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מכון התורה והארץ
גוש קטיף

מבט להתיישבות

הרב יהושע מגנס ר"מ בישיבת מרכז הרב

מהר סיני לארץ ישראל

במדברעל הפרשה

מעכור יצא צלולסיפורו של מקום של גדולי ישראל חיבת הארץ
מהר סיני לארץ ישראל האדמור מגור

אמת מארץ תצמח

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
40 שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן  | | אייר תשס"ז   47 גליון 
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באר–שבע חברון  חיפה  תל אביב  שכם  ירושלים  שבת 
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המשך מעמ' השער

עקירה וצמיחה מחדש

הבדל עצום ונשגב בין
תורת ארץ ישראל לתורת חו"ל…

יסוד הפלפול והחידוש שבא"י, אפילו בהלכה,
בנוי הוא בעיקרו מעצם עומק היסוד הרוחני

של חפץ אדון כל עולמים יתעלה שמו,
הנמצא בכללותה של תורה ומזהיר ומנהיר

בכל מצווה והלכה, בסעיפיה וסעיפי סעיפיה,
עד שהדברים שמחים כנתינתם מסיני
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מועצת היישובים היהודיים
ן וחבל עזה ביהודה שומרו
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בי אברהם מרדכי בעל 'אמרי אמת' נולד ר

לאביו, האדמו"ר מגור בעל ה'שפת אמת' 

בשנת תרכ"ו )1866(. רבי אברהם מרדכי 

היה זריז מאוד ואת כל זמנו הקדיש ללימוד תורה 

בשקידה ולהדרכת החסידים. עוד 

מילדותו חינכו אביו, בעל ה'שפת 

זריז, והדריכו שלא  אמת', להיות 

רק  יתירות,  במחשבות  להרבות 

תורה  וללמוד  בחלקו  לשמוח 

אביו  פטירת  לאחר  בשקידה. 

)1905( הפצירו  בה' שבט תרס"ה 

מקום  את  למלא  החסידים  בו 

התרצה  השבועות  ובחג  אביו, 

ולומר  'שולחנות'  לנהל  והתחיל 

שעשה  הראשון  הדבר  'תורה'. 

 - כאדמו"ר  שהוכתר  לאחר 

הנהיג תפילה בזמנה. עד אז נהגו 

הכנות  לערוך  וגור  קוצק  חסידי 

והיו  התפילה,  קודם  ממושכות 

אחר  עד  תפילתם  את  מאחרים 

סוף זמן תפילה. אולם הוא הנהיג 

וחצי  בשבע  שחרית  שיתפללו 

בבוקר. 

כמנהיג מרכזי, דאג רבי אברהם 

מול  אל  הדת  חיי  לביצור  מרדכי 

מאוד  שהתפשטו  החילון  תהליכי 

באותן שנים במזרח אירופה. לשם כך עודד בכל 

חשב  באשר  ישראל',  'אגודת  תנועת  את  כוחו 

שעל–ידה אפשר יהיה להקים סכר בפני השפעת 

עיתונים  הקמת  יזם  הוא  החילוניות.  המפלגות 

שאלות  וכל  וחינוך,  תורה  מוסדות  חרדיים, 

בימיו  לשולחנו.  מגיעות  היו  היהודי  הציבור 

ואולי  גודלה המספרי,  גור לשיא  הגיעה חסידות 

הייתה זו החצר החסידית הגדולה ביותר בתולדות 

החסידות. כפי הנראה יותר מחצי מיליון יהודים 

יחס  גור.  זו או אחרת לחצר  היו קשורים במידה 

ישראל,  לארץ  מרדכי  אברהם  לרבי  היה  מיוחד 

בשנת  בא  האדמו"רים,  חבריו  מרוב  ובשונה 

בנוסף  ישראל.  בארץ  לביקור   )1921( תרפ"א 

לעצם הרצון להידבק בארץ הקודש, רצה הרבי גם 

לגבש את עמדתו ביחס לשאלת העלייה לארץ. 

כאחד ממנהיגיה הבולטים של 'אגודת ישראל', 

הייתה לרבי הסתייגות גדולה מהתנועה הציונית 

ביקורו  לאחר  אולם  חילונים.  ידי  על  שהונהגה 

בארץ, ובעקבות פגישתו עם מרן הרב קוק זצ"ל, 

שהחסידים  במקום  כי  עמדתו  את  הרבי  גיבש 

יעמדו מנגד ויעסקו בביקורת על החלוצים הלא 

קרקעות,  בה  יקנו  לארץ,  שיעלו  מוטב  דתיים, 

בהיותו  לפולין,  בחזרתו  השפעתם.  את  ויגדילו 

באוניה, כתב מכתב ארוך למקורביו, שנתפרסם 

השאר  בין  ובעיתונות.  החסידים  כל  בין  אח"כ 

כתב: "הנני שבע רצון מאוד, בראותי כי יכולים 

בדרכי  שם  ולהתנהג  המנוחה  אל  לבוא  גם 

בלי  יכול  בהון,  הש"י  חננו  אשר  ומי  היהדות, 

שלמה  במנוחה  פרנסתו  את  שם  למצוא  ספק 

גם  אולם  מעצור.  באין  כראוי  היהדות  ולשמור 

בארץ  להשתקע  חפצים  ואין  יכולים  שאין  אלו 

מהונו  אחד  כל  יפרישו   - הקודש 

חבל  שם  לו  ולקנות  מסוים  סכום 

נחלה והוא נושא פירות גם בעולם 

מכתב  באותו  הזכיר  עוד  הזה".  

שהתאספו  התורה  גדולי  שגם 

ישראל’:  ש’אגודת  החליטו  בוינה 

בכל  ממשית  בעבודה  "תעסוק 

ישראל,  ארץ  בישוב  המקצועות 

מבלי הבט על התנאים הפוליטיים 

הוא  וכן  ובאים.  המתחלפים 

ישוב  מצוות  אשר  דעתי,  באמת 

בתורתנו  שנצטווינו  ישראל  ארץ 

הקדושה איננה דבר התלוי בזמן, 

ולכן  והאפשרות.  בהיכולת  רק 

צריכים להשתמש בהאפשרות של 

עכשיו ולעבוד בכל עוז, כי בריבוי 

ישראל,  לארץ  החרדים  העולים 

תתגדל השפעתם שמה, וזה יגרום 

שמירת קדושת הארץ".

יסד חברת  האדמו"ר מגור אף 

מניות לקניית קרקעות, וקנה ביפו 

שמה  לבנות  אמה  אלף  "עשרים 

הבניינים.  יגמרו  שנה  ובמשך  וחנויות  בנינים 

כי  יעשו,  וכן  יראו  שממני  ואבקש  אקווה  לכן 

הגיעה השעה לעשות דברים ממשיים בפועל". 

וכתב:  הבריטי  הנציב  אצל  ביקר  גם  האדמו"ר 

בשביל  מיוחדות  הנחות  איזה  ביקשתי  "גם 

רבים  זו,  עמדתו  בזכות  המתיישבים".  העולים 

לפני  לארץ  עלו  גור  ומחסידי  משפחתו  מבני 

וניצלו. עוד ארבע פעמים ביקר בארץ,  השואה 

את  שקבעו  חסידים  עמו  עולים  היו  פעם  ובכל 

ביתם בארץ. ביוזמתו הוקמה בירושלים הישיבה 

סביב  'שפת אמת'.  ישיבת  החסידית הראשונה, 

הישיבה התגבש הגרעין המרכזי של חסידי גור 

בעוד  נוספים  מרכזים  לגור  היו  אולם  בארץ, 

את  ימ"ש  הנאצים  כשכבשו  בארץ.  מקומות 

ורשה, החלו לרדוף ולחפש את האדמו"ר כי ידעו 

שהוא מנהיג את היהודים. החסידים הנאמנים היו 

מעבירים את האדמו"ר בן ה–75 מדירה לדירה, 

לחלצו  הצליחו  מופלאה  בדרך  שלבסוף  עד 

לאיטליה עם עוד אחדים מבני משפחתו, ומשם 

עלה לארץ בשנת ת"ש )1940(. בין הניצולים עמו 

היו בנו האדמו"ר-לעתיד רבי ישראל, ובן זקוניו 

האדמו"ר-לעתיד רבי פנחס מנחם, שהיה אז נער.  

