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שבשעה ש לישראל  הוא  גדול  בח 
המלכים  מלכי  מלך  עליהם  שנגלה 
שאלו  לא  תורתו,  את  להם  והציע 
ונשמע".  "נעשה  אמרו  אלא  בה,  כתוב  מה 
הקדמת "נעשה" ל"נשמע" מתפרשת בהכרח 
כהתחייבות מלאה לעשות את דבר ה', שהרי 
מהן  לשמוע  בלי  דבר  לעשות  אפשר  אי 
המטלות שיש לבצע. ההסכמה מראש לקיים 
את ציוויי ה', ללא ידיעה מוקדמת וללא תנאי, 
כח,  גיבורי  השרת,  מלאכי  של  סודם  היא 
ומזומנים  מוכנים  עומדים  הווייתם  שמעצם 
שיש  אלא  א'(.  פ"ח,  )שבת  קונם  רצון  לעשות 
רק  ונשמע"  הכריז "נעשה  שהעם  לב  לשים 
במעמד "ברית האגנות" )המופיע בסוף פרשת 
משפטים ובו משה רבנו מקים מזבח למרגלות 
באגנות  הזבחים  דם  מחצית  שם  סיני,  הר 
לבני  ומקריא  המזבח,  על  זורק  ומחציתו 
מתן  ערב  שהיה  הברית(,  דברי  את  ישראל 
תורה )רש"י(, או אף לאחריו )רמב"ן(. אולם עוד 
קודם לכן, בראשית הדו–שיח של הקב"ה עם 
נֲַעֶׂשה"  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  "ּכֹל  העם  מכריז  משה, 
כיצד  "נשמע".  כלל  אין  כאן  ח'(.  י"ט,  )שמות 
ייתכן "נעשה" בלי "נשמע"? מאין יידעו מה 
לעשות? ומדוע כאן אמרו רק "נעשה", ואילו 

במעמד הברית הכריזו "נעשה ונשמע"?
כל מפעל זקוק לחזון, המציב את המטרה 
והיעד אליהם יש לשאוף. אף הבורא "אסתכל 
באורייתא" - בתורה, שהיא חזונו של עולם, 
ואחר כך ברא את עולמו על פיה. וכשבא ה' 
הציב  ישראל  לעם  תורתו  את  להציע  יתברך 
ַמְמֶלכֶת  ִלי  ִּתהְיּו  "וְַאֶּתם  החזון:  את  ראשית 
לא  התורה  ו'(.  פס'  )שם,  ָקדֹוׁש"  וְגֹוי  ִים  ּכֹהֲנ

ממלכת כהנים וגוי קדוש
ואף  שיהיו.  ככל  מובחרים  ליחידים,  ניתנה 
לא  גדולתם,  כל  עם   - ויעקב  יצחק  אברהם 
הדרוש  המספר  משהושלם  רק  לקבלה.  זכו 
לכלל  התורה  ניתנה  לאומית  תבנית  ליציקת 
יופיע  ה'  תהילת  שסיפור  ללמדנו,  ישראל. 
ישראלית שתשמש  ממלכה  בהופעת  בעיקרו 
יסוד כסא ה' בעולם, ולא על ידי נזירי אלוקים 

המתהלכים בקרב האומות.  
"שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם" 
נ"ד, א'(. הראשונה - התורה, השביעי  )פסחים 
אינו  משיח  של  שמו  משיח.  של  שמו   -
מישהו  של  שם  מסוים.  אדם  עצמו,  המשיח 
אופן ההופעה שלו בעולם. שמו של  פירושו 
זמננו  ובלשון  ההתגלות,  דרך  הוא  משיח 
הופעתה,  שתתאפשר  מנת  על  המשיחיות.   -
כמפתח לגאולת העולם, היה צורך לחקוק זאת 
מראשית. כח בראשיתי זה הוא המקדם ודוחף 
את העולם לגאולתו. עיקר הופעתו הוא בעם 
החותרת  יישות  ממלכתית  בדמות  ישראל, 
לתיקונו של עולם. לכן הוצג הייעוד הזה בפני 
עם ישראל בראש ובראשונה - להקים ממלכה 
שתתפקד ביחס לשאר העמים כפעולתם של 
כוהנים ביחס לשאר בני העם. התשתית לכך 
האומה  קדושה.  חיי  חיים  שבניהָ  – אומה 
נתבעה לשליחות כפולה: הקמת לאום הפועל 
מופת  להן  ומשמש  העולם  אומות  במסגרת 
חברה  ויצירת  הציבוריים,  חייו  באורחות 
שחיי חבריה מוארים ומתקדשים באור תורת 
ה'. בדבר ה' מופיע בראש ובראשונה הרעיון 
המדיני - ממלכתי, ומתבקשת הירתמות של 
העם להגשמת אידיאל מפעים ותובעני זה. על 
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חדשות ישע
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על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

החלה באזור יהודה והשומרון בנייתן של כ–490 

אשתקד.  המקביל  ברבעון   270 לעומת  דירות, 

הנתון הזה בולט על רקע ירידה של כ–14% בסך 

התחלות הבנייה של יחידות דיור ברחבי הארץ. 

מכרזים  השיכון  משרד  השבוע  פרסם  במקביל 

לבנייה בהר חומה בפסגת זאב ובבית"ר עילית. 

6,900 דירות חדשות החלו להיבנות ברבעון 

הראשון של 2008, 490 מתוכן ביהודה ושומרון 

מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  כך   -

שהוחל  הדירות  מספר  פחת  הראשון  ברבעון 

בבנייתן בכל אחד מהמחוזות: ירושלים והדרום 

-17.5%( הצפון   ,)-28.8%( חיפה   ,)-39.2%(

לעומת   )-0.9%( והמרכז   )-4.1%( אביב  תל   )

דווקא  באזור  ב–2007.  המקבילה  התקופה 

מ– למעלה  של  זינוק  נרשם  והשומרון  יהודה 

לעומת  יחידות   490 של  בנייה  התחלת   -  80%

המקביל  ברבעון  בבנייתן  שהוחל  דירות   270

זינוק בבניית בתים ביו"ש
שבירושלים  הוא  נוסף  בולט  נתון  אשתקד. 

של  )ירידה  דירות  כ–490  בניית  ברבעון  החלה 

ב–2007(.  המקבילה  התקופה  לעומת  כ–33.4% 

בראשית השבוע הודיע שר הבינוי והשיכון, ח"כ 

בשכונות  לבנייה  מכרזים  פרסום  על  בוים,  זאב 

לאישור  זכה  בוים  עילית.  ובבית"ר  בירושלים 

יום  לכבוד  התבצע  המהלך  ולדבריו  הממשלה 

ירושלים ה–41 שנחגג ביום שני האחרון בבירה. 

המכרז בירושלים כולל 121 דירות בשכונת הר 

ו–763 יחידות דיור בפסגת זאב בחמישה  חומה 

מתחמים שונים. כמו כן הודיעה לשכת השר על 

פרסום מכרזים לבניית 286 יחידות דיור בבית"ר 

עילית, מהלך הדורש במקביל גם את אישור שר 

בנושא  להכריע  שאמור  ברק  אהוד  הביטחון 

בימים הקרובים. על פי הודעת המשרד, "פעולה 

ירושלים  זו מצטרפת לפעולות קודמות בעוטף 

הטבעי  לגידול  מענה  לתת  ונועדה  זאב,  וגבעת 

בירושלים". #

וביטחון  חוץ  ועדת  של  המשנה   ועדת 

מחלף  לבניית  משאבים  לגיוס  לפעול  החליטה 

פי  על  זאת  לחברון,  מדרום  הכבשים'  ב'צומת 

חברון,  הר  האזורית  המועצה  ראש  דרישת 

לבניית  האחרון  בחודש  שפעל  חי,  בר  צביקי 

המחלף בצומת.

