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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 16:24
ת"א 16:38
חיפה 16:27
חברון 16:39
שכם 16:27
ב"ש 16:41

צאתו:
17:38
17:40
17:38
17:40
17:37
17:41

רצפת הפסיפס
בבית הכנסת
העתיק בעזה.
פני בית הכנסת פונים
לירושלים ובמרכזו
פסיפס של דוד
המלך" ,נעים זמירות
ישראל" .בית הכנסת
משלהי התקופה
הביזנטית .יהודים
חיו בעזה מהתקופה
החשמונאית ועד
פרעות תרפ"ט.
המפורסם שבין רבני
עזה הוא רבי ישראל
נג'ארה ,מחבר הפיוט:
"י-ה ריבון" שחי
במאה ה– 16ושימש
רבה של הקהילה
היהודית בעזה.

על הפרשה שמות
ד"ר אלי י .שוסהיים יו"ר אגודת "אפרת" לעידוד הילודה בעם היהודי

העוּבָר שמאחורי גאולת ישראל

"ו

ּתִיֶראן ָ הַ ְמיַּלְֹדת אֶת הָאֱֹלִקים
ו ְֹלא עָׂשּו ַּכ ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ֲאלֵיהֶן ֶמלְֶך
ִמצְָרי ִם; ו ַ ְּת ַחּי ֶין ָ אֶת הַיְלִָדים"
(שמות א' ,י"ז) .בפרשת השבוע אנו קוראים
על מסירות הנפש של המיילדות העבריות,
שלא שעו לגזירות פרעה ,והחיו את
הילדים הנולדים .החשיבות של כל עובר

וכל יילוד עומדת בבסיסה של גאולת בני
ישראל ממצרים .התורה אומרת בפרשת
ויגשֵ " :אּלֶה ְּבנ ֵי ֵלאָהֲ ,אׁשֶר י ָ ְלדָה ְליַעֲֹקב
ְּב ַפּדַן אֲָרםּ ...כָל נ ֶפֶׁש ָּבנ ָיו ּובְנֹותָיוׁ ,שְ ֹלׁשִ ים
וְׁשָֹלׁש" (בראשית מ"ו ,ט"ו) .והרי לכאורה מנו
צאצאי לאה רק שלושים ושתיים? אלא
המשך בעמ' 7
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חדשות ישע
התגייסות ביו"ש למען הדרום וצה"ל

מליאת יש"ע המורחבת מחזקת את חיילי צה"ל בחבל עזה

במועצה האזורית ובמתנ"ס בנימין עסקו
במגוון נושאים למען משפחות הדרום במהלך
ימי הלחימה .המתנ"ס קיבל על עצמו לרכז את
כל פעילות המתנדבים במועצה האזורית והוא
מחבר בין תושבים מתנדבים לבין הצרכים של
ערי הדרום בעיקר אופקים ,נתיבות ואשקלון.
במסגרת זו מגיעים מתנדבים להפעלת
המשפחות השוהות במקלטים בערי הדרום.
 200מתנדבים ,ביניהם שחקן ,מורה לאמנות
ועוד ואנשי מקצוע כשכל אחד מהם החליט
לתרום מימי העבודה שלו ומכישרונותיו על
מנת להעביר זמן איכותי ומעניין למשפחות
השוהות במקלטים .במקביל מקיימות
המועצה והמתנ"ס שלושה מבצעי איסוף
מזון :האחד  -מצרכי מזון יבש עבור משפחות
רווחה מאופקים ,שקיבלו עד כה ארוחות
חמות בבתי הספר ועודפי מזון מבסיסי
הצבא ,וכעת משוועות לסיוע בתחום זה;
השני  -חבילות עבור חיילי צה"ל; והשלישי
 צ'ופרים ודברי עידוד עבור ילדי המקלטים.את האיסוף עבור שלושת המבצעים מרכזים
רכזי הקהילה והנוער
ביישובים.
השבוע
במהלך
ובשבוע
האחרון
הבא ייערכו ימי כיף
חד–יומיים ביישובים
בבנימין
שונים
במסגרתם יובאו ילדים
לפעילות
מהדרום
הפוגה ביישובי בנימין שתכלול פעילות
אתגרית ,טיולי טרקטורונים ,פעילות יצירה
ומתנפחים על מנת להשכיח מהילדים
והמשפחות את האימה במהלך התקפות
הטילים .ימים כאלו מתקיימים ביישובים
נילי ,עפרה כפר אדומים ועוד .על פי התכנון
כ– 500משפחות יזכו להירגע ביישובי בנימין
במסגרת פעילות זו.
ביישוב אלון ,הנמצא סמוך לכביש
ירושלים-ים המלח בצפון מדבר יהודה,
התקיים ביום חמישי האחרון במועדון
היישוב ,יריד למען תושבי הדרום תחת
הכותרת "קונים באהבה" שבו הגיעו בעלי
חנויות משדרות ומיישובי עוטף עזה ומכרו
מתוצרתם לתושבי היישוב והסביבה.
במועצה האזורית שומרון הוקם מטה
סולידאריות בשיתוף הגורמים המקצועיים
במתנ"ס ,אגף החינוך והאגף לשירותים
חברתיים ובייעוץ מקצועי של מרכז
ההתמודדות בחירום (מהו"ת) הפועל
במועצה .בין הפעילויות שהתקיימו במסגרת
המטה :הפקת חוברות הפעלה למרחבים
מוגנים  -באמצעות רכזי נוער ביישובים,
בני נוער מיישובים בשומרון מכינים חוברות
הפעלה לילדי הדרום.
ניידת האתגרך של מתנ"ס שומרון פעלה
לאורך כל השבוע ביישובים שונים בדרום,
להזמנות (במחירי תפעול) :גלי,03-9066410 :
מדרשות השומרון פותחות את שעריהן
במחירים מוזלים למשפחות מהדרום
שמעוניינות להגיע לימי הפוגה.