בבואו לירושלים קבע את מגוריו בישיבת 'שפת 

ומיד נתרכזו סביבו כמה מאות מחסידיו  אמת', 

היו  מחשבותיו  כל  השואה.  לפני  ארצה  שעלו 

איומה.  בסכנה  בפולין  שנותרו  לאלו  נתונות 

בשנת תש"ב, כשהחלו להגיע בשורות איוב על 

מאוד.  מדוכא  הרבי  היה  פולין,  יהודי  השמדת 

את כל מאות אלפי חסידיו הוא זכר, וכאב כולם 

השבועות  חג  לפני  יומיים  ליבו.  על  מונח  היה 

למעלה".  לעלות  רוצה  "אני  למקורביו  אמר 

בתחילה חשבו שרוצה לעלות לדירתו, שהייתה 

"צריכים  הוסיף:  הוא  אולם  העליונה.  בקומה 

בזמן  תש"ח,  שנת  השבועות  בחג  שם".   אותי 

נשמתו  את  הרבי  החזיר  השחרור,  מלחמת 

לקוברו  היה  ניתן  לא  המלחמה  מחמת  לשמים. 

בהר הזיתים, וקברוהו בחצר הישיבה. מאחר והר 

הזיתים שוחרר רק תשע–עשרה שנה לאחר מכן, 

נשאר קברו בחצר הישיבה עד היום. #

ק
תמיד  חלה  "במדבר"  פרשת  ריאת 

להבין  וצריך  השבועות,  חג  לפני 

החג.  ובין  הפרשה  בין  הקשר  את 

מתן  חג  לכאורה  מנותקים  שטחית,  בראיה 

תורה ופרשת במדבר זה מזה, וכמעט הפוכים 

זה מזה. חג השבועות מציין את מתן התורה 

מדברת  במדבר  פרשת  ואילו  סיני,  הר  על 

התורה,  מתן  מקום  האלוקים,  הר  עזיבת  על 

והליכה לארץ ישראל. ואם כן קשה שבעתיים, 

מדוע קוראים דווקא קריאה זו לפני חג מתן 

תורה.

מבאר  במדבר,  לספר  בהקדמתו  הרמב"ן, 

שאחד מתכני הספר הוא היחס לאוהל מועד, 

שנאמרו  הציוויים  בין  משווה  הרמב"ן  ושם 

בהר סיני ובין הציוויים שנאמרו באהל מועד. 

מה  פי  על  נראה  הרמב"ן  של  דבריו  בביאור 

שכתב בספר שמות, בתחילת פרשת תרומה, 

שסוד המשכן הוא: "שיהיה הכבוד אשר שכן 

על הר סיני שוכן עליו בנסתר". ועל כן כותב 

המצוות  בין  משווה  שהתורה  כאן,  הרמב"ן 

שנאמרו בהר סיני, ובין המצוות שנאמרו על 

דברי  פי  על  המקדש.  בית  ועל  מועד  אוהל 

שהשבטים  הקב"ה  שציווי  נראה  הרמב"ן, 

ישכנו סביב למשכן, ושהליכתם במדבר תהיה 

לפי המשכן "ַעל ּפי ד' יַָחנּו וְַעל ּפי ד' יְִסעּו 

ואם  סיני.  הר  מעמד  המשכיות  הוא  וְכו'", 
הציוויים  שמשמעות  הרי  בזה,  אנחנו  כנים 

בפרשת במדבר היא שעם ישראל יעשה את 

דרכו דווקא בליווי השכינה של מתן תורה. 

צריך  ישראל  שעם  מכך  ללמוד  ואפשר 

להבין שכל דרכו, בעיקר דרכו בארץ ישראל 

ולארץ ישראל - צריכה להיות דווקא על פי 

תורה. רק על ידי אורה של תורה נוכל להתבונן 

ולראות את מעלתם העליונה של כל שעל וכל 

אורה  ידי  על  רק  ישראל.  בארץ  אדמה  רגב 

של תורה נוכל להתבונן ולראות את מעשה ד' 

הגדול בחזרת עם ישראל לארצו ולנחלתו. רק 

על ידי אורה של תורה נוכל לדעת כיצד לאזן 

מצד אחד את ההבנה בגודל מעשיהם של כל 

עם ישראל בארץ ישראל עם העמידה החד–

קיום  ישראל:  עם  של  המהות  על  משמעית 

תורה ומצוות, וכמו שכתב הרס"ג: "אין אומה 

ידי  על  רק  בלבד".  בתורתה  אלא  אומה  זו 

אורה של תורה נוכל לדעת שכל מה שאנחנו 

רואים אינו אלא הקדמה לחזרה בתשובה של 

כל האומה, וביאת גואל צדק. 

ידי  שעל  שחושבים  כאלה  יש  לצערנו, 

בינוניות ופשרנות בקיום דבר ד' נוכל לבנות 

כאלה,  ויש  ישראל,  בארץ  ישראל  עם  את 

את  לראות  הפסיקו  שונות  סיבות  שבגלל 

את  ומוציאים  המדינה  בהקמת  ד'  מעשה 

הפסיקו  וכן  אחרת,  או  זו  ממשלה  על  זעמם 

לראות את מעלותיהם של עם ישראל. אותה 

מרבותינו  לקבל  שזכינו  תורה,  של  אורה 

גדולי הדורות, היא הדרך האמיתית היחידה 

להליכה קוממיות לארצנו. מכאן אפשר להבין 

כי קריאת פרשת במדבר היא ההכנה הראויה 

לחג מתן תורה, וביום זה עלינו להמשיך ללכת 

לאורה לכל מסענו, הפרטיים והכלליים. 

אשה  האהובה,  תלמידתנו  נסתלקה  אייר  בי"א 

בשעה  אחרים  ולרומם  להתרומם  שידעה  צדיקה 

חייה  במשך  ע"ה.  )שורץ(  סיירוס  נועה  ייסוריה, 

הקצרים היא דבקה בתורה ועשתה כל מעשיה על פי 

ההלכה. יהיו הדברים לעילוי נשמתה הטהורה. #

ִמָּׁשם, "ו ְּכָרֶמיָה  ֶאת  ָלּה  נַָתִּתי 
ִּתְקוָה;  ְלֶפַתח  ָעכֹור  ֵעֶמק  וְֶאת 
וְָענְָתה ָּׁשָּמה ִּכיֵמי נְעּוֶריָה, ּוְכיֹום 
 - י"ז  ב',  ִמְצָריִם..." )הושע  ֵמֶאֶרץ  ֲעלֹוָתּה 
הושע  נבואת  השבוע(.  הפטרת  מתוך 

מתייחסת אל "כנסת ישראל" הבוגדת 

ולבסוף חוזרת אליו דרך מסע  בבעלה 

ְמַפֶּתיָה,  ָאנִֹכי  ִהּנֵה  "ָלֵכן,  במדבר  חינוכי 

ַעל–ִלָּבּה..."  וְִדַּבְרִּתי,  ַהִּמְדָּבר;  וְהַֹלְכִּתיָה, 
בשעה פלאית זו, כשעם ישראל חוזר אל 

להוציא  העם  יכול  כוחותיו,  ואל  עצמו 

ומתוך  כרמים  השומם  המדבר  מתוך 

ולהתחבר  לקום  המוסריות  הנפילות 

אל קו של תקווה שיהיה כמשענת לעם 

ההולך ומתקדם.

