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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

פרשת לך לך  -שבת "אלון מורה" ,תצפית מהר כביר לעבר עמק תרצה

על הפרשה לך  -לך
הרב אליקים לבנון רב היישוב וראש ישיבת אלון מורה ,חבר הנהלת יש"ע המתחדשת

מ

אמונה וגבורה

ידת החסד כידוע מיוחסת לאברהם
אבינו" ,חסד לאברהם" ,אולם יש שתי
מידות נוספות בהם מצטיינת דמותו
של אברהם אבינו :האמונה והגבורה" .וְהֶ ֱאמִן
ּבַה'" (בראשית ט"ו ,ו') ,כך מתארת התורה את
תגובתו של אברהם להבטחת הקב"ה "ּכֹה
יִהְי ֶה ז ְַרעֶָך" (שם ,ה') .וכדברי חכמים (שבת
צז,א)" :החושד בכשרים לוקה בגופו .דכתיב,
במשה רבנו ,והן לא יאמינו לי .אך לפני
הקב"ה גלוי שהם יאמינו ,דכתיב ויאמן העם.
אמר לו :הם מאמינים בני מאמינים ,מבניו
של אברהם אבינו .אתה אין סופך להאמין,
שנאמר יען לא האמנתם בי".
יסוד האמונה מופיע אצל אברהם אבינו
יחד עם תכונת הגבורה" .האדם הגדול
בענקים ,זה אברהם אבינו ,שהיה גבוה ,קומתו
כנגד שבעים וארבעה אנשים" (מסכת סופרים
כ"א ,ט') .שתי התכונות הללו נדרשות הן זו
לזו .הנה נקרא אברהם אבינו לשליחותו של
הקב"ה ,המוציאו מבית אביו וממשפחתו,
ללכת אל ארץ לא נודעת .במבט לאחור ,רואה
אברהם רבים לפניו ,אשר נכשלו בשליחותם
ולא מילאו את התקוות אשר תלה בהם הקב"ה.
אדם הראשון החל את תפקידו בגן עדן ,אך
גורש משם .נח היוצא מן התיבה ,עם שליחות
לבנות מחדש את העולם ,ומיד נכשל אחד
מבניו עד כדי ההכרח לקללו" ,ארור כנען".
ובודאי ,אנשי דור הפלגה שהיו בעלי כוחות
אדירים ,והקב"ה הפיצם ובלל את שפתם .מי
אם כן ערב לאברהם שהוא יהא שונה מקודמיו,
ירושלים
כניסת שבת 16:10
צאת השבת 17:22

תל אביב חיפה
16:14
16:24
17:21
17:23

ויצליח יותר במילוי שליחותו .לשם כך ,נצרך
הוא בראש ובראשונה ליסוד האמונה .קוראים
אנו בפרקי ההלל שבתהילים" :הֶ ֱא ַמנ ְּתִי ּכִי
אֲַדּבֵר; ֲאנ ִי ָענ ִיתִי ְמאֹדֲ ,אנ ִי ָאמְַרּתִי ְב ָח ְפז ִי:
ּכָל–הָ ָאדָם ּכֹז ֵב" (קט"ז ,י'  -י"א) .פשט הפסוק
מורה לנו שהאמונה נשענת על סבלנות ,שהרי
בניגוד ל"האמנתי" מעמיד דוד המלך את
"אני אמרתי בחפזי".
האמונה דורשת פריסה רחבה של זמן .לא
חיפזון ,לא "עכשוויזם" ,אלא תנועה ארוכה
לקראת התקיימותו של חזון האמונה .לשם
כך ,נדרשת גם מידת הגבורה ,גבורת הגוף
וגבורת הרוח" .איזהו גיבור? הכובש את
יצרו" .אמונה ,סבלנות וגבורה הינן שלוש
תכונות הצועדות שלובות זרוע .אנו חייבים
לאמץ לעצמנו את התכונות הללו ,כמעשה
אבות סימן לבנים .כיום ,עדיין הננו בהמשכו
של אותו תהליך אשר החל אצל אברהם
אבינו .עדיין לא השלמנו את המשימה אשר
הוטלה על אבותינו .אנו ,כבנים ממשיכים,
זקוקים למבט אמוני רחב כדי לראות את כל
המסלול בו הננו הולכים ,לא רק את ראשיתו,
או את אמצעיתו ,אלא ,מראשיתו ועד סופו.
סבלנות רבה דרושה לזו ,להתאזר בה ,כדי
לא להתייאש בדרך .ועל הכל ,אותה מידת
הגבורה ,לעמוד כנגד אלה אשר שכחו במקצת
את חזונו של אברהם אבינו ,ומנסים להשפיל
את ההולכים בדרכו.
באמונה ,בסבלנות ובגבורה ,נמשיך לבנות,
וננצח! #
חברון
16:24
17:23

שכם
16:14
17:21

באר–שבע
16:27
17:24

חדשות ישע

המהפכה הדמוקרטית יוצאת לדרך
להחליט על הדרך בה ייבחר הנציג  -אם ע"י
בחירות ביישובים או נציג מוסכם על התושבים.
בכל יישוב יכול כל אחד להעמיד את מועמדותו
כחבר מליאה בפני מזכירות היישוב.
ביישובים אשר יחליטו שלא לקיים בחירות
בישוביהם  -יכהן יושב ראש המזכירות כנציג
היישוב במליאה .ההנהגה שתיבחר תהווה את
הנציגות האוטנטית של כלל ההתיישבות ביש"ע
ותביא לאחדות המחנה.
המהלך מלווה בקמפיין ,בשילוט ,ובהסברה
בקרב היישובים ,בעיתונות הכתובה ,ובקשר
שוטף עם המזכירויות .במועצת יש"ע מדווחים
על התעניינות רבה בקרב מתיישבי יהודה
ושומרון לקראת המהלך.
לפרטים נוספים 02-6211999 :או באתר מועצת
יש"ע# www.myesha.org.il :

