סיפורו של מקום ממעמקים קראתיך ה'

"ו

ּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶ הֱ ,אמֹר אֶל ַאהֲֹרן
ַקח ַמּטְָך ּונ ְטֵה י ְָדָך עַל מֵימֵי
ִמצְַרי ִם עַל נ ַהֲֹרתָם עַל יְאֵֹריהֶם
וְעַל ַאג ְמֵיהֶם וְעַל ּכָל מְִקו ֵה מֵימֵיהֶם וְיִהְיּו
דָם" (שמות י"ז ,י"ט) בפרשת השבוע אנו
קוראים על תחילתן של עשרת המכות,
והנה כאשר מגיעים לרגע הביצוע ,אומר
הקב"ה למשה " -אמור אל אהרון",
אהרון הוא זה שלוקח את המטה והופך
את היאור ומימי מצרים לדם .מדוע אהרן
ולא משה?  -כאשר משה עמד להיוולד
ראו המצרים שעתיד לבוא לעולם אדם
שיושיע את ישראל .לכן ציווה פרעה
להשליך את כל התינוקות הזכרים ליאור.
משה הושלך ליאור בתוך תיבת גומא,
נמשה מן המים על ידי בת פרעה ,וגדל
בבית פרעה .משה מכיר טובה ליאור
שבזכותו הוא ניצל ,ונמנע מלהכות
אותו במטהו .וכך אומר זאת המדרש:
"וַּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶ הֱ ,אמֹר אֶל ַאהֲֹרן" אמר

רבי תנחום :למה לא לקו המים על ידי
משה? אמר לו הקדוש ברוך הוא :המים
ששמרוך כשהושלכת ליאור ,אינו דין
שילקו על ידך ,חייך! לא ילקו אלא ,על ידי
אהרן" (מדרש רבה שמות ,וארא ,פרשה ט').
באמצעות המים ובדרך הים התרחב
גם היישוב היהודי בארץ ישראל בימים
שקדמו להקמת המדינה .הבריטים הקצו
מכסה מצומצמת של אישורי עלייה
(סרטיפיקטים) ,במטרה לצמצם עוד ועוד
את מספר היהודים בארץ .המחתרות
נלחמו אז בגזירות הספר הלבן שאסרו
עליית יהודים באמצעות ספינות מעפילים
בדרך הים  -מהלך שכונה העלייה הבלתי
ליגאלית .ספינות רבות הביאו על סיפונן
עולים יהודים לארץ ישראל ,רבים מהם
ניצולים פליטי מחנות ההשמדה ,מאדמת
אירופה העשנה .הבריטים ניסו להילחם
בהעפלה ,וארבו לספינות המעפילים,
וכאשר היו תופסים אותן היו משלחים

בראשית ההתיישבות
הח"כ הצעיר שתמך
בהתיישבות באלון מורה

ל

פני  30שנה ,ביום האחרון של
שנת  ,1978נר שביעי של חנוכה
תשל"ט ,יצאו מקדומים  -אשר
עוד נקראה "אלון מורה"  -מאה מחברי
גרעין אלון–מורה ,מלווים בעשרות
אוהדים מיישובי השומרון ורמת–הגולן.
יעדם היה שיפולי הר שכם ,מזרחית
לעיר שכם ,בניסיון שלישי להגיע אל
מקום הקבע שלהם .בניגוד לפעמים
הקודמות ,הפעם לא היה שום ניסיון
להסתיר את המהלך .הוא בוצע בגלוי,
לאור היום.
חברי הגרעין לא הרחיקו נסוע.
השיירה ובה גברים ,נשים וילדים ,נעצרה
לפני מחסום של צה"ל בצומת הכפר
הערבי ג'ית ,ליד כביש קלקיליה–שכם.
ביום חורפי קר ,במלאת שלוש שנים
בדיוק לאותו יום בחנוכה שבו רקדו,
שרו ,ובכו משמחה על האישור שהגיע
לעלות לקרקע ,ישבו חברי הגרעין על
שפת הכביש והמתינו לאישור .שבוע
עבר ,ועדיין היו חסומי אלון–מורה ליד
הכפר ג'ית מכונסים באווירת "שבת
אחים" על כתף ההר המסולעת .בין
שתי שקדיות נפתח בית ספר מאולתר
וילדי הגרעין הסבו על מחצלות לשיעור.
מזג האוויר הורע וגשם עז ירד .מוכתר
הכפר ג'ית ,שרחמיו כנראה נכמרו על
האנשים ,העמיד לרשותם שלד של
מבנה בן ארבה חדרים סמוך לכביש.
בערב צפה עם ישראל ב"מבט"
בגברים בנשים ובילדים קטנים ,יושבים
בצידי הכביש ,תחת גשם שוטף וקור
עז ,ומחכים לאות הנכסף .בפגישות אין
ספור עם אישים וחברי כנסת התגבשה
הצעה שהוגשה לממשלה ,וזו לשונה:
"הממשלה רואה בגרעין אלון–מורה