לפרטים :יהודה  -שבי שומרון 052-3869967
יגאל" :חלקת השדה" .052-6071525
הוקמו צוותי איסוף חבילות לחיילים
ומצרכים לנזקקים בדרום בשיתוף בתי
ספר ,רכזות קהילה ,נוער וקומונריות ,וצוות
פעולה לריכוז האיסוף מהיישובים ושינוע
לדרום  -לערים ,ליישובים ולמחנות הצבא.
אנשי המועצה פנו לתעשיינים באזורי
התעשייה בשומרון לקבלת תרומות כספיות
וציוד רלוונטי .ישיבת אלון מורה (כ–100
בחורים) הגיעה בשבת האחרונה לשדרות
 בסיוע המועצה והחל"פ  -על מנת לעודדולהעלות את מוראל התושבים ,במקביל
קבוצת נערות מיבול-נצרים התארחה באלון
מורה .היישוב רבבה אימץ את שכונת שמשון
מאשקלון ע"י קשר טלפוני–מוראלי ובמקביל
ע"י משלוח חבילות ,עוגות ומכתבי עידוד.
רכזי הנוער בשומרון מזמינים לאירוח
השבת בני נוער מהדרום (דתיים וחילוניים
כאחד) לאירוח במגוון קהילות השומרון.
במוצאי שבת זו ,פרשת "שמות" ייערך
ערב הצדעה לנוער
הדרום במעלה שומרון.
הופעתו
בתוכנית:
של נמרוד הראל אמן
חושים ,אוכל טוב
הפתעות...
והרבה
מהדרום
קבוצות
לפרטים:
מוזמנות.
ליאורה .057-7259147
ראש המועצה האזורית שומרון ,גרשון
מסיקה ,סיפר ל"ישע שלנו" :בשבועיים
האחרונים אני גאה לראות יוזמות רבות מאוד
למען תושבי הדרום וחיילי צה"ל  -כמעט
מכל היישובים באזור ,וישנה התגייסות
המונית ביוזמות ובמעשים של תושבי ויישובי
השומרון" .מסיקה ביקש להדגיש כי רוב
היוזמות מגיעות מהיישובים עצמם וברובן
המועצה מסייעת ,באוטובוסים ,בעזרה במימון
פעילות ,בריכוז ובייעוץ מקצועי" :אני גאה
להיות חלק מציבור תורם ואכפתי כתושבי
השומרון"  -סיכם ראש המועצה האזורית
שומרון .לפרטים תרומות ,רעיונות והתנדבות
ניתן לפנות למתנ"ס שומרון.03-9066410 :
ובהר חברון ,בית הספר לבנות בשומריה
השוכן צפונית לבאר שבע ונמצא בטווח
הטילים ,העתיק את פעילותו בצורה מלאה
לבי"ס שדה סוסיא שבדרום הר חברון.
במשך השבוע האחרון מגיעות מדי בוקר
 200התלמידות של ביה"ס לבנות בכיתות
א'  -ח' אשר רובן תושבות עצמונה לשעבר
לבית ספר שדה סוסיא  -ביחד עם צוותי
המורים שלהן  -ומקיימות כרגיל את מערכת
השיעורים שלהן .בשעות הצהריים חוזרות
הבנות לבתיהן שבשומריה בצפון הנגב.
החיבור בין הגופים נעשה באמצעות מחלקת
החינוך של המועצה האזורית הר חברון.
באמצעות שיתוף הפעולה הצליחה הנהלת
ביה"ס לשמור במעט על שגרת הלימודים של
התלמידות למרות התקפות הטילים והוראות
פיקוד העורף לסגירת ביה"ס# .
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יש"עמדה

יובל שטייניץ :אנסה להסביר על
קצה המזלג ,ככל שיתיר הזמן ,את
הלוגיקה ,את ההיגיון הבסיסי של
תוכנית ההתנתקות מרצועת–עזה...
היא תוכנית לא קלה ,היא לא תביא
מזור לבעיות הביטחוניות ,אבל היא
עשויה  -בהסתברות די גבוהה  -לשפר
את מצבנו הגיאו–אסטרטגי".

כה אמרו חכמינו
משה גפני" :יש כאלה שטוענים שאם
אנחנו נעזוב את רצועת–עזה הגבול
יתקרב  -אני לא רוצה להתווכח על
העניין הזה ,מכיוון שהוא לא רלוונטי
היום לענייננו ,הוא יהיה רלוונטי בעתיד
 יכולה להיות סכנה לאשקלון ,אפילולאשדוד ,אומרים .אגב ,גם לגבי לבנון
אמרו את זה  -שאם נצא מלבנון יש
סכנה שיירו טילים על זיכרון–יעקב .אין
"קטיושות" על קריית–שמונה ,וחיילים
לא נהרגים בלבנון".
שאול מופז" :אני משוכנע כי המהלך
הכרחי ונכון .יש בו כדי להעניק יותר
ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית את
העומס המוטל על כוחות הביטחון,
בלי לגרוע מיכולתם של צה"ל וכוחות
הביטחון לתת מענה יעיל לכל איום
בכל נקודת זמן .יש בו כדי לחלץ
את המצב מקיפאונו ולפתוח פתח
למציאות אחרת ,שתאפשר בבוא היום
משא ומתן לדו–קיום".
מאיר שטרית" :יש טענה ,שיהיה
איום על יישובים בנגב ,וראש הממשלה
או אנחנו בורחים מטרור .אני עוד לא
שמעתי טענה מגוחכת כזאת".
ומימין:
צבי הנדל" :האמת השנייה היא ,שזה
רע מאוד לביטחון ,וצריך להגיד את זה.
תקום שם מדינת "חמאס" .כל האזור
מאשדוד ועד באר–שבע בסכנה ,כל
הדרום בסכנה".
אלי ישי" :מדובר על יישובים
יהודיים שאנחנו מפנים ,וייכנסו לשם
"חמאסניקים" ,טרוריסטים ,מחבלים,
יתקדמו עוד כמה עשרות קילומטרים
לגדר ,והמנהרות יהיו משם ,אל מתחת
לגדר ,והטילים יגיעו גם לאשקלון וגם
לנתיבות .על כלום".
עוזי לנדאו" :היום אנחנו יוצאים
משטח של ישות טרור ,ויודעים שתקום
שם מדינת טרור ,שיירו משם טילים או
"קטיושות" או טילי קרקע–אוויר ,וייפלו
מטוסים ,וכאשר ייפלו "קטיושות"
באשקלון ,ונחזור לאותו מקום ,נפלוש
הפעם למעין מדינה ריבונית .זה יקל
את מצבנו הבין–לאומי ,לחץ שאז
נעמוד בו?"
איוב קרא" :ישראל בורחת
מהאחריות ,ונגדל שם אזור של טרור,
שכל היום ייפלו בו "קסאמים" ,לא רק
על שדרות ,הטווח כבר יהיה יותר קרוב
לאשקלון וגם לאשדוד ,והם ישכללו
את ה"קסאמים" ואת המרגמות ואת
הארטילריה שלהם .לכן ,המצב הזה לא
מביא שום ביטחון ,המצב הזה לא יביא
לכלכלה יותר טובה ,כי אזור הדרום
יהיה חם מאוד בתקופה הזאת".
את ההקלטות מתוך דיוני הכנסת
ניתן למצוא באתר מועצת יש"ע
בכתובת# www.myesha.org.il :