תכונה נרשמת בימים האחרונים ביישובי
יש"ע ,כשלצד הבחירות המונציפאליות
הכלליות ,אנו עומדים בפני מערכת בחירות
נוספת ,הבחירות להנהגת יש"ע.
ביישובים רבים כבר החלו בהליך בחירת
הנציג למליאת יש"ע המורחבת ,שתתכנס
בסוף החודש ,יחד עם נציגי כל היישובים
ביהודה ושומרון .מאז כינונה של מליאת יש"ע
המתחדשת ,שמו להם חברי המליאה למטרה -
להביא לדמוקרטיזציה בהנהגת יש"ע ולהליך
הרחבת השורות ופתיחתן לכוחות חדשים
ורעננים .בתום עבודה של ועדה מיוחדת
שהוקמה במליאה גובשו נהלי הבחירות ,והובאו
להכרעה בפני חברי המליאה הנוכחים .על פי
הנהלים כל יישוב המונה למעלה מ– 25משפחות
ישלח נציג למליאה ,כאשר כל יישוב מוסמך
ב ס״ד

גם אתה יכול להשפיע
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יש"עמדה

בקלפי בעוד חודשים ספורים .על כן
הן פועלים בתחכום ומייצרים באופן
מלאכותי חיכוך ופרובוקציות על מנת
"ללכוד" את המתיישבים בלשונם
או במעשיהם ,להפיץ זאת באמצעי
התקשורת ולייצר שוב ושוב גלים של
דמוניזציה ושנאה .לכן מציידים ארגוני
השמאל הקיצוני את אנשיהם ואת
הערבים באיזור במצלמות איכותיות
מחד ,ומגיעים בכוונה סמוך ליישובים
יהודיים ,מתסיסים את האווירה,
מתפרעים ומתנכלים למתיישבים,
וכאשר מי מהתושבים מחליט שלא
לעבור על כך לסדר היום ,מיד נשלפות

מסיתים ומסיטים
בימים האחרונים אנו עדים לגל
עכור של מסע הסתה כנגד ציבור
המתיישבים ביהודה ושומרון .העיתוי
אינו מקרי .נמצאים אנו בתקופה של
ממשלת מעבר ,לקראת בחירות בעוד
כשלושה חודשים ,ופוליטיקאים רבים
מנסים להתחיל את הקמפיין שלהם
באמצעות הסתה כנגד אזרחי ישראל
המתגוררים ביו"ש .גורמים שונים
בשמאל בכלל ובממשלה בפרט
עסוקים בציד מכשפות כדי לנסות
ולגרוף רווחים פוליטיים על גבם של
שלוש מאות אלף ישראלים שומרי
חוק ונאמנים למדינה.
נדמה שהשרים מתחרים ביניהם
מי יתבטא בצורה החמורה החריפה
והמכפישה ביותר ,ויביא להשחרת
פניהם וליצירת דמוניזציה ושנאה
כלפי ציבור המתנחלים .נדמה שהם
גם מצליחים .כל התבטאות כזו
תופסת כותרות ראשיות ,עיסוק
תקשורתי ,דיונים ,מאמרים ,ורשימות
טוקבקים ארוכות .לצערנו התקשורת
משתתפת אף היא בפסטיבל
ההסתה ומעצימה כל מעשה או
אמירה של גורמי שוליים ועושה
הכללות כנגד ציבור המתיישבים.
מילים יכולות להרוג גם כשהן
מגיעות משמאל לימין.
במועצת יש"ע פועלים בימים
האחרונים ,לנסות להדוף את מתקפת
ההסתה הפרועה באמצעות ראיונות
לתקשורת  ,מאמרי פובליציסטיקה
ושיחות ופגישות עם אנשי תקשורת
וממשל במגמה להוריד את אש
הלהבות אל מול ההתיישבות .גם
ועד מתיישבי השומרון פנה ליועץ
המשפטי לממשלה ,מני מזוז ,בבקשה
כי יאשר הגשת קובלנה פלילית נגד
השרים חיים רמון ובנימין בן אליעזר
בגין הוצאת לשון הרע והסתה חמורה
נגד הציבור המתיישבים .לדברי הוועד,
"ההסתה האיומה בכל כלי התקשורת
ובישיבת הממשלה מזכירה בחומרתה
רק את הימים השחורים של הסתה
כנגד חצי עם לאחר רצח רבין".
אנו מקווים שנצליח למגר את
דברי הבלע ואת הצונאמי נגד מפעל
ההתיישבות השוטף את התקשורת
הישראלית .מוטל עלינו להיות גם
יותר רגישים וזהירים בתקופה זו.
שונאינו ומבקשי רעתנו מבינים
שהציבור בישראל הולך ונוטה לכיוון
הלאומי– והדבר צפוי לקבל גם ביטוי