הנגב  הר  בכבישי  היום  הנוסע 

הרבות  מהחוות  להתעלם  יכול  אינו 

חוות   - הדרך  ובצידי  לאורך  הפזורות 

אלה  חוות  רבים.  גפנים  מגדלים  בהן 

שניתן  שלנו  ההבנה  את  מחדדות 

זרועה".  לא  מ"ארץ  גם  טוב  להוציא 

הלאומית  בתודעתנו  צרוב  עכור  עמק 

עכן  כידוע,   - מוסרית  ציון  כנקודת 

שנפל  בחרם  מעל  יהודה  שבט  איש 

יריחו  כיבוש  לאחר  ישראל  בידי  שלל 

ּוָמאַתיִם  ִׁשנְָער...  "ַאֶּדֶרת  לעצמו  ולקח 

ז'(.  )יהושע  ָהָב..."  ז ּוְלׁשֹון  ֶּכֶסף,  ְׁשָקִלים 
מעמד המשפט שנעשה לעכן התרחש 

שם  על  יותר  מאוחר  שנקרא  בעמק 

האירוע הקשה - "עמק עכור". העמק 

ובשנת  ליריחו  ובסמוך  צפונית  נמצא 

1872 היה מיועד למכירה ע"י השלטון 

היו  לקנייתו  המועמדים  העותומאני. 

בני חבורה ירושלמים, מתלמידי הגר"א, 

ובעבודת  הארץ  בגאולת  ראו  אשר 

הגאולה.  האדמה מעשים שיקרבו את 

התורכיים  לשלטונות  פנו  זה  מכוח 

בבקעת  אדמה  שטח  לקנות  בבקשה 

שהשלטון  לאחר  ליריחו,  מצפון  הירדן 

ע"י  המיסים  תשלום  מסירוב  התייאש 

הפלאחים במקום.

קופצים  שני  עוד  היו  המציאה  על 

ירושלים,  מעשירי  חוסייני,   - האחד 

והשני - ארמני ערירי ממצרים. שניהם 

ירדו מהרעיון: חוסייני ויתר לאחר שבני 

מהשטח  עשירית  לו  הבטיחו  החבורה 

משום  ויתר  והארמני  תשלום  ללא 

שראה בהתיישבות היהודים בחבל ארץ 

בקשתם  הגישו  החבורה  בני  ערך.  זה, 

לשלטון בקושטא בתור נתינים זרים ולא 

התורכי  השלטון  עותמאנים.  כנתינים 

הקונסוליות  מהשתלטות  חשש  אשר 

את  למכור  סירב  ממלכתם,  על  הזרות 

האדמות הללו. הסולטן חס על אדמת 

ארצו ולא מסרה לזרים ואף קנה אותה 

בעצמו כשהוסיף 500 לירות. כך הפכו 

אדמות אלו אשר בבקעת הירדן מצפון 

"ג'יפטליק".   - סולטן  לאדמות  ליריחו 

בני החבורה המשיכו בדרכם ללא ייאוש 

גם  דוראן אך  וניסו לקנות את אדמות 

קמה  )ב–1890  להם  למכור  סרבו  שם 

על אדמות אלו רחובות(. לאחר 5 שנות 

הגאולה  הגיעה  מייגעים  חיפושים 

לשם המתוכנן "פתח תקווה" זה קרה 

"בבוקר לח בשנת תרל"ח...".

פתח  היישוב  נוסד   1878 בשנת 

מירושלים  החבורה  על–ידי  תקווה 

סלומון.  משה  יואל  הרב  ובראשה 

המייסדים היו בני "הישוב הישן" אשר 

ירושלים,  חומות  בתוך  בחיים  מאסו 

בעיקר מכך שאין עושים מאומה לקרב 

חזון  היה  להם  הגאולה.  את  ולהחיש 

מגיע  סלומון  משה  יואל  הרב  אחר! 

לפרויקט "פתח תקווה" מתוך פרויקט 

אחר אשר נטל בו חלק - הקמת שכונה 

"נחלת  ושמה  ירושלים  לחומות  מחוץ 

המופלאה  החבורה  אנשי  שבעה". 

הראשונים(  לא  )אמנם  הצליחו  הזו 

את  גם  החומה,  את  ולפרוץ  לבקוע 

פחות  לא  שהיא  המנטאלית  החומה 

בהגיעם  זו.  בתקופה  וחסונה  גבוהה 

ו"מלאבס"  "קסאר"  של  האדמות  אל 

ערבים   - קשיים  במספר  נתקלו 

המתנכלים להם וביצה קשה ומחוללת 

בני  על אף הקשיים התיישבו  מחלות. 

אף  הראשונה  ובשנה  במקום  החבורה 

השקים  על  מעשרות.  לירושלים  העלו 

שהעלו רשמו בגדול "פתח תקווה".

הצליחו  אלו  ומעשה  אמונה  אנשי 

להפוך עמק עכור, לא רק בבקעת הירדן 

אלא גם את הביצות במלאבס, למקום 

ולהתיישבות  להם  תקווה  המפיח 

המקום  ננטש  שנתיים  כעבור  בכלל. 

הפעם  שוב,  אליו  עלו   1882 ובשנת 

אדמות  אל  הראשונה.  העלייה  אנשי 

עם  חזר  יריחו  וצפון  הירדן  בקעת 

ישראל ב–1967 ומאז הוקמו שם מספר 

יישובים המגשימים יום יום את החלום 

שנשאו בליבם אנשי הישוב הישן. 

תמיהות  מעלה  ישן"  "ישוב  הכינוי 

רבות בעיקר בנוגע להערכת תרומתם 

על  המופלא  הסיפור  להתיישבות. 

ולהפוך  לחומות  מחוץ  לצאת  יוזמתם 

תקווה  של  לפתח  עכורה  מציאות 

ונוסכת  מאירה באור אחר את דמותם 

נוכל  עכור  שמעמק  תקווה  בנו 

להתרומם להר של תקווה. #

וש קטיף, שהיה חבל ארץ מדברי ג

שכל התחזיות המדעיות ניבאו לו 

כישלון חקלאי וכלכלי, הפך בכוח 

האמונה היוקדת של מתיישביו וחקלאיו 

שהניבה  משגשגת,  חקלאית  למעצמה 

יבולים עצומים. יחד עם עקירת גוש קטיף 

נעקר אחד מעמודי התווך של חקלאות 

שהוקם   - והארץ  התורה  מכון   - הגוש 

בשנת תשמ"ו בכפר דרום. המכון נעקר 

למשכנו הזמני באשקלון ומוסיף לפעול 

ובפיתוח  בהסברה  ביישום,  במחקר, 

וחקלאות  בכלל,  הישראלית  החקלאות 

גוש קטיף הצומחת מחדש ברחבי הארץ 

להפיץ  היום  גם  ממשיך  המכון  בפרט. 

בין  השילוב  בשורת  את  עברו  כבשנים 

במכון  והלכה.  טכנולוגיה  ותורה,  מדע 

תורה והארץ ישנו צוות רב–תחומי ייחודי 

חוקרים  ושל  מחד  רבנים  של  ומגוון 

מאידך, הפועלים יחד לשילוב החקלאות 

וההלכה.

אריאל  יעקב  הוא הרה"ג  נשיא המכון 

יגאל  הרב  המכון  ויו"ר  גן,  רמת  העיר  רב 

קמניצקי רב חבל גוש קטיף תובב"א. בין 

פיתוחיו הבלעדיים של המכון ניתן למנות 

ירקות  גידול  את צמצום השימוש במים, 

את  שקידמו  פיתוחים   - תולעים  ללא 

למכון  והקנו  החקלאי  הטכנולוגיה  עולם 

והאגרונומית  המדעית  בקהילה  מוניטין 

פועלים  למכון  במקביל  ובחו"ל.  בארץ 

מוזיאון  ניידת,  מדרשה  מחקר,  מכון  גם 

תורה וארץ, בית הוצאה לאור, כולל תורני 

חקלאי, מדור שו"ת באינטרנט, גן המצוות 

וקורסים למדריכי כשרות.