בחודש האחרון הציבו תושבי היישובים בהר 

חברון משמרות מחאה בצומת בשל התנגדותם 

פלשתינית.   תנועה  למעבר  המחסום  לפתיחת 

המועצה  ראש  שלח  המחסום  הסרת  לאחר 

לראש  דחוף  מכתב  חי,  בר  צביקי  האזורית, 

ההחלטה  את  לבטל  ממנו  דרש  בו  הממשלה 

ערביי  לתנועת  הכבשים'  'מחסום  את  לפתוח 

יו"ש. בר חי, הזכיר במכתבו שהמחסום הוקם על 

מנת למנוע פיגועים בצומת, שבהם נהרגו בעבר, 

ישראלים  ונפצעו  חיילים  שלושה  היתר,  בין 

למעבר  תוכנית  הכין  כי  הדגיש  חי  בר  רבים. 

תת–קרקעי של פלשתינים בצומת, שקיבלה את 

אושרה  לא  אך  התכנון  גורמי  כל  של  אישורם 

ועדת חו"ב: 
להקים מחלף 
בצומת הכבשים

מתוך  תקציביות.  מסיבות  היום  עד  לביצוע 

מציינת  בו  בשבוע  "דווקא  חי:  בר  של  מכתבו 

ישראל 60 שנים לעצמאותה, הגיע הזמן לשים 

קץ לתופעת 'רייס נוחתת - המחסומים נופלים'. 

רייס מבקרת  כל אימת שקונדוליסה  במסגרתה 

אדם  חיי  מסכנת  אולמרט  ממשלת  בישראל, 

בניסיון לַרצות את האמריקאים והפלשתינים". 

רבים  תושבים  הגיעו  האחרון  שלישי  ביום 

הסרת  על  במחאה  הצומת  את  וחסמו  מהאזור 

התקיים  בצומת  למחאה  במקביל  המחסום. 

וביטחון,  חוץ  ועדת  של  המשנה  בוועדת  דיון 

ובה הוחלט לפעול לגיוס תקציב לבניית מחלף 

במקום, שיבטיח את שמירת ביטחונם של תושבי 

הר חברון והסביבה. בצומת סייר גם ח"כ עתניאל 

שנלר שהודיע שיפעל לגיוס התקציב הנדרש על 

מנת לבצע הפרדה מפלסית בתנועה. שנלר דרש 

שכל פתרון ביניים עד לביצוע ההפרדה ייעשה 

מתיישבי  של  חייהם  שמירת  על  הקפדה  תוך 

האזור. #

'כל אשר דבר ה'  כך משיב העם בהתלהבות 
נעשה'. כאן מופיעה הסכמה כללית, לאומית, 
שהרי  הפרטים,  ידיעת  את  מבקשת  שאינה 
המדובר הוא בחזון, במשאת הנפש. רק אחר 
כך, כשקורא משה את "ספר הברית" בברית 
להופיע  מתחילים  תורה  כשחלקי  האגנות, 
כאן  ונשמע".  "נעשה  העם  מכריז  ולהתברר, 
עם  של  המופלאה  המוכנות  לאור  יוצאת 
של  מצוותיה  את  לקיים  כפרטים,  ישראל, 

תורה. 
חג  בערב  קוק,  הרב  שפרסם  במאמר 
הראי"ה"  ב"מאמרי  )מופיע  תרצ"ד  השבועות 
של  ההגשמה  קשיי  על  עומד  הוא   ,)173 עמ' 
בתביעה  לטפל  יותר  קל  הממלכתי.  הייעוד 
לפרטיות נאצלת וליישם כיחידים את הציווי 

את  להגשים  מאשר  לי',  תהיו  קודש  'אנשי 
"ממלכת  הקרוי  מדיני   - החברתי  הרעיון 
רות בחג השבועות,  כוהנים". קריאת מגילת 
של  בהולדתו  הנחתמת  תורתנו,  מתן  זמן 
השאיפה  את  להזכיר  באה  ישראל,  מלך  דוד 
התמידית למשיחיות שתופיע על ידי ממלכת 
מופת, מוסרית ומקודשת. אין די באהבת חיים 
קדושים של תורה המצומצמת בארבע אמותיו 
בה.  לאוחזים  הערכתנו  כל  עם  אדם,  של 
ההתמודדות האמיתית היא בהצבת דרך - איך 
הופכים את חיי הממלכה ל"ממלכת כוהנים". 
שהרי עוד לפני הפרישה האישית, ההתקדשות 
וההגבלה הפרטית שנצטוו ישראל בהר סיני, 
כבר הוצגה המטרה: 'ואתם תהיו לי ממלכת 

כוהנים וגוי קדוש'. #

ממלכת כהנים וגוי קדוש המשך מעמ' השער



מבט לספר
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שחל  העברי  הספר  שבוע  לרגל 
'מבט  במדור  מביאים  אנו  השבוע 
לספר' הצצה לספרים המספרים את 
סיפורה של ההתיישבות, וספרים פרי 
עטם של תושבי יש"ע. בשבוע שעבר 
הצגנו את ספרו של מזכיר היישוב כפר 
לזמן",  "מעבר  אשר,  מושי  האורנים 
השבוע  במקום.  הגבורה  קרבות  על 
נציג במדור ספר שמרכז את סיפורה 
מערש  חברון,  בהר  ההתיישבות  של 
הקמתה בתקופת האבות ועד חידוש 
מלחמת  לאחר  באזור  ההתיישבות 

ששת הימים.

 40
הסדר  ליל  לאחר  שנה 

בחברון  פארק  במלון 

בהר  ההתיישבות  וחידוש 

יוצא לאור ספר חדש בשם 'דרומא' על 

ההתיישבות בהר חברון. הספר שנכתב 

על ידי כותבים שונים ונערך בידי צביקה 

המועצה  של  ביוזמתה  הופק  פלג, 

ישיבת  של  ובסיוע  חברון  הר  האזורית 

בסוסיא.  סביבתי  לחינוך  עקיבא  בני 

מקריאה בספר נחשף הקורא למפגשים 

מרתקים בין דמויות מרכזיות בתולדות 

עם ישראל לממשיכי דרכם בהתיישבות 

המתחדשת, בין אזורי צומח שונים, בין 

ההר למדבר ובין הישן לחדש.

שערים:  לארבעה  מחולק  הספר 

השער הראשון מכיל מאמרים המגלים 

'דרומא' -  ההתיישבות 
בהר חברון

היהודית  ההיסטוריה  של  הרבדים  את 

ומערת  האבות  מימי  חברון,  הר  של 

ועתניאל  המלך  דוד  דרך  המכפלה, 

בתקופת  ישמעאל  לרבי  ועד  קנז  בן 

השער  כוכבא.  בר  מרד  וימי  התנאים 

השני מכיל את סיפורה של ההתיישבות 

השער  האחרונות.  השנים  ב–40 

החינוך  מוסדות  התפתחות  את  סוקר 

החקלאות  התיירות,  מוסדות  בהר, 

והתעשייה וכן את סיפורו של כל יישוב 

מרגע העלייה לקרקע ועד היום. בספר 

במגוון  מדעיים  למאמרים  מיוחד  שער 

הכנסת  בתי  של  ייחודם  כמו  נושאים 

חברון  בהר  הנוסעים  תיאורי  באזור, 

במאה ה–19 ועל פעולת התגמול סמוע 

בשנת 1967. את הספר מסכם השער 

הרביעי, פרק המתאר בצורה צבעונית 

טיול  מסלולי  עשר  חמישה  ומדויקת 

מומלצים באזור חברון. 

במועצה  הספר  את  להשיג  ניתן 

האזורית הר חברון, בישיבת בני עקיבא 

סיור  ובמרכז  סוסיא  סביבתי  לחינוך 

ולימוד סוסיא. #

לאחר מאבק ציבורי ממושך אישרה בשבוע 

חוק  הצעת  טרומית  בקריאה  הכנסת  שעבר 

למתן פיצויים לחקלאי גוש קטיף. 