המצלמות או המיקרופונים ,ונשלחות
למערכות התקשורת כשמן למדורה.
אין זה מקרה גם שהתעוררות
השמאל מגיעה לאחר מסע ההסברה
המוצלח של מועצת יש"ע " -יהודה
ושומרון  -הסיפור של כל יהודי".
הקמפיין שנגע בישראלים רבים פגע
בבטן הרכה של השמאל הישראלי
שיצא בחריפות נגדו ,או שנאלץ
להסכים לתוכנו  -כלומר שיש לנו זיקה
לחבלי יהודה ושומרון אבל בגלל סיבות
כאלה ואחרות עלינו לסגת מהם.
כאשר המתיישבים ביהודה ושומרון
מרימים ראש וחוזרים שוב ושוב על
המסרים הפשוטים אך העמוקים -
השייכים לכל יהודי ,וכאשר ציבור
גדול מגיע וכובש ברגליו את אתרי
התיירות השונים במרחבי האיזור -
אין לשמאל דרך לפעול מלבד לנסות
לצייר מציאות שיהודה ושומרון הוא
איזור מערב פרוע שמתגוררים בו
פורעי חוק ,כדי להרחיק את יו"ש
כמה שיותר מכל יהודי .הם מסיתים
נגד המתיישבים כדי להסיט הדעת
מן החיבור של ישראלים לחבלי ארץ
התנ"ך.
למול כוחות אלו ,נמשיך ביתר שאת
להסביר עוד ועוד על ערכו וחשיבותו
מפעל ההתיישבות ,על הצורך בו,
על הערכיות והחלוציות שבו ,ומנגד
לא נשקוט למול השמצות והכללות
פרועות ,אך נפעל באחריות ובזהירות
מתוך מודעות לפעולותיהם של
מבקשי רעתנו .התקשורת "מחפשת"
את המתנחלים ,ומשימתנו היא
שעם ישראל ימצא ויגלה את יהודה
ושומרון# .
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

רבי יעקב פרידמן האדמו"ר מהוסיאטין חלק ב' "מבחר האר

ה

אדמו"ר רבי יעקב פרידמן נהג לערוך
שולחן (טיש) ביום העצמאות ,כבימי חג
ומועד והביא את דברי חותנו הרבי הזקן
רבי ישראל מהוסיאטין בתוספת דבריו" :כבוד
קדושת מורי חותני זצוק"ל אנשים מירושלים
ביקשוהו בימיו האחרונים ,בשבתו בבני ברק
לחוות דעתו על ייסוד המדינה ,ענה' :היא

אתחלתא דגאולה' .אם כן לאתחלתא דגאולה
כבר זכינו בעזרת ה' יתברך אבל היא רק במובן
החומרי ואנו צריכים לגמר טוב שיבוא במהרה
בימינו היא הגאולה הרוחנית ,הגאולה השלימה,
ביאת משיח צדקנו".
תורותיו של רבי יעקב כונסו על ידי חסידיו
לספר 'אהלי יעקב' שמכיל דברי תורה לפי סדר

מ .ל .יהודי תלמיד חכם אשר כל ימיו חי בדוחק גדול ומצבו הכלכלי היה בכי
רע -לפני מספר חודשים חש כאבים עזים בראשו וירידה חדה בשמיעה ,הוא
פנה לבית החולים לבצע בדיקות -בדיקות דם ,סי.טי .וכדו' ולאחר שאלה לא
העלו דבר פנה לעשות בדיקה באפו )ע"י ניתוח( -שגילה גידול ממאיר באזור
הלימפה.
תוצאות ה"אם .אר .איי ".שעשו לו לאחר הגילוי -גילו שהוא סובל מגידול אלים
ביותר )כלשון הרופאים( שאף הגיע לאזור המוח וכתוצאה מכך דיבורו השתבש
וכוחו נחלש.
ולצורך הטיפולים ושיקומה של המשפחה דרושים סכומים גדולים אשר אינם
בהישג ידם ,ועל כן פנה הרה"ג יעקב עדס שליט"א בכבודו ובעצמו וביקש להירתם
ככל האפשר על מנת להעמיד את האב על רגליו -ולחזק את ידי המשפחה.
ובימים האחרונים פקדה את המשפחה צרה נוספת -אחת מבני המשפחה -חלתה
אף היא והוצרכה לעבור ניתוח לב.

חייבים להציל את חייהם!! כל עוד לא יועבר הכסף
לטיפולים ,לא יבצעו אותם!
עזרו לקרן 529

הרה"ג יעקב עדס שליט"א קיבל על עצמו בלי נדר
להתפלל על התורמים למקרה חשוב זה.
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רצות היא ארץ ישראל"