לקראת שנת השמיטה הבעל"ט הקים 

שגיבש  הארץ"  "אוצר  מיזם  את  המכון 

פתרונות הלכתיים מהודרים לשיווקה של 

יהודית בשנת השמיטה.  תוצרת חקלאית 

מצע  על  "גידול  המוצעים:  הפתרונות  בין 

רבים  חקלאים  דין".  בית  ו"אוצר  מנותק" 

מאוצר  וברכישה  קטיף  גוש  ממגורשי  הם 

על  בשמירה  גם  השותפים  ירוויחו  הארץ 

בחיזוק  וגם  השמיטה,  ועל  ישראל  ארץ 

כדי  ועמלים  מנחלתם  שגורשו  החקלאים 

בארץ.  חקלאיים  גידולים  ולהצמיח  לשוב 

בחנויות  להשיג  ניתן  יהיה  הסחורה  את 

ברחבי הארץ או בשיווק ישיר לנרשמים. #

להצטרפות: 1-700-709-177
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ניתן להרשם

עד ליום שני
בשעה 17:00

חווית לימוד מיוחדת לבנות
במדרשת "שירת חברון" בקרית ארבע

לפרטים והרשמה התקשרי עכשיו הרשמה מראש חובה # מספר המקומות מוגבל
נחמה: 052-8990272, נעמה (ראש המדרשה): 052-5665811

מדרשת "שירת חברון" מיסודה של ישיבת "שבי חברון" מזמינה 
אותך בת-השרות לחוג עימנו את חג השבועות הבעל"ט יחד עם 

בנות המדרשה והבוגרות

בתוכנית:
#  תפילה במערת המכפלה

#  חווית לימוד בלתי נשכחת

#  סעודות חג מרוממות

#  סיור בחברון

בהשתתפות רבני המדרשה:
#  הרב חננאל אתרוג

#  הרב מישאל רובין

#  הרב אליעזר ולדמן

#  הרב אריה וייס

#  ועוד...

בשעה 

בואי לחג שבועות
בעיר האבות

Æמיקום∫ גוש דולב טלמונים שבמערב בנימין  ∞≥ דקות ממודיעין
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משפחות
צעירות

אוירה 
אידיאליסטית

חינוך
תורני איכותי

פעילות חברתית 
עניפה

ומלכדת
ביכנ¢ס¨ מקווה¨
מכולת¨ מעונות¨
גנים¨ משחקיה¨
ספריה¨ פינת חי

Æועוד

חרשה

בואו והצטרפו
לחדוות היצירה 

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנסת
שמעון: 052-3765270

www.si-or.com

מוחשב
מ טלי

יגי
ד דרושות

בנות שרות לאומי 
לשנת תשס"ח, עם ראש )יהודי( גדול, 

עבודה מאתגרת

מירז: 052-5706173

שליחות של שירות
בעיר היהודית המתחדשת יפו

אתם מוזמנים להצטרף
לקהילה תוססת וצעירה הבונה ומקימה יישוב דתי בלב השומרון, סמוך לאריאל 

בנוף עוצר נשימה. לרשותכם: יחידות דיור מורחבות - 3 חדרי שינה, מעון, גן ילדים, 
גני שעשועים ומשחקיה

תרחיבו אופקים - תגיעו
לפרטים: משה 050-9010895

נופי–נחמיה

! ו נ ב ח ר ת ה

בס"ד

מדרשת�טל�מנשה�פותחת�בפנייך�תוכנית�חדשה
בה�תוכלי�להתחבר�לעולמך�הרוחני�בשנת�לימודים�מלאה.

בשנה�זו�תפגשי�עם�לימודי�אמונה,�הלכה,�תנ"ך,�מדרש,�חסידות,�הרב�קוק�ועוד.
הלימודים�הינם�ברמה�גבוהה�ויאפשרו
�ומידות �אמונה �לבנות�עולם�של לך
בכדי�לעמוד�בכל�האתגרים�הצפויים�לך.

כל�זאת�בנוסף�לפעילות�חברתית
�הכוללת�שבתות�משותפות, ענפה
סיורים�לימודיים,�סדנאות�וערבי�הווי.
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לפרטים�והרשמה:�נגה�3730162�050,�הרב�מולי�וייס�7880485�050
דרכי�הגעה:��אוטובוס�קו�26�מתחנה�מרכזית�חדרה�בשעה�14:30

�השומרון, להתיישבות�בצפון
לתושבי�האזור���דתיים�ושאינם�דתיים.
לעולמך�הרוחני�בלימוד�תורה�לשמה.
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ילדים שלנוחדשות ישע בשם אומרם

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 5

זהה את המקום

אביאל אריכא � חדרה

לא לדתיים בלבד

המסתובב ברחובות הבירה ביום ירושלים יגלה כי רוב רובם של החוגגים הם שומרי תורה 
ומצוות. מה גרם לחגיגה של כל עם ישראל שנהפכה לחגיגה מגזרית? מהו הבסיס לקירוב 

עם ישראל להודאה לה' ולשמחה ביום זה?

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ד' סיוון. בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי 

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

פתרון החידה משבוע שעבר: הרב גורן במערת המכפלה.

בשבוע שעבר הצגנו לכם את תמונתו של הרב שלמה גורן זצ"ל 

שהיה הרב הראשי לצה"ל ומאוחר יותר הרב הראשי לישראל. 

בתמונה רואים את הרב גורן כשהוא תולה את דגל ישראל על 

במלחמת  האבות,  עיר  חברון  כיבוש  לאחר  המכפלה  מערת 

ששת הימים. על המעמד המרגש סיפר שנים מאוחר יותר הרב 

גורן בראיון: "רציתי, עד מאוד, לתלות דגל על מערת המכפלה. הגעתי לחברון בסביבות 

06:00 בבוקר. הדבר נמשך עד קרוב ל 08:00 ועוד לא התפללתי ורציתי להתפלל בתוך 

המערה. סבלנותי החלה לפקוע. פתאום מצאנו ברזל שעמו ניסינו להפיל את השערים. 

לא צלח הדבר בידינו. לבסוף שמענו טרטור של טנק. היה זה הטנק הישראלי הראשון. היה 

להם מוט ברזל, עמו פתחנו לבסוף את השערים. כמו כן לקחתי מהטנק דגל ישראל. הדגל 

הזה, שרצו לתלות על העירייה של חברון, בקשתי לתלות על מערת המכפלה. דגל זה 

לקחו הטנקיסטים מן ה"קישלה" קרוב לשער יפו, בירושלים. אישה יהודיה שגרה בשכונה 

סמוכה, הכינה את הדגל הזה עבור מגדל דוד. דגל זה הובא לחברון."

אלתר  אדר  מאפרת,  כהן  אורי  הבאים:  הילדים  זכו  נכונה  הפותרים  בין 

בעוד  יישלחו  הפרסים  הכבוד!  כל  סבא.  מכפר  מושקוביץ'  ומשפ'  מאלקנה 
כשבועיים.   שבת שלום! #

כשנה  לפני  תהליך  שהחלו  ורעיונות  מחשבות 

בכינוס  שעבר  בשבוע  המבחן  לרגע  הגיעו  וחצי, 

מליאת יש"ע המתחדשת באריאל. כשמונים אישי 

ציבור תומכי ההתיישבות מכל הקשת הציבורית 

הגיעו למלון "אשל השומרון" לשני ימי דיונים על 

עתיד הציבור הכתום ורעיון ארץ ישראל השלמה, 

היהודים  גירוש  ביצוע  מאז  מסוגו  ראשון  כינוס 

מיוחד.  היה  המחזה  שומרון.  ומצפון  עזה  מחבל 

שונים  מזרמים  רבנים  ישבו  אחד  שולחן  סביב 

יש"ע המתחדשת

מוטה גור נולד בשנת 1930 

בירושלים, לחם בהגנה ועבר את 

כל תפקידי הפיקוד עד להתמנותו 

לרמטכ"ל בשנת 1974. בשנת 

1967 פיקד על חטיבה 55, חטיבת 

המילואים של הצנחנים שזכתה 

וכבשה את הכותל במלחמת ששת 

הימים. לאחר שחרורו מהצבא נבחר 

לכנסת וכיהן כשר הבריאות וסגן שר 

הביטחון בשלוש ממשלות ישראל. 