לפני כשלוש שנים וחצי
התקיימה בכנסת ההצבעה
הגורלית על עתידה של תוכנית
ההתנתקות .מחוץ למשכן הפגינו
מעל מאה אלף אזרחים שמָחו
נגד הצעד המטורף והזהירו כי
העקירה תביא את טילי החמאס
עד לפאתי אשדוד אשקלון
ובאר שבע ,ותעניק פרס לטרור
ולמחבלים .אך נדמה שבאותה
שעה חברי הכנסת בתוך הבית
כבר התנתקו  -מחלקים נרחבים
בעם ,ממצביעיהם ,ובעיקר -
מהמציאות .לאחר שכל האזהרות
והתסריטים הגרועים ביותר
התממשו בחרנו להביא לכם
ציטוטים מתוך פרוטוקול דיוני
הכנסת בהצבעה על תוכנית
הגירוש ,ששודרו השבוע גם
בחדשות ערוץ :2
מתוך דיוני הכנסת ,יום ההצבעה על
תכנית ההתנתקות 25-26.10.2004
אריאל שרון" :אומרים שההתנתקות
תתפרש כנסיגה מחפירה תחת לחץ
ותגביר את מתקפת הטרור ,תציג את
ישראל ברפיונה ,ואת עמנו כעם שאינו
נכון להילחם ולעמוד על שלו .אני דוחה
על הסף את האמירה הזאת".
אופיר פינס" :אדוני היושב–ראש,
לפני שהגעתי היום לכנסת הבאתי את
בני לתל–השומר; הוא קיבל צו גיוס,
וזה נפל בדיוק היום .בדרך אמרתי
לעצמי ,יכול מאוד להיות שדווקא ביום
הסמלי הזה אני צריך להודות לאריאל
שרון מעל הבמה הזאת על זה שהוא
נותן לי ולרעייתי תקווה ,שהבן שלי,
לכשיתגייס ,לא יצטרך לשרת את עם
ישראל ברצועת–עזה".
רן כהן" :ההתנתקות טובה לביטחון.
הנה ,נאמו כאן אנשי הימין ודיברו על
ה"קסאמים" שיעופו מכאן לשם .מתי
עפים "קסאמים" על שדרות? לאחר
שיצאנו מרצועת–עזה או כאשר אנחנו
נמצאים ברצועת–עזה? מתי הטווח
שלהם גדל? כשיצאנו משם או כשאנחנו
נמצאים שם? אני אומר לכם ,מי שרוצה
היום לחוס לא רק על שדרות אלא גם
על אשקלון ,על שתיהן ,צריך להבין
שאם לא נצא מרצועת–עזה ,בתוך
שנתיים–שלוש ,אולי שנה ,הטווח יגיע
לאשקלון .לזה מחכים אנשי הימין?
הרי זה קרה כאשר אנחנו שולטים שם.
לכן ,מסיבות ביטחוניות טהורות צריך
לצאת משם על מנת להיפרד ,שיקרה
הסינדרום שקרה עם לבנון .יצאנו
משם ונפסק הירי ולא התחיל הירי ולא
התפתח .זה מה שצריך לעשות שם".
אורית נוקד" :אני רוצה להאמין,
שכתוצאה מהפינוי והיציאה מעזה ,הזרם
הפלסטיני המתון יתחזק ,הטרור יפחת".
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אליהו אליעזר דסלר חלק ג' "העוסק בתורה בארץ

ב

מוסדות שונים להפצת התורה.
הרב דסלר ראה בעלייה לארץ ישראל ערך
מוסף מעבר למצוות יישוב הארץ והוא פריחת
העולם התורני והביטחון הפיזי" :ובאמת גם
בדורנו אנו מוצאים בחינת מנוחה ובטחה

שנת תשי"א נפטרה אשתו של
הרב דסלר ,והוא הלך ושקע יותר
לתוך עבודתו החינוכית ,במסירת
דרשות ושיעורים בכל הארץ ,בעיקר
בבית המוסר בירושלים ,ובסיוע להקמת

מי רוצה
להיות

בלוגר?