ישראל .על יסוד זכות זו
הובטחה לנו הארץ .הרמב"ן
(בפ' נח) כותב' :ודע כי ארץ
ישראל לגבולותיה מאז
ומעולם ראויה לישראל
היא חבל נחלתכם כנאמר:
'יצב גבולות עמים למספר בני ישראל' אבל נתנה
הקב"ה לכנען מפני היותו עבד לשמור אותה
לישראל ,כאדון שמפקיד נכסיו אצל עבדו בשביל
בנו עד שיגדל ויזכה בנכסים' .גם עכשיו הארץ
בפקדון ביד בן הגר עד שיזכה ישראל לגאולה
ויזכה בנכסיו."...
בשבת פרשת וישב ,תרח"צ ( )1938כשהאו"ם
הכיר בזכותו של העם היהודי להקים מדינה בחלק
על ארץ ישראל אמר" :כל המאורעות והקורות
שאירעו לישראל למן ברית בין הבתרים עד
עתה ואשר יארעו עוד עד הגאולה העתידה הם
השלשלת של סיבות ומסובבים המיועדים לקיום
גזירת 'ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וכו' ואחרי כן
ייצאו ברכוש גדול' .גזירה זו כוללת לפי דברי חז"ל
כל הגלויות והגאולות גם הגאולה הסופית והנצחית
שלא תהיה עוד אחריה גלות כהבטחת ה' יתברך.
חוליות השלשלת הן צל ואור ,צל ואור .החוליה של
הצל כשל האור אינה חד גוונית .יש אשר הצל הולך
ומתבהר קצת ואחר כך מחשיך והולך ,וכן האור
איננו שווה תמיד .התקופה שאנו חיים בה היא
חוליה של צל בחינת 'וימש החושך' .אנו מקווים כי
זו החוליה האחרונה שלפני אור הגאולה .בתחילת
השבוע בפרשת 'וישב' הופיע לנו קו אור :הכרת
זכותה של האומה העברית מצד אומות העולם על
מדינה עצמאית בארץ ישראל .קרן האור הנראה
לנו היא רק בבחינת איילת השחר ,כלומר קו האור
העולה קודם עלות השחר# ."...
המשך בשבוע הבא....

פרשיות השבוע ,שנשא מתקופת
עלייתו לארץ ועד פטירתו .רוב
התורות שבספר הם מהתקופה
שקודם מינויו לאדמו"ר ,שכן מנהג
אדמו"רי בית הוסיאטין היה שלא לומר דברי
תורה בפומבי ,ולכן כל זמן שחותנו כיהן כאדמו"ר
נשא דברי תורה כמעט מדי שבת ,אך לאחר מינויו
לאדמו"ר נשא דברי תורה רק באירועים מיוחדים.
דברי התורה רוכזו ממחברות בהם רשם רבי יעקב
את תורותיו קודם או לאחר אמירתם ,שהייתה
בדרך כלל בטיש ,בסעודה שלישית בשבת כדבריו
בצוואתו" :בשולחן הכתיבה נמצאים שלושה
פנקסים ועוד כתבים בהם רשמתי דברי תורה
שהרציתי במשך שנות שבתי בארץ ישראל."...
הספר מבוסס בעיקר על הרשימות ,בתוספת
עריכה מעטה .השנים בהם נשא את תורותיו
היו הרות גורל( ,השואה ,הקמת המדינה) ויש
התייחסות אקטואלית רבה בספרו למאורעות
השעה .ספרו מהווה שילוב של תורות חסידיות
עתיקות יחד עם הנהגה מעשית בת זמננו.
בזמן ששערי הארץ היו נעולים בימי המנדט
הבריטי וגזרותיו אמר הרבי מהוסיאטין" :אין איש
מבין מדוע השיבה לארץ קשורה בצרות ותלאות
כה גדולות ועד מתי תהיה השעה משחקת לרשע?
כל זה כבשי דרחמנא ואנו צריכים להתחזק
באמונה בכל כוחנו בליל הגלות החשיכה עד כי
יבוא בוקר הגאולה ונקם ישיב ה' לצריו וכפר
אדמתו עמו "...זו הייתה נעימת היסוד ברבות
משיחותיו בימי המנדט וכך הסביר את זכותנו
על ארץ ישראל" :ישראל היא האומה שקיבלה
את התורה ואת האמונה שבשבילה נברא העולם.
לכן יש לה הזכות על מבחר הארצות היא ארץ

5

סיפורו של מקום סגולת שכם

"ו

ּיֵלְֶך ַאבְָרםַּ ,כאֲׁשֶ ר ִּדּבֶר ֵאלָיו ה'...
וַּי ַ ֲעבֹר ַאבְָרםָּ ,באֶָרץ ,עַד מְקֹום
ׁשְ כֶם ,עַד אֵלֹון מֹוֶרה" (בראשית
י"ב ,ד'  -ו') .אברהם אבינו עובר בדרכו מאור
כשדים דרך חרן לארץ הנעלמת שאותה
ייתן לו הקב"ה .ארצות עשירות ומשופעות
בנהרות עובר אברהם בדרך אך הן לא מושכות
אותו  -הקלות בה משיגים אנשים את מזונם
גורמת לשקיעה בהבלי העולם הזה ,וכך
מתאר המדרש בבראשית רבה (לט) את דרכו
של אברהם ארצה" :בשעה שהיה אברהם
אבינו מהלך בארם נהרים ובארם נחור,
וראה אותם אוכלים ושותים ופוחזים,
אמר :הלוואי לא יהא חלקי בארץ הזאת.
כשהגיע לסולמה של צור  -כלומר כאשר
הגיע לארץ ישראל (סולמה של צור מובאת
כמקום הכניסה הראשי לארץ בזמן כתיבת
המדרש ,אך אברהם אבינו שהגיע ממזרח
נכנס לארץ דרך מעבר יבוק  -תרצה) ראה כי
חורשים בזמן החריש ,זורעים בזמן הזרע,
מנכשים ועודרים .אמר :הלוואי יהי חלקי
בארץ הזאת" .אברהם נכנס לארץ  -עובר
בעמק תרצה ועולה לעמקי שכם .במקומות
אלו הוא מתוודע לעמל ולקושי בקניית הארץ
הזאת .אברהם לא נרתע מעבודה מאומצת
וקשה ואומר" :הלוואי יהי חלקי בארץ
הזאת" .ריבונו של עולם שומע את תפילתו
של אברהם ומבטיח בשכםְ " :לז ְַרעֲָך ֶאּתֵן אֶת
הָאֶָרץ הַּזֹאת" (בראשית י"ב ,ז').
למה דווקא שכם? "ארץ ישראל איננה קניין
חיצוני לאומה" ,כפי שכותב הרב קוק (אורות,