הובא למנוחות בתל אביב בשנת 

.1995

ידי  על  הבית  הר  נכבש  "כאשר 

היוונים, שחררוהו המכבים. במחריבי 

ובר– הקנאים  נלחמו  השני  הבית 

הבית  הר  היה  שנה  כאלפיים  כוכבא. 

אסור ליהודים עד אשר באתם, אתם 

לחיק  אותו  והחזרתם  הצנחנים, 

האומה. הכותל המערבי - אליו פועם 

כל לב - שוב בידינו. 

בכפם,  נפשם  שמו  רבים  יהודים 

שלנו,  הארוכה  ההיסטוריה  לאורך 

ולחיות  לירושלים  להגיע  מנת  על 

ספור  לאין  געגועים  שירי  בה. 

העמוקה  הכמיהה  את  הביעו 

הפועמת בלב היהודי כלפי ירושלים. 

מאמצים  נעשו  השחרור  במלחמת 

לבה  את  לאומה  להחזיר  עצומים 

המערבי. והכותל  העתיקה  העיר   - 

בידכם נפלה הזכות הגדולה להשלים 

את  לעם  להחזיר  המעגל,  את 

רבים,  צנחנים  קודשו.  ומרכז  בירתו 

ביותר,  והטובים  הוותיקים  מחברינו 

קרב  זה  היה  הקשה.  במערכה  נפלו 

המועך  כגוף  פעלתם  בו  ונמרץ,  עז 

לפצעיו  משים  מבלי  לפניו  אשר  כל 

התאוננתם,  לא  טענתם,  לא  הוא. 

חתרתם  קדימה  רק  צווחתם.  לא 

שלכם  היא  ירושלים  וכבשתם.   -

לנצח." #

)מתוך שיחה עם לוחמי חטיבה 55

לאחר שחרור הכותל(

מוטה גור לכובשי הכותל:

"ירושלים היא 
שלכם לנצח"

בשנה,  שנה  מדי  באייר  כ"ח  ביום 

מתמלאים רחובות ירושלים ורחבת הכותל 

בעשרות אלפי יהודים, אשר עולים אל עיר 

שחרורה  שמחתה,  יום  את  לחוג  הקודש 

בריקוד,  באים  הם  העיר.  של  ואיחודה 

עיר  את  שגאל  לה'  רבה  ובהודיה  בשירה 

הקודש והשיבה לבעליה לאחר 2000 שנה. 

הפלא הגדול הוא שכמעט כל החוגגים הם 

דתיים, והפלא גדול עוד יותר - כשבוחנים 

העצמאות  ביום  החוגגים  כמויות  את 

הכוללים את רובו המכריע של עם ישראל. 

של  יתרונותיה  את  מבין,  ישראל  עם  כל 

כולם  שלא  כנראה  אך  היהודית,  המדינה 

מבינים מהו עם בלי ירושלים.

זו  לשמחה  הרוחני  הנופך  נכנס  כאן   

מלבד הגאולה הגשמית. חבר טוב אמר לי: 

דתית  משמעות  מוצאים  הדתיים  "אתם 

בכל דבר..." אכן, אנו מוצאים בדבריו של 

רבנו הרצי"ה זצ"ל, אשר בדברו על ימים 

ה'  כח  את  הדגיש  אייר,  וה'  כ"ח   - אלה 

ונחקק  ניסית!  בצורה  בהם  שהתגלה 

לנצח בתאריך עצמו. הנקודה של הרצי"ה 

היא שרק ע"י דבקות בה' והכרה כי "מאת 

ה' הייתה זאת" נוכל לשמוח ולהודות על 

הגאולות הגשמית והרוחנית אשר התגלו 

ישרים  "יראו  נאמר  ובכלל,  אלו.  בימים 

והדבקים  בלבבם  הישרים  רק  וישמחו" 

בה' זוכים לשמוח בימים אלו ולדעת את 

ונפשי   - ה'  "נפלאים מעשיך  ה'  נפלאות 

ומציאת  בה'  אמונה  ע"י  מאוד".  יודעת 

משמעות בכל פעולה בבריאה נזכה לקרב 

ירושלים,  ביום  לשמחה  גם  ינו  אחֵ את 

הניסים  בגודל  וההכרה  הידיעה  מתוך 

בימים  ולנו  לאבותינו  שעשה  והנפלאות 

צריכים  שאנו  כמובן  הזה.  בזמן  ההם 

קודם כל לחזק את עצמנו ואת אמונתנו, 

הרבה לפני שננסה להשפיע על אחרים כי 

רק המטוהר בנפשו ובגופו יצליח למשוך 

את המחפשים קדושה וטהרה.

אביאל אריכא

נשאב  אוריאל  הקודמים:  הפרקים  תקציר 

אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא בבית סבו. 

מתברר לו שחזר בזמן. הוא פוגש בשוב, אדם 

למסע  יוצאים  הם  כי  לו  המספר  מסתורי, 

בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון. התחנה 

המערבי,  הכותל  היא  במסעם  הראשונה 

ששוחרר במלחמת ששת הימים ועורר רגשות 

עזים בעם לשוב לחבלי הארץ שחזרו אליהם.

ׁשֹוּב הְִמִתין ּבְסַבְלָנּות לְבֹואֹו ֶׁשל אֹוִריאֵל. ּכְֶׁשהִגִיעַ 

אֹוִריאֵל, נִיּכְָרה ּבֹו הַהְִתַרגְּׁשּות ֵמהַַּמעֲָמד ּבַּכֹוֶתל 

הַַמּעֲָרבִי. הּוא נִיָסה לְהָבִין ֶאת הִַּמְתַרחֵׁש ּבְלִיּבָם 

- עֲבּורֹו הַּכֹוֶתל הָיָה דָבָר ֶׁשּבִַׁשגְָרה, ּובְכֹל ּפַעַם 

עַל  ָׁשְמעּו  וְהֵם,  אֵלָיו.  לִנְסֹועַ  ֶאפְָׁשר  ֶׁשרֹוצִים 

ִמָּקרֹוב,  אֹותֹו  ָראּו  וְֹלא  ּבְִסיּפּוִרים,  ַרק  הַּכֹוֶתל 

ּכֹה  ֶׁשהּוא  ּדָבָר  לְִראֹות  מּוזָר  ּכַָמה  עַכְָׁשיו.  עַד 

מּובָן ֵמאֵלָיו, ְמַרּגֵׁש אֲנִָׁשים ֶׁשרֹוִאים אֹותֹו ּבַפַעַם 

הִָראׁשֹונָה.

אֹוִריאֵל  ֶׁשל  הַַּמְחָׁשבָה  ַקו  ֶאת  הְִמִׁשיְך  ׁשּוב 

ּבְקֹול ָרם וְנֱֶאנַח: "זֹו ּבְִדיּוק הַּבְעָיָה, אֲנְַחנּו ְרגִילִים 

ּפָׁשּוט  ֵמאֵלָיו,  מּובָן  ִמְסבִיבֵנּו  ֶׁשהַּכֹל  לַחֲׁשֹוב 

ּובָרּור. אֲבָל הֱַאֶמת אֵינָה ּכֹה ּפְׁשּוָטה, ֶאת הַּכֹל 

ִקיּבַלְנּו בְַמָּתנָה ֵמה' וְצִָריְך לִזְּכֹור ֶאת זֶה". ְׁשנֵיהֶם 

ָׁשְתקּו לְכַָמה ְרגָעִים, ְׁשקּועִים ּבְַמחֲָׁשבֹות.