מנהלת ההסברה  -יהודה ושומרון מזמינה אתכם לקחת חלק
בקורס חדש ,שיסייע לכם להיות חלק מהמאבק ההסברתי המודרני

קורס בלוגרים ראשון מסוגו יוצא לדרך
בוא/י לתת כתף למאמץ שינוי התודעה ,ולהשפיע ישירות,
ללא תיווך התקשורת על דעת הקהל בישראל.
אם יש לכם מה להגיד בנושא יהודה ושומרון,
אם אתם כותבים היטב ,ורוצים לקחת חלק במערכה
על דעת הקהל באמצעות האינטרנט ,הצטרפו אלינו!
הקורס ,בן חמישה מפגשים כולל:
v
v
v
v
v
v
v

היכרות עם עולם התקשורת באינטרנט
והשפעותיו
מה הם כלי התקשורת השונים באינטרנט?
)בלוגים ,פורומים ,רשתות חברתיות ועוד(
כיצד בונים שיח משכנע באינטרנט?
כיצד יוצרים קהל גדול
כיצד בונים דיון בין קהילות בלוגרים ופורומים
הקמת אתר אישי ,ייצור מידע והפצתו
פיתוח קשרים עם כתבים וקוראים בעולם

הקורס ייערך בשעות הערב
בירושלים ובקדומים
דמי השתתפות סמליים 100₪

להרשמה ולפרטים נוספים:

office@jstory.co.il £ 077-4009461
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ישראל זוכה לסיעתא דשמיא מרובה והשפעה מיוחדת"
ארץ ישראל ויישובה ב'כוחי ועוצם ידי'".
הגרא"ד ראה את החילוניות כתופעה הנלווית
לימים שלפני ביאת המשיח .הרב דסלר גם
מסביר מדוע החוצפה מתגברת דווקא בעת
שלפני ביאת המשיח ..." -כי כשמתקרב הקץ
מרגיש הסיטרא אחרא שימיו ספורים והוא
משתדל בשארית כוחותיו להפוך הקערה על
פיה" .ומסיים" :עלינו להתחזק בעצמנו נגד
גל זה של כפירה ביודענו שאינו אלא שיגעון
זמני ומובהק להתקרבות הגאולה במהרה
בימינו" (שם ח"ד ,עמ' .)267
למרות הניתוח האמוני של תופעת
החוצפה תולה הרב דסלר את כל הקלקולים
שבדור ברדיפה אחרי התענוגות והתאוות:
"אומנם מעולם לא היה מי שהוא אפיקורס
באמת .כל מי שפקר ידע בפנים קרב ליבו
שמתעלם הוא מן האמת ,ומה שטוען שאינו
רואה ואינו שומע היינו שאינו רוצה לראות
ואינו רוצה לשמוע" (שם ,ח"א) .ומקום אחר
הוא כותב " -על כן זה דברנו לאפיקורס :במה
אתה בא אלינו? בשכלך? כל זמן שמידותיך
הרעות במקומן  -בתעלומות פנים הלב ,הרי
שכלך אינו שכל ומסקנותיו אינן מסקנות .די
יעיל הוא ,אולי ,לחשב חשבונות מתמטיים
ולהסיק מסקנות טכניות שאין בהם שום
נפקא מינא אישית ורצונית ,אבל לברר
בעיות מסוג האחר שיש למסקנותיהן קשר
עם המידות והרצונות?" (שם ,שם) .ובכל זאת,
דורש הרב דסלר משומעי דבריו לפעול למען
תיקון הדור" :איך לא נחשוב על תיקון הכלל,
ואיך לא נקבל על עצמנו להתמסר במסירות
נפש לתשובת הכלל ולבניין הרוחניות בכל
שכבות עם ה' .לעולם לא נשלים עם המצב
שחלק ניכר של עמנו סר מדרך התורה אלא
נשתדל בכל מאמצינו להשיב לב אבות על
בנים ...נצחון התכלית הרוחנית לעולם
אינו תלוי בטבע אלא בלמעלה מן הטבע.
הגר"א ז"ל אמר שכלל הוא ברוחניות :עקשן
יצליח" (שם ,ח"ד).
כשנה לפני פטירתו החל הרב דסלר
לחוש כאבים ברגליו ,בשל בעיות במחזור
הדם ,אך לא גילה על כך לתלמידיו כדי
שלא להדאיגם .חודשיים לפני פטירתו
השתתף בהלווית החזון אי"ש כשכאבים
עזים ליוו אותו .מאז נפל למשכב אך המשיך
לקבל תלמידים ולענות למכתבים .ביום
כ"ה בטבת תשי"ד ( )1953לקה הגאון רבי
אליהו אליעזר דסלר בלבו והשיב את נשמתו
הטהורה לבורא עולם .לאחר מותו ערכו
כמה מתלמידיו (בראשות הרב אריה כרמל
והרב חיים פרידלנדר) את ספרו המרכזי
"מכתב מאליהו" ,שיצא בחמישה כרכים
במספר מהדורות רב .בספר מובאים כתבים,
שיחות ומכתבים של הרב דסלר בענייני
אמונה ומוסר .בספר ישנם מקורות רבים,
כולל מספרי חסידות ,דבר שאינו שכיח אצל
רב ליטאי .הספר נחשב לאחד החיבורים
החשובים ביותר במחשבת ישראל במאה
ה–# .20