ארץ ישראל א') .לכל מקום בארץ ישנה סגולה
פנימית עמוקה המוטבעת מימי בראשית
בנוף הפיזי ,בשפע הצמחי ובאדם המתיישב.
הסגולה הפנימית משפעת שבעתיים על
אבות האומה  -יחידי הסגולה ועם סגולה,
ששורשיו נטועים בעומק אדמת הארץ.
שכם היא התחנה הראשונה אליה מגיע אבי
האומה בארץ ובשכם מובטחת לאברהם
הארץ .סגולתה של שכם היא אם כן " -לזרעך
אתן את הארץ הזאת" .סגולתה העמוקה של
שכם בארציות ובחומר ,אך החומר בשכם
הוא ה"חומר הקדוש" ,שאינו נשאר באדמה
אלא מחובר כבסיס איתן למדרגות עליונות.
סגולתה של שכם היא בקניין הארץ :ארץ
ישראל מובטחת לאברהם בשכם .יעקב קונה
בשכם את חלקת השדה הראשונה בארץ
ושכם היא העיר הראשונה הנכבשת על ידי
בני ישראל  -יעקב.
עניין גדול מלמד אותנו הרמב"ן מפסוקים
אלו" :הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה ואמרו
(תנחומא ט) כל מה שאירע לאבות סימן לבנים"
ואכן יהושע בכניסתו לארץ מגיע בראשונה
לשכם .יהושע ומשה מכוונים את עם ישראל
לכיבוש הארץ מתוך ברית בין הארציות
הישראלית ,התורה האלוקית והעם ,שלו
ניתן האתגר לחבר בין השניים.
"וַּי ַ ְעּתֵק ִמּׁשָם הָהָָרה" (שם ,פס' ח') ,הארץ
ושכם אינם מנותקים משאר סגולותיה של
נחלת ה' .אברהם ממשיך דרומה לחברון עיר
המלוכה כנשיא אלוקים ועם בנו יצחק הם
מטפסים לסגולת הסגולות ולחיבור השמים

בראשית ההתיישבות

ב

חורף תשל"ג ,ינואר  ,1973ישבו
שני תלמידי ישיבה צעירים,
בני קצובר ומנחם פליקס,
והתנצחו ב"שקלא וטריא" בישיבת
חברון .תוך כדי כך גם ניתחו את המצב
הפוליטי והמדיני בישראל .מפת יהודה
ושומרון היתה כזו :ביהודה כבר קמו
חמישה ישובים יהודיים .בקעת הירדן
התמלאה אט–אט בקיבוצים ובמושבים
יהודיים ,ברצועת עזה קמו היאחזויות
נח"ל ,ורק השטח ההררי הגדול שבין
ירושלים לעמק–יזרעאל ,ארץ שומרון
ובנימין ,נותר ריק מדריסת רגל יהודית.
מסקנתם של שני האברכים הצעירים
היתה ברורה :צריך ליישב גם את
השומרון ביהודים .ואם אין אנו לנו  -מי
לנו? ואם לא עכשיו  -אימתי? סגרו את
הגמרות ,בהחלטה נחושה להתחיל
בפעילות לקידום הרעיון שהגו .כאנשי
מעשה ,החלו פליקס וקצובר בפעילות
מעשית להקמת גרעין מתיישבים,
שכונה בתחילה "גרעין שכם" .ההיענות
היתה מהירה .נראה היה שרבים
חושבים כמותם ,ורק ממתינים למישהו
שיניף את הדגל .חלק מהמצטרפים
היו תלמידי הישיבה מקריית–ארבע,
שהיתה הולכת ומתאכלסת במהירות
באותם ימים.
כך נבט הזרע הראשון של גרעין
אלון–מורה ,שעתיד יהיה ליצור מהפכה