הַּפַעַם  הָלְָאה".  "נְַמִׁשיְך  ׁשּוב  ָאַמר  "ָקִדיָמה" 

הַַּמעְֲרּבֹולֶת ֹלא הִפְִחידָה ֶאת אֹוִריאֵל, הּוא ּכְבָר 

הְִתַרּגֵל ֶאלֶיהָ, וְיָדָע לְהַחֲזִיק חָזָק ּבְיָדֹו ֶׁשל ּׁשּוב.

הֵם  ְסבִיבֹו.  אֹוִריִאל  הִּבִיט  לַָּמקֹום,  ּכְֶׁשהִגִיעּו 

ֶׁשלִפְנֵי  לְַתּקּופָה  אְַך  עֶצְיֹון,  לִכְפַר  ׁשּוב  הִגִיעּו 

עֹוד.  חֵָרב  נְִרָאה  ֹלא  ּכְבָר  הַָּמקֹום  ֶׁשּכֵן  נְפִילָתֹו 

ְקצָת,  ֶׁשפְִספְַסָּת  לִי  נְִרֶאה  "ׁשּוב,  ָׁשאַל  הּוא 

ִמלְחֶֶמת  לִפְנֵי  עֶצְיֹון,  לִכְפַר  ּבַזְַמן  ׁשּוב  חָזְַרנּו 

הַּצָעִיר,  יְִדיִדי  וָֹלא,  "ֹלא  ֹלא?"  הַעַצְָמאּות, 

הְִמַׁשכְנּו ָקִדיָמה. לְאַחַר ִמלְחֶֶמת ֵׁשֶׁשת הַּיִָמים, 

חָזְַרנּו ֶאל ּכְפַר עֶצְיֹון. ּבְחֹוֶדׁש ֱאלּול תשכ"ז, ָׁשבּו 

לְַקְדמּותֹו  אֹותֹו  לְהִָׁשיב  ּכְֵדי  לַָּמקֹום,  הַּכְפַר  ּבְנֵי 

וְלִבְנֹות אֹותֹו ֵמחָדָׁש, וְהּוא ַקּיָים עַד הַּיֹום". "ַמה, 

לְהְַתִחיל הַּכֹל ֵמחָדָׁש ׁשּוב? אֵיְך ֶאפְָשר?" ָּתַמה 

אֹוִריאֵל. "זֶה הַּסֹוד. לִהְיֹות ְמסּוגַּל לֱֶאזֹור ּכֹוחֹות 

קֹוֶדם.  הָיָה  ַמה  ְמַׁשּנֶה  ֹלא  ֵמחָדָׁש,  ּולְהְַתִחיל 

וְהֵם הִצְלִיחּו ּבְכְָך, ּבֱַאמּונָה ֶׁשלָהֵם ֶׁשהֵם יְכֹולִים 

הְִתּפֵָּתחַ  עֶצְיֹון  ּכְפַר  ה'.  ּבְעֶזְַרת  זֹאת,  לַעֲׂשֹות 

ּופַָרח ּוַמְמִׁשיְך ּכְָך עַד עֶצֶם הַּיֹום הַּזֶה".

ֶׁשלִפְנִי  זָכַר  הּוא  ֵריָקה.  ּבְפְִסּגָה  הִבְִחין  אֹוִריאֵל 

וְכָעֵת  ָׁשם,  הִַּקיּבּוץ  הָיָה  הַעַצְָמאּות  ִמלְחֶֶמת 

הַָּמקֹום הָיָה ׁשֹוֵמם ּכְִמעַט לְגְַמֵרי. "לָָמה ֹלא ּבָנּו 

ָׁשם ֵמחָדָׁש?" הִצְּבִיעַ עַל הֶַׁשַטח.

לְזִּכָרֹון  אֹות  הַּכְפַר  ּבְנֵי  יִבְנּו  הַּזֶה  "ּבַָּמקֹום 

ֵמחָדָׁש,  ּכְֶׁשּבֹונִים  ּגַם  הַּכְפַר.  ֶׁשעָבַר  לְַמאֹוָרעֹות 

ּכָאן.  ָקָרה  ַמה  וְלַַדעַת  הֶעָבָר,  ֶאת  לִזְּכֹור  צִָריְך 

הַּגִבְעָה הַּזֹו ַּתזְּכִיר לְאַנְֵׁשי ּכְפַר עֶצְיֹון ֶאת ּדְַרּכָם 

ּכְחֵלֶק  הַּפְָרִטי  ּבֵיָתם  לְבִנְיָין  וְהַאִַמיצָה  הְַּמפֶָרכֶת 

ִמיִיׁשּוב הָָאֶרץ".

יָָׁשן  ּכָאן,  ְמעּוְרּבַב  הַּכֹל  ּכַָמּה  הְִרהֵר  אֹוִריאֵל 

ֶׁשהַּכֹל  ַמפְִתיעַ  וְכַָּמה  וְִׂשְמחָה,  עֶצֶב  וְחָדָׁש, 

ִמְׁשַתּלֵב ּבְהְַתָאָמה יָפָה ּכֹל ּכְָך...

המשך בשבוע הבא...

חילוניים  לצד  הדתית,  בציונות  שונות  ומתנועות 

לשעבר  צבא  אישי  השלמה,  ישראל  ארץ  נאמני 

לצד אנשי רוח ואקדמיה, נציגי ועד מתיישבי גוש–

קטיף לצד חברי הקיבוץ הדתי ופורום "נהלל". כל 

גווני הכתום. מכתום בהיר ועד כתום כהה.

שתוכל  דרך,  לגבש  אחת.  הייתה  המטרה 

על  לוותר  מבלי  הכוחות  כל  את  שוב  לאחד 

אחת  ובכל  מהנוכחים  אחד  שבכל  הייחודיות 

מגוונת  אחידה  חזית  להציג  על–מנת  מהדעות, 

שנכונו  האתגרים  עם  להתמודד  כדי  ומאוחדת, 

שרה  פתחה  הכינוס  את  ולחזונה.  להתיישבות 

וחברת  בקדומים,  להבה  אולפנת  ראש  אליאש, 

"אנו  החדשה:  המליאה  כינון  של  ההיגוי  צוות 

בתנופה  נתחיל  הזו  המליאה  שמתוך  מקווים 

"האחדות  והוסיפה:  אליאש  אמרה  חדשה." 

יכולה לתת כוח ואנרגיה להרבה דברים שקצת 

יש  שקמו  הגופים  שלכל  חושבת  אני  שקעו. 

הכוחות  עם  מספיק.  לא  זה  אבל  חשוב  מקום 

לטווח  וללכת  הפריסה  את  להגדיל  צריך  הללו 

תגדל,  המליאה  ועשייה.  כיוונים  של  רחב  יותר 

וצריך להכניס עוד נשים, עוד צעירים." 

בנצי ליברמן יושב ראש מועצת יש"ע היוצא 

לאומית  אחריות  היא  שלנו  "האחריות  אמר: 

בפנינו  שעומד  האתגר  ראשונה,  ממדרגה 

הזמן  זה  ראשונה.  ממדרגה  לאומי  אתגר  הוא 

הזו  הדמדומים  תקופת  השינויים.  את  לעשות 

הישראלית  בפוליטיקה  וגם  הישראלית  בחברה 

ואנו  הקרובים,  בחודשים  להסתיים  עומדת 

צריכים להציב וליצור מסגרת ומערכת מעשית 

שתופסת ומחברת, יוצרת ומתקדמת. כל החלטה 

בנימה אישית,  שתתקבל תהיה מקובלת עלינו. 

בי  שנתנו  אלה  ולאותם  לקב"ה  להודות  רציתי 

את האמון על שזכיתי בשנים האחרונות להיות 

נפלאה  בחבורה  התיישבות  בתנועת  מרכיב 

הלאומי,  הפרויקט  של  ומובילה  שהובילה 

החברה  את  והמכוננת  המחוללת  המתסיסה, 

בישראל לכל גווניה גם בכיוונים החיוביים וגם 

לא  הזה  המרכיב  אם  לנו.  שמתנגדים  אלה  את 

היה, נדמה לי שהציונות הייתה חסרה מאד.

החברים  התחלקו  הפתיחה  מושב  לאחר 

לוועדות משנה שדנו בנושאים שונים ובהם: שינוי 

ההתיישבות.  ותנופת  המחנה  אחדות  התודעה, 

מורה,  אלון  ישיבת  ראש  לבנון,  אליקים  הרב 

לפני  מיוחדת.  בתקופה  אנו  מצויים 

של  איחודה  את  חגגנו  ימים  מספר 

ימים  ובעוד כמה  ירושלים, עיר בירתנו. 

נחגוג בע"ה את חג מתן תורה. אל מול 

שווים  ישראל,  עם  כל  עמד  סיני  הר 

ואחד  אחד  כל  הקב"ה,  בפני  ומאוחדים 

שמע וחזה במעמד מתן תורה.

אלו גם ימי הספירה בהם מתו תלמידיו 

כבוד  נהגו  שלא  בגלל  עקיבא  ראש  של 

הייתה  עקיבא  רבי  של  שיטתו  בזה.  זה 

הדדי.  כבוד  מתוך  אבל  דעות  ריבוי 

פרצה  ברעהו  איש  לזלזל  שהחלו  מרגע 

על  דברים  הרבה  לומר  אפשר  המגפה. 

לאחר  בייחוד   - הציבור שלנו  מצבו של 

חורבן ישובי גוש קטיף וצפון השומרון. 

הפלגנות  את  לקבל  אפשר  אי  אבל 

ריבוי  יצר.  ההוא  שהתהליך  הנוראה 

חשוב  אבל  ביותר.  חשוב  הוא  דעות 

ישמעו  הללו  שהדעות  פחות  לא 

ללבן  אפשר  שיהיה  אחד,  במקום 

דברים  ולברר  דיון  לפתח  סוגיות, 

תהליך  החל  שעבר  בשבוע  לעומקם. 

ועל הזרמים  לגשר על הפערים  בניסיון 

את  ולאחד  הכתום  בציבור  השונים 

המתחדשת  יש"ע  במליאת  הכוחות, 

מגוון  את  המייצגים  אישים  התכנסו 

הזרמים ודעות בימין. במשך יומיים דנו 

חברי המליאה בסוגיות העיקריות שעל 

אחדות  התודעה,  שינוי  ובהן:  הפרק 

המחנה, ותנופת ההתיישבות. לאחר מכן 

הציגו מנחי הוועדות את עיקרי הדברים 

גיבשו  ודברים  דין  בפני המליאה. לאחר 

סיכום  הודעת  בכינוס  המשתתפים 

משותפת:

סיכום ישיבת מליאת יש"ע המתחדשת

התכנסה  המתחדשת  "יש"ע  מליאת 

לשחרור  שנה   40 במלאות  באריאל, 

חמישי  בימים  א"י,  ושטחי  ירושלים 

10-( כ"ג באייר ה'תשס"ז   - כ"ב  ושישי 

הנהלה  זמנית.  הנהלה  ובחרה   )11.5.07

זו תכין תכנית פעולה ליש"ע המחודשת 

על יסוד העקרונות הבאים:

יש"ע  תפעל  העדיפות  סדר  בראש   .1

היהודית  התודעה  לחיזוק  המתחדשת 

של  לחוסנה  יסוד  אבן  שהיא  ציונית 

מרחבי  בכל  ואחיזתנו  ישראל  מדינת 

ארץ ישראל.

ההתיישבות  של  והרחבתה  ביסוסה   .2

היהודית בכל רחבי הארץ.

3. מאבק נחרץ כנגד כל נסיגה, עקירת 

הפוגעות  מדיניות  ותכניות  התיישבות 

באחיזתנו בארץ, בריבונותה ובביטחונה.

דרכי  את  תגבש  החדשה  ההנהלה 

ואישור  לדיון  אותם  ותביא  הפעולה 

המליאה בעוד כששה שבועות. ההנהלה 

תהליך  לקיום  הכללים  את  תתווה 

בחירות דמוקרטי להרחבת המליאה.

ע"פ החלטת המליאה ההנהלה שנבחרה 

תשמש כהנהלה זמנית ותכהן עד לקיום 

בחירות דמוקרטיות משלימות למליאת 

הקרובים.  בחודשים  המתחדשת  יש"ע 

שתמנה  המליאה  השלמת  לאחר 

השלמה  המליאה  תבחר  חברים,  כ–130 

המזכירות  בהרכב  שינויים  לערוך  אם 

יפעלו  בנוסף  המצומצמת.  וההנהלה 

חדשים  כוחות  לצרף  ההנהגה  חברי 

ורעננים תוך שימת דגש על צעירים 

ונשים להנהגת יש"ע המתחדשת. 

ביש"ע  משמעותי  בשינוי  מדובר 

שורות,  פתיחת  של  תהליך  וביצירת 

החלטות  קבלת  ושל  דמוקרטיזציה  של 

הידברות  תוך  רחבה  קבוצה  ידי  על 

השונות.  הדעות  והאזנה לבעלי 

רחבה.  למנהיגות  עוברת  ההכרעה 

דין  לתת  יצטרכו  והמזכירות  ההנהלה 

שהיא  הקו  את  ולקבל  למליאה  וחשבון 

השורות,  וגיבוש  אחדות  ומתוך  תנחה. 

