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הֵַּׁשנִית "ו ַּבָּׁשנָה  הִָראׁשֹון  ַּבחֶֹדׁש  יְהִי 
ְּבֶאָחד ַלחֶֹדש הּוַקם הִַּמְׁשּכָן" )שמות 
הלויים  עמלו  רב  זמן  ז'(.  י,  מ', 

של  פקודתו  לפי  ה'  משכן  את  לבנות 

משה, תחת ידיהם של איתמר בן אהרון, 

אחיסמך.  בן  ואהליאב  אורי  בן  בצלאל 

שלב  את  התורה  מתארת  שלנו  בפרשה 

ההקמה הסופי של המשכן. "וַּיֶָקם מֶֹׁשה ֶאת 

וַּיִֵּתן  וַּיֶָׂשם ֶאת ְקָרָׁשיו  ָיו,  ֲאדָנ וַּיִֵּתן ֶאת  הִַּמְׁשּכָן 

משכן שילה
ֶאת ְּבִריָחיו, וַּיֶָקם ֶאת ַעּמּודָיו. וַּיְִפֹרׂש ֶאת הָאֹהֶל 
ַעל הִַּמְׁשּכָן וַּיֶָׂשם ֶאת ִמכְֵסה הָאֹהֶל ָעלָיו... וַּיִֵּתן 
ֶאת הֵָעֻדת ֶאל הָָאֹרן... וַּיִֵּתן ֶאת הַֻּׁשְלָחן... וַּיֶָׂשם 
ֶאת הְַּמנָֹרה... וַּיֶָׂשם ֶאת ִמזְַּבח הַּזָהָב...וַּיֶָׂשם ֶאת 
ָמַסְך הֶַּפַתח ַלִּמְׁשּכָן: וְֵאת ִמזְַּבח הָעֹלָה ָׂשם ֶּפַתח 
וַּיֶָקם  הִַּכּיֹר...  ֶאת  וַּיֶָׂשם  מֹוֵעד...  אֹהֶל  ִמְׁשּכַן 
ֶאת–הֶָחֵצר סִָביב ַלִּמְׁשּכָן וְַלִּמזְֵּבַח... וַיְכַל מֶֹׁשה 
ֶאת הְַּמלָאכָה וַיְכַס הֶָענָן ֶאת אֹהֶל מֹוֵעד, ּוכְבֹוד 

ה' ָמֵלא ֶאת הִַּמְׁשּכָן..." )שמות מ', י"ח - ל"ד(

 הזמנה למהפכה
בלימוד הגמרא

התלמוד  לימוד  בעולם  מהפכה  מציע  גבר  שעשני 
חשיבה  צורות  ומציג  שאלות  מעורר  הוא  הישיבתי. 

יצירתיות בלימוד הגמרא.

ותלמידיו  רב  של  רוחני  מסע  מתעד  גבר  שעשני 
את  ובוחנים  קידושין  מסכת  את  יחד  הלומדים 
הלימוד מתעוררות  במהלך  זוג.  בני  שבין  היחסים 
שאלות מהותיות הנוגעות ליצר הכובש והמשעבד 

שביסוד הגבריות.
 

 חדש בחנויות

הספרים
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מעתה היווה המשכן את מרכז העניינים 

חנו,  פיו  ועל  נסעו  פיו  על  ישראל,  בעם 

ישראל  בני  עם  המשכן  התגלגל  מעתה 

 14 במדבר,   39( שנים   110 במסעותיהם 

חניית  שחנה  עד  וגבעון(  בנוב   57 בגלגל, 

להתקיים  המשיך  המשכן  בשילה.  קבע 

הארץ  נחלקה  במשכן  שנים.   369 בשילה 

עלי  שימש  ובו  שמואל  גדל  בו  לנחלות, 

הכהן עד מותו. על חורבן שילה לא נכתב 

סופה:  על  לנו  נרמז  במקורות  אך  בבירור 

שילה"  חרבה  הכהן  עלי  כשמת  "תניא 

מת  באייר  "בעשרה  ע"ב(,  קי"ח  )זבחים 

הברית"  ארון  ונשבה  בניו  ושני  הכהן  עלי 

)מגילת תענית בתרא ד'(, "וַּיִּטֹׁש ִמְׁשּכַן ִׁשילֹו 

ְביַד  וְִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי  וַּיִֵּתן  ּבָָאדָם  ִׁשֵּכן  אֹהֶל 
אלו  מקורות  ס"א(.   - ס'  ע"ח,  )תהילים  צָר" 
מייחסים את חורבן שילה לאותה המלחמה 

באבן העזר בה נשבה ארון הברית, מתו שני 

מת  המרה  הבשורה  את  ובשמעו  עלי  בני 

כנראה שבהמשך המערכה  עלי עצמו.  גם 

עלו פלישתים עד מרכז ההר והחריבו את 

המשכן ואת שילה. 

להתיישב  חזרו  כך  אחר  שנה   3000

מעל תל שילה 8 משפחות וכ–40 בחורים 

חפירות  "מחנה  של  ההגדרה  תחת 

ארכיאולוגיות", רעיון שהגה שר החקלאות 

דאז, אריאל שרון. למרות הלחץ הבינלאומי 

והתפתח  הוקם  היומיומיים  והקשיים 

היישוב שילה. במרכזו של היישוב, במרחק 

מטרים  וכ–50  המשכן  ממקום  מטרים   80

"משכן  הכנסת  בית  נבנה  יותר,  גבוה 

שילה", בית כנסת שבנייתו טרם נסתיימה 

המשכן  של  דגם  מעין  ומהווה  לחלוטין, 

מאופיו  מאבד  לא  אך  בשילה,  היה  אשר 

כבית כנסת חי ופעיל. בשל כך כיוונו פונה 

מצפון לדרום )לכיוון ירושלים( ולא ממזרח 

למערב כמו המשכן. בחזיתו הארוכה של 

בית הכנסת נבנו 20 עמודים ובמימד הצר 

נבנו 8 עמודים בדומה לקרשים שהרכיבו 

את המשכן. גובהם של העמודים כ–5 מ' - 

גובה השווה ל–10 אמות - גובה הקרשים 

אבן  עשויים  העמודים  מבחוץ  במשכן. 

הייתה  "לא  בשילה:  במשכן  שהיה  כמו 

בית של אבנים מלמטה  שם תקרה, אלא 

אך  מ"ו(,  פי"ד  )זבחים  מלמעלה"  ויריעות 

מבפנים מצופים העמודים בעץ כפי שהיה 

הנשים  לעזרת  העלייה  במדבר.  במשכן 

מבחוץ מרמזת על "הכבש" העולה למזבח 

בחצר המשכן.

המראה  הכנסת  בית  מבנה  בתוך 

מרשים עוד יותר. לרגלי העמודים נראים 

בתורה  הקריאה  במת  המשכן",  "כאדני 

ארבע  בעל  רבוע  מזבח  בצורת  נבנתה 

קרנות בפינותיו. מלמעלה פרוסים בדים 

מחוברים בלולאות - זוהי שכבת העורות 

הנקראת "המשכן" עליה נפרסו אחר כך 

הנראים  ו"המכסה"  "האוהל"  השכבות 

מחוץ למבנה. בין המתפללים לבין ארון 

נבנו ארבעה עמודים המסמלים  הקודש 

"קודש  לבין  "הקודש"  בין  הפרוכת  את 

נבנה  עצמו  הקודש  וארון  הקודשים", 

נבנה  הארון  ובדיו.  הברית  ארון  בצורת 

כמרחף, ורק רגל אחת מייצבת אותו אל 

הקרקע כיוון שעל ארון הברית נאמר כי 

הוא ריחף ו"נשא את נושאיו". האדריכלים 

מלאכים  בדמות  כרובים  מלעצב  נמנעו 

ככנפיהם  הנראה  בעיטור  והסתפקו 

הפרוסות של הכרובים. 

ב"כיור"  הכוהנים  נוטלים  הידיים  את 

לכל  ומסביב  במשכן  שהיה  לזה  הדומה 

זהב  פס  עובר  ומבחוץ,  מבפנים  המבנה, 

כנסת  בית  בניית  הסיקרא.  חוט  זהו   -

לתפילה  עוצמה  נותנת  המשכן  בדמות 

שפתינו"  פרים  "נשלמה  בבחינת  שהיא 

וכל עוד אין לנו משכן או מקדש, נתפלל 

בצילו שלוש פעמיים ביום, עד שייבנה. #

לסיורים בבנימין שומרון ובבקעת הירדן:

בי"ס שדה עפרה 02-9975516

לאריאל  מודה  שלנו  יש"ע  מערכת 

פילבר על כתיבתו למדור "סיפורו של 

לו  ומאחלת  האחרונה  בשנה  מקום" 

את ברכת הדרך לרגל גיוסו לצה"ל.



עניין השקלים כפי מה שאנו רואים
הוא לאחד את כל עדת בני ישראל

בין בענייני העבודה להשי"ת בין בצרכי הכלל החומריים...
להורות ולקבע כי יסוד המבוקש מכל עבודת ה' הפרטית שבישראל 

הוא הצלחת הכלל. ודרך זה נקבע בישראל לעד, עד שאפילו 
בגלות שאין לנו בית מקדש, וארץ ישראל, וקורבנות המאחדים 

אותנו בפועל, מכל מקום כח האחדות תמיד חופף על ישראל במה 
שקדושת כל המצוות ועבודת השי"ת שישראל עושין עיקר פעולתן 

הוא להצמיח מזה צדקה ותהילה אל הכלל

)הראי"ה קוק, מדבר שור עמ' קכ"ח - קכ"ט(
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן 87 | אדר ב' תשס"ח |  גליון 
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באר–שבע שכם  חברון  חיפה  תל אביב  ירושלים   
17:23  17:11  17:21  17:12  17:21  17:06 כניסת שבת 
18:21  18:18  18:19  18:19  18:20  18:18 צאת השבת 

בשמחה" "מ מרבים  אדר  שנכנס 
אמת'  ה'שפת  ע"א(.  כ"ט,  )תענית 
של  המיוחדת  השמחה  כי  כותב 
זמן הבאת השקלים  נובעת מהיותו  חודש אדר 
למקדש: "כשהתנדבו בני ישראל למקדש הייתה 
עליהם  שקיבלו  וכיוון  בעולם,  גדולה  שמחה 
נמצאת  השמחה  עדיין  הלשכה  נדבת  בשמחה 
באדר, וכשקוראים פרשת שקלים מתעורר זה" 
יותר משמחת  )תענית כ"ט:(. אין שמחה עמוקה 
הנתינה, ואין נתינה נעלה יותר מנתינת שקלים 
לבית המקדש. זוהי נתינה שמחברת את האדם 
מישראל אל התוכן העמוק של חייו, אל הקודש 
והמקדש, אל אור העולם ואל התקוות הגדולות. 
מדרגה  כן,  אם  מבטאת,  השקל  מחצית  מצוות 
בקדושה שזוכים לה ישראל דווקא בחודש זה, 
פרשת  בקריאת  בשמחה.  אנו  מרבים  כך  ועל 
זו,  שמחה  ולהגדיל  לעורר  סגולה  יש  שקלים 
בנו את  היא מגבירה  בחורבנו  עדיין  וכשהבית 

הכמיהה והגעגועים להשבתו על מכונו.
עניינים  שני  התורה  כורכת  שקלים  בפרשת 
השקלים  נתינת  ב.  ישראל.  בני  מניין  א.  יחד: 
הרי  ביניהם?  הקשר  מה  לכאורה,  למקדש. 
מחצית השקל זו מצווה שעומדת בפני עצמה גם 
כשלא מונים את ישראל )רמב"ם סה"מ עשה קעא(, 
ומדוע מוזכרת מצווה זו דווקא ביחס למפקד בני 
ישראל? הספורנו מבאר שהמניין, באופן כללי, 
במציאות  שחלים  והבלייה  ההפסד  את  מבטא 
האנושית. הצורך לבצע מידי פעם ספירה מחדש 
נובע מכך שהמציאות סביבנו משתנה כל הזמן, 
העולם  מן  נפטרים  אנשים  בא,  ודור  הולך  דור 
ועוברים,  חולפים  מאורעות  נולדים,  ואחרים 
ששלטו  עולם  תפיסות  משתנות,  חיים  נורמות 

הרב איתי הלוי - רב היישוב מגרון 

ִשמחת הנתינה
בכיפה מפנות מקומן לאחרות. המניין הוא ספירה 
של  מתמיד  בעדכון  צורך  מבטא  הוא  מחדש, 
מציאות משתנה וחולפת. נתינת מחצית השקל 
מבטאת את ההיפך הגמור. היא קושרת את האדם 
הבלתי  ואל  הקבוע  אל  היציב,  אל  הקודש,  אל 
החיבור  ידי  על  קיים".  לעולם  "קדוש  משתנה. 
הנצח. אל המציאות  למקדש האדם מחובר אל 
שמעל הזמן. קשר זה לא מנתק אותו מהמציאות 
הזמנית, אלא מחבר אותו אליה באיכות אחרת. 
מהמקום הזה המאורעות החולפים מקבלים פשר 
אחר, הסיבוכים והנסיגות נתפסים בפרספקטיבה 
הנכונה. מהמקום הזה יכולים האדם והעם לשאוב 
שמחת חיים, אופטימיות ותקווה. זהו מקור הכוח, 
מכאן היכולת לעמוד בכל המשברים, להתעודד 
ולהתמודד, להתגבר ולנצח. "יְִׁשלַח ֶעזְְרָך ִמֹּקֶדׁש 

ּוִמִצּּיֹון יְִסעֶָדָךּ" )תהלים כ'(.
לא  ואתגרים  מבחנים  בפני  אנו  עומדים 
בארץ  השלמה  לאחיזתנו  ביחס  הן  פשוטים, 
החולשות  רוב  נוספים.  בתחומים  והן  ישראל, 
נובעות  וכיחידים,  כאומה  שלנו,  והמבוכות 
נעוץ  קיומנו  יסוד  כל  כמה  עד  הבנה  מחסרון 
קשר  שנחזק  ככל  והמקדש.  הקודש  אל  בקשר 
חיים  דפוסי  בתוכנו  שנבנה  ככל  זה,  קודש 
מכל  להבריא  נצליח  כך  לאופיו,  המתאימים 
החולשות והרפיונות. בעזרת ה' נשוב אט אט, 
בענווה ובבטחה, להיות מה שאנחנו באמת: עם 
הקודש, עם יודע אלוקיו. מתוך כך נצליח, יחד 
אחיזה  ארצנו  בכל  לאחוז  ישראל,  עם  כל  עם 
איתנה, אחיזה שיש בה אומץ, אחיזה שיש בה 
עומק, אחיזה של נצח. "וְָקְראּו לָהֶם ַעם הַּקֶֹדׁש 
נֶעֱזָבָה"  ֹלא  ִעיר  ְדרּוָׁשה  יִּקֵָרא  וְלְָך  ה',  ּגְאּוֵלי 

)ישעיהו ס"ב(. #



מיגון רכבים
עקב ריבוי מקרי זריקות האבנים ברחבי יהודה ושומרון מזכירה מועצת יש"ע כי קיים נוהל 

נוסח הנוהל מופיע באתר  למיגון כלי רכב שגובש יחד עם משרד התחבורה ומשרד הביטחון. 

במקרים  רכבים".  "מיגון  הכותרת  תחת   www.myesha.org.il בכתובת  יש"ע  מועצת 

חריגים ניתן לפנות למשרדי מועצת יש"ע 02-6211999. נסיעה טובה ובטוחה.
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שהיינו  הנמנע  מן  לא  למקום  הביטחון  כוחות 

עומדים מול מקרה נוסף של לינץ' של המון ערבי 

באזרח ישראלי. רק נוכחות צה"ל וההתיישבות 

שמצליחה  זו  היא  ושומרון  ביהודה  היהודית 

נקודתיים  באירועים  שמדובר  לכך  להביא 

בלבד, ובלעדיה חמאס היה משתלט תוך שעות 

על כל אזור יהודה ושומרון וההתפרעויות וירי 

 - הארץ"  רחבי  לכל  מתפשטות  היו  הטילים 

גם מפקד  היום פירסם  לשון ההודעה. בהמשך 

את  אבולעפיה  אמיר  אל"מ  בנימין,  חטיבת 

וממנו  ממצאי התחקיר הראשוני שערך בשטח 

עולה כי התושב פעל ללא דופי. #

סייר  ולרשטיין  פנחס  יש"ע  מועצת  מנכ"ל 

בשבוע שעבר ביו"ש עם חבר הקונגרס האמריקני, 

וולדון  לביקור.  לישראל  שהגיע  וולדון,  דייב 

בקונגרס  ישראל  למען  השדולה  כיו"ר  משמש 

ופועל למענה במסגרות שונות בארצות הברית. 

ובאזור  ירושלים  עוטף  באזור  סיירו  השניים 

גדר ההפרדה. ולרשטיין סיפר לחבר הקונגרס על 

בניית  במהלך  שהתרחשו  והאבסורדים  העוולות 

לא יושבים
על הגדר

מפות  בפניו  הציג  ואף  שונים  במקומות  הגדר 

המוכיחות את הדברים. מנכ"ל מועצת יש"ע עידכן 

הבנייה  הקפאת  בסוגיית  במתרחש  וולדון  את 

בירושלים  ובשכונות  ושומרון  יהודה  בישובי 

האמריקני  הממשל  בקרב  לפעול  ממנו  וביקש 

בניסיון להביא לשינוי המדיניות בנושא. #

הגיעו  ויקהל,  פרשת  האחרונה,  בשבת 

לשדרות למעלה מ–350 איש, ובהם רבני ותלמידי 

עמותת  ביגון,  דב  הרב  בראשות  מאיר  מכון 

אנשי  והצפון,  הנגב  למען  סטודנטים   - אילים 

הרב  עם  יחד  יהודי'  'ראש  וחברי  מציון'  'תורה 

הארץ. חלקי  מכל  ומשפחות  וישליצקי  אלישע 

המבקרים  עצמם  על  נטלו  שאותה  המשימה 

שכונות  במספר  ולהשתלב  לעיר  להגיע  היתה 

משתתפים  הוא  כשהמסר  האפשר  ככל  רבות 

האורחים  בשדרות.  החיים  שמירת  על  במאמץ 

קווקז  עולי  בשכונת  השבת  את  ועשו  הגיעו 

נרגשים מאנשי הקהילה, בשכונת  לדברים  וזכו 

הנביאים, בשכונת הקהילה האתיופית, ובשכונת 

שהגיע  הגדול  לקהל  שהודו  שדרות  ותיקי 

משה בנבנישתי, תושב נחליאל ניצל בתחילת 

בשביל  שהלך  לאחר  לינץ',  מניסיון  השבוע 

לומד  הוא  שבו  לכולל  יישובו  בין  המחבר 

ניסו  ערבים  ופורעים   - ירון  חורש  ביישוב   -

להתקיף אותו.

של  להתפרעויות  במקביל  התרחש  האירוע 

דולב–טלמונים  בגוש  מוקדים  בכמה  ערבים 

המקרים  באחד  עזה.  בחבל  הלחימה  רקע  על 

הקימו ערבים מצבורי אבנים על הצירים ורגמו 

בבלוקים אוטובוסים וכלי–רכב פרטיים שנסעו 

על הכביש סמוך לנריה. בנבנישתי, צעד באותה 

שעה על השביל הפנימי המחבר בין היישובים 

ריצת  מבצעים  מהתושבים  רבים  שבו  אזור   -

אסורה  אליו  והכניסה  יומיות,  והליכות  בוקר 

לערבים. לפתע התקרב אליו המון ערבי ובו גם 

מספר רעולי פנים שהחלו ליידות לעברו אבנים 

ולהקיף אותו. בנבנישתי שחשש לחייו שלף את 

כאזהרה  באוויר  אחת  פעם  וירה  האישי  נשקו 

אליו  להתקרב  המשיכו  שהפורעים  ולאחר 

גופו התחתון של אחד מרעולי  ירה לעבר פלג 

למפקדת  הערבים  דיווחו  יותר  מאוחר  הפנים. 

נער  של  גופתו  על  באזור  והקישור  התיאום 

ערבי שנמצאה בסמוך. במשטרת ש"י עיכבו את 

היורה לחקירה ולקחו את נשקו על–מנת לבדוק 

אם יש קשר בין הירי לבין דיווחי הערבים על 

ההרוג, ובאותו ערב הוא שוחרר. במועצת יש"ע 

נחליאל  תושב  של  הזריזה  פעולתו  את  שיבחו 

שפירסמה  מיוחדת  בהודעה  ידיו.  את  וחיזקו 

ופעולתו  תושייתו  "אלמלא  כי  נכתב  המועצה 

המהירה בפתיחה בירי להגנה עצמית ובהזעקת 

לרגל יום הסתלקותו של משה רבנו תתקיים 

הילולה  ב'  אדר  לז'  אור  הקרוב,  חמישי  ביום 

עם  מנהיגות  על  וניגונים  הרצאות  שיחות,  ובה 

ישראל בארץ על פי רוחו של משה רבנו.

ל–22:00   18:00 השעות  בין  יתקיים  האירוע 

בחוות בית חגלה שעל הקמתה ואחזקתה ניצבת 

ֵארנה קובוס. במקום, המצוי אל  במסירות נפש 

חווה  ישנה  ויריחו,  הגלגל  בואכה  נבו,  הר  מול 

ורימונים,  תאנים  זיתים  מטעי  ובה  חקלאית 

לצד בעלי חיים ומעיין עין חגלה, ובמקביל הוא 

מהווה גם מפעל חינוכי חברתי שבו מתקיימים 

שיעורים לגברים ולנשים מהסביבה.

ניתן  הארץ.  מרחבי  חלקי  בתשלום  הסעות 

במקום  שתתקיים  ולשבת  לאירוע  להרשם 

בתא   02-9409038 ארנה:   - נבו  הר  למרגלות 

הקולי או 052-8699300. #

שדרות לא לבד

כמעט לינץ' סמוך לנחליאל

הילולת משה רבנו

חד–משמעית:  בצורה  להם  ואמרו  לחזקם 

אנחנו   - לפה  מפה  מלאים  הכנסת  "כשבתי 

נשארים לתמיד". השבת כללה פעילות עם ילדי 

ומגוון  ההסדר  ישיבת  עם  שבת  עונג  השכונות, 

הגדול  לציבור  והפעלות  הרצאות  של שיעורים 

שעשה בעיר את השבת - זאת למרות ניסיונות 

ירי  באמצעות  ביהודים  לפגוע  הרצחני  הטרור 

של למעלה מ–60 קסאמים במהלך השבת. 

לפעילות למען שדרות וחיזוק התושבים חברו 

יחדיו מספר ארגונים וגופים וביניהם מועצת יש"ע 

לאנשים  הדדית  וערבות  חיבור  תחושת  מתוך 

הערבי.  האויב  כנגד  המלחמה  בחזית  העומדים 

בבחינת "איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק".

לפרטים: מטה אירוח שדרות: 08-6890928 #
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השבוע התראיין האלוף במילואים 
יעקב עמידרור ביומן הבוקר ברשת 

ב' על פעילות צה"ל ברצועה למול 
ירי הטילים על שדרות אשקלון 

והסביבה. עמידרור, שהיה ראש 
חטיבת המחקר באמ"ן הציג 

עמדה נחושה והחלטית: פעילות 
המתאפיינת בכניסות קצרות טווח 
למבצעים נקודתיים לחבל עזה לא 
ישיגו דבר. הסיכוי היחיד לנצח את 

הטרור זה לכבוש את חבל עזה, 
ולקיים במקום שליטה ביטחונית 
ישראלית מלאה של צה"ל וגופי 

הביטחון. לדבריו "אף אחד בעולם 
עוד לא מצא דרך לעצור טרור בלי 

לכבוש מחדש את השטח".

האלוף  איתנו  צבאית,  דעה  נשמע  גולן:  אריה 

במילואים יעקב עמידרור,  בוקר טוב לך.

יעקב עמידרור: בוקר מצוין.

"חורף  מבצע  שבעצם  הבוקר  אומר  היית  גולן: 

חם" מוצה? 

מה  נשאר  לא  שלכוחות  להיות  יכול  עמידרור: 

לעשות במקום שהם היו, אבל המבצע כשלעצמו 

התרומה שלו להפסקת הקסאם או ירי הגראדים 

על אשקלון היא כמעט אפסית.

גולן: אז מה עכשיו צריך לעשות?

מלכתחילה,  לעשות  היה  שצריך  מה  עמידרור: 

המומנטום  את  להמשיך  המבצע  את  לעצור  לא 

שלו, הכניסות והיציאות האלה הן חסרות ערך 

להפסקת  דבר  שום  יתרמו  לא  הן  לחלוטין, 

הקסאמים, או להפסקת ירי הגראדים, זה יותר 

נוח למחליטים כי הם לכאורה לא מחליטים על 

מבצע גדול, אבל הם גם לא עוזרים לא לתושבי 

שדרות ולא לתושבי אשקלון.

גולן: בלי מבצע גדול, אותה פעולה גדולה זה לא 

ילך אתה אומר?

זה  ובלי פעולה גדולה  עמידרור: בלי מבצע גדול 

תראו הרי יש לנו ניסיון, אנחנו רק לא  לא ילך. 

אוהבים אותו, כי הוא נוגד את תפיסות העולם 

מטרור  סבלנו  אנחנו  מהאנשים,  חלק  של 

והצלחנו  וחצי  שנה  במשך  ביו"ש  מתמשך 

את  מחדש  שכבשנו  אחרי  רק  אותו  להפסיק 

תפיסת  את  תואם  לא  וזה  היות  אבל  יו"ש. 

גם  מהאנשים,  חלק  של  הפוליטית  העולם 

בתקשורת וגם בפוליטיקה הישראלית אז הם 

ולהגיד אין דבר כזה.  מעדיפים לעצום עיניים 

אבל זאת הדרך היחידה. אף אחד בעולם עוד 

מחדש  לכבוש  בלי  טרור  לעצור  דרך  מצא  לא 

את השטח.

מחדש  ולכבוש  לחזור  הצורך  על  דיברת  גולן: 

את רצועת עזה. אתה מציע לחזור לעזה, בעצם 

כל האחריות  רבות עם  עוד לשנים  להישאר שם 

למיליון וחצי הפלשתינים שחיים שם?

עמידרור: מה שאני אומר שכל פתרון אחר הוא 

לא פתרון, אז אולי זה רע מאוד לחזור לעזה אבל 

יש לי חבר לא עלינו שחלה בסרטן ואמרו לו שהוא 

צריך לכרות את הרגל, הוא לא אהב את זה אבל 

חוזרים לעזה

הוא הבין שזה הפתרון וכל פתרון אחר יותר גרוע, 

וצריך להבין - אנחנו משקרים את עצמנו.

גולן: אתה יודע שהמשל זה גם יכול לעבוד הפוך.

עמידרור: ללא ספק, הוא תמיד יכול.

אולי  להישאר  כדי  מעזה  להיפטר  כלומר  גולן: 

במקומות אחרים.

מעזה  יצאנו  הרי  ניסינו,  זה  את  אבל  עמידרור: 

ופעם  אוסלו  הסכמי  אחרי  אחת  פעם  פעמיים, 

אותה  ונתנו  עזה  רצועת  מכל  יצאנו  שנייה 

וצריך  כבר,  ניסינו  הזו  השיטה  את  לפלשתינים. 

נפלה  לא  ב–1994  מעזה  שיצאנו  לפני  לזכור 

אף  נורתה  ולא  שדרות  על  מרגמה  פצצת  אף 

קטיושה על אשקלון ותשאל את עצמך למה לא 

יורים עכשיו על כפר סבא, הרי כפר סבא קרובה 

לקלקיליה יותר מאשר שדרות לעזה?

גולן: אתה יודע שעל זה משיבים שהקסאמים נורו, 

מרצועת עזה לעבר מדינת ישראל, גם שהיינו...

עמידרור: לא נכון.

גולן: עם הצבא ועם המתנחלים בתוך הרצועה.

לפני  היסטורית.  נכון  לא  נכון,  לא  עמידרור: 

שיצאנו ב–94 לא נורתה אף יריה.

גולן: אני מדבר על שנת 2000 ואילך.

רק  היינו  היינו בעזה,  לא  עמידרור: בשנת 2000 

על  מדבר  לא  אני  הישראלים,  היישובים  סביב 

ההתנתקות, אני מדבר על היציאה מעזה בשנת 94 

בעקבות הסכמי אוסלו. אנשים מרמים את עצמם. 

לפני שיצאנו מעזה ב–94 לא נורה אף קסאם על 

מדינת ישראל, אף מרגמה על שדרות. ותשאל את 

עצמך את השאלה הפשוטה: למה לא יורים עכשיו 

מקלקיליה על כפר סבא, הרי זה שבע מאות מטר 

מרחק, והסיבה לכך היא פשוטה, כי כבשנו מחדש 

עזה.  את  מחדש  כבשנו  ולא  ושומרון  יהודה  את 

החד–צדדית,  בהתנתקות  התחילה  לא  הבעיה 

במקום  הגראדים  את  תרמה  "רק"  ההתנתקות 

הקסאמים, בעקבות היציאה מציר פילדלפי. אבל 

מעזה  נסוגונו  שאנחנו  אחרי  התחילו  הקסאמים 

בעקבות הסכם אוסלו ב–1994 ואת זה צריך לבטל 

כמו שביטלנו את זה ביו"ש. אלא אם כן זה כל כך 

על  לירות  שימשיכו  מעדיפים  שאנחנו  עד  קשה 

שדרות ועל אשקלון ובעתיד הלא רחוק אני מציע 

להכין את המקלטים, משום  גם לתושבי אשדוד 

וקורה. הגראדים הנוכחיים  שזה התהליך שהולך 

מגיעים רק עד אשקלון - הגראדים הבאים יגיעו 

עד נתיבות ואלה שאחריהם יגיעו עד אשדוד. זה 

הטווח הטבעי של הגראד, 22 ק"מ.

גולן: אחד לנתיבות כבר הגיע...

עמידרור: 22 ק"מ זה עד צומת עד הלום ואתם 

לציבור.  האמת  את  אומרים  לא  שטוענים  אלה 

התהליך  התחיל  וב–1994  ב–1994  מעזה  יצאנו 

היציאה  על אשקלון.  ירי הקטיושות  הוא  שסופו 

היכולת  את  תרמה   2005 בשנת  החד–צדדית 

להביא פנימה לא רק קסאמים אלא גם גראדים, 

לא רק קלצ''ניקובים אלא גם טילים נגד מטוסים 

ונגד טנקים, אין ספק שהיא תרמה אבל התחלת 

התהליך שהביא לכך הוא ב–1994.

גולן: אני חושב שהדגשת את זה היטב.

עמידרור: ואת זה צריך להחזיר אלא אם כן רוצים 

שהמצב יימשך. ושיהיה ברור - המבצע הזה יוצג 

לא  שלנו  ככישלון  עזה  תושבי  ידי  על  וייתפס 

ככישלון של החמאס.

גולן: הם כבר עושים את זה.

עמידרור: לא חשוב מה המדווחים שלכם יאמרו, 

ויצאנו  נכנסנו  כי אנחנו  ייתפס ככישלון שלנו,  זה 

החמאס  אם  בבוקר  מחר  דבר.  שום  עשינו  ולא 

רוצה, למה מחר בבוקר, הבוקר, אם החמאס רוצה 

הוא יכול לחזור לאותה כמות קסאמים וגראדים 

שהוא ירה לפני המבצע, אז בשביל מה המבצע?

גולן: הוא עשה את זה אתמול גם בזמן המבצע. 

עמידרור: אז בשביל מה המבצע?

גולן: אני מודה לך, בוקר טוב. #
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בי מנחם מנדל משקלוב נולד לרבי ברוך ר

הלוסק  בעיירות  מגיד  שהיה  בענדיט, 

יהודה  לרבי  מיוחסת  משפחתו  ונשוויז. 

יהודה",  "קול  הספר  מחבר  קוולי,  אב"ד  יידל 

ר'  הנשיא.  יהודה  לרבי  עד  עולה  יחוסו  שכתב 

בשנתיים  הגר"א  את  ושימש  זכה  מנדל  מנחם 

האחרונות לחייו של הגאון. הגר"א חיבבו מאוד, 

וגילה לו מצפוני לבו, ובהם גם דברי קבלה רבים. 

כולו,  טהרות  בסדר  משניות  עמו  למד  כן  כמו 

וספר משלי עם ביאוריו של הגר"א. רבי מנחם 

מנדל כתב את שלמד עם הגר"א והעלה על הכתב 

וביניהם סידר בפרוטרוט את  רבים מהנהגותיו, 

סדר ליל פסח של הגאון מוילנא. אחרי פטירתו 

של הגאון בשנת תקנ"ח )1798(, נטל על עצמו ר' 

מנחם מנדל את מלאכת סידורם והבאתם לדפוס 

של כתבי הגר"א, יחד עם בניו.

בשנת תקס"ח )1808(, לפני 200 שנה בדיוק, 

הגאון  מתלמידי  אחדים  בשקלוב  התכנסו 

מוילנא ובהם ר' הלל ריבלין משקלוב, ר' ישראל, 

קבוצה  לגבש  והחליטו  משקלוב  סעדיה  ור' 

שנה  ישראל.  לארץ  שתעלה  הגר"א  מתלמידי 

לאחר מכן, בסוף שנת התקס"ט, לאחר מסע רווי 

תלאות הגיעה הקבוצה הראשונה שמנתה כ–150 

משקלוב  מנדל  מנחם  ר'  של  בראשותו  איש 

הקבוצה  ושאר  מנדל  מנחם  ר'  ישראל.  לארץ 

התיישבו תחילה בטבריה, אולם בשל התנגדותם 

לחסידים שעלו 30 שנה מוקדם יותר, השתרשו 

בארץ והתגוררו במקום, החליטו, כדי לא להביא 

שם  על  בצפת.  משכנם  את  לקבוע  למתיחות, 

פרישתם מהחסידים, כונו תלמידי הגר"א בשם 

פרושים. שנה אחר–כך הגיעו עוד שתי קבוצות. 

נטע  נתן  ר'  בן  סעדיה  ר'  של  בראשותו  האחת 

מנחם  ר'  של  בנו  גם  לארץ  הגיע  שבה  מוילנא 

והשנייה בראשותו של  נטע.  ר'  מנדל משקלוב, 

מנדל  מנחם  ר'  של  פטירתו  לאחר  שיהיה  מי 

למנהיג קבוצת תלמידי הגר"א בארץ: ר' ישראל 

משקלוב.

תלמידי  עמדו  שלפניהם,  העליות  בכל  כמו 

ונזקקו בדחיפות  הגר"א בפני מצב כלכלי קשה 

לעזרת אחיהם שבגולה. באיגרת ששלחו אחד–

מנדל  מנחם  ר'  גם  ובהם  הקבוצה  מראשי  עשר 

משקלוב שחתימתו מופיעה על המסמך, פירטו 

בארץ  היאחזותם  חשיבות  את  הקבוצה  מנהיגי 

ישראל  ר'  של  בידו  שניתנה  האיגרת,  ישראל. 

מהסוג  שליחות  איגרת  הייתה  לא  משקלוב, 

המקובל בה מתנים הכותבים את צרותיהם אלא 

גילוי דעת המתאר את אמונתם כי הם שליחי עם 

שביקשו  הכספיות  התביעות  את  כולו.  ישראל 

לא ביקשו לזכותם אלא לזכותה של ארץ ישראל 

וכך  לקרב.  מבקשים  הם  אותה  הגאולה  ובשם 

נכתב באיגרת: "הארץ מבשרת, הארץ מתעוררת, 

ארץ מה לשון אומרת: זכרתי ימים היית ממלכה 

גברת, ביד השם עטרת תפארת, גם עתה בי שום 

דבר לא נחסרת, בי התורה מתבררת, בי היראה 

מתגברת... ומדוע אני שחרחורת בזויה מכבודי, 

וגלמודה?...  שכולה  ואני  מיושביי  ושממה 

ופקד  הארץ,  על  המרחם  המקום  ברוך  עתה 

שבקדושה  דבר  לכל  אשר  בנים  בקיבוץ  אותי 

מזומנים, מסרו נפשם עבורי ובי הם חונים, הם 

ליהודים  תורה,  של  קרנה  להרים  המתאספים 

הייתה אורה בבואם לעובדה ולשומרה, לעבדה 

הארץ  ישיבת  נהדר  מה  אמת  גבוה...  בעבודת 

הטובה! אמת מה נפלא חיבת ארצנו! אמת, מה 

שבתה  והליכתה  ישיבתה  הדר  זיו  קודש,  נאה 

אין  בחורבנה  גם  ושלימותה!  שלותה  וקימתה 

רבי מנחם מנדל משקלוב "מה נפלא חיבת ארצנו"
אין  בשלוותה  כמותה  אין  בשמחתה  דימיונה, 

דיכוותא.. התורה שיבחה ברוב שבחיה, התורה 

גודל  לפאר  יוכל  ומי  רוממותיה,  ברוב  ריממה 

פאר המלכה בכל חלקיה!".

וכדי לעודד את הקורא לחזק את הישוב בארץ 

טירדות  רבבות  רברבי  מכל  "וכי  כתבו:  ישראל 

דסחורתא,  מארי  דעסקא,  מארי  לכל  המקיפין 

קשה בעיניהם ליתן חלק ופנאי לרחם על הענייה 

הלזו אכסניה של תורה? הלא היא אמכם ושורש 

על  ירושלים  חורבנות  תעלו  לא  ולמה  נשמתכם! 

ראש מתחתיכון? הלא תזכרו, הלא תבינו השבועה 

מימים קדמונים אם אשכחך ירושלים וגו', מדוע 

שכחת  מוצלחת?  ולא  מלב  כמת  נשכחת  היא 

הגולה  אריכות  ושלום  חס  גורם  הקדושה  הארץ 

השטן  שמטיל  עצלות  בשביל  הימין.  ושכחת 

ההשפעה  ירושלים,  וחיבת  ציון  אהבת  ומשכח 

נמעטת וניתן רשות להשפחה להיות שולטת...". 

מנדל  מנחם  ר'  עמד  ישראל  בארץ  בהיותו 

בראש הפועלים לרווחתם הגשמית של העולים, 

ולהקלות  מחו"ל  מימון  להשגת  רבות  ופעל 

גדולה  מגפה  פרצה  ה'תקע"ג  בשנת  שונות. 

בצפת, ורבים מתלמידי הגר"א מתו בה. כתוצאה 

עצומים,  כספיים  לחובות  הקהילה  נקלעה  מכך 

עתק  סכומי  ללוות  הוצרך  מנדל  מנחם  ורבי 

עקר  ה'תקע"ו  בשנת  מהגויים.  גבוהה  בריבית 

רבי מנחם מנדל מצפת, ועלה, יחד עם מקורבו, 

רבי אברהם שלמה זלמן צורף ועם עוד כעשרים 

- להגשמת חלומו  לירושלים  הגר"א,  מתלמידי 

והשתוקקותו של רבי מנחם מנדל להתגורר בעיר 

להקים  הראשון  היה  מנדל  מנחם  רבי  הקודש. 

את הקהילה האשכנזית בירושלים, מאחר ומאז 

ניסיון עליית קבוצת רבי יהודה החסיד שנכשלה 

של  דינו  היה  עצומים,  חובות  אחריה  והותירה 

כל אשכנזי שהגיע לירושלים - מאסר, לעירבון 

רבי  של  הטובים  בקשריו  החוב.  לתשלום 

ימים  באותם  הנוכרית  מנדל עם ההנהגה  מנחם 

בארץ,  הספרדית  העדה  ראשי  עם  ולהבדיל, 

הצליח להגיע להסדר אודות החוב, ומאז הותרה 

ישיבתם של אשכנזים בירושלים.

בה  החצר  את  הקהילה  בני  שכרו  בתחילה 

הייתה ישיבתו של רבי חיים בן עטר, בעל ה"אור 

מכיוון  החול.  בימות  התפללו  ושם  החיים", 

גם  במקום  לתפילה  רישיון  ברשותם  היה  שלא 

שבין  בפרוזדור  להתפלל  נאלצו  וחגים  בשבתות 

ארבעת בתי הכנסת בבית כנסת הרמב"ן. בשנים 

ה'תק"פ - ה'תקפ"ד )1820–1824( פעל רבי מנחם 

מנדל משקלוב רבות, יחד עם רבי אברהם שלמה 

להשגת  הקהילה,  כגזבר  ששימש  צורף  זלמן 

האשכנזים  של  בעלותם  בדבר  משפטית  הכרה 

על שטח בית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד, 

שם  בנו  בהצלחה,  הוכתרו  מאמציהם  וכאשר 

דגלה  הגר"א  תלמידי  קבוצה  מדרשם.  בית  את 

הטבע",  בדרך  "גאולה  של  באידיאולוגיה 

לפעילות  המשיחית  האמונה  את  המתרגמת 

האשכנזים"  "חצר  בבניית  העיסוק  מעשית. 

בירושלים היה בעיניהם הגשמת הקריאה לבנות 

את "ירושלים של מטה" כתנאי לגאולתה הסופית 

של העיר. במכתב ששלח בשנת 1820 רבי מנחם 

מתייחס  הוא  מירושלים,  אירופה  לנדבני  מנדל 

לבניין ה"חצר" כאל "אתחלתא דגאולה": "ותדעו 

בכלל  כוללנו  מצב  שפלות  ותאמינו  ותבינו 

מוכרחים...  היינו  אשר  בפרט  החורבה  ובנידון 

למזורזים  ובטחנו  עריצים...  זרים  מיד  לפדותה 

דברינו  לקראת  יצאו  כי  צדק...  רודפי  שכמותם 

בשמחה כי ברוך השם כך עלתה בימינו אתחלתא 
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ונשנה בתעודות של  חוזר  זה  ביטוי  דגאולה...". 

תלמידי הגר"א לאחר כעשרים שנה, כשהם זוכים 

לבסוף באישור המיוחל לבניין "החורבה": "ועתה 

בית  ולרומם  לפאר  אלוקינו  בה'  קרננו  רמה 

מקדשנו ולבנות בתי כנסיות ובתי מדרשות בהר 

הקודש בירושלם... סימנא מילתא היא )סימן טוב 

הוא( אתחלתא דגאולה...". בעקבות קבלת רשיון 

התפילה  סדרי  את  הגר"א  תלמידי  שינו  הבנייה 

"התנערי  הקטע  את  לומר  והפסיקו  בירושלים 

מעפר קומי" בתפילת "לכה דודי" בקבלת שבת, 

משום שהשכינה, לדעתם, כבר קמה מן העפר. 

בהיותו בארץ ישראל חיבר רבי מנחם מנדל 

כעשרה חיבורים עמוקים בתורת הקבלה. שיטתו 

דברי  עם  האר"י  קבלת  את  משלבת  בקבלה 

רצופה  והיא  הגר"א,  מרבו  קיבל  אותם  קבלה 

גימטריאות רבות, ובשל כך דבריו כתובים ככתב 

חידה, שמאמץ רב נדרש כדי לפענחם. סופר עליו 

ישראל  הוסיף להתגלות אליו בארץ  כי הגר"א, 

בחלום, ודברי תורה שמסר לו אז שולבו אף הם 

בספריו. בין חיבוריו: מים אדירים - פירוש על 

מגילת  על  פירוש   - ציון  מנחם  זוטא,  האידרא 

רזא  דרך הקודש - על ספר ברית מנוחה.  רות. 

ופירוש על ספר משנת חסידים -  דמהימנותא, 

שני ספרים על סדר הספר "משנת חסידים" של 

המקובל רבי עמנואל חי ריקי, דרושים על סדר 

בסדר  שונים  עניינים  בביאור   - ההשתלשלות 

פירוש על  השתלשלות הבריאה על פי הקבלה, 

בספר  קשים  לקטעים  ביאורים   - הזוהר  ספר 

קבליים  ביאורים   - האותיות  תמונת  הזוהר, 

בעניינים  וליקוטים  האל"ף–בי"ת,  לאותיות 

לאור  יצאו  האחרונים  הספרים  ששת  שונים. 

ז"ל",  הגרמ"מ  "כתבי  השם  תחת  כרכים,  בשני 

יד  כתב  פי  על  ה'תשס"א,  בשנת  בירושלים 

שנמצא לאחר שנחשב כאבוד.

רבי מנחם מנדל נפטר בר"ח אדר שנת תקפ"ז 

של  קברו  יד  על  הזיתים,  בהר  ונקבר   ,)1827(

ה"אור החיים" הקדוש. #

נכתב בסיועו של אריה מורגנשטרן.

בית הכנסת 'חורבת רבי יהודה החסיד שבנייתו הושלמה על ידי רבי מנחם מנדל משקלוב
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נהרו   )1946( תש"ו  ב'  אדר  בי"ב 

לאחר  שבגליל  ביריה  היישוב  אל  אלפים 

שהבריטים ניסו להוריד את ההתיישבות 

הפרשה  תחילת  במקום.  העברית 

בהחלטתם של שלטונות המנדט הבריטי 

 - בביריה  היהודי  היישוב  על  להכריז 

בסמיכות לצפת - כ"שטח צבאי מוחזק", 

המחלקה  בני  שתושביו,  לאחר  וזאת 

בהחזקה  נתפסו  הפלמ"ח,  של  הדתית 

בלתי חוקית של נשק. משמעות ההכרזה 

הייתה הורדת היישוב מן הקרקע ואיסור 

נתפס  השטח  במקום.  יהודים  מגורי  על 

הבריטיים.  החיילים  ידי  על  והוחזק 

היישוב  נקודת  של  מהקרקע  הורדתה 

הגלילית המבודדת, נתפסה על ידי הנהגת 

ישירה  וכפגיעה  מסוכן,  כתקדים  היישוב 

בהמשך  חופשית,  להתיישבות  בזכות 

הקרקעות  וחוק  הלבן"  "הספר  לגזירות 

שני  לאחר  בעקבותיהן.  שבא  המפלה 

תנועות  של  לקרקע  עלייה  ניסיונות 

הנוער השונות בארץ וחיילים משוחררים 

הבריטי,  הצבא  ידי  על  באלימות  שפוזרו 

ניתן אישור לבניית יישוב קבע במקום. 

מתוך ספר הפלמ"ח:
העלייה לביריה "המלחמה על 

זכותו של העם העברי להיאחז 
באדמת ארץ ישראל"

הפלמ"ח  של  המטה  ישיבת  בסיכום 

"פרשת ביריה ריכזה סביבה את  נכתב: 

הישוב  כל  של  והתרגשותו  מתיחותו 

בארץ. היה ברור לכל שניסיון ביריה, על 

כל התירוצים שהביא השלטון כהצדקה 

מסוכן  תקדים  לשמש  עלול  לפעולתו, 

היה  הישוב  כל  יצליח.  אם  לעתיד, 

מאוחד בהכרה שעזיבת עמדה פירושה 

בביריה  ושהמלחמה  מדינית,  נסיגה 

התנהלה לא על נקודת יישוב אחת אלא 

על ציפור הנפש של המפעל, על זכותו 

ארץ  באדמת  להיאחז  העברי  העם  של 

ישראל... רוח תל חי - יש שהיא עצורה, 

עזה,  שהיא  ויש  ומתאפקת,  כבושה 

האומה  נפש  מחביוני  ופורצת.  זועמת 

משא   - האומה  וגאולת  עולה,  היא 

נפשה. בביריה נתגלה נס תל–חי. ואולם 

- אל נצהל צהלה פוחזת. לא בכל קטעי 

השגת  ניצחונות.  לנו  יהיו  המערכה 

גם  רצופה  תהיה  השלמה  מטרתנו 

הצלחות.  ואי  קרבנות  קשות,  פגיעות 

בביריה - נשאף אוויר פסגות להמשכת 

המאבק העולה".  #

חודש אב לאחר הצום, בשנת תשס"ה, ב

ישראלים  אלפי  קטיף  מגוש  נעקרו 

כדי  לשם  שהגיעו  אזרחים  מבתיהם, 

ליישב חבל ארץ נפלא, והצליחו בעמל 

רב ובמשך שנים רבות ליצור נווה 

וטרור.  רוע  ים של  מדבר בתוך 

שהועיל  עצום  חקלאי  מפעל 

למדינה, ירקות ללא חרקים, 

מפעלי חסד וחינוך שהשפיעו 

על כל האזור, דור שלם בריא 

ברוחו ונפשו אוהבי המולדת 

גדל שם. שנים של יגע, עבודה 

מאומצת, בנייה והקמה, נימחו 

בהינף בולדוזר בנחישות ובנחישות. 

שהיו  הארץ,  מלח  טובים,  יהודים  אלפי 

חיים  המדינה,  של  ה'שכפ"ץ'  שנים  במשך 

מקורות  ללא  רובם  קרוואנים,  באתרי  עדיין 

יושבים  שעברו,  מה  את  כואבים  פרנסה, 

וממתינים מתי תממש ממשלת ישראל את 

הבטחתה "פתרון לכל מתיישב"... 

נפש,  אלחי  גם  היה  המגורשים  אלפי  בין 

שהגיע עם אימו ואחיו למלון בירושלים בשעה 

דקלים  בנוה  נולד  אלחי  בוקר.  לפנות   00:3

לפני  שנה  חצי  ממנה  וגורש  תשנ"ג,  בשנת 

למד  הוא  בר–המצווה.  חגיגת  את  בה  שחגג 

מצוין.  תלמיד  והיה  עצמונה,  בת"ת  והתחנך 

בבית  החל  שלו  המוסיקלית  הקריירה  את 

בשירי שבת וכדו', ובהזדמנויות שונות ביישוב, 

ה"מורי"  מקהלת  במסגרת  גם  היתר  בין 

החליט  ה'  בכיתה  כשהיה  הקים.  שאביו 

אביו לפתח כישרון זה שחננו ה', ורשם אותו 

קול  פיתוח  למד  אלחי  קול.  פיתוח  לשיעורי 

במשך כשנה בקונסבטוריון העירוני באשקלון, 

ועד מהרה מינהו לסולן המקהלה. עוד טרם 

להופיע  הספיק  מצוות  עול  בנועם  כניסתו 

מקהלה  בליווי  כסולן  שונות  בהזדמנויות 

ותזמורות גדולות בהיכלי תרבות, ובהזדמנויות 

אחרות עם אמנים, כגון ציון גולן, מנדי גרופי, 

כסולן פרחי י–ם, שימי תבורי. בנוסף השתתף 

לאחר  שיצא  כתומים"  "ימים  באלבום  אלחי 

עקירת גוש קטיף בשיר "רַחֵם".

אביו  ביוזמת  הגירוש,  לאחר 

לאולפן  אלחי  נכנס  ובהפקתו, 

קשה  עבודה  ההקלטות. 

ברגשות  גם  כרוכה  שהיתה 

לחוף,  לבית,  וגעגועים  עזים 

מאחור,  שנותר  וליישוב 

שירה:  אלבומי  שני  הולידה 

תימנית  בשירה  אלבום 

מקורית שהפקתו החלה כשנה 

נשלמה  והכנתו  העקירה  לפני 

ומכירתו.  הפצתו  תחל  ובקרוב  לאחרונה 

"חלף  הכתום  האלבום   - השני  האלבום 

קטיף  לגוש  זיכרון  אלבום  המהווה  הזמן", 

הימים  את  שליוו  לשירים  מחודש  ביצוע  ובו 

הקשים לצד שירים מקוריים שנכתבו לאלבום 

על–ידי אביו של אלחי, יובל, המתארים את ימי 

החוויות  את  גם  ומנגד  תפארתו  בשיא  הגוש 

הקשות מהגירוש הנורא. להפקת אלבום זה 

היה שותף הרב יוסף צבי רימון שפועל רבות 

למען העקורים. הסינגלים שיצאו לתקשורת: 

תיקשורתי  להד  זכו  עדן",  ו–"גן  הזמן"  "חלף 

רבות  תקשורת  רשתות  רבות,  ותגובות  רחב 

ובהן רשת א', רשת ב', רדיו דרום, רדיו קול חי 

ותחנות רדיו איזוריות נוספות, ואפילו רדיו 10 

ברוקלין בארה"ב משמיעות את השירים.

להשיג בטל' 054-6671712

ובחנויות התקליטים המובחרות. #



קדושת הארץ
מאת הרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ 
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את מצוות השביעית ניתן לחלק ל–3 קבוצות: 

# הלכות הנוגעות למלאכות הקרקע. 

הלכות הנוגעות לתוצרת החקלאית בשביעית.   #

# הלכות שמיטת כספים. 

בתחילת  בתורה  הוזכרו  הקרקע  מלאכות 

פרשת בהר )עפ”י לשון הפסוק ויקרא כ"ה(: “ָׂשְדָך 

ֹלא ִתזְָרע וְכְַרְמָך ֹלא ִתזְמֹר אֵת ְספִיחַ ְקצִיְרָך ֹלא 

ִתְקצֹור וְֶאת עִּנְבֵי נְזִיֶרָך ֹלא ִתבְצֹר”.

להלכות  שביעית  הלכות  את  נשווה  אם 

שבת - אף ביחס למלאכות הקשורות לעבודת 

האדמה - קיים שוני יסודי ביניהם. 

בתורה  מפורש  אזכור  אין  שבת  במלאכות 

ל"ה(  )שמות  בפסוק  ההבערה  למלאכת  אלא 

“לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת”, 

ובכל זאת גם שאר כל שלושים ושמונה אבות 

המלאכות הנוספות ושאר כל התולדות שלהן, 

נחשבות למלאכות האסורות מן התורה, בשל 

למלאכת  שבת  מלאכת  שהוקשה  העובדה 

המשכן. יוצא מכך שאבות ותולדות של מלאכות 

שבת נחשבים כאיסורי תורה למרות שרק אחת 

מלאכות הקרקע בשביעית
מהן מוזכרת בתורה )עפ”י מס’ בבא–קמא ב ע”א(. 

מספר  התורה  מזכירה  בשביעית  זאת  לעומת 

אבות מלאכות עם תולדותיהן, ולאור זאת דייקו 

חז”ל שרק אותן המלאכות המוזכרות בתורה, 

מלאכות  שאר  ואילו  התורה,  שאסרה  אותן  הן 

הקרקע אינן אסורות בשביעית מן התורה אלא 

מדברי חכמים כסייג וגדר )עפ”י מס’ מועד קטן ב 

ע”ב(. 

שמיטה  להל’  בפתיחתו  הרמב”ם  פסק  וכך 

התורה  מן  לוקה  “אינו  ה”ג(:   - ה”ב  )פ”א  ויובל 

הקצירה  ועל  הזמירה,  על  או  הזריעה  על  אלא 

או על הבצירה.. ולמה פרטן הכתוב לומר לך על 

ועל שאר  שתי תולדות אלו בלבד הוא שחייב, 

האבות  שאר  עם  הארץ  שבעבודת  התולדות 

שלא נתפרשו בעניין זה, אינו לוקה עליהן, אבל 

מכין אותו מכת מרדות”.

מדברי  נוהגים  שביעית  דיני  שכל  כיום  גם 

חכמים, קיימת הבחנה בין מלאכות שבמהותן 

שבמהותן  מלאכות  לבין  התורה  מן  אסורות 

אסורות רק מדברי חכמים. #

hesderks@zahav.net.il • www.karnash.co.il •

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
02-9973875 �ברכץ בית אל בהוצאת שילה



ילדים שלנו

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

"ָּתבֹוא לְפָנֶיָך ֶאנְַקת 
ָאִסיר..." )תהילים ע"ט(

8148 ימים 
זועק  יהונתן מבור

כלאו, עד מתי?! 

per la@myesha.org. i l

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:
ישי הולנדר

כותבים:
משה מאירסדורף

מרדכי גנון

גרפיקה:
שקד מורי

צילום תמונת השער:
שחר כהן

פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906

הפצה:
מקור ראשון - דוד

052–8908519

עיצוב והפקה:
�ברכץ  שילה

בית אל
טל' 02-9973875

המוציא לאור:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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זהה את המקום



ראש משלוח מנות
יהודי

הגרעין החינוכי שדרות

עלות ¢משלוח מנות¢ ח¢י שקלים ∏ μ ¢מנות¢ ∞∏ ₪
 את משלוחי המנות אפשר לרכוש אצל נציגי ¢מרימים את הדגל¢ ו¢מטה שדרות¢

®∏∏μμ מקוצר© ∞μ≤≠∏π∞≥∏μμ פרטים בלוחות המודעות המקומיים  או אצל צוריאל

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 45

ילדים שלנו

הילדים שפתרו נכונה את הפאזל מהשבוע שעבר:
ניסיאל כהן מטנא עומרים, אלעד שנרב מבית אל, ועוזי כהן מירושלים.

את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il או באמצעות 
הפקס'  02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף. 
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תחנת הרכבת בסבסטיה היא שומרון הקדומה הפכה 
לסמל בתולדות ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון 
בתולדות  מכונן  ולאירוע  ישראל  מדינת  הקמת  לאחר 
תנועת  יזמה  כיפור  יום  מלחמת  לאחר  ההתיישבות. 
גוש אמונים גרעין התיישבות שהיה אמור להקים יישוב 
שוב  ניסו  הגרעין  חברי  מורה".  "אלון  גרעין  שכם,  ליד 
אולם  בה  ולהתיישב  ההרים  דרך  רגליות  בצעדות  הרכבת  לתחנת  להגיע  ושוב 
במקום.  ולהתיישב  לעלות  נסיונות  שמונה  במשך  כך   - פעם  אחר  פעם  פונו 
בעלייה האחרונה, בחנוכה תשל"ו )1975(, הושגה פשרה בין המתנחלים לבין 
שר הביטחון דאז, שמעון פרס, שאפשרה להם להתיישב במחנה הצבאי סמוך 
ופורח  משגשג  ליישוב  הימים  ברבות  שהפכה  התיישבות  קדום,  הערבי  לכפר 
וחיברה  לפני מלחמת העולם הראשונה  הוקמה  בשם קדומים. תחנת הרכבת 
בין עפולה לשכם ותוכנה להגיע עד לירושלים ובמלחמה הוחלט כי תצא ממנה 
הסתעפות נוספת לדרום הארץ - עד לבאר שבע. התחנה עומדת כיום על תילה 

ונמצאת על אם הדך המחברת בין הישוב שבי שומרון ליישוב חומש שנחרב.

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  מאירועי 

סבו,  בבית  מוצא  שהוא  ישנה  תמונה  לתוך 

ומתברר לו שהוא חזר בזמן. הוא פוגש בשוב, 

למסע  יוצאים  הם  כי  לו  אדם מסתורי המספר 

ביהודה, שומרון וחבל עזה. הפעם אוריאל ושוב 

צעירה  נח"ל  בהיאחזות  עצמם  את  מוצאים 

במקום  המתיישבים  צחיח.  מדבר  בלב  אי–שם 

מתעקשים שיצליחו להפוך את המקום השומם 

ליישוב חקלאי פורח...

"הַּיֹום אֲנִי רֹוצֶה ֶׁשנִפְגֹוׁש יִיׁשּוב ְמיּוחַד ַמָּמׁש", 

ָאַמר ׁשּוב ּבְנִיָמה חֲגִיגִית. אֹוִריאֵל וְׁשּוב הְִסתֹובְבּו 

ּבֵינֹות ְׁשבִילֵי הֶעָפָר ּכְבָר ִמְסּפַר ּדַקֹות. ִמּכֹל ּכִיוּון 

ִמְתרֹוצְצִים  צְעִיִרים  ּבַחּוִרים  לְִראֹות  נִיַתן  הָיָה 

עִם ּכְלֵי עֲבֹודָה ּבְיָדָם. "ַמה הֵם עֹוִׂשים?" ָׁשאַל 

אֵלּו  ּוִבְִרגָעִים  הַנַחַ"ל,  חַבְֵרי  הֵם  "אֵלֶה  אֹוִריאֵל. 

ַמָּמׁש הֵם ְמִקיִמים הֵיאֲחְזּות נַחַ"ל חֲַדָׁשה", ָאַמר 

ּגָבֹוהַ  ּבַחּור  צָעַק  הַּמֹוטֹות!"  אֶת  "ָּתבִיא  ׁשּוב. 

ֶׁשנְִרָאה ּבְִׁשנֹות הַעְֶׂשִרים לְחַיָיו. ּבְעְִקבֹות הַּצְעָָקה 

ּובְיָדָם  אַחִֵרים  ּבַחּוִרים  ּכַָּמה  ּבְִמהִירּות  הִגִיעּו 

הַָּתֵמהַ  ּבְַמּבָטֹו  ֶׁשהִבְחִין  ׁשּוב  אֲרּוּכִים.  מֹוטֹות 

ֶׁשל אֹוִריאֵל ָאַמר לֹו: "הֵם ְמִקיִמים חֲָממֹות, הֵם 

לְיִיׁשּוב  הַָּמקֹום  אֶת  לַהֲפֹוְך  יַצְלִיחּו  ּכִי  ְמַקוִוים 

הַחֲָממֹות  עַל  הְִסַּתּכֵל  אֹוִריאֵל  ּבְעִָתיד".  חְַקלָאִי 

ֶׁשהֵחֵלּו לִלְּבֹוׁש צּוָרה וְאַח"כ עַל הַּנֹוף ְסבִיבֹו. הּוא 

ּבַאֹופֶק  ָמקֹום  ִמּכֹל  לְחַּיֵיְך.  ֶׁשֹלא  הָיָה  יָכֹול  ֹלא 

ֶׁשָׂשַרר  הַחֹום  ִמְדּבִָרי.  חֹול  ֶׁשל  ּדְיּונֹות  ַרק  נְִראּו 

אֶפְָׁשר  אֵיְך  "ׁשּוב,  נְִסּבָל.  ּבִלְִּתי  הָיָה  ּבַָּמקֹום 

לַעֲׂשֹות אֶת הַָּמקֹום הַּזֶה יִיׁשּוב חְַקלָאִי? הֵם ֹלא 

רֹואִים ֶׁשזֶה ִמְדּבָר ּפֹה?" ָׁשאַל אֹוִריאֵל ּבִפְלִיָאה. 

ׁשּוב חִּיֵיְך אֶל אֹוִריאֵל חִיּוְך ְמרּוצֶה. "ּכֵן ּבְהֶחְלֵט, 

ּבְִדיּוק ּכָמֹוָך יְֶׁשנָם הְַרּבֶה ִמְתנַּגְִדים לַַרעֲיֹון הַּמּוזָר 

הַּזֶה..." - ׁשּוב חִיּכָה ֶרגַע ַקט וְהְִמִׁשיְך אֶת ּדְבָָריו 

- "אֲבָל ּכַָּמה ְמׁשּוגָעִים לַּדָבָר עֲַדיִין ִמְתעְֲּקִׁשים 

ֶׁשיַעֲסֹוק ּבְחְַקלָאּות".  יִיׁשּוב  ּולְהִָקים ּפֹה  לְנַסֹות 

עֵינָיו ֶׁשל אֹוִריאֵל הְִתַרחֲבּו ּבְִׁשאֵלָה אֲבָל ׁשּוב ַרק 

וְִתְראֶה  "ּבֹא  הְַּתׁשּובָה.  אֶת  לְגַלֹות  וְסֵיַרב  חִּיֵיְך 

ּבְעַצְְמָך..."

המשך בשבוע הבא...

זהה את המקום

פתרון החידה משבוע שעבר: תחנת הרכבת בסבסטיה