אריק שרון מבקר באלון–מורה ,באדמת
רוג'ייב .צילום :אשר קורלק ,קדומים

במחשבה הישראלית לגבי ההתיישבות
היהודית המחודשת ביהודה ושומרון.
הוא שהיה גם למאיץ שהפך חוג
מפלגתי קטן בשם "גוש–אמונים"
לתנועת התיישבות המונית .פעילותם
של שני גופים אלו ,גרעין אלון–מורה
וגוש–אמונים ,עתידים מכאן ולהבא
להשתזר זה בזה עד שידמו כאחד.
מטרת הגרעין היתה להקים את "שכם
עילית" 7 .ניסיונות העלייה לקרקע לוו
במאבקים עם ממשלת רבין הראשונה,
ונכשלו .הכישלון הביא לפילוג בגרעין.
קבוצה מתוכו העדיפה לוותר על
המאבק באזור שכם ,ולהיות שותפים
בהקמת "מחנה עובדים" ליד רמאללה.
כך קמה עפרה .אבל שאר חברי גרעין
אלון–מורה לא זנח את מאבקם,
ובמאבק השמיני ניצחו .חברי הגרעין
התיישבו במחנה קדום ,במסגרת
"פשרת קדום" המפורסמת .כך ,אחרי
עפרה ,קמה קדום ,שתהיה לימים
לקדומים .גרעין אחד  -שני יישובים.
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אברהם מינץ
פרעה' שבו צעד אברהם אבינו .בעמק זורם
נחל תרצה הנשפך לירדן ,והוא מזוהה עם
"דרך מבוא השמש"  -דרך הקיימת מתקופת
המקרא ,במסלול זריחת השמש ,ממזרח
למערב ,מעבר הירדן לארץ ישראל .הדרך
נזכרת בספר דברים בציווי על מעמד הברכה
והקללה" :וְהָי ָה ּכִי יְבִיאֲָך ה' אֱֹלֶקיָך אֶל הָאֶָרץ...
וְנ ָ ַתּתָה אֶת הַּבְָרכָה עַל הַר ּגְִרז ִים ,וְאֶת הַ ְּק ָללָה
עַל הַר עֵיבָל ,הֲֹלא הֵּמָה ְּב ֵעבֶר הַּי ְַרּדֵןַ ,אחֲֵרי ּדֶֶרְך
מְבֹוא הַ ֶּׁשמֶׁשְּ ,באֶֶרץ הַ ְּכנ ַ ֲענ ִי הַּיֹׁשֵב ָּבעֲָרבָה מּול
הַּגִ ְלּג ָלֵ ,אצֶל אֵלֹונ ֵי מֶֹרה" (דברים י"א ,כ"ט) ,ובה
עברו ,בני ישראל עם כניסתם לארץ בהנהגת
יהושע בן נון ,לבנות מזבח בהר עיבל.
לצערנו לא השלמנו את בניית המדרגה
הבסיסית הראשונה של ירושת הארץ.
בטנקים כבשנו את שכם במלחמת ששת
הימים ,אך ירושת הארץ נעשית בעמל של
עבודה בשדות ,בבניית יישובים גדולים
ומשגשגים וברגליים מטיילות .אין תחליפים,
תרופות או "סגולות" שיכולות להקפיץ אותנו
מדרגות ללא טורח ויגיעה .יידע עם ישראל,
שללא בסיס "שכמי" מוצק ,גאולת ישראל לא
תוכל להתקדם אל ההנהגה המלכותית של
בית דוד .אנו צריכים לייצר שורשים עמוקים
באדמת ארץ שכם ,המסוגלים להחיות את
העץ הגדול של אפרים שישא על שכמו בעוז
ובגאון את ראש יהודה ,או אז "וְי ְָדעּו הַּגֹוי ִם
ּכִי ֲאנ ִי ה' מְַקּדֵׁש אֶת י ִׂשְ ָראֵל ִּבהְיֹות מְִקּדָׁשִ י
ּבְתֹוכָם לְעֹולָם".
"ּבֹאּוּ ,וְרׁשּו אֶת הָאֶָרץ ,אֲׁשֶ ר נ ִׁשְ ּבַע ה'
אבֹתֵיכֶם" (דברים א' ח')# .
ַל ֲ

והארץ בהר המוריה  -בעקידת יצחק.
שלושת המקומות בהם אין לאומות העולם
רשות לערער על זכותנו הם שלושה שלבים
בהם עם ישראל צריך לעלות ולהתעלות עם
הכניסה לארץ .בשלבים אלו מוכרחים לעלות
על פי סדר .אין בניית רובד ללא בסיס איתן
ויציב של הרובד תחתיו .כאז כן עתה בגאולה
זו מנבא הנביא יחזקאל (בפרק ל"ז) מדרגה
ראשונה" :וְי ָׁשְ בּו עַל הָאֶָרץ אֲׁשֶ ר נ ָ ַתּתִי ְל ַע ְבּדִי
ְליַעֲֹקב אֲׁשֶ ר י ָׁשְ בּו בָּה אֲבֹותֵיכֶם וְי ָׁשְבּו ָעלֶיהָ
הֵּמָה ּו ְבנ ֵיהֶם ּו ְבנ ֵי ְבנ ֵיהֶם עַד עֹולָם" מדרגה
שנייה :וְדָו ִד ַע ְבּדִי נ ָׂשִ יא ָלהֶם לְעֹולָם" ומדרגה
שלישית" :וְנ ָ ַתּתִי אֶת מְִקּדָׁשִ י ּבְתֹוכָם לְעֹולָם".
מדרגת שכם היא בסיס ראשון הנושא
ומעמיס על שכמו את המלכות בחברון ואת
המקדש בירושלים.
השבת ,פרשת "לך לך" ,נציין את שבת אלון
מורה .היישוב הוקם על מורדותיו הדרומיים
של רכס הר כביר במרחק קילומטרים
ספורים משכם וצופה אל שכם המקראית
המכונה 'תל  -בלטה' .רכס הר כביר נמתח
לאורך כחמישה ק"מ מדרום מזרח לצפון
מערב ופסגתו המערבית מתנשאת לגובה
של  792מ' .מתחת היישוב ,למרגלות הרכס
מצפון נפרש עמק תרצה המכונה גם 'ואדי