דעות  ריבוי  אחידות,  לא  אך  אחדות 

נצליח  אחת,  גג  קורת  תחת  מבורך 

בע"ה לאסוף את הכוחות כדי להמשיך 

להתמודד עם האתגרים הרבים שלפנינו 

ולהיות יכולים להם. #

אבי רואה ס. יו"ר מועצת מטה בנימין

אברהם ליפשיץ ראש האולפנית בטבריה

אהד ברט טלמון 

אורי אליצור עפרה, מקור ראשון

אורנה מקוב ס. יו"ר מועצת מטה בנימין

אינה ויניארסקי תקוע 

איסי ירד מטות ערים פתח תקוה

איתי הראל מגרון

אל"מ ד"ר יצחק רביד מנתח מערכות

אל"מ יהואר גל חרב לאת

אל"מ מוטי יוגב דולב

אל"מ משה הגר בית יתיר

אל"מ משה לשם שנית גמלא לא תיפול, גבעון החדשה

אל"מ משה פלד בית השיטה

אל"מ רון שכנר בית יתיר

בועז העצני שנית גמלא לא תיפול, קרית ארבע

ד"ר איימי רוזנבלו יו"ר פרופ' לחוסן לאומי, נוה צוף

ד"ר אמנון שפירא טירת צבי

דודו אלהרר זמר

דורון בן שלומי וועד מתיישבי גוש קטיף

דידי ידין רמת הגולן

דני דיין מעלה שומרון

הרב אבי גיסר רב היישוב עפרה

הרב אבינועם הורביץ ראש ישיבה תיכונית קרית ארבע

הרב אהרן איזנטל ועד יישובי הגולן

הרב אלי סדן ראש המכינה בעלי

הרב אליקים לבנון רב היישוב וראש ישיבת אלון מורה

הרב אלישע וישליצקי רב הגרעינים התורניים, י–ם

הרב בני נכטיילר מזכ"ל בנ"ע

הרב דוד סתיו רב היישוב שהם, ישיבת ההסדר פ"ת

הרב חנוך הכהן פיוטרקובסקי ישיבת בית אל

הרב חננאל אתרוג ראש ישיבת שבי חברון

הרב יגאל קמינצקי רב אזורי גוש קטיף תובב"א

הרב יהושע מגנס ר"מ ישיבת מרכז הרב

הרב יהושע שפירא ראש ישיבת רמת גן

הרב יוסי ויצן רב היישוב פסגות

הרב יעקב מדן ראש ישיבת הר עציון

הרב עזריאל אריאל רב היישוב עטרת

הרב רחמים ניסימי ראש הגרעינים התורניים

הרב רפי פרץ ראש המכינה בעצמונה, יתד

הרב שמואל אליהו רב העיר צפת

הרב תורג'מן ראש ישיבת דימונה

חיים בר חי מנהל ישיבת סוסיה

חמוטל כהן תא כתום, ועד מתיישבי גוש קטיף

חנן פורת כפר עציון

יגאל כהן אורגד נשיא מכללת אריאל

יהודה גרמן  מנהל המדרשה בעפרה

יהודה מאלי עמותת אלעד

יונה גודמן מכללת אורות

יוסי שילה פרסומאי, מעלה שומרון

יורם אטינגר מומחה לדמוגרפיה, ירושלים

יעל בן יעקב מבוא דותן

יעקב שטרנברג מטה מאמ"ץ

יפעת ארליך אשת תקשורת, עפרה

מוני בן ארי מזכ"ל אמנה לשעבר, כפר אדומים

מרים שפירא "מהות"

נעם ארנון דובר היישוב היהודי בחברון

עדי מינץ דולב

פרופ' אלכס בליי מכללת אריאל

צ'יקו בן זמרה מטה מאמ"ץ

צפריר רונן עמק יזרעאל

קובי בורנשטיין ועד מתיישבי גוש קטיף

קרני אלדד כפר אדומים

שרה אליאש ראש אולפנת להבה בקדומים 

אחדות ותנופה

וחבר צוות ההיגוי שפתח את דיון אחדות המחנה 

מועצת  הזה  לגוף  לקרוא  לא  "הקפדנו  אמר: 

יישובים  ראשי  מראש  מגדיר  היה  זה  כי  יש"ע, 

ואנחנו רוצים להתחדש, לפרוץ דרך מעבר לזה. 

בעבר היה ניסיון לאחד את הכוחות, אבל איחוד 

כוחות  ולבליעת  לבלימה  לעיתים  גרם  הכוחות 

לדחיית  הביאו  רצון  בלי  או  רצון  שעם  אחרים 

ובית  הלל  בית  בתקופת  חז"ל,  אומרים  יוזמות. 

שמאי נעשתה תורה כשתי תורות, אך לעולם לא 

נמנעו מלשאת נשים אלו באלו. היום כשמציעים 

שידוכים אחת השאלות היא איפה היית בגירוש? 

במציאות  היום  ממלכתי?  לא  או  ממלכתי  אתה 

יום  אחרת.  מציאות  מקבלת  הזו  המשנה  שלנו 

אל  בדרך  מאוחדים,  נהיה  למלך  ונגיע  יבוא 

המלכות יש מקום להשמעת קולות נוספים. צריך 

אחד  להצר  לא  אבל  אחד  מצד  לאחדות  להביא 

את רגלי חברו, לא לבלוע אחד את השני".

מנחי  הציגו  הערב,  במושב  הדיונים  בתום 

המליאה.  בפני  הדברים  עיקרי  את  הוועדות 

מספר  על  המשתתפים  עמלו  המושב  בסיום 

הודעות סיכום, שיהוו את יסוד כינוס המליאה. 

חבריה  כל  על  המליאה  שוב  התכנסה  למחרת 

מעתה  הפעולה  אופן  על  ובהם  דיונים  למספר 

וצורת  המתחדשת,  יש"ע  מליאת  של  והלאה 

בסיום  המצומצמת.  להנהלה  נציגיה  בחירת 

אליה  קלפי,  באמצעות  בחירות  נערכו  הדיון 

הם  שבו  הצבעה  טופס  המשתתפים  שלשלו 

ושניים  עשרים  )מתוך  מועמדים  עשרה  סימנו 

מתוך  במועמדים  מדובר  מועמדות(.  שהגישו 

או  מועצות  ראשי  שאינם   - המליאה  חברי 

בפיקוח  כסדרה  התנהלה  ההצבעה  רשויות, 

פורסמה  הקולות  ספירת  בתום  דין.  עורך 

רשימת ההנהלה החדשה, חברי המליאה התפזרו 

בו  בתקווה שאכן המהלך שהם החלו  לבתיהם, 

שינוי  ויהווה  פירות  ייתן  שעבר  השבוע  בסוף 

משמעותי של פתיחת שורות ושל דמוקרטיזציה 

של הנהגת יש"ע.

המתחדשת  יש"ע  של  המורחבת  להנהלה 

להבה  אולפנת  ראש   - אליאש  שרה  נבחרו: 

בקדומים. דני דיין - מעלה שומרון. הרב אליקים 

לבנון - ראש ישיבת ורב הישוב אלון מורה. עדי 

מינץ - דולב. אורי אליצור - עפרה. יפעת ארליך 

- עפרה. הרב אהרון אייזנטל - חיספין, חבר ועד 

ישובי רמת הגולן. חנן פורת - כפר עציון. יגאל 

באריאל.  ושומרון  יהודה  מכללת   - כהן–אורגד 

משה לשם - גבעון החדשה.

ראש   - ליברמן  בנצי  בהנהגה:  יכהנו  לצידם 

גולדשטיין  שאול  שומרון.  האזורית  המועצה 

פנחס  גוש–עציון.  האזורית  המועצה  ראש   -

ולרשטיין - ראש המועצה האזורית מטה בנימין. 

צביקי בר חי - ראש המועצה האזורית הר–חברון. 

משה רוזנבאום - ראש המועצה המקומית בית–

המקומית  המועצה  ראש   - בן–ארי  הרצל  אל. 

קרני שומרון. זאב חבר - מזכ"ל אמנה. #

רשימת חברי מליאת יש"ע המתחדשת

 להפיק ספר. . .  זה לא סיפור
                  עבורנו זה לא סיפור

אנחנו נעשה זאת עבורך

במדרשה שני מסלולים: 	#

מסלול לסטודנטיות ומסלול שילוב   

לבנות שירות לאומי.

שיעורי המדרשה מועברים על ידי  	#

רבנים ורבניות ממיטב המלמדים,

בכל מקצועות התורה, אמונה,  

תנ"ך, הלכה ועוד...  

והכל באווירה באר–שבעית  	#

משפחתית, אווירה שמחה, חמה 

ומאירת פנים, ליווי אישי לכל תלמידה.

לבנות שירות לאומי: נותרו עדיין  	#

שיבוצים בחינוך, מרכזי למידה ועוד...

את, שלא רוצה
עוד שיעור 'על הדרך',

שמחפשת מסגרת רצינית, 
בונה ומשמעותית,

שמוכנה להשקיע בלימוד 
התורה ובבניין האישיות, 

"בית מוריה" ו"איילת השחר", 
שמחים לבשר לך על פתיחת 

המדרשה בבאר–שבע.

בואי להעשיר
את עולמך הרוחני
מדרשה חדשה בבאר–שבע

סטודנטית, בת שירות

הרב נעם הכהן, ראש המדרשה: 052-8308213
הרב רונן סלע, מנהל המדרשה: 052-8990264  

rmsela@yahoo.com
www.a-h.co.il
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