כנסת,  חברי   71 חתומים  עליה  החוק  הצעת 

בהם גם ח"כים מסיעות העבודה וממר"צ, עברה 

ח"כים   4 כנגד   48( גדול  ברוב  טרומית  בקריאה 

מהסיעות הערביות(, זאת לאחר שיוזמי ההצעה, 

ח"כ זאב אלקין מקדימה ושמונה ח"כים נוספים 

לקואליציה  לגרום  הצליחו  שונות  מסיעות 

חרף  בחוק,  לתמוך  מהשרים  לחלק  ואפילו 

התנגדות הממשלה. על פי הצעת החוק שעלותה 

פיצויים  יינתנו  שקלים,  מיליוני  מאות  כמה 

בחבל  אדמתם  מעל  שגורשו  לחקלאים  מלאים 

עזה, זאת לעומת פיצויים בהיקף של 40% בלבד 

לחקלאים.  שנגרם  האמיתי  הפגיעה  משיעור 

 70 רק  כיום  כי  עולה  קטיף  גוש  חקלאי  מנתוני 

חקלאים בלבד חזרו לעבודה. הסעיף המשמעותי 

ביותר בתיקון לחוק הוא שחקלאים שלא יחזרו 

השווה  חודשי  פרישה  לגמול  יזכו  לייצור, 

ל–70% מהשכר הממוצע במשק. סעיפים נוספים 

פריטים  בגין  פיצוי  לקבל  למפונים  מאפשרים 

זכאות שלא  שונים שנרכשו על ידם לפני 1996 

תקרת  הועלתה  כן,  כמו  כה.  עד  להם  הייתה 

מענקי  והוגדלו  קבוע  רכוש  אובדן  בגין  הפיצוי 

אושרו בקריאה טרומית
פיצויים לחקלאי גוש קטיף

ההשקעה מ–136 אלף שקל עד ל–657 אלף שקל. 

בנוסף, יפוצו החקלאים שפונו מהגוש על אובדן 

רווח  מכפיל  לפי  גידול,  עונות  משלוש  הכנסה 

הזה  הפיצוי  סכום  כה.  עד   7 מכפיל  במקום   8

עשוי להגיע עד 250 אלף שקל לעונה. מנתונים 

בכנסת,  קטיף  גוש  מתיישבי  ועד  נציגי  שהציגו 

מיישוביהם  הגוש  חקלאי  פונו  מאז  כי  עולה 

קיבלו  החקלאים  מ–380   50 רק  שנים,   3 לפני 

כדי שיוכלו לחדש  את האדמות שהובטחו להם 

את הייצור. מניתוח נתוני מחקר שנערך בנושא 

החממות שהשאירו המגורשים בגוש ואּומץ ע"י 

שקיבלו  הפיצוי  כי  עולה   - החקלאות  משרד 

החקלאים כדי להקים חממות חדשות אינו מייצג 

את ההשקעה הדרושה בהקמת חממה חדשה.

קשה  מאבק  קדם  האמורה  החוק  להצעת 

בסיוע  קטיף,  גוש  חקלאי  שקיימו  וממושך 

הוקם  אף  חודשים  מספר  לפני  יש"ע.  מועצת 

אוהל מחאה סמוך לגן הוורדים בירושלים, דבר 

אליו  ומשך  רבה,  ציבורית  לב  תשומת  שעורר 

חברי כנסת ושרים מכל סיעות הבית, שהבטיחו 

לסייע בפתרון מצוקתם. ואכן, באמצעות המשך 

המלחמה בבירוקרטיה ויצירת לובי פוליטי נרחב 

לנושא, עברה כאמור בשבוע שעבר הצעת החוק, 

אור קטן בקצה המנהרה. #
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שנים  ואחת  ארבעים  ציינו  השבוע 

יהודה  ומרחבי  ירושלים  לשחרור 

חגיגות  נעילת  בסימן  ושומרון, 

במלחמת  הגדול  לניצחון  הארבעים 

לעצור  מתאים  זמן  זה  הימים.  ששת 

רגע, לסכם את ההישגים שלנו עד כה, 

ובעיקר לחשוב מה אנו רוצים מעצמנו 

לעצמנו  מציבים  אנו  יעדים  ואילו 

בעשור הקרוב. "בן ארבעים לחכמה" - 

אומרת המשנה בפרקי אבות. בחכמה, 

בנחישות ובמסירות נפש הצלחנו ב"ה 

לבנות, להפריח את השממה, ולהקים 

מפעל התיישבות מפואר, מהחשובים 

והחלוציים שבעשייה הציונית ובבניינה 

של המדינה. לא בנינו רק בתים פיזיים, 

אלא גם מערכת של חיים שלמים, של 

קהילות  של  הגשמה,  של  חלוציות, 

יישובים  של  ותומכות,  משגשגות 

ציבור  של  מגוונת,  אוכלוסיה  ובהם 

שנכון למשימות שונות לא רק ביש"ע 

אלא בכל רחבי מדינת ישראל. 

ההתיישבות  מפעל  של  הבסיס 

בכל  ומוצק.  חזק  איתן  הוא  ביש"ע 

אותן השנים ספגנו גם לא מעט מכות 

כואבות. מאירועי טרור קשים, עקירת 

ועד  היאחזות,  ונקודות  יישובים 

עקירת   - שלם  יישובים  גוש  החרבת 

וגירוש תושבי גוש קטיף וצפון שומרון. 

אולם למרות המכות הקשות שספגה 

ההתיישבות ולמרות ניסיונות אויבינו 

העשייה  במאמצי  העת  כל  לחבל 

ממשיכה  ההתיישבות  והיצירה, 

ועוד  עוד  לתוכה  ומושכת  להתקדם 

אנשים ומשפחות שונות מקשת רחבה 

של הציבור הישראלי.

אנו  שנה  ארבעים  בסיכום  עתה, 

צריכים להציב לעצמנו את המטרות 

הקרובות.  לשנים  והשאיפות 

)ויקרא  קוממיות"  אתכם  "ואולך 

קומות  לבנות  הזמן  הגיע  י"ג(.  כ"ו, 

לגובה  חלקן  להתיישבות.  נוספות 

ולהתקדם  ולהתפתח  להמשיך  כדי 

בזרמים  הקרקע,  בעומק  וחלקן 

את  להעמיק  כדי  התת–קרקעיים 

הצמיחה  את  שיאפשר  הבסיס 

וההתקדמות.

להביא  ולנסות  להמשיך  עלינו 

בסיכום ארבעים שנות 
התיישבות אסור לנו לקפוא 

על השמרים ולנוח על זרי 
הדפנה, אלא להציב לעצמנו 

את המטרות והשאיפות 
לשנים הקרובות. הגיע 

הזמן לבנות קומות נוספות 
להתיישבות. חלקן לגובה 

- בהכפלת התיישבות בעשור 
הקרוב, ובמקביל לבנות קומות 
בעומק הקרקע, בזרמים התת–

קרקעיים כדי להעמיק את 
הבסיס שיאפשר את הצמיחה 
וההתקדמות, בשינוי התודעה 
ובגיוס ציבורים נוספים להבנת 

חשיבותה של ההתיישבות 
ולהכרח קיומה.

לעבר העשור הבא

ביש"ע.  להתגורר  נוספים  ציבורים 

ב"ה,  מההיצע  גדול  הביקוש  כיום 

ישראל  שממשלות  מקווים  ואנו 

שבגזרות  הנוראה  האיוולת  את  יבינו 

ביישובים,  הבנייה  על  והקפאה  חנק 

ויאפשרו לעוד ועוד משפחות שרוצות 

ברחבי  מושבם  מקום  את  לקבוע 

השני  הדור  ממשיכים,  ולבנים  ארצנו, 

והשלישי לאנשי ההתיישבות, הרוצים 

לגור בסמיכות להוריהם להמשיך את 

דרכם החלוצית. 

ל–300,000  קרוב  מתגוררים  כיום 

ישראלים ביהודה ושומרון. אנו מקווים 

לחידוש  היובל  שנת  שעד  ופועלים 

מחצי  למעלה  יחיו  ההתיישבות 

להשכיל  עלינו  ביש"ע.  יהודים  מיליון 

כי כאשר יגדל ויוכפל מספרנו תהפוך 

אשר  מוגמרת,  לעובדה  ההתיישבות 

איש לא יעיז להטיל ספק בקיומה. 