אלון מורה הכל בגלל גרעין קטן
ממשלה הלכה וממשלה באה
ובחודש סיון תשל"ט ,יוני ,1979
אישרה ממשלת בגין לחברי גרעין
אלון–מורה להתיישב באדמות הכפר
רוג'ייב שהופקעו לצורך "התיישבות
ביטחונית" .שוב התפלג הגרעין .חלק
סברו כי עזיבת חלק מהמשפחות
לשם הקמת יישוב ליד שכם תביא
להחלשת קדומים ,ואסור לעזוב את
המקום .אחרים סברו שהיישוב שמנה
כבר כ– 80משפחות חזק דיו ועזיבה של
כ– 20משפחות לא תגרום לפגיעה בו.
ההתלבטות הסתיימה בפיצול .הרוב
נשאר בקדומים ומיעוט  17 -משפחות
 עבר ליישוב החדש  -אלון–מורה.גרעין אחד  -שלושה יישובים:
עפרה ,קדומים ואלון–מורה .כל
אחד מהם מונה כיום מאות משפחות.
אלא שגם כשעלתה אלון–מורה על
הקרקע עדיין לא הגיעה אל המנוחה
והנחלה .הערבים עתרו לבג"ץ בדרישה

לבטל הפקעת  121דונם מתוך
ה– .800בג"ץ פסק כי קיים ספק לגבי
תרומתו הביטחונית של המקום ,והורה
לפנות את היישוב "באין לו חשיבות
ביטחונית" .הממשלה החליטה לקבל
את פסיקת הבג"ץ ,ולהעתיק את מקום
היישוב צפונה משם ,להר–כביר ,צפונית
מזרחית לשכם.
המתיישבים נאחזו מחדש על הר–
כביר ,שם שוכנת אלון–מורה עד היום.
לימים נקנו האדמות באזור שפונה
בכסף מלא ,ובמקום קם יישוב חדש,
איתמר .היישוב הרביעי שהצמיח ,גם
אם בעקיפין ,גרעין אלון–מורה .כך,
כתוצאה ישירה של מאבקו העיקש
של גרעין אלון–מורה ,כשהשלטון ניסה
למנוע ממנו להקים יישוב אחד ,קמו
ארבעה יישובים  -עפרה ,קדומים,
אלון–מורה ואיתמר.
מאבקו של גרעין אלון–מורה השתלב
בפעילות גוש–אמונים ,שזרעה עשרות
יישובים בכל רחבי יהודה שומרון וחבל
עזה .מאבק הגרעין הביא בסיכומו של
דבר להקמת  70יישובים באזור בנימין
ושומרון ,ועוד עשרות ישובים ביהודה
ובדרום הר–חברון .מי שלא רצה יישוב
אחד בשומרון  -קיבל # .70
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן
"כנגד כל הסיכויים" על תולדות מפעל
ההתיישבות ביו"ש ,הוצאת ספריית נצרים).
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ברכונים
וזמירונים
לשמחות
ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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02-9973875

דברים בשם אמרם
חנה סנש" :מטרתי לעלות לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה"
חנה סנש לוחמת ומשוררת יהודייה,
מצנחני היישוב ,שנתפסה בהונגריה ,נחקרה
ועונתה ,ולבסוף הוצאה להורג באירופה,
בכ"א בחשוןן תש"ה ( )1945לאחר שצנחה
בה בתקופת שלטון גרמניה הנאצית.
"איני זוכרת אם סיפרתי כבר שאני ציונית.
אני מרגישה עכשיו שיהודייה אנוכי בכל

מאודי ...אני מתגאה ביהדותי ומטרתי לעלות
לארץ ישראל ולהשתתף בבניינה ...היום יום
הולדתי ,בת שמונה עשרה אני .רעיון אחד
מעסיק אותי בלי לחדול  -ארץ ישראל .מקום
אחד יש בעולם שלשם איננו נפלטים ,אף לא
מהגרים ,אלא באים הביתה  -ארץ ישראל"# .
( 17ביולי )1939

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:

תורת
החסידות

חדש!

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-

35
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מבט מהשטח
מדרשת "חלקת השדה"

מ

שהו טוב קורה בשומרון .שמורות
טבע ,מסלולי טיול ,יקבי בוטיק
איכותיים ,חוות סוסים ,חוות חקלאיות
אורגאניות ,בתי קפה וזרם מטיילים בלתי פוסק
בחגים ובסתם יום חולין!
"חלקת השדה" מרכז סיור ולימוד אלון מורה,
חידש את פעילותו בתחום הטיולים לפני כשנה,
ומשמש כבית ספר שדה במרחב השומרון
ובקעת הירדן עבור קבוצות מכל גווני האוכלוסיות
והקהלים :בתי ספר מתוך השומרון ומחוצה
לה ,תיכונים הבאים לסיורי תנ"ך איכותיים
ולטיולים שנתיים ,קבוצות מבוגרים ,פנסיונרים,
מתעניינים ,קבוצות נוער ועוד ...צוות ההדרכה
מורכב ממדריכים תושבי השומרון המדריכים
ב'מגרש הביתי' שלהם .מלבד הנוף הקסום
והמרחבים המרהיבים בשומרון ,המטיילים
פוגשים את "הסיפור של כל יהודי" ...סיפורי
האבות קמים לתחייה בשומרון! שפעת אירועים
מספר בראשית ומהתנ"ך כולו המתחוללים בלב
השומרון ,באלון מורה  -שכם ,ואתם מוזמנים
לעקוב אחרי פרשות השבוע הקרובות...
בחול המועד סוכות הגיעו לטיולי מרכז סיור
ולימוד אלון מורה למעלה מ– 1200מטיילים
שביקרו ברכסי ההרים ,בגבעות ובשמורות
הטבע ,ומרחבים ירוקים ומסלולי טיול חדשים
נפתחו לקהל הרחב .האווירה בקרב המטיילים
 רובם "מתוך תחומי הקו הירוק"  -הייתה שלהתלהבות והתרגשות מרובה .מתי לאחרונה
ביקרו בצרדה עירו של ירבעם בן נבט ויועזר איש
צרדה  180מטיילים ביום אחד? ומתי לאחרונה
גלשו רוכבי אופנים מהר כביר לחוות סקאלי