נפשית בארץ ישראל יותר מבכל הארצות.
בעינינו ראינו שבשעה שכל הארצות חרדו
בשנים האחרונות מפחד מלחמת עולם
חדשה ,חס ושלום ,ורבתה המנוסה ממדינה
למדינה ,למקום שנראה בטוח יותר ,לא יצאו
מארץ ישראל אלא אוהבי תענוגות עולם
הזה שחיפשום במקומות אחרים; אבל מפחד
המלחמה לא ברח איש ,כי הפחד לא שלט
בארץ ישראל .ותהי לפלא ,שהרי לכאורה יש
לחשוש הרבה יותר בארץ ישראל מבמקומות
אחרים .והננו רואים עוד דבר פלא :בארץ
ישראל בוטחים בנסים שנוכל לעמוד אפילו
נגד ריבוי שונאינו ,ואפילו כאלה שלא זכו
לאור האמונה והמה תועים בדעות .אם כן
ביטחון זה מניין? אלא שזו היא מברכות
הארץ אשר ברכה ה' .אמרו רז"ל' :אין תורה
כתורת ארץ ישראל' (ספרי ר"פ עקב); 'אוירא
דארץ ישראל מחכים' (ב"ב קנה .):דבר זה גם
כן הוא מהבחינה הנ"ל ,שהעוסק בתורה
בארץ ישראל זוכה לסיעתא דשמיא מרובה
והשפעה מיוחדת ,וגם אווירת הביטחה
בכל המצבים היא המסייעת .בדורנו אנו
רואים בחוש כיצד צעירים העודרים בתורה
מתפתחים בארץ ישראל .הם עולים בלימוד;
מצליחין לרכוש ידיעה בש"ס כולו; ומשיגים
הרבה יותר מאשר משיגים בחינוך התורני
בשאר הארצות".
בעקבות הניסים הגלויים שנראו בא"י,
ביישובה ובמלחמותיה ,מסיק הרב דסלר
שמטרת הניסים היא לעורר את עם ישראל
לתשובה רוחנית ,כפי שכתב " -והיינו
שרואים קצת מחסדי הגאולה קודם הגאולה
ומההיפוך יתעוררו" (מכתב מאליהו ח"ה).
ובמקום אחר כתב " -דאיתא בילקוט סוף
מלאכי "אין עושים תשובה אלא מתוך צער
וטלטול ,ובגמרא (סנהדרין צז ).לר' יהושע
אפילו אין עושים תשובה נגאלין ,אלא
הקב"ה מעמיד מלך קשה כהמן עד שיעשו
תשובה .והקשה המהר"ל :אם כן הרי יעשו
תשובה?! אלא בחסדים גדולים ,אולי
אתחלתא דגאולה תהיה קודם התשובה,
ובזה ישמעו לקול אליהו ז"ל וחוזרים
בתשובה .מה שאנו עכשיו בארץ הקדושה
קשה להגדירו כעת אתחלתא דגאולה ,אבל
על כל פנים חסדים גדולים מן הקצה אל
הקצה הם ,מקצה הייסורים של חורבן ששת
אלפים מאחינו ,אל קצה השני  -התיישבות
עמנו במדינתו בארץ הקדושה .מזה צריך
ללמוד ולקבוע אמונה בלב ,אוי למי שיבוא
ליום הדין ועדיין סומא הוא מלראות דבר
מוחשי כזה" (שם ח"ג ,עמ' .)352
היחס לחילוניות בארץ ישראל ,כמו היחס
לעלייה הוא מורכב ורב פנים .כותב הרב
דסלר במכתב מאליהו ח"ג" :הננו רואים
שיהודים רבים מתכנסים בארץ ישראל,
בטל כאן שעבוד העמים ,והארץ נותנת
את פירותיה ,אך מאידך גיסא אנו רואים
שמתקיים "חוצפא יסגיי"; פורקי עול מלכות
שמים מושלים בכיפה ,ומתגאים על כיבוש
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סיפורו של מקום ירמיהו בנחל פרת

"ד

בְֵרי י ְִר ְמי ָהּו ּבֶן ִחלְִקּי ָהּו מִן
הַּכֹהֲנ ִים אֲׁשֶ ר ַּב ֲענ ָתֹות ְּבאֶֶרץ
ִּבנ ְיָמִן" (ירמיהו א' ,א' ,מתוך
ההפטרה לנוסח עדות המזרח) .ירמיהו
הנביא חי בענתות אשר מזוהה היום
עם הכפר ענתא המרוחק כארבעה
קילומטרים מזרחית לירושלים .מעניין
לשים לב לכך שקרוב לעשר פעמים
בספר ירמיהו מוזכר שמקום מגוריו
של הנביא הוא בענתות .לעיתים הוא
מכונה בספר בשם ירמיהו הענתותי.
כפר כוהנים זה שוכן בספר המדבר על
גבול המזרע והישימון ,על קו התפר בין
ירושלים הכרך הגדול ההומה אדם מחד
גיסא ,ועם המדבר השומם הבודד השקט
מאידך גיסא.
בנבואותיו ובדבריו אל ישראל מתייחס
הנביא ירמיהו למרכיבי השטח שבו חי:
הוא מזכיר למשל את המים ואומר בפרק
מי ָהּו ,עַל ִּדבְֵרי
י"ד "אֲׁשֶ ר הָי ָה ְדבַר ה' אֶל י ְִר ְ
הַ ַּבּצָרֹות" (פס' א) .תושבי ספר המדבר הם
הראשונים להרגיש את שנת הבצורת.
בתחילה מתייבשים בורות המים בכפר
ואז כל שנותר הוא לרדת לגבים בנחל ,אך
בפסוק הבא מופיע התיאור "ּבָאּו עַל ּגֵבִים
מי ִם" .המלמד על מפח הנפש
מצְאּו ַ
ֹלא ָ
שלהם לאחר שגם בגבים הם לא מוצאים
מים .תושבי ספר המדבר חיים במקום
שבו יורדים בין  300 - 200מ"מ בשנה.