לצד  מספיק.  לא  עוד  זה  אך 

והצמיחה,  הגדילה  ההתרחבות, 

פנימה,  ולפעול  להמשיך  עלינו 

לחבר  כדי  הלבבות,  בעומק 

למעשינו  אנשים  שיותר  כמה 

יבואו  לא  אם  שגם   - ולהתיישבות 

מהיישובים,  באחד  לגור  בעצמם 

יבינו  הפחות  ולכל  ויעודדו,  יתמכו 

שיש  העצומה  החשיבות  את 

ומוסרי  אמוני  כנכס  להתיישבות 

 - הטבעיים  והאמת  הצדק  פי  על   -

יישוב ארץ ישראל בנחלת אבות, כנכס 

שבהם  האזורים   - תרבותי  היסטורי 

התקיימה  ובהם  אבותינו,  התהלכו 

מחברון  דוד,  בית  של  ישראל  מלכות 

שומרון  ועד  לחם  מבית  שכם,  ועד 

הקדומה, וכנכס ביטחוני ואסטרטגי - 

בלי התיישבות אין ביטחון, אין שליטה 

חופשית  יד  ואין  ובמרחב,  בשטח 

לצה"ל להגן גם על ישראל הקטנה. 

אלו  ביעדים  בע"ה  נעמוד  כאשר 

אותם אנו מציבים לעצמנו, ונרחיב את 

ולרוחב,  לאורך  ההתיישבות  מפעל 

ידיים  לחכך  נוכל  ולעומק,  לגובה 

בהנאה... ולהמשיך לאתגר הבא. #
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רב עוזי קלכהיים נולד בחיפה בי"ד באדר ה

שנת תרצ"ה. כשהיה בן ארבע יצא אביו, 

המזרחי  הפועל  של  בשליחות  משה, 

התמיכה  ולארגון  התנועה  לחיזוק  לארה"ב 

ויישוביו.  המזרחי  הפועל  במפעלי  הציבורית 

ולאחר  בחיפה  נשארה  הרב  של  משפחתו 

חודשים מספר, בעקבות התפרעות ערבים ליד 

בגלל  אביב.  לתל  לעבור  אמם  החליטה  ביתם,  

פרוץ מלחמת העולם השנייה הדרכים מאמריקה 

לישראל השתבשו ואביו נשאר בגולה בעוד אמם 

מחנכת אותם. בשלב מסוים עברו לירושלים. 

מלחמת  של  בעיצומה  תש"ח,  בפורים 

בצניעות  מצווה  בר  עוזי  הרב  חגג  העצמאות 

רבה עקב המחסור באותה תקופה. את לימודיו 

שם  הרא"ה  כפר  בישיבת  למד  התיכוניים 

למדו אז לימודי קודש בלבד. כעבור שנה החל 

)לימים, תיכון  'מזרחי'   לנערים  ללמוד בביה"ס 

'הימלפרב' בי-ם( ושם השלים את לימודי החול 

כגרעין  לנח"ל  גיוסו  לפני  תשי"ב  בקיץ  שלו. 

ללימודים,  וחברו  עוזי  הרב  הודיעו  התיישבות 

תורה  ללמוד  ברצונם  כי  הס,  ישראל  הרב 

להפתעתם  ימים.  באותם  חריג  צעד  בישיבה, 

ישיבות  בין  לנדוד  החלו  והם  הבקשה  אושרה 

ישיבת קלצק,  כגון  גוונים שונים  שונות בעלות 

יהודה  הרב  שאול,  בר  אלימלך  הרב  לימדו  בה 

תקופה  לאחר  ברויאר.  מרדכי  והרב  מלצר  צבי 

שם  הלימודים  הרב'.  ב'מרכז  ללמוד  החליטו 

במשך שבע שנים היו אבן דרך משמעותית בחייו 

הרוחניים–תורניים. המפגש עם הרב יעקב כלאב, 

הנתיבות  את  פרץ  יהודה  צבי  והרב  הנזיר  הרב 

בתורת א"י בנוסף לתורת המחשבה הישראלית 

ותורת הארץ. 

תורה  של  בעולמה  עצמו  השקיע  עוזי  הרב 

בכתבי  האמונה  בלימוד  רבות  דרכים  ופתח 

רמב"ן,  רמב"ם,  'כוזרי',  ריה"ל   - הראשונים 

רבינו בחיי בעל 'חובת הלבבות' ובייחוד בכתבי 

של  בעולמה  הסתגר  לא  הוא  מפראג.  המהר"ל 

ב'בני  שיחות  בקיום  התמיד  הוא  בלבד.  תורה 

עולים  ויישובי  בסמינריונים  ירושלים  עקיבא' 

וכבר אז הלך והסתמן קו האופי של השפעתו על 

הדור הצעיר שייחד אותו עשרות שנים מאוחר 

הרב  ע"י  לרבנות  הוסמך  לימודיו  במהלך  יותר. 

אברהם שפירא זצ"ל והרב יצחק אריאלי זצ"ל. 

שלום  יוסף  הרב  ידי  על  הוסמך  יותר  מאוחר 

זצ"ל  אוירבעך  ש.ז  והרב  שליט"א  אלישיב 

והרב יודלביץ זצ"ל. עם סיום לימודיו במחלקת 

קיבל  פישל  הארי  מכון  של  וההוראה  הרבנות 

הראשי  הרב  בחתימת  לרבנות  סמיכה  תעודת 

שאר  והרב  זצ"ל  אונטרמן  איסר  הרב  לישראל 

ישוב הכהן שליט"א, ראש המכון. בשנת תשכ"א 

טרגר.  לבית  דבורה  את  לאישה  נשא   )1961(

מכוחו  השקיע  שנה,  משלושים  למעלה  במשך 

ואלפי תלמידים  והעמיד מאות  והוראה  בחינוך 

ביניהם:  מוסדות  במספר  כשלימד  ותלמידות 

ההסדר  בישיבת  חנה,  בפרדס  'נעם'  מדרשיית 

ירושלים  ובמכללת  הרב'  ב'מרכז  ביבנה',  'כרם 

הגבוהה  המדרשה  בראש  גם  עמד  הוא  לבנות. 

'אריאל'.  בבית  ודיינים  רבנים  להכשרת  לתורה 

מכללת  מייסדי  עם  נמנה   )1980( תש"מ  בשנת 

'אורות ישראל' )היום באלקנה( וכן היה שותף גם 

להקמת מכון 'ארץ חמדה'. בשנת תש"ל )1970( 

עבר עם משפחתו לאבן שמואל, שם עמד בראש 

כולל אברכים שהיה מעין שלוחה של מרכז הרב. 

כששב לגור בגבעת שאול שימש כרב ביהכנ"ס 

עד ליומו האחרון.

למען  רבות  פעל  לחייו  האחרונות  בשנים 

הברזל  למסך  מעבר  ישראל  קהילות  חיזוק 

ברוסיה, הונגריה וצ'כיה. קהילת פראג התחבבה 

של  מושבו  עיר  היותה  בגלל  במיוחד,  עליו 

עוזי  הרב  ללמד,  הירבה  תורתו  שאת  המהר"ל 

הרוחני  שיקומם  את  ללוות  נפשו  את  מסר 

ישראל.  מורשת  והנחלת  הגיור  הליכי  בכשרות, 

ארצה  שעלו  ויחידים  משפחות  יותר,  מאוחר 

פנו אל ביתו בירושלים שם קיבלו עזרה רוחנית 

כותב  היה  עוזי  הרב  ועידוד.  הכוונה  וחומרית, 

פורה, שבסגנון פשוט אך צופן עמוקות, הצליח 

לפשט תורות ראשונים ואחרונים ולהפיץ תורות 

מספר  וכתב  ערך  חייו  בשנות  רבים.  בקרב  אלו 

'אדרת אמונה' עיונים בסוגיות  ספרים ובראשם 

'שירת אומה לארצה' על  ישראל,  יסוד באמונת 

הארץ'.  'שבת  לספרו  קוק  הרב  של  הקדמתו 

הרבים  מכתביו  חלק  נערכו  פטירתו  לאחר 

ויצאו לאור -  'באר מגד ירחים' - ביאור פתגמי 

שמים'  מול  ו'ארץ  קוק  הרב  מרן  של  החודשים 

הרב עוזי קלכהיים "האושר הגדול בשיבה הביתה"
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כתב  לאלו  בנוסף  ארצישראליים.  גשם  מדרשי 