ולמעיין שלמרגלות הרכס?
הישג משמעותי נוסף ש"חלקת השדה"
יכולה להתגאות בו הוא האישור הצבאי לטייל
במקומות שבשנים האחרונות לא ניתן אישור
לטייל בהם .אחד מהמסלולים האלו הוא הירידה
מרכס איתמר מזרחה לבקעת הירדן ,מסלול
מיוחד במעבר מההר למדבר המתאים למטיבי
לכת ,לטיולי אופנים וכמובן לג'יפים" .חלקת
השדה" יושבת באלון מורה הממוקמת על
הר כביר .משמורת הטבע הר כביר נשקף נוף
מרהיב אל מרחבי ארץ ישראל ואל שכם .תושבי
אלון מורה ומייסדי "חלקת השדה" שמו להם
למטרה להפיץ את התורה המיוחדת והשורשים
החזקים אשר נשאבים מנחלת יוסף הצדיק
ומדמותו .חלקת השדה מציעה סמינריונים
איכותיים בנושאי יהדות שונים באמצע ובסופי
שבוע לישיבות ,אולפנות ובתי ספר תיכוניים.
לאחרונה החלו בפרויקט מיוחד ולא שיגרתי של
מסע חיפוש עצמי לאורך רכס כביר.
לרשות המטיילים אכסניה המציעה אירוח
בכל ימות השבוע ובשבתות וחגים .האכסניה
כפרית ונעימה ,טבולה בירק ומשקיפה לנוף
מקסים .חדר אוכל בכשרות מהודרת עם אוכל
ביתי וטעים! מתאים לשמחות משפחתיות,
שבתות חתן ,בר מצווה .במהלך השבת מבחר
הרצאות וסיורים .תוכנית טיולי חורף במרחבי
השומרון ובקעת הירדן יצאה לדרך  -להתראות!
לקבלת חוברת טיולים ופרטים נוספים
על פעילויות המדרשה02-9973106 :
דוא"לteva.shchem@gmail.com :
אתר# www.shechem.org/teva :
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אנו חברי הכנסת של המפד"ל והאיחוד הלאומי החלטנו
לאחד כוחות ולהקים מפלגה ציונית חדשה  -שתהווה בשורה
ובית לציבור הציוני דתי והמסורתי.
התאחדנו -הקמנו מפלגה חדשה ומאוחדת מייסודם
של המפד"ל והאיחוד הלאומי ,כדי להעצים
את השפעת הציונות הדתית בישראל.
התחדשנו -הצבנו את החינוך ואת דמותה היהודית
של המדינה בראש.
התרעננו -החלטנו לקיים פריימריס פתוחים באמצעותם
כל אזרח שמאמין בדרכה של המפלגה החדשה
יוכל לבחור את יו"ר המפלגה.
ייסדנו מועצה ציבורית עצמאית שתקבע
את רשימת חברי הכנסת של המפלגה
החדשה.
לא יהיו שריונים לחברי הכנסת של המפד"ל
והאיחוד הלאומי!
פתחנו את השורות והמלצנו  -בכל עשיריית מועמדים
ברשימה לכנסת ,יהיו לפחות ארבעה
מועמדים חדשים ובכללם ,נשים ושומרי
מסורת שאינם חובשים כיפה.

בימים הקרובים נפרסם את לו"ז הפריימריס לראשות
המפלגה.

הקמנו מפלגה חדשה ומאוחדת ,אנו
קוראים לכם לתמוך ולהשפיע.

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מנחם ברודי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

ושבו בנים לגבולם
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8389

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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אנו צריכים להתרומם לאותה מדרגה
של הבנת הכללים וכללי הכללים והפרטים
בהצעותיהם יהיו נסמכים עמם .זאת היא
חמדה המיוחדת של תורת ארץ ישראל ובזה
היא מחולקת משל חוץ לארץ
(הראי"ה קוק ,אורות התורה י"ג ,ו')

מאיר פרוש
והציונות הדתית

שותפים יקרים¨
תושבים נכבדים

עבורנו ≠ בניין ירושלים¨
הוא מצווה דתית ומשימה לאומית
עבורנו ≠ חינוך ילדי ירושלים¨
הוא בניין המשפחה היהודית
עבורנו ≠ בית כנסת ומקווה¨
אינם שרותי דת אלא אורח חיים
עבורנו ≠ ירושלים איננה עוד עיר
עבורנו ≠ ירושלים היא ציון¨
היא משוש תבל וקריה נאמנהÆ

אי¢ה ביום שלישי י¢ב בחשוון ∏∞±±Æ±±Æ
נבנה ביחד את ירושלים למען כלל ישראלÆ

בשותפות נאמנה ובידידות

מאיר פרוש

מאיר
הציונות הדתית פרוש
מטה דתיים לאומיים למען פרוש ≤≤∞≤≠µ∑≤≤µ

פקס ≥≤porosh.jerusalem@gmail.com ∞≤≠µ∑≤≤µ

בוחרת ֹפרוש
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