מועמד להתנחלות בעתיד הקרוב .על
מועד ההתנחלות ומיקומה תחליט
הממשלה בהתאם לשיקולים הנאותים.
בעת קביעת אזור ההתנחלות לאלון–
מורה תתחשב הממשלה ככל האפשר
במשאלותיו של גרעין זה .על אנשי
אלון–מורה לחזור עתה למחנה אשר
ממנו יצאו" .ההצעה הפכה להחלטת
ממשלה בח' טבת תשל"ט 7 ,בינואר
 .1979חברי הגרעין קיבלו אותה
בברכה וראו בה צעד ראשון לקראת
הקמתה של שכם העברית.
גרעין אלון–מורה המשיך בפעילויות
הסברה ,שכללה הבאת אח"מים,
במיוחד שרים וחברי–כנסת ,לאתר
רוג'ייב ,במגמה לשכנעם שזה המקום
הראוי להקמת יישוב .פעם אחת נקבע
סיור לקבוצה של חברי–כנסת .מה רבה
היתה האכזבה כשרק ח"כ אחד הגיע
לסיור .למרות זאת ,רוחו של מארגן
הסיורים בני קצובר לא נפלה .הוא לקח
את הח"כ הצעיר ברכבו ,הסיע אותו
לרוג'ייב ,והלך איתו ברגל לאתר .חבר–
הכנסת לא הסתיר את התפעלותו ,ופיו
לא פסק מלשבח את המתיישבים .הוא
קיפץ על הסלעים בקלילות ,וניכר היה
שהוא נהנה מכל רגע .בסוף הסיור היה
ברור :תמיכתו של אותו ח"כ בהתיישבות
באתר רוג'ייב הינה ללא עוררין.
חבר–הכנסת הצעיר הזה היה אהוד
אולמרט ,לימים ראש–ממשלת ישראל,
אשר עתיד כעבור  30שנה לשנות
דעתו מהקצה אל הקצה ולתמוך בפינוי
עשרות יישובים ביהודה ושומרון# .
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל
הסיכויים" ,בהוצאת ספרית נצרים)
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שריה גלזמן

ספינת אגוז

צעדו העולים בערוץ ואדי שהוביל לחוף.
נאסר עליהם לדבר או להצית סיגריה
עד לעלייה על הספינה .בפחד מתמיד
מהלא נודע ומהחשש להיתפס ,נרגשים
ומאופקים ,הלכו העולים אחרי ה"ציונים"
בעיניים עצומות .המבוגרים קיבלו כדורי
הרגעה ,התינוקות בקבוקי חלב והילדים
סוכריות .בין העולים הייתה סבתא בת
יותר מ– 80שנה שנישאה על גבו של איש
המחתרת חיים בן שטרית והיא עלתה
ראשונה על הסירה שהובילה לספינה.
עליית המעפילים לספינה הייתה מהירה
וחלקה וארכה כ– 45דקות.
לאחר שהובטחה העלייה לסירות
והיציאה להפלגה ,חזרו מפקדי המבצע
לקזבלנקה דרך וואזאן והתפללו בקברו של
ר' עמרן בן דיוואן .במהלך העלייה לסיפון
לא נרשמו בעיות ,אך היתה זו עונת החורף
והים התחיל לסעור תוך כדי ההפלגה.
מים רבים נכנסו לסיפון וזעקות של בכי
ושבר בקעו מכל עבר .מי שהספיק ,חגר
חגורת הצלה ,ותוך זמן קצר מאוד צללה
הספינה על נוסעיה כש"שמע ישראל"
נשמע ברקע .הפלגתה ה– 13של ספינת
"אגוז" נגמרה במצולות הים .מאיר קנפו,
מפקד המבצע מתאר את הרגע הקשה בו
שמע על הטביעה" :בסביבות השעה 12:00
נקראתי בדחיפות למטה ,ושם הודיעו
לי ש"אגוז" טבעה וכנראה אין ניצולים,
ושגם חיים צרפתי בין הנעדרים .אלכס
גתמון ,מפקד "המסגרת" ,לא השתתף
הפעם במבצע .לפעמים הוא היה על החוף
ולפעמים ישב בבית וחיכה לדיווח .הפעם
ישב אלכס גתמון בבית ,בשדרת רחאל–
אל–מסקיני ,וחיכה ,עת נכנס האלחוטן
ואמר' :אני מצטער להודיע לך ,קרה אסון:
אגוז טבעה עם ארבעים וארבעה נוסעיה'.
אחרי שהאלחוטן נכנס ודיבר הייתה דממה
בדירה הקטנה בקזבלנקה".
אנו עדים לעוד נדבך בדרכו הארוכה
של העם היהודי למולדתו ושל יהודי
מרוקו לציון .בראייה לאחור ,אסון אגוז
שימש כזרז וכנקודת מפנה לