברסלב 

ארץ ישראל 
מקור החיים

שהייתה  כמותה  שאין  ישראל  אהבת  את  נתן 

אצל הרב מברדיטשוב. הוא הסתופף גם בצילם 

של רבי ברוך ממז'בוז', רבי גדליה מליניץ, רבי 

אברהם חיים מחמלניק, רבי שלום מפראביטש 

אחרים,  וצדיקים  המלאך(  אברהם  רבי  )בנו של 

כולם  אצל  במינה.  מיוחדת  בחיבה  שקיבלוהו 

כל  של  המיוחדת  מדרכו  מקבל  מה,  זמן  שהה 

אחד מהם, אולם עדיין הרגיש כי יש עוד משהו 

שנסתר וחסר לו. בינתיים, בשנת תקס"ב, נכנס 

רבי נחמן לגור בברסלב, הסמוכה מאוד לנמירוב, 

נתן  רבי  שמעו  כאשר  נתן.  רבי  מגורי  מקום 

שהשתקע  החדש  הרב  על  נפתלי,  רבי  וחבירו 

בעיירה הסמוכה, והבינו כי הוא אינו מדבר כלל 

מגשמיות, כי אם מרוחניות בלבד, חשבו בליבם 

"הלא זאת אנו מחפשים!" והחליטו לנסוע אליו. 

לאחר שיחה ארוכה בה ביאר להם רבי נחמן על 

אמר  לצדיק,  התלמיד  בין  ההתקשרות  עוצמת 

לי  שהזמין  יתברך,  לה'  אני  "מודה  נחמן:  רבי 

אברך אחד שמקווה אני שעל ידו לא תאבד אף 

מילה משיחותי". רבי נתן נעשה תלמידו המובהק 

וכתב את תורתו מפיו. לאחר פטירת רבי נחמן 

והמוסמך  התלמידים  בכיר  נתן,  רבי  נחשב 

הוא  נחמן,  רבי  של  דרכו  לממשיך  שבהם, 

 הדפיס את ספריו וחידש את ההתכנסות באומן.

על פי מצוותו של רבי נחמן מברסלב כתב רבי 

ביאור  הלכות"  "ליקוטי  הגדול  חיבורו  את  נתן 

שולחן  חלקי  ארבעה  על  נחמן  רבי  דרך  פי  על 

הנוהגים  'דברים  בהלכות  כתב  וכך  ערוך. 

שמיני  עד  נוראים  ימים  בחינת  על  בסעודה' 

הללו  הקדושים  בימים  עבודתנו  כל   " עצרת: 

בר"ה ויוה"כ וסוכות וד' מינים עד שמיני עצרת 

כדי  ישראל  ארץ  קדושת  לגלות  כדי  הוא  הכול 

שעיקר  נמצא  ישראל...  לארץ  לבוא  שנזכה 

המלחמה  ניצחון  ועיקר  הישראלי  איש  קדושת 

לבוא  הוא  העיקר  העולם  בזה  לנצח  שצריכין 

לא"י כי קדושת ארץ ישראל מתגלה בר"ה. כל 

שכן בשבח ארץ ישראל. תמיד עיני ה' אלוקיך 

בה מראשית שנה עד אחרית שנה שמשם עיקר 

קדושת ארץ ישראל..."

)1822(, בעיצומה של מלחמת  בשנת תקפ"ב 

טורקיה–יוון, יצא רבי נתן בדרכו לארץ ישראל. 

האניה שיצאה  על  ניסן, עלה  כ"ח  וביום שישי, 

לאיסטנבול,  מאודסה  שלאחריו  ראשון  ביום 

תזריע  פרשת  שבת  התקדש  בליל  הגיע  אליה 

מהאניה  נתן  רבי  ירד  ראשון  ביום  ומצורע. 

לחוף איסטנבול ומשם יצא לאלכסנדריה, לצור 

שבלבנון ולצידון, שבה השתטח רבי נתן על קבר 

זבולון בן יעקב - ומשם, בחמורים, לארץ ישראל. 

משקלוב,  ישראל  רבי  עם  נתן  רבי  נפגש  בארץ 

מסקאליע,  הרב  ועם  הפרושים,  קהילת  מנהיג 

מנהיג קהילת החסידים בצפת. למעלה מחודש 

שהה רבי נתן בארץ ישראל. הוא סיים את מסעו 

בחיפה, כחודשיים לפני ראש השנה, וממנה יצא 

כסלו.  חודש  באמצע  הגיע  אליו  לביתו,  חזרה 

"חיי  הבאים:  הספרים  את  עוד  כתב  נתן  רבי 
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מוהר"ן" ו"שבחי הר"ן" ובהם סיפור חיי רבי 

נחמן, "ליקוטי עצות" - עצות מעשיות מספר 

שיחות   - הר"ן"  "שיחות  מוהר"ן,  ליקוטי 

שאמר רבי נחמן. ועוד ספרים רבים.

בספרו 'ליקוטי תפילות' כתב מספר רב של 

תפילות בהן הביע תחינה ובקשה לעלות לארץ 

ישראל: "אל אמונה, עזרנו ברחמיך העצומים 

וזכנו  כראוי.  באמת  שלימה  לאמונה  שנזכה 

מקור  קדושתנו,  מקום  ישראל  לארץ  לבוא 

האמונה והתפילה והנסים, מקור החיים, מקור 

מקום  שבשמיים  לאביהם  ישראל  התקרבות 

 קדושתנו ותפארתנו מקום חיינו ואורך ימינו".

תר"ה  בשנת  בטבת  בעשרה  נפטר  נתן  רבי 

)1844( ואת מקומו מילא רבי נחמן מטולטשין, 

"זה  פטירתו:  לפני  פעמים  מספר  אמר  עליו 

נחמן  רבי   - המים  דליי  את  עבורי  שנשא 

מטולטשין - הוא ינהיג את העדה". #



מבט מהשטח

6

גבעות שילה, באוויר צלול ובאווירה ב
מיוחדת, שוכנת חוות "יישוב 

הדעת". החווה הוקמה בידי נתי רום 
והרב מיכי יוספי, שאחראי למותג "הבית 

היהודי" שפועל במזרח הרחוק ובמקומות 
נוספים בעולם, והיא משלבת בין חקלאות 
אורגנית לבין לימוד חסידות, בין אקולוגיה 

לבין התבודדות, בין מזון בריא לבין רבי 
נחמן ומצליחה למשוך אליה רבים מכלל 

גווני הציבוריות הישראלית, דתיים 
וחילונים, ימניים וכאלו שכף רגלם מעולם 

לא דרכה לפני כן מעבר לקו הירוק. 
יצאנו לבדוק את סוד הקסם של המקום, 

בשיחה עם מנהל המקום הרב מיכי יוספי, 
שגדל בבני ברק, אבל מכיר את ניו דלהי, 

את בנקוק ואת גואה מקרוב. 

איך בעצם הכל התחיל?

אחרי הצבא, כמו משוחררים טריים רבים, נסעתי 

חודשים.  כ–16  במשך  הרחוק  במזרח  לטייל 

בהדרכת  עסקתי  לארץ  כששבתי  מכן,  לאחר 

חבר  הייתי  חתונתי  לאחר  ובמקביל  טיולים 

באחד  בנוקדים.  המכינה  של  ההקמה  בצוות 

שהסתובב  טקסטיל  סוחר  שלי,  חבר  הימים, 

אז במזרח בא ואמר לי: "חייבים לעשות משהו 

על  כתבות  כשקראתי  לכן,  קודם  עוד  בהודו". 

המסיבות הגדולות בהודו אמרתי לאשתי: "צריך 

יהודי".  בית   - למטייילים  חם  בית  שם  להקים 

מדברים  אנחנו  רחוק.  חלום  נראה  היה  זה  אז 

כמעט  מעשור.  יותר  לפני  תשנ"ז,  שנת  על 

הרחוק.  במזרח  יהודית  פעילות  היתה  ולא 

אלא  משפחות,  שלחו  לא  חב"ד  אנשי  אפילו 

רווק בודד שליח שעבד בגסט האוז בניו דלהי. 

רעייתי היתה בהריון הראשון אבל למרות הכל 

שאמר  שם  שעבד  החבדני"ק  עם  קשר  יצרנו 

לי בחיוך ספקני: "אתה תגיע לכאן? בתור זוג? 

תשלום  ללא  חופשה  לקחתי  משפחה?"  עם 

מהמכינה ויצאתי לחודש פעילות בהודו וראינו 

הענות נפלאה. חזרתי הביתה ובעדודו של הרב 

יצחק גינזבורג, ראש ישיבת "עוד יוסף חי" ושל 

הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, נסענו בשנית 

להודו, לתקופת החגים בשנת תשנ"ח. בראש 

השנה הראשון לשהייתנו שם השתתפו מאות 

הבודדת.  המשפחה  אז  היינו  אנחנו  ישראלים. 

נוסעים  כשהיינו  הפעילות,  התחילה  וכך 

ובכך  לסירוגין  וחוזרים  ארוכות,  תקופות  לשם 

נוספים  מקומות  כמה  עוד  פתחנו  לאט  לאט 

שהקונספט הזהה בכולם הוא סעודה שלאחריה 

הדבר  המבקרים.  עם  ושיחות  תורני  שיעור  גם 

הייחודי היה שהמטיילים עצמם היו משתתפים 

ביותר,  היפים  הדברים  ואחד  לסעודה,  בהכנות 

היה לראות את התוכנית בערב שבת: 20–30 

חבר'ה שאין להם זיקה לתורה ומצוות מקלפים 

תפוחי אדמה או בוררים אורז לכבוד שבת.

פעילות  בבסיס  שעמד  הרעיון  מה 

הקמת הבית היהודי במזרח הרחוק? 

יכול  שאדם  חם,  בית  שיהיה  היה  הרעיון 

לבו,  על  ולקרוא ספר, לספר את אשר  לבוא 

מצד  גם  ההיענות,  של  מההיקף  והופתענו 

אלו  מבין  'אנטי.'  עם  בתחילה  שבאו  כאלה 

שנשאר  מי  גם  היה  חטוף  לביקור  שהגיעו 

חברותא,  לימוד  של  יותר,  מעמיק  לשלב 

ואפילו  בבוקר,  בשיעורים  השתתפות  של 

להישאר  בשביל  הטיול  את  שהפסיקו  כאלו 

אטרקטיבי.  הכי  בשבילם  היה  זה  איתנו, 

לאט  ולאט  ותפסה  הלכה  הזו  היוזמה  ב"ה 

הצטרפו ארגונים נוספים, כמו חב"ד ומרכזים 

אחרים ברחבי המזרח. עד שהגענו לשם הודו 

אפילו  רוחנית.  מבחינה  שממה  מדבר  היתה 

התפיסה החב"דית אומרת שלא לנסוע להיכן 

הקמת  של  התפיסה  מסודרת.  קהילה  שאין 

מטיילים  ריכוזי  של  במקומות  תורני  מרכז 

ישראלים גם אם אין קהילה יהודית מקומית, 

לצאת  השראה  היהודי.  הבית  של  חידוש  זה 

אבל  מחב"ד  היא  אחרים  ולקרב  לפעול 

ההבדל הוא שאצלנו בלימוד ובגישות השונות 

אין רק דרך אחת. יש אמנם דגש על חסידות 

ועל רבי נחמן, אבל 'כל אשר ישראל יכונה' יש 

לו מקום.

למה בחרתם דווקא בהודו?

ישוב  יש להם  יש להם פנאי,  כי שם אנשים   

הדעת, בלי לחץ של מבחני סוף סמסטר, ובלי 

ולפתע  בארץ.  שיש  התקשורתית  האווירה 

רק  לא  פנאי  הישראלי  לצעיר  יש  דווקא שם 

ההזדמנות  את  גם  אלא  כנסת  לבית  לבוא 

יהודית.  משפחה  של  היומיום  לחיי  להיחשף 

נוסף על כך האווירה בהודו היא כביכול רוחנית, 

וברוח, לאמוד התפתחות של  עוסקת בנפש 

כלכלים  מוטיבים  באמצעות  רק  לא  אדם 

אדם  איך  לראות  אלא  אקדמאי  תואר  או 

בעבודת  שלו  הרוחניים  בכוחות  מתפתח 

נפתחים  אנשים  הרבה  שם  ודווקא  המידות 

ומגלים את יהדותם.

הודו לה' כי טוב

הרב מיכי יוספי, בן 39, נשוי עם 6 ילדים. גדל 

בבני ברק ולמד בישיבת ההסדר "ניר" בקרית 

מכן  ולאחר  בצה"ל  במסגרתה  ושירת  ארבע 

למד בישיבת "עוד יוסף חי" בקבר יוסף. לאחר 

 - מספר  הוא   - בהודו  היהודי  הבית  הקמת 

הרעיון הועתק גם למדינות אחרות, ולאחרונה 

"רוח  אמריקה,  בדרום  יהודי  בית  גם  נפתח 

היהודי  הבית  "בוגר"  על–ידי  שמו,  אחרת" 

בהודו, שעבד שם עם הרב יוספי. 

מה חוללה יוזמת "הבית היהודי"?

הכוללים  רבים,  עוד  הגיעו  הזמן  "במשך 

סניף  פתח  רום  נתי  סניפים,  פתחו  הציונים 

בגואה, והיום אנחנו מדברים כבר על כעשרים 

מרכזי יהדות במזרח הרחוק למטייל הישראלי 

תהליך  כאן  התרחש  שונים.  גופים  של 

החילונים  המטיילים  עבור  אחד  מצד  מעניין: 

לצמא  קרים  מים  כמו  היא  הזאת  המציאות 

דווקא  יש אלפים רבים שחוו  ההולך במדבר. 

דרך הבית היהודי בהודו היכרות עם היהדות 

- אבל היכרות מעבר למפגשים בודדים, אלא 

וגם  ובשבתות  רבים  בשיעורים  השתתפות 

הבסיס להתישבות זהו המרקם האנושי 

המיוחד  המרכיב אותה. במדור "מבט 

מהשטח" נצא מדי פעם אל השטח לפגוש 

דמויות מיוחדות ואנשים מיוחדים מקרב 

ההתיישבות ותומכיה ונביא את סיפורם.

הרב מיכי יוספי -
חוות "יישוב הדעת"

מהודו ועד גבעות שילה
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ופסעו  בחייהם  תפנית  עשו  שממש  כאלה 

אחר  תהליך  מתרחש  שני  מהצד  פנימה. 

הפריסה  שבזכות  הדתיים,  הצעירים  בקרב 

הרחבה של המרכזים היהודיים הטְרֶק למזרח 

מתאפשר בקלות רבה יותר - גם אם האבא 

שואל אז איך תיסע ומה יהיה עם ראש השנה? 

חלק  גם  וזה  מוכנה,  תשובה  להם  יש  אז 

הדתיים  לחבר'ה  גם  אגב  ההשגחה.  מדרכי 

חולל  היהודי  הבית  ישיבות,  בוגרי  ולמטיילים 

ולעסוק  להעמיק  בהזדמנות  מיוחד  תהליך 

בחסידות ובפנימיות.

ביישוב הדעת

איך נולד הרעיון להמשיך את הפעילות 

שם בצורת חווה חקלאית ביש"ע?

הפעילות  התמסדות  אחרי  השנים,  במשך 

זה  מבחינתנו  הבא  שהיעד  הבנו  במזרח, 

דווקא להקים מקום בארץ שיאפשר לאנשים 

את המקום, יש לנו מאפייה קטנה שמשווקת 

לשמיטה  שקדמו  בשנים  לשילה,  מאפים 

אנחנו  הירק.  ובגן  בחקלאות  הרבה  השקענו 

גדולה  הכי  בשבת  אירוח,  שבתות  מקיימים 

הגדולים  באירועים  אורחים.   300  - כ  הגיעו 

מתחם  בנים  מתחם  עם  ענק  מאהל  לנו  יש 

בנות, המזון הוא צמחוני ומתבסס על גידולים 

באוהלים.  היא  הלינה  ואורגניים.  טבעיים 

באירוח ההמוני בחווה אנחנו לא משתמשים 

אקולוגים.  השירותים  ואפילו  בחד–פעמי, 

שיעורי  עם  תורנית  באווירה  כמובן  והכל 

והתבודדות.  ופנימיות,  חסידות  ולימוד  תורה 

יש רבים וטובים שפוגשים את היהדות וחסר 

החיבור  את   - מחפשים  שהם  מה  את  להם 

לטבע, לעמל כפיים, לאקולוגיה, למזון בריא. 

חיים.  כדרך  הזו  בתפיסה  מאמינים  אנחנו 

והיום הנושא הזה מתעורר ולאט לאט קמים 

עוד ועוד מקומות כאלו, ומבחינתנו האידיאל 

של  הוא  הביקוש  כי  שיותר  כמה  שיקומו 

בלעדיות,  על  לשמור  רצון  לנו  ואין  רבבות 

כמו  בדיוק   - להתרחב  אלא  יחודי,  כגימיק 

שהבית היהודית בהודו תפס שם בקנה מידה 

עצום ומתרחב לכל העולם. 

מי באמת מגיע לחווה?

 יש אנשים שמגיעים בגלל האקולוגיה, יש מי 

לעשות  נעים  מקום  ומחפש  בתשובה  שחזר 

כי  שמגיע  מי  יש  כיפור,  ויום  השנה  ראש  בו 

תורה  בלימוד  ולהעמיק  להגיע  רוצה  הוא 

דרך  המקום  על  שומעים  הם  ובחסידות. 

השיעורים שלי בתל–אביב מדי שבוע במרכז 

שבשיעור  הוא  שלו  שהייחודיות  "שורשים", 

הוא  אבל  אנשים  עשרות  משתתפים  עצמו 

מתווסף  וכך  באינטרנט  חי  בשידור  משודר 

וירטואלים  משתתפים  מאות  של  קהל 

וכמובן בשיטת  שמקבלים מידע על המקום, 

גם  קבוצות,  לכאן  מגיעות  חבר.  מביא  חבר 

והפניות  להשתלמויות,  השבוע,  באמצע 

הולכות ומתגברות. אני חושב שהצלחה שלנו 

מקבלים  לחווה  שמגיעים  כשאנשים  זה  כאן 

רוחני  מטען  עם  מכאן  ויוצאים  השראה 

אבל   - יומם  לשגרת  לחזור  להם  שמסייע 

ממקום גבוה יותר. 

להבין את מהותה של ארץ ישראל

האם אתם מצליחים לחבר את הציבור 

שמגיע גם למפעל ההתיישבות?

פועלת  ביש"ע  נמצאת  שהחווה  העובדה 

כי בסופו של דבר   - לטובה על המון אנשים 

גם זה חיבור לשורשים. אצלנו בחווה יש כלל 

נקודה.  פוליטיקה,  על  מדברים  לא  אנחנו   -

מדברים  לא  אפילו  הנושא.  את  מעלים  לא 

פשוטה,  היא  ההנחה  האזור.  חשיבות  על 

שכשאדם שנמצא פה וחווה את כל הסיפורים 

חווה  הפנימיות,  את  ולומד  שילה,  על 

התבודדות, שומע ולומד מי פעל באזור הזה, 

שמואל הנביא ואחיה השילוני - זה פועל עליו 

שזו  חושב  בהחלט  אני  אחר.  דבר  מכל  יותר 

נמצאים  עלינו. אנחנו  עוד משימה שמוטלת 

היום במצב לא פשוט: עם ישראל מגיע לארץ 

המשמעות  מה  מבין  לא  הוא  אבל  ישראל 

שלה. כלומר יש ארץ ישראל חיצונית ויש ארץ 

אבל  האדמה,  זה  החיצונית  פנימית.  ישראל 

הפנימית זה להבין את המהות שלה, מה היא 

מסמלת מה היא נועדה ומה המשמעות של 

ישיבתנו פה, רבי נחמן אומר שיש גלות פיזית 

גלות  ויש  הפיזי,  ממקומך  גולה  שאתה   -

הדעת - שאתה לא יודע למה אתה מתחבר, 

הדבר  והיום  שייך,  אתה  למה  יודע  לא  אתה 

שלנו,  לייעוד  הפנימי  החיבור  זה  חסר  שהכי 

לתכלית שלנו וצריך לשוב ולהיזכר בה. #

לעסוק  רוחנית,  מבחינה  ולהתחדש  לבוא 

מצברים,  להטעין  גוף–נפש,  של  בעניינים  גם 

באווירה  היהדות  במקורות  יותר  ולהעמיק 

נינוחה. בחסדי ה' חפשנו מקום. עמדנו בקשר 

גם עם תנועת "אמנה" ובדקנו מספר מקומות 

- לא רק ביש"ע. במסגרת סיור באזור, נתי רום 

את  והקים  בהודו  במרכזים  גם  פעיל  שהיה 

חוות "ישוב הדעת" והתגורר בה, הזמין אותנו 

היום  ועד  המקום,  את  ולנהל  אליו  להצטרף 

הוא בצוות ההיגוי של החווה ואחד האחראים 

עומדת  ובעיקר  העתידי,  והפיתוח  האיזון  על 

לו זכות הקמת המקום. 

למה דווקא חווה חקלאית?

באקולוגיה  שעוסקים  מקומות  הרבה  יש 

כאלה  מאוד  מעט  אבל  לטבע,  ובחיבור 

חסידות.  לימוד  של  תורנית  באווירה  שהם 

האדמה,  לעבודת  אנשים  לחבר  היה  הרעיון 

התבוננות  מתוך   - בריא  חיים  לאורח  וגם 

הוליסטי.  חיים  אורח  של  תפיסה  זו  תורנית. 

אתה לא רק בבית המדרש ואתה לא רק בגן 

ולא רק בעבודת  ביצירה  הירק, אתה לא רק 

ללכת  וגם  התבודדות  גם  אלה  ההתבודדות, 

לשיעור עם אנשים, גם יצירה אישית, אבל גם 

חווית בית מדרש שיושבים בחבורה ולומדים. 

איך משפיע המיקום על קהל היעד?

וגם  בגליל  גם  מקומות  שחיפשנו  למרות 

בנגב, כיום, לאחר מעשה, אנחנו שמחים שזה 

שיש  לשילה,  הסמוך  במקום  ביש"ע,  דווקא 

ימי  אווירת  קדומים, של  הוד  בו השראה של 

הנביאים. מגיעים לפה מבקרים רבים דתיים 

ושאינם דתיים וגם כאלו שמגיעים לאירועים 

שזו  ואומרים  בחווה  מקיימים  שאנו  הגדולים 

הירוק.  הקו  את  חצו  שהם  הראשונה  הפעם 

יגיע  בחיפוש,  שמצוי  שהאדם  הבנה  גם  יש 

למקום שבו הוא חושב שיש בו מענה, אם הם 

נסעו עד הודו אז הם לא יסעו עד שילה? 

חוזרים לשגרה - ממקום גבוה יותר

מה אופי הפעילות בחווה?

יש לנו צוות שלם שמתגורר כאן ועובד ומחזיק 



שלב הגידול הקובע את קדושת הפירות

הקביעה האם גידול כלשהו קדוש בקדושת 

שביעית תלויה בשלבי גידול שונים, בכל מין 

ומין.

ירקות

בירקות השלב הקובע הוא לקיטתם. לכן: 

ירקות שגדלו בהיתר בשנה השישית 

ונלקטו בשביעית, צריך לנהוג בהם קדושה. 

ואם נלקטו במוצאי שביעית - אף אם גדלו 

בשביעית - אין בהם קדושה )אך צריך להיזהר 

מאיסור ספיחין - כדלעיל(.

פירות העץ

בפירות השלב הקובע הוא ה"חנטה" )תחילת 

גידול הפרי(. לכן:

צריך להיזהר לנהוג בקדושה בפירות  א. 

השנה השמינית, אשר חנטתם הייתה 

השביעית.

פירות שחנטו בשנה השישית, אף–על–פי  ב. 

שנלקטו בשנה השביעית - לא נוהגת בהם 

קדושת שביעית.

תבואה וקטניות

בתבואה וקטניות )כל גידולי הגרגרים 

הנאכלים( השלב הקובע הוא הרגע בו הגיעו 

לשליש גידולם.

אתרוג

באתרוג השלב הקובע את קדושתו מסופק, 

ולכן מחמירים בו כפירות וירקות כאחד.

לכן: אתרוג - בין אם חנט בשביעית, ובין אם 

נלקט בשביעית - נוהגת בו קדושת שביעית.

קדושת הארץ

בית הדפוס 11, גבעת שאול
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו

בשיתוף: ישראל מאוחדת

מועצת יש"ע

עורכים:
משה מאירסדורף

ישי הולנדר

כותבים:
אלישע מלאכי

מרדכי גנון

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
דבי רוזן

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

per la@myesha.org. i l

מתוך "מדריך לשנת השמיטה"
בהוצאת ישיבת רמת–גן

ע"פ פסקי הרב יעקב אריאל שליט"א

ילדים שלנו

דיני פירות שביעית חלק ב'
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 35 

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

ילדים שלנו

פתרון החידה משבוע שעבר: נחל קנה

נחל קנה הינו הנחל הגדול בשומרון. הוואדי שבו זורם הנחל, ואדי קנה, 
יישובים נושקים  הינו אחד מיובליו העיקריים של נחל הירקון. מספר 
לשמורת טבע קנה ובהם: יקיר, נופים, עמנואל, קרני שומרון ומצפון 
לו גם היישוב מעלה שומרון. בקרבת השמורה, מדרומה וממערב לה 
תקווה  שערי  אפרים,  עץ  אלקנה,  נטפים,  קרית  היישובים  נמצאים 
ואורנית. לאחר שיושלם הפיתוח האזורי סביב הנחל, יגורו בקרבתו כ–90,000 ישראלים 
שלהם תשמש השמורה כריאה הירוקה, באזור הנחשב לצפוף יחסית מבחינת אוכלוסין. 
ייחודה של השמורה הוא במגוון התופעות הגיאולוגיות והגיאומורפולוגיות שחלקן נדירות 
ביותר ובמגוון הצומח ובעלי החיים שבה. ניתן לטייל במסלולים השונים באזור הנחל או 

לקיים טיולי ג'יפים בסביבה וליהנות מיופיו של הטבע במרחבי השמורה.

בין הפותרים נכונה זכו:

משפ' וינברג מפדואל, עמיחי קרקובר מנגוהות, שמואל עובדיה מירושלים.
את פתרון חידת השבוע יש לשלוח עד יום ב' הקרוב. בין הפותרים נכונה יוגרלו 

פרסים ממוצרי גוש קטיף. באמצעות sms: לשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה" 
 m@myesha.org.il :למספר 5454 עלות משלוח 50 אג'. באמצעות דוא"ל

באמצעות פקס' 02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר.

זהה את המקום

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
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אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 
נשאב אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא 
בזמן,  חזר  שהוא  לו  מתברר  סבו.  בבית 
ופוגש בשוב, אדם מסתורי, המספר לו כי 
ההתיישבות  בעקבות  למסע  יוצאים  הם 
ביהודה, שומרון וחבל עזה. הפעם אוריאל 
הקרויות  שוממות  לדיונות  מגיעים  ושוב 
למרות  המוות",  "דיונות  התושבים  בפי 
מתעקש  שוב  ומדברי  צחיח  שהמקום 

שמיד הכל הולך להשתנות...
ִמּתֹוְך  ּכְֶׁשנָחַת  אֹוִריאֵל  צָעַק  "אַיי!" 
הַַמעְֲרּבֹולֶת עַל עֲֵריַמת חֹול. הּוא אַף ּפַעַם 
ָקם  הּוא  ֶׁשצִָריְך.  ּכְמֹו  לִנְחֹות  הִצְלִיחֲ  ֹלא 
ֶׁשעָזַב  הַּיְפֵיפֵה  הַחֹוף  אֶת  ֵמָאחֹוָריו  וְָרָאה 
הְִתָקַדְּמנּו?"  זְַמן  ּכַָמּה  "ׁשּוב,  ֶרגַע.  לִפְנֵי 
מּוְׁשלֶמֶת  ּבְצּוָרה  לִנְחֹות  סִּיֵים  ּבְִדיּוק  ׁשּוב 
חֲֵמׁש– ְׁשּבְעֶֶרְך  חֹוֵׁשב  "אֲנִי  ֵמהַַמעְֲרּבֹולֶת. 

"נּו,  ָאַמר.  הּוא  ָׁשנָה."  עְֶׂשִרים  עְֶׂשֶרה 
ָאַמְרִּתי לְָך ֶׁשהָאִיׁש הַּגָבֹוהָ צַָדק, הַּכֹל נְִראֶה 
אֶחָד  ֶׁשאַף  יָם  חֹוף  ּדָבָר,  אֹותֹו  ּבְִדיּוק  ּפֹה 

ּכְֵתפָיו  אֶת  וְָתפַס  צָחַק  ּבֹו!" ׁשּוב  נָגַע  ֹלא 
ֶׁשל אֹוִריאֵל. "אֹוִריאֵל, אַָּתה ּבְהֶחְלֵט חָמּוד! 
אַל ִּתְסַּתּכֵל עַל הַַּמיִם... ִּתְסּתֹובֵב!" אֹוִריאֵל 
הֶאֱִמין  וְֹלא  ָאַמר  ֶׁשׁשּוב  ּכְמֹו  הְִסּתֹובֵב 
נִפְָרׂש ּכְבִיׁש  לְַמְראֶה עֵינָיו. ֵמאֲחֹוֵרי הַחֹוף 
ּבִָתים  עָנָק!  יִיׁשּוב  הְִׁשָתֵרעַ  ּובְָקצֵהּו  ָארֹוְך 
לְבָנִים עִם ּגַגֹות אֲדּוִמים ִמילְאּו אֶת הָאֹופֶק, 
עֵצִים יְרּוִקים ּוִמְדָׁשאֹות ִמילְאּו אֶת ְמקֹומֹו 
ֶׁשל הַחֹול הַׁשֹוֵמם וְעְֶׂשרֹות יְלִָדים הְִתרֹוצְצּו 
ּבְִׁשְמחָה ּבְכֹל עֵבֶר. "ַמה? אֵיְך זֶה ָקָרה? ַמה 
הַּגֹוֶדל ֶׁשל הַּיִיׁשּוב הַּזֶה?" ׁשּוב הְִסַּתּכֵל עַל 
אֹוִריאֵל ּבְַמּבָט ְמנַצֵחַ "יֵׁש ּבֹו ּכְחֲֵמׁש–ֵמאֹות 
ִמְׁשּפָחֹות וְהּוא עֹוד יִגְַדל. אֲבָל יֵׁש לִי עֹוד 
ֵמהַּיִיׁשּוב  אֹוְתָך  ּולְלֵַּמד  לְִראֹות  ַמה  הְַרּבֵה 
הֲכִי  הַּסִיּפּוִרים  אֶחָד  ּכַנְִראֶה  זֶהּו  הַּזֶה... 
הַהְִתּיַיְׁשבּות."  ֶׁשל  וַחֲׁשּובִים  ְמַרְּתִקים 
אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל עַל ׁשּוב ּבְִׁשאֵלָה. לְַמה הּוא 
הְִתּכַּוֵון? אֲבָל ׁשּוב ַרק הְִסַּתּכֵל עַל אֹוִריאֵל 
ּבְִמְקצָת  ְמהּוְרהַר  עַָּתה  ֶׁשנַעֲָׂשה  ּבְַמּבָט 

"אֹוִריאֵל, ּבָרּוְך הַּבָא לִנְוֵוה–ּדְָקלִים!"
המשך בשבוע הבא...