הם יחושו את הקשיים הללו הרבה לפני
תושבי ההר שבו יורדים כ– 600מ"מ
גשם ובורות המים יכולים להכיל מים
גם לחודשי החורף הראשונים השחונים.
ירמיהו הכיר יפה בתודעתו את ההבדל
בין המציאות שיש מים לבין זה שאין
מים.
ירמיהו מדבר על החקלאות והמרעה,
שני מקורות הפרנסה באותו הזמן שהם
בבחינת צורך קיומי לאדם שחי בספר
המדבר הצחיח .באמצעות הבנת השטח
שבו חי ירמיהו אפשר ללמוד על אורח
חייו ,על נבואותיו ,על אופן חשיבתו ועל
הערכים שניסה להנחיל .הנביא מצֻווה
ע"י ד' לרדת לנחל פרת ולטמון בו את
אזור השיער (=חגורה) שלו .ופה חשוב
להבדיל בין נהר פרת הנמצא בבבל לבין
נחל פרת המזוהה עם ואדי קלט.
מּקֵץ יָמִים ַרּבִים וַּיֹאמֶר ה' ֵאלַי ,קּום
"וַיְהִיִ ,
מּׁשָם אֶת הָאֵזֹור אֲׁשֶ ר ִצּו ִיתִיָך
לְֵך ּפְָרתָה ,ו ְַקח ִ
ְל ָטמְנֹו ׁשָם" (שם ,י"ג ,ו') כשאנו מהלכים
בנחל פרת אנו חשים את עוצמת השטח -
המים בלב המדבר ,המצוקים המרהיבים,
החי והצומח הייחודיים לאזור והתצפיות
היפהפיות  -ובשל כך אנו מסוגלים
להבין את הייחודיות של המרחב ואת
הכוחות האצורים בו .מרכיבי השטח
הללו ,שנוגעים וצורבים משהו בכל מי
שעובר כאן ,נגעו ללא ספק גם בנפשו

בראשית ההתיישבות
חגי הוברמן

צילום דובר צה"ל

בחזרה לתפיסה
הביטחונית הנצחית

ב

את התפיסה הביטחונית הזו .התפיסה
לא השתנתה גם כשנצרים ,ככל יישובי
גוש–קטיף ,הפכו ליישובים אזרחיים.
כך גם מרחב היישובים אלי–סיני
ניסנית ודוגית ,אשר שימש כחגורת
הביטחון מול אזור אשקלון .חורבן
יישובים אלו איפשר את ירי הרקטות
המאסיבי בשלוש השנים האחרונות
על אשקלון .עם הכניסה לרצועה ,חזרו
כוחות צה"ל לחגורת הביטחון הזו,
ה"אצבע" הצפונית ביותר בתפיסת
האצבעות של שרון.
אולי מחוללי עקירת היישובים
יכולים להסביר ,איזו תועלת בסופו של
דבר היתה במהלך האווילי הזה? האיש
שחולל את המהלך כבר לא יכול לספק
תשובות מזה  3שנים בדיוק.
כי האמת הבלתי מעורערת היא,
שביטחון אמיתי יובטח רק אם צה"ל
ישלוט ביטחונית בכל חבל עזה .וכדי
לשלוט בכל הרצועה הוא חייב לשמור
אותה מחולקת ,ואת זה ניתן לעשות
רק באמצעות נוכחות יהודית מאסיבית
לאורך ימים ,ואין נוכחות יהודית לאורך
ימים ושנים ללא התיישבות אזרחית.
ההתיישבות היא הביטחון האמיתי -
האמת הזאת לא השתנתה מאז ימי
חניתה ,נגבה ,גוש–עציון ונצרים# .

יומה הראשון של הפעילות
הקרקעית ,הגיעו כוחות שריון
של צה"ל לחורבות היישוב
נצרים ,כדי לכתר את העיר עזה מדרום.
אותה שעה הגיעו כוחות מחטיבת
הצנחנים לחורבות היישובים אלי–סיני
ניסנית ודוגית ,כדי לתפוס את מרחבי
שיגור הרקטות שמוקמו בחורבות
יישובים אלו.
אלמלא היה זה כה טראגי ,אפשר
היה להתפוצץ  -אבל מצחוק 3 .וחצי
שנים אחרי שמדינת ישראל החריבה
את נצרים כי "ההתנתקות תשפר את
מצבנו הביטחוני" חזרו כוחות צה"ל
לחורבות נצרים ,כדי לשפר באמת את
מצבנו הביטחוני .האזור שנבחר לביתור
הרצועה בשלב הראשון  -ציר קרני-
נצרים  -תואם במדוייק את תפיסת
הביטחון שהגה אריאל שרון כבר
בשנת  ,1971ואשר על פיה יזם שרון
את הקמת נצרים :תפיסת האצבעות,
הדוגלת באצבעות של נוכחות יהודית
בתוך חבל עזה כדי לשבור את הרצף
הערבי של הרצועה .רק בדרך הזו ,גרס
שרון ,אפשר יהיה לשלוט בכל חבל
עזה ,וממילא לשמור על שקט ביטחוני
בכל אזור הנגב .נצרים קמה בשנת
 1972כהיאחזות צבאית ,כדי לממש
10

נחל פרת

אלישע מלאכי

שמירת טבע ושמירה על
מגוון המינים והן במישור
החינוכי–ערכי .למעשה ,גדר
ההפרדה  -אשר מטרתה
המוצהרת היא ליצור חיץ פיזי בין נחל
פרת לירושלים  -יוצרת גם חיץ רעיוני
עמוק .הגדר תפריד בין הנביא ירמיהו
שחי למעלה בענתות ,לבין נחל פרת
למטה אשר מרבית משליו הנבואיים
היו עליו .נבואות רבות של ירמיהו
מתחילות במילים "השכם בבוקר" ,משום
שהנביא החי בענתות היה חייב להשכים
קום ולהגיע לירושלים לבית המקדש
לומר את נבואותיו לפני שכולם מתפזרים
לעבודתם .האם מדינת ישראל תנתק
ביניהם?
כיום מבקרים במעיינות נחל פרת
עשרות אלפי מטיילים מידי שנה ,אין כל
ספק כי במידה ותקום גדר אשר תותיר
את הנחל בחוץ והמטיילים יחששו
להכיר את הנחל על שלל מרכיביו .כולי
תקווה שערכים אלו לא יישארו מעבר
לגדר ונוכל להמשיך להנחילם לדורות
הבאים# .
סיורים לקהל הרחב בבנימין שומרון
ובקעת הירדן עם בי"ס שדה עפרה.
נשמח לראותכם 02-9975516

של הנביא ירמיהו ,ועל כן החיבור לשטח
מאפשר הבנה מלאה של עולם הדימויים
שבו השתמש הנביא .עבורנו ,המחנכים,
דמויות התנ"ך הן חלום שאין היד משגת,
ולא פעם אנו מתקשים להתוות דרך על
פי דמות שאינה בת ימינו .אך השיוך
הגיאוגרפי של אותה הדמות מקרב
אותנו למטרה זו ונותן בידינו כלים
להסביר ולתאר טוב יותר את מאווייה
ואת אופי התנהלותה .חיבור זה מאפשר
לנו ,כלומדים וכמחנכים ,לשער את שעבר
על אבותינו בתקופות שונות בתנ"ך.
משך תקופה ארוכה אנו מנהלים מאבק
כנגד גדר ההפרדה המתוכננת בתוואי נחל
פרת .הגדר איננה גדר פשוטה כפי שאולי
ישנם החושבים כך אלא מערכת מורכבת
של כבישים ,חומות ,גדר תלתלית
ברוחב  4מטר ועוד ועוד .אין ספק כי
הגדר תגרום פגיעה אנושה במכלול
החי הצומח והמורשת של נאת מדבר
יפה זו .גדר ההפרדה באזור נחל פרת
היא בבחינת איום של ממש על העבר,
על ההווה ועל העתיד ,הן בנושאים של

כתיבת ספר תורה לרפואת הרב אליהו
ולהצלחת חיילי צה"ל בדרום
בעשרת ימי תשובה תשס"ט במעמד גדולי הרבנים והמקובלים
שליט"א ,התאחדו המוני בית ישראל לכתיבת ספר תורה
לרפואת מרן הראשל"צ הרב מרדכי אליהו שליט"א.
בעקבות המצב הקשה בדרום הארץ ,בואו נשמור ונזכה את
חיילי צה"ל אשר מחרפים נפשם מול אויב אכזרי ,בכתיבת אות
או מילה בספר התורה ,וזכות המצווה תעמוד לימינם לשומרם
בכל דרכם מכל פגע רע ח"ו ,וישובו בקרוב לביתם בשלום.

לפרטים1-800-997-273 :
kauffman

Joseph

¶³
-½ È» 139
¶ì ²°»°

³È²¶³ µ¸»Ã³ ¸»¸Á½ É¸¸ÅÆ»´Æ
»050-7344422 ,09-7941048 :¼¸·ÇÃ

¿¸:ÉÈÇ° ±¸È³» ¾É

www.josephkauffman.com

* ¼¸ÃÉÉÈ½³ ¼¸·¸ÇÃ» Â´Ãº * .¸¯»½³ Ç½± ²Á ´¯ 1.1.09-³ ²Á ÂÆ´É°
¶.».· .É´¶¿³´ ¼¸ÁÅ°½ »Ãº ¾¸¯* .Â¸¿À° ¼¸¸Æ³ ¾´´±½»´ ÁÅ°½°

11

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:
אמונה
בזמן משבר

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

35

המוציא לאור:
1/13/09 9:46:01

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

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

_shelanu.indd 1

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

8459

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

6

kauffman

Joseph

בימים אלו הסתיים מבצע "מחממים את החורף" של מועצת יש"ע ,עלון "ישע שלנו",
וחברת ג'וזף קאופמן שבו חולקו מעילי פליז לנזקקים.
במשך החודש האחרון התקבלו פניות רבות לוועדה מיוחדת שהייתה אמונה על קבלת הבקשות
ובדיקתן .לאחר בדיקת הפניות חולקו על-ידי עלון "ישע שלנו" וחברת ג'וזף קאופמן פליזים
רבים מכל הסוגים והגדלים ,אך לצערנו לא היה באפשרותנו להיענות לכל הבקשות ,מאות
פליזים חולקו בקרב תושבי יש"ע וכן לרבים מתושבי הדרום העומדים בימים אלו בגבורה תחת
מטחי הטילים והרקטות ,שפנו למועצת יש"ע והשתתפו במבצע "מחממים את החורף".
מועצת יש"ע ,עלון "ישע שלנו" וחברת ג'וזף קאופמן מודים לכל העוסקים במלאכה,
ומקווים שבאמצעות המבצע  -החורף הזה יהיה מעט יותר חם בבתים רבים בישראל.
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
קדושת הארץ בנתינתה לאבות
וקדושתה למצוות התלויות בה
הארץ ומעלתה היא משעת נתינתה אל
האבות הקדושים לא משעת הכיבוש לחוד...
וכן במעמד בין הבתרים (בראשית ט"ו ,י"ח)
ביום ההוא כרת ה’ את אברם ברית לאמור:
לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים
עד הנהר הגדול נהר פרת .ומאותה שעה
זכה בה אברהם ע”ה לכל זרעו ,שהרי באותו
מעמד הנורא אמר לו השם יתברך :ידוע
תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם וגו’,
ודור רביעי ישובו הנה .אם כן בעודם בעינוי
ובעבדות אותם ארבע מאות שנה ,זאת
הארץ כלומר ,ארץ האמורי ,היא שלהם וארץ
מצרים לא להם ...האומנם חיוב מתנותיה
הוא משעת כיבוש לבד ,ולזה היה ריב בין
רועי לוט ואברהם שהיו אומרים נתנה הארץ
לאברהם ואין לו יורש אלא לוט ואין זה גזל.
והכתוב אומר (בראשית י"ב ,ו')” :והכנעני אז
בארץ”  -לא זכה בה אברהם עדיין ,וכמו
שכתב רש”י ז”ל (שם) .אבל למצוות שאינם
תלויות בארץ גופא כתנובת השדה יש
לה קדושה מאז” .על בסיס הבנה זו ,ניתן
יהיה לעסוק בהבחנה ההלכתית שיש בין
אזורי הארץ השונים לעניין קדושת המצוות
התלויות בארץ בכלל ,וההשלכות המעשיות
שיש לכך בנוגע לתרומות ומעשרות# .