המגולה  הקץ  'חזון   - ביניהם  מאמרים  עשרות 

יסוד  עקרונות  'כמה  הדורות',  באספקלריית 

בתוכחת ציבור', 'בדרכי התוכחה לדורנו', 'אדם 

הרבים  בכתביו  ועוד.  ישראל'  בגאולת  ואדמה 

ישראל  לארץ  העמוקה  אהבתו  ומתגלה  שזורה 

וראייתו את הקשר הסגולי בינה לבין עם ישראל, 

ובייחוד בעת הגאולה. וכך כתב בספרו הראשון 

שבתקנות  זכאי  בן  יוחנן  ר'  על  אמונה'  'אדרת 

לעם  עזר  למקדש  כזכר  לחורבן  סמוך  שעשה 

ישראל להחזיק מעמד בגלותם ולזכור תמיד את 

ארצם ואת מקומם: "ובבואם אל הארץ, מלמד ר' 

יוחנן בן זכאי 'אם הייתה נטיעה בתוך ידך ואמרו 

לך הרי לך משיח, בוא ונטע את הנטיעה ואחר כך 

צא, והקבילו' )אבות דר' נתן(. דבר זה בא ללמד 

למשיח,  בניגוד  הארץ  ויישוב  הנטיעה  שאין 

את  ומכשירות  החזון  את  משלימות  הן  אדרבא 

קודש  אדמת  על  פרי  עצי  הופעת  אליו,  הדרך 

מפריחים מחדש את אמונת המשיח ומשמיעים 

רגלי  ההרים  על  נאוו  'מה  הגאולה  בשורת  את 

מבשר זה הקץ המגולה של הרי ישראל המניבים 

קרוב  העיניים   נשואות  שאליו  פירותיהם 

היד  מן  הנטיעה  להשליך  אין  שנה...  לאלפיים 

בארצו  העם  את  ולבנות  תחילה,  לנטעה  אלא 

כחלק אורגאני מן הגאולה אשר תפקידה לנטוע 

שמים וליסוד ארץ ולאמר לציון עמי אתה. כשם 

שהגאולה נוטעת שמים כך היא יוסדת ארץ ורגלי 

המבשר המופיעים על הררי ציון הם הבסיס לכל 

הגילויים הגדולים שיבואו מן השמים על הבסיס 

האיתן של העולם הארצי".

בשיחה שנאמרה ביום ירושלים בישיבת 'מרכז 

הרב' אמר הרב קלכהיים: "כדי לקלוט את גודל 

'יום שחרור  נכון לזמן הזה,  השעה ולתת מימד 

ולהתבונן  עולם  ימות  לזכור  עלינו  ירושלים' 

בשנות דור ודור. את 'נצח ירושלים' נוכל להבין 

ולהשיג רק מתוך אלפיים שנות גלות, וכפתיחתו 

הכרה  לשבח  'אין  ישראל':  ל'נצח  המהר"ל  של 

אמיתית רק מן ההפך'...". במהלך השיחה סקר 

הרב עוזי את פרקי העבר בתולדות ירושלים על 

מנת להראות עד כמה בוזתה והושפלה העיר על 

מנת להכיר עוד יותר בגדלות של היום, וסיכם: 

הדבר,  את  חשים  לא  מבינים  לא  רבים  "אמנם 

לירושלים  את המשמעות העמוקה של השיבה 

דברים  הרבה  הדורות.  של  ההיסטורי  במימד 

ביציאת  היה  כך  מהם.  כשמתרחקים  מתבררים 

בסבל  חיי'.  'בדמייך  של  היציאה  בעת  מצרים, 

את  העם  קלט  לא  ממנה  והיציאה  הגלות  של 

היה  סיני  להר  בהגיעו  רק  הגאולה,  משמעות 

בעת  איתנו  גם  הדבר  מתרחש  כך  חורין...  לבן 

באייר,  ה'  ביום  ישראל,  לעצמאות  שהגענו 

עציון  גוש  ישראל,  מדינת  הקמת  על  הוכרז  בו 

העתיקה,  העיר  נפלה  ולאחריו  בדמו,  התבוסס 

עטו  העברים  ומכל  במצור  הייתה  וירושלים 

זה  היה  חו"ח.  להשמידנו  הרב  צבאות  עלינו 

'מדינת ישראל' שקדמו לה  - לידת  רגע הלידה 

הצער  חבלי  משיח,  חבלי  רבים,  וחבלים  דמים 

הקוממיות  ומלחמת  באירופה,  ההשמדה  של 

הקשה על קורבנותיה הרבים. רק לאחר שחלפו 

19 שנה, זוהי תקופת מחזור בלוח העברי, בעת 

שחרור ירושלים, עבר הרטט בכל מחנה ישראל 

וההרגשה הייתה: ''שבנו הביתה" - כדברי ראש 

מילים  שתי  זצ"ל.  קוק  הכהן  הרצי"ה  ישיבתנו 

זהו האושר הגדול שהתגלה  אלו אומרות הכל. 

בירושלים  שוב  נמצאים  שאנו  הביתה,  בשיבה 

בתים  כבעלי  בה,  חיינו  ומחדשים  מטה  של 

על  כסמוכים  לא  אלפיים,  שנות  גלות  לאחר 

על  והאדונים  הבונים  אנו  אלא  אחרים,  שולחן 

הארץ הזו ושולטים בה. עדות תכתב התורה על 

לוח ליבנו, זאת תהיה הברית החדשה של גאולת 

לנו  וייתן  האבן  לב  את  ה'  שיסיר  בעת  העתיד. 

לב בשר לשמור את כל חוקיו ותורותיו ולאהבה 

אותו ולדבקה בו. ובמהרה יתקיימו כל הייעודים 

לעלות  ונזכה  לארצנו,  ישראל  נידחי  קיבוץ  על 

ולהראות בבית הגדול שיבנה במהרה ובבנין בית 

המקדש נשמח כולנו".

עוזי  הרב  נפטר  קשים,  ייסורים  לאחר 

נכתב:  מצבתו  על  תשנ"ד.  באייר  בט'  קלכהיים 

ישראל,  ארץ  של  חכם  תלמיד  אמונה,  "איש 

הבריות  את  אוהב  בתורתה,  לרבים  דרך  מורה 

ומקרבן לתורה". #
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מ
"ַּדֵּבר  ו':  בפרק  בפרשה,  ובא 

ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאֵלהֶם ִאיׁש  ֶאל 
ִיר  נָז נֶֶדר  ִלנְּדֹר  יְַפִלא  ִּכי  ִאָּׁשה  אֹו 
וְחֶֹמץ  יַיִן  חֶֹמץ  יַּזִיר  וְֵׁשכָר  ִמּיַיִן  ַלה':  ְלהַּזִיר 
יְִׁשֶּתה  ֲענִָבים ֹלא  ִמְׁשַרת  וְכָל  יְִׁשֶּתה  ֵׁשכָר ֹלא 
יְֵמי  ּכָל  יֹאכֵל:  ֹלא  וִיֵבִׁשים  ַלִחים  וֲַענִָבים 
הַּזִירֹו ַלה' ַעל נֶֶפׁש ֵמת ֹלא יָבֹא: ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו 
ֶר  נֵז ִּכי  יִַּטָּמא ָלהֶם ְּבמָֹתם  ּוְלַאחֹתֹו ֹלא  ְלָאִחיו 

הרב הנזיר ונחל פרת
ְרֹו ָקֹדׁש הּוא ַלה'".  ֱאֹלָקיו ַעל ֹראׁשֹו: ּכֹל יְֵמי נִז
דינים מיוחדים ניתנו לנזיר: גידול שיער, 

שתיית יין, איסור טומאה למת ועוד. זאת 

בגלל שבתקופת ימי נזרו קדוש הוא לה'. 

נזרו, מביא הנזיר קרבן  וימי  נדרו  בסיום 

פישרו של  נחלקו הפרשנים מה  חטאת. 

ציער  הנזיר  כי  סובר  הרמב"ם  זה:  קרבן 

על–כן  העולם,  ומתענוגות  מהיין  עצמו 
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הרב הנזיר ונחל פרת

עליו להביא קרבן חטאת. הרמב"ן חולק 

בימי  ה'  אל  קרוב  היה  הנזיר  כי  ומבהיר 

נזרו ובעת תום תקופה זו "יורד" כביכול 

הנזיר לחיי העולם, לכן עליו להביא קורבן 

חטאת על עצם הירידה מהימים שבהם 

היה קדוש לה', לימי החולין של עולמנו. 

דמות  הנזיר  של  בדמותו  רואה  הרמב"ן 

לפרשת  בפירושו  על–כך  )ראה  מופת 

כי הימים  אין ספק  כך,  או  כך  קדושים(. 

בהם הנזיר היה בתקופת נזרו, הוא קדוש 

לה' כפי שראינו בדברי הפסוקים. זכו זקני 

הדור להכיר את דמותו המיוחדת במינה 

זצ"ל,  קוק  הראי"ה  של  תלמיד–חבר  של 

הרב דוד הכהן שכונה בפי כל: "הנזיר", או 

נזירות ומשום שאין  "הנוזיר". הנזיר נדר 

לנו אפשרות להקריב קרבנות, הוא היה 

על עצמו:  הוא מעיד  מותו.  יום  עד  נזיר 

הבשר,  ודלי  הפנים,  חוורי  "הנזירים, 

פניהם האירו מזכותם, ועצמותיהם הדמו 

מפנינים"  אדמו  ועצמותיהם  מזכותם, 

)מגילת סתרים, תרפ"ג(. לנזיר תורה שלמה 

ושמיעה  מנגינה  נשמה,  חידוש,  של 

את  לחדש  ניסה  הוא  במינה.  מיוחדת 

מוסד הנבואה לדור הגאולה.

או  מתבודד  הנזיר  היה  רבות  פעמים 

יורד לוואדי קלט, כדי להרוות את צימאונו 

התפעלות  שמתוך  האמין  הוא  הרוחני. 

לנבואה.  להגיע  ניתן  הטבע,  מנפלאות 

הראשי  רבה  הכהן,  שאר–ישוב  הרב  בנו 

של חיפה מעיד על אביו שהיה יורד עם 

רענן קוק  נתן  כמה מחבריו: הרב שלום 

זצ"ל והרב משה גורביץ' זצ"ל, להתבודד, 

להתייחד ולבקש את ה'. שם היו מחברים 

"ִמזְמֹור  )ס"ג(:  תהילים  למזמורי  מנגינות 

ֵא-ִלי  ֱאֹלִקים  יְהּודָה:  ְּבִמְדַּבר  ִּבהְיֹותֹו  ְלדָוִד 
נְַפִׁשי ּכַָמּה ְלָך ְבָׂשִרי  ָצְמָאה ְלָך  ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרּךָ 
ִיִתיָך  ֲחז ַּבּקֶֹדׁש  ֵּכן  ָמיִם:  ְּבִלי  וְָעיֵף  ִצּיָה  ְּבֶאֶרץ 
הייתה  יתירה  חיבה  ּוכְבֹוֶדָך".  ֻעּזְָך  ִלְראֹות 
לנזיר לנחל פרת היות: "בשוטטנו לבקש 

את דבר ה', מסביב לה לירושלים, בדרך 

ונחל  ענתות,  הנביא,  ירמיהו  למקומות 

לעיר  חיים  מים  שופכים  שמשם  פרת, 

בגבעות  המדבר,  בשדות  פה  הקודש... 

מה  לו.  קרובים  ה',  קרוב  קרוב  ובהרים, 

ועסקיהם,  והגועל בבתי העיר,  הבוז  רב 

נפשי למרחב,  עסקניות הנמלים. צמאה 

חפשי,  חפשי,  ממאסריה,  יצאה  כאלו 

 - פ"א  עמ'  הנזיר,  )משנת  ה'"  קודש  דרור 

פ"ב(. 

נחל פרת )או ואדי קלט בשמו הערבי(, 

ליישוב  מערבית  צפונית  מעט  מתחיל 

מזרחה  זורם  הנחל  )ענתות(,  עלמון 

קילומטרים.  כעשרים  יריחו  לכיוון 

מים  מעיינות  מספר  הוואדי  לאורך 

)ממערב  שבהם  הבולטים  כאשר  חיים, 

ועין  מבוע  עין  פרת,  עין  הם:  למזרח( 

קלט. ההיסטוריה השאירה את רישומה 

לאורך הנחל, החל מתעלות מים, מפעלי 

מים, מערות מסתור, גני חמד, חקלאות 

ועוד. הנזיר מספר כי פעם אחת היו הוא 

וחבריו צמאים לקרבת אלוקים, הם יצאו 

דבקות  ניגוני  ולשיר  להתבודד  למדבר 

את  איבדו  הם  כך  כדי  תוך  לה'.  וערגה 

במהרה  הפך  הרוחני  והצימאון  דרכם 

לצימאון גשמי, המסכן את חייהם. בדרך 

את  להם  הורו  אורח  עוברי  בדואים  נס, 

)עין  לעין–פארה  תשלום,  תמורת  הדרך, 

את  להשיב  וחבריו  הוא  יכלו  כך  פרת(. 

על  שגברו  לאחר  שמים,  כלפי  צימאונם 

צרכי הגוף. 

הנזיר  הרב  של  המיוחדת  נזירותו 

להקב"ה,  וגעגוע  ערגה  מתוך  נבעה 

לאל–חי.  וצימאון  השתוקקות  מתוך 

הוא האמין כי כשם שהתורה ניתנה לנו 

במדבר: "ִמִּמְדָּבר ַמָּתנָה" - אלוקים התגלה 

בימינו תתחדש  הנבואה  כך  לנו במדבר, 

והשתוקק  יצא  הוא  לשם  במדבר. 

דרש  הוא  בוואדי  קלט.  בוואדי  לאלוה 

ההיגיון  השמעי,  העברי  ההיגיון  אחרי 

להתפעל  ניתן  בו  במקום  הנבואה  של 

לא  שעדיין  זו  הטבעית,  מהבריאה 

נהרסה ע"י בני–אדם. במקום בו הבריאה 

המרהיב,  ביופייה  מתגלה  הבראשיתית 

יהיה ניתן לגלות ולשמוע את קול ה'. 

הנזיר היה דורש על הפסוקים מתהילים 

קיט: "ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי דֶָרְך הַהְֹלכִים ְּבתֹוַרת ה'... 

ַאֲחַלי יִּכֹנּו ְדָרכָי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך". הולכים ממש, 
תמימי דרך ממש. התמימות בדרכו של ה' 

היא הן בתורתו והן בדרכי רגבי אדמתה 

של ארץ החיים. #

טיולי שישי עם בית ספר שדה עפרה

מלחמות בנחל מכמש

ט' סיון - 12.6 - חיליק אברג'יל.

אל המתיישבים בהר ט' סיון - 12.6.

נשמח לראותכם, 02-9975516.
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עֵת יַעֲֹקב ּבַָרח / חָָרנָה, לַחֶבְָרה ָאַרח / ּבְַמר נַפְׁשֹו 
צַָרח / עֲֵדי ּבֹואֹו ַמחֲנָיִם / ָאז ָרָאה ּבַחֲלֹומֹו  ַמלְאֲכֵי 

ֱאֹלִקים ּבְִמקֹומֹו / ּבִָאים לְִדֹרׁש ּבְִׁשלֹומֹו  לְבְַּׂשרֹו 
ִמן הַָׁשָמיִם: / "אַל ִּתיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב!" 

עֵת ִמְקּדָׁשֹו ָׂשַרף / הָרֹוִמי אֵל חָָרף / נַפְׁשֹו בְכַּפֹו 
ָטַרף / ּגַם אְַרצֹו ָׂשם לְִׁשָמָמה: / הָלְַך ִמּדִֶחי ֶאל 

ּדִֶחי / ּבְִדָמעֹות עֲלֵי לִֶחי / אְַך ּבְקֹול ּבֶכִי
ָׁשַמע קֹול ּבָָרָמה: / "אַל ִּתיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב!"

נפתלי הרץ אימבר: "אל תירא עבדי יעקב"

נפתלי הרץ אימבר משורר 

עברי ומחבר התקווה, שהפך 
להמנונה של מדינת ישראל. 

ִמּגֹולָה לַּגֹולָה הָלְַך / נָפַל ּבְעַד הֶַּׁשלַח / וְעַל 
אֹויְבָיו צָלַח / עַל יְֵרכֹו צֹולֵעַ; / ָרָאה ַמּפֶלֶת רֹוִמים  

מֹוָאבִים עִם ֱאדֹוִמים / ּבַָטח ּבְאֵ–ל ְמרֹוִמים 
קֹולֹו ָּתִמיד ׁשֹוֵמעַ: / "אַל ִּתיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב!"  
יַעֲֹקב! ּגַם עַָּתה / ִמּגֹויִם ֹלא ֵתחַָּתה / ֹלא ֵתֵרד 

ַמָּטה / לִהְיֹות הַּבּוז לִגְאֵיֹונִים; / ִׂשים ּפָנֶיָך לִפְלֶֶׁשת 
ֵׁשנִית אְַרצְָך לֶָרֶׁשת, / ּוֵמחֶֶרב ּגַם ִמֶקֶשת 

ֵמְרָמִחים וְכִידֹונִים / "אַל ִּתיָרא עַבְּדִי יַעֲֹקב!"

בס¢ד

מכון מופ¢ת ≠ מרכז הדרכה פדגוגי
∞≥≠π≥≥±¥∑π ßטל ¥ππµ∞ מושב נחלים

∞≥≠π≥≥∑µ∂∏ ßפקס   ∞µ≤≠≤µ≥∞≤∏∞ נייד
 Mofet±@gmailÆcom    דוא¢ל

משרד החינוך והתרבות                                     
מינהל החינוך הדתי

 קריית החינוך 
גבעת ושינגטון 

מכון מופ¢ת

ישראל    תש¢ח ≠ תשס¢ח   לרגל אירועי שנת ה≠∞∂ ל¢אתחלתא דגאולה¢

כנס הציונות הדתית 
לחינוך חברה וכלכלה

במסגרת הכנס יתקיים 
יום עיון ארצי לרבני בתי הספר 

בבית הכנסת המרכזי של הקריה

לזכרו של מר יהודה רבין ז¢ל 
Æסגן מינהל החינוך הדתי בעבר

יום שלישי זß בסיון ©אסרו חג שבועות® 
®±∞Æ∂Æ∞∏© תשס¢ח

בקריית החינוך גבעת ושינגטון

ÍÂÈÁ‰ ˙ÈÈ¯˜

בתכנית∫
∞≤∫π  תערוכת ענק¨ תצוגות ויוזמות חינוכיות¨ יריד אומנות יהודית בשיתוף

Æהגלריה הכתומה¢ גוש קטיף¢
ידיו של  יוצג לראשונה מיצב בנושא תורה¨ עם וארץ≠ מעשה  לכבוד הכנס 

האומן המוביל בציונות הדתית מר אבנר בר חמא 
∞∞∫≤±≠∞∞∫±± מושבים ודיונים חינוכיים בנושאים העומדים על סדר היום של 

הציונות הדתית
בהשתתפות הקהל∫

שפירא¨  יהושע  הרב  ערוס̈י  רצון  ד¢ר  הרב  דרוקמ̈ן  חיים  הרב  מנחים∫ 
פרי̈ד  יוחנן  הרב  פורת¨  חנן  הרב  כרמ̈ל  יוסף  הרב  וישליצק̈י  אלישע  הרב 
רודיק¨  יוחאי  ד¢ר  הרב  גואלמ̈ן  יששכר  הרב  שטר̈ן  אריה  הרב  שרל̈ו  יובל  הרב 
הרב אבי גיס̈ר הרב איתן אייזמ̈ן הרב רחמים נסימ̈י הרב גבי קדוש¨ הרב ד¢ר משה 
נויברט¨  רונן  הרב  גודמ̈ן  יונה  הרב  שלום¨  אריה  הרב  אביחי̈ל  אליהו  הרב  באר̈י 
אבי רט¨ ד¢ר אמנון אלד̈ר ד¢ר אשר כה̈ן הרב ד¢ר דרור פיקסל̈ר עו¢ד פנינה נויברט¨ 
שגיא¨  רני  הרב  גודלבסק̈י  משה  הרב  בורנשטיי̈ן  קובי  הרב  וסרמ̈ן  יחיאל  הרב 
Æשלג ובמבי  וידר  שרה   ßגב יניב¨  טלי  ד¢ר  שנל̈ר  עתניאל  ח¢כ  כה̈ן  אופיר  הרב 

∞≤∫¥±≠∞∞∫≤± ארוחת צהרים ע¢י חברת קייטרינג משדרות ©תשלום ∞≥ ₪ לטובת 
אנשי שדרות® 

¢אחדות  למעמד  החינוך  קריית  של  הספורט  באולם  התכנסות    ±¥∫≥∞≠
המחנה¢

הופעת החזן≠זמר העולמי בעל הקול המרגש צדוק גרינולד ממודיעין
ברכת מר בנצי דל≠ יו¢ר הנהלת קרית החינוך גבעת ושינגטון

של  עמית  ונשיא  לאומית  הדתית  התנועה  יו¢ר  אורלב≠  זבולון  ח¢כ  ברכת 
המזרחי העולמי

ברכת הרב חיים דרוקמן≠ יו¢ר מרכז ישיבות בנ¢ע וראש ישיבת ההסדר ¢אור 
עציון¢

ברכת ד¢ר אמנון אלדר≠ מנכ¢ל רשת אמי¢ת≠ רשת חינוכית ציונית דתית
דבר הרב שמעון אדלר≠ ראש מינהל החינוך הדתי

ההכרזה על שנת משנת הציונות הדתית במערכת החינוך
טקס השקת אלבום ¢דמויות המופת בציונות הדתית¢

בהשתתפות נציגי המשפחות
דבר הרב יעקב שפירא ≠ ראש ישיבת ¢מרכז הרב¢

הענקת מדליות הכסף ליקירי גוש קטיף באדיבות מר דובי גולדפריינד≠ מנכ¢ל 
בנק פאג¢י

מקבלי המדליות∫  
מר אלי איסקוזידו≠ ראש המועצה האזורית נחל שורק

הרב יוסף צבי רימון ≠ תעסוקטיף
הזמר אריאל זילבר

מנחה מר אלימלך לנדנר ≠ ראש המחלקה לחינוך המזרחי העולמי 
∞∞∫∂± הצגת בכורה ”הלילה האחרון“ ≠ כפר עציון תש“ח

תיאטרון ¢אספקלריא¢ בניהולו של חגי לובר
µ±∫∑± תפילת מנחה

לקראת הכנס הופיע 

אלבום מפואר 

”דמויות מופת 

בציונות הדתית¢ 

וניתן יהיה לרכשו 

Æבמקום

≠ הכנס בחסות בנק פועלי אגודת ישראל ≠ פאג¢י ת י ש פ ו ח ה  ס י נ כ ה ≠
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מצוות הבאת ביכורים מתחילה בשבועות 
גם  היא  האם  ה”ו(  פ”ב  ביכורים  הל’  )רמב”ם 

נוהגת בפירות שביעית? לדעת רש”י )שמות 
י"ט( “אף השביעית חייבת בביכורים”,  כ"ג, 

“ראשית  מהפסוק:  זאת  מדייק  והוא 
 - אלוקיך”  ה’  בית  תביא  אדמתך  ביכורי 
אף   - אדמתך”  “ביכורי  כל  את  שהכוונה 
אריה  )גור  המהר”ל  בשמיטה.  שגדלו  אלו 
טעות  ש”בודאי  כותב  השביעית’(  ‘אף  ד”ה 

השביעית  דתהיה  שייך  דאיך  הוא,  סופר 
חייבת בביכורים”?! שהרי כשבעל הפירות 
פרי  ראשית  הבאתי  הנה  “ועתה  אומר: 
י'( -  )דברים כ"ו,  האדמה אשר נתת לי ה’" 
הוא מתייחס רק לפירות שבבעלותו, ולא 
לפירות שביעית אשר הם הפקר לכל. ואכן 
הלכה היא שאין מביאים ביכורים מפירות 
שלא גדלו בבעלותו )רמב”ם הל’ בכורים פ”ב 
הי”ד(. גם האור–חיים )שם כ”ו, ב'( על הפסוק: 

“והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלוקיך 
נותן לך”, סובר שמצוות ביכורים נוהגת רק 
להתייחס  רשות  לנו  נותן  ה’  בהם  בשנים 
לארץ כשלנו - לא בשנה בה “שייר ה’ לו 
כ"ה,  )ויקרא  בה  נאמר  בארץ”, שהרי  חלק 
ד(: “ובשנה השביעית... שבת לה’ “. אמנם 
ניתן להביא לכך סימוכין מההלכה, שאדם 
מביא  אינו  קרקע  ולא  עצים  שבבעלותו 
אך  הי”ב(,  פ”ב  ביכורים  הל’  )רמב”ם  ביכורים 
אינה  הקרקע  שבשביעית  לדחות  ניתן 

הפקר. 
מיישב  צ"א(  )מצווה  חינוך'  ה'מנחת 
בשביעית  ביכורים  שיש  הסובר  שרש”י 
חז”ל,  דרשות  על  הסתם  מן  התבסס 

מצוות ביכורים בשנה השביעית
אמנם  בסברא.  כך  על  לחלוק  ניתן  ולא 
בחלק מהנוסחאות של פירוש רש”י, לא 
מופיעות המילים “ביכורים בשביעית”, אך 
לדעתו קשה לדחות בשל כך את הפירוש 
וספר  שהרמב”ם  משום  לפנינו,  שנמצא 
החינוך לא ציינו שאין ביכורים בשביעית.
להקדיש  ניתן  שלא  הסוברים,  יש  אמנם 
הפסד  גרם  משום  בשביעית  ביכורים 
הביכורים  ואם  שהיות  שביעית.  פירות 
ייטמאו יש לאבדם - בעוד שסתם פירות 
נמצא  לאוכלם.  מותר  שנטמאו  שביעית 
גורמים להפסד פירות  שבהקדשתם אנו 

שביעית. 
זצ”ל  פרנק  פסח  צבי  שהרה”ג  אלא 
דוחה  מ"ה(,  סי’  ח”ב  זרעים  הר–צבי  )שו”ת 

סברא זו. משום שקדושת ביכורים קודמת 
הפרי;  גידול  בשלבי  שביעית  לקדושת 
בתחילת  נעשית  הביכורים  הקדשת 
“אשכול  ביכרה”  )“התאנה  הפרי  היווצרות 
שביעית  קדושת  זאת  לעומת  שביכר”(. 

בשלב  רק  הפירות,  אותם  על  תחול 
מאוחר יותר של הגידול )“עונת המעשרות”(. 
שמצוות  רש”י  שיטת  מובנת  לפיכך 
כיוון שבזמן  נוהגת גם בשביעית.  ביכורים 
הקדשתם, הפירות עדיין שייכים לבעלים, 
עליהם  חל  לא  עדיין  וגם  הפקר,  אינם 
האיסור של “לאכלה - ולא להפסד”. )וראה 
זוין  יוסף  שלמה  להרה”ג  ההלכה”  “לאור  עוד 

זצ”ל(. לא זכינו ומצווה זו עדיין אינה נוהגת 

עתה - אך נתפלל כולנו, שמתוך העיסוק 
במצוות הבכורים נזכה לבניין בית המקדש 

בקרוב ולקיום מצווה זו למעשה. #
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 52

מאירועי הפרקים הקודמים: שוב ואוריאל 
עציון  כפר  של  ההתיישבות  אחרי  עוקבים 
עד  היה  אוריאל  הקודמת  בפעם  ותושביו. 
לנפילתו של הכפר ולקיחת לוחמיו לשבי. אך 

הסיפור עדיין לא תם... 
ֶׁשל  ּפָנָיו  אֶת  ִקיּדְָמה  ֵמהַַמעְֲרּבֹולֶת  ּכְֶׁשיָצָא 
אֹוִריאֵל ְקִרירּות נְעִיָמה ֶׁשל עֶֶרב. הּוא הָלְַך אַחֲֵרי 
ׁשּוב עַל ִמְדָׁשָאה ּגְדֹולָה וִירּוָקה, הַָׁשעָה הָיְיָתה 
ְׁשעַת ּבֵין עְַרּבַיִים. "ּבַפַעַם הַּקֹוֶדמֶת ָראִינּו אֶת 
ּכְֵדי  ּתֹוְך  ָאַמר  ׁשּוב  עֶצְיֹון",  ּכְפַר  ֶׁשל  נְפִילָתֹו 
הֲלִיכָה ְמהִיָרה. "242 לֹוחִָמים נֶהְֱרגּו ּבְאֹותֹו הַּיֹום, 
עַכְָׁשיו  הְִתַקּדְַמנּו  הְַּמִדינָה.  לְקּום  ָסמּוְך  ַמָּמׁש 
ּכְ–19 ָׁשנָה אַחַר–ּכְָך". אֹוִריאֵל הְִסַּתּכֵל אֶל ׁשּוב. 
ּבַָּׁשנָה  ָקָרה  ַמה  יַָדע  הּוא   ,1967 הָיְיָתה  הַָּׁשנָה 
הַּזֹו. "זֹו הַָּׁשנָה ֶׁשל ִמלְחֶמֶת ֵׁשֶׁשת הַּיִָמים!" הּוא 
ָאַמר, ְמרּוצֶה עַל הַּיְִדיעָה. "ְמצּוּיָין!" ָאַמר ׁשּוב 
ּכְפַר  הָיָה  ֶׁשׁשּוחְְררּו  הְַּמקֹומֹות  "אֶחַד  ּבְחִיּוְך. 

עַכְָׁשיו  אַנַחְנּו  ּכֹולֹו.  הַּגּוׁש  ֶׁשל  וְהָאֵזֹור  עֶצְיֹון 
הַּסִיּפּור".  ֶׁשל  הְֵמֵׁשכֹו  אֶת  לְִראֹות  ּבְַדְרּכֵנּו 
אֹוִריאֵל חִּיֵיְך. הֶַּׁשמֶׁש נֶעֱלְָמה לָה ּבַַמעֲָרב וְהּוא 
הְִתאֵַּמץ לְִראֹות אֶת הִַּמְתַרחֵׁש ְסבִיבָם ּבַאֲפֵילָה. 
יְָׁשנִים.  ּבִנְיָינִים  ּכַָּמה  ְסבִיב  הְִתאַּגְדּו  אֲנִָׁשים 
עֲַדיִין  הָיּו  הֵם  הִַּמבְנִים,  הִּכִיר אֶת  ּכְבָר  אֹוִריאֵל 
הֲרּוסִים ּכְמֹו ֶׁשעָזְבּו אֹוָתם 19 ָׁשנִים קֹוֶדם לָכֵן. 
ּבֵין הַּפְַרצּופִים אֹוִריאֵל ָרָאה הָמֹון ּפָנִים מּוּכָרֹות. 
"חֵלֶק ּגָדֹול ֵמהְַּמִקיִמים ֶׁשל הַּיִיׁשּוב ֵמחָדָׁש הֵם 
הַּבָנִים ֶׁשל אֵלּו ֶׁשנָפְלּו ּבְַקָרבֹות לְהֲגָנָת הַּכְפַר". 
ׁשּוב אַָמר, ּכְאִילּו ָקָרא אֶת ַמחְְׁשבֹוָתיו. אֹוִריאֵל 
הְִתַרּגְׁשּות  אֲוִויַרת  ְסבִיבֹו,  ּבַאֲנִָׁשים  הְִסַּתּכֵל 
ּכַָּמה  עַד  הֵבִינּו  ּכּולָם  ּבַאֲוִויר.  עְָמדָה  ּגְדֹולָה 
ֶׁשל  הְַּמפּוְרָסם  הַאַלֹון  "עֵץ  הַעִנְיָין.  ַמְׁשַמעּוִתי 
ּבְהְִתַרּגְׁשּות.  ׁשּוב  ָאַמר  נִכְַרת",  ֹלא  עֶצְיֹון  ּכְפַר 

"ׁשֹוָרָׁשיו חָזְרּו לְהַצְִמיחַ עָלִים חֲדִָׁשים!"
המשך בשבוע הבא...
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השאיפה של הקדושה והאורה האלוקית העליונה, 
מורה באמת, כי תוכנה הפנימי של תורה הוא עיון ראוי 
ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר על פני האדמה.
לא עניין עליון ומופלא מן האדם יש כאן כי אם עניין 

הולם את האדם, אשר מבלעדו יחשב לחיה רעה, ובתוך 
העניין שווה כל כך לנפש האדם, גנוז כל העליוניות

של אוצרות הקודש הכמוסים באורה של תורה
)הראי"ה קוק זצ"ל, מאמרי הראי"ה ח"א, עמ' 168(
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