בפעם הקודמת הזכרנו את דעת
הסוברים שקדושת הארץ שחלה בעת
כיבוש יהושע (קדושה ראשונה) בטלה
בגלות בבל ,אך קדושת עזרא (קדושה
שנייה) לא בטלה ,ומכוחה אנו מקיימים
את מצוותיה השונות .טבעי הדבר לעסוק
מתוך כך ,בהבדל בין חיוב תרומות
ומעשרות באזורי הארץ שנכבשו ונתקדשו
רק בקדושה ראשונה ,לאלו שנתקדשו
מחדש גם בקדושה שנייה .אך לפני כן,
חשוב להזכיר את ההבחנה בין קדושת
הארץ הנוגעת לחובת המצוות התלויות
בה ,לבין קדושתה הסגולית של ארץ–
ישראל ,שאינה תלויה בכיבוש וממילא גם
אינה פוקעת בהעדרו.
על הבחנה זו עמד אחד מגדולי
הראשונים; רבי אשתורי הפרחי אשר חי
בארץ לפני כשבע מאות שנה ,והקדיש את
ספרו ”כפתור ופרח” להלכות ארץ ישראל
וגבולותיה .יסוד זה הוא מאריך לבסס עפ”י
פסוקי התנ”ך ומדרשי חז”ל ,שקדושת
הארץ הקיימת מימי האבות אינה תלויה
בכיבוש הארץ ,ומשום כך אינה פוקעת עת
גלו ישראל ממנה ,וכך הוא כותב (שם פרק
י' ,מהדורת בלומנפלד עמ’ ” :)359הרי שקדושת

העוּבָר שמאחורי גאולת ישראל
לפועל .היא זו שילדה את מרים ,שהיתה
שותפה לה במלאכת המיילדות של נשות
ישראל ,ומרים היתה זו שהחזירה את
אביה עמרם אל אשתו (לאחר שגירשּה
בגלל גזירת פרעה) ,ובעקבותיו עשו כך
גם שאר בני ישראל .ובנוסף כמובן ,יוכבד
היתה אמו של משה רבנו ,מושיעם של
ישראל ,ואמו של אהרון הכהן ,שיחדיו
חוללו את האותות והמופתים והוציאו
את בני ישראל ממצרים .ללא יוכבד ,ללא
העובר הזה שהעניקו לו חשיבות מיוחדת
כבר בירידה למצרים ,חלילה ,לא היה עם
ישראל נגאל ממצרים.
מזה אנו למדים את היחס של התורה
אל העובר .מכח זה פועלת אגודת "אפרת"
ככל יכולתה כדי להציל כמה שיותר
עוברים ,משום שעובר הוא נפש חיה לכל
דבר ואין אנו יודעים מה עתידו של כל
תינוק יהודי .לדאבוננו ,במדינת ישראל
היחס אל עוברים הוא מחריד .עשרות
אלפי עוברים נקטלים בכל שנה ,ואנו
בכוחותינו הדלים עושים ככל יכולתנו
לעמוד ולעצור את הסכר .ב"ה אנו אכן
זוכים להציל אלפי עוברים בכל שנה,
אולם אין ספק שחובה על כולנו לעשות
יותר כדי לעצור את המגפה .כי עובר הוא,
כאמור ,חי לכל דבר# .

המשך מעמ' השער

מסבירים רש"י ויתר המפרשים ,שמנו
גם את יוכבד ,בתו של לוי ,שנולדה בין
החומות בכניסה למצרים ,כפי שנאמר
בפסוק בפרשת פנחס" :וְׁשֵם ֵאׁשֶת ַעמְָרם,
יֹוכֶבֶד ּבַת– ֵלו ִיֲ ,אׁשֶר י ָ ְלדָה אֹתָּה ְל ֵלו ִי
מצְָרי ִם" (במדבר כ"ו ,נ"ט).
ְּב ִ
רואים אנו מכאן יסוד חשוב ביותר.
יוכבד היתה בגדר עובר כאשר משפחת
יעקב אבינו ירדה למצרים ,וכאשר מונים
את בני לוי לא מזכירים אותה אלא רק את
גרשון ,קהת ומררי .אולם כאשר מונים את
כל צאצאי לאה מונים גם אותה .משווים
אותה לשאר הילדים החיים .כי דין עובר
כמו כל חי אחר .ללא הבדל ,והיא נולדה
ממש בכניסה למצרים .וכפי שאומר
רש"י על הפסוק בפרשת פנחס" :לידתה
במצרים ולא הורתה במצרים ,כשנכנסו
לתוך החומה ילדתה והיא השלימה מניין
שבעים".
יוכבד זו שכבר בהיותה עובר בבטן
אמה זכתה להמנות כמו כל צאצאי
יעקב החיים ,הפכה ברבות השנים לאשה
החשובה ביותר שלזכותה ניתן לזקוף את
כל גאולת ישראל ממצרים .יוכבד היתה
המיילדת הראשית של בנות ישראל
במצרים ,ובזכותה גזירת פרעה לא יצאה
7

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו
הקטנטונת והיפה .מדי פעם ,אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום

פתרון החידה מהשבוע שעבר :בית הכנסת ביישוב שילה
בית הכנסת ביישוב שילה שבבנימין ,הבנוי בצורתו של המשכן ששכן בשילה.
שמות הילדים הזוכים בפתרון החידה משבוע שעבר :גבריאל מלטר מחיפה ,שלמה חוי משדרות ושמואל
פרקש מירושלים.
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל ita@myesha.org.il :או באמצעות הפקס'
 .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר .בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .פתרון החידה
יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר www.myesha.org.il
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מלחמת עולם של עכשיו
צפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה,
מצורף לכל גלגולי הזמנים והוראת הקץ
המגולה של התיישבות ארץ ישראל
(הראי"ה קוק ,אורות המלחמה ,פסקה א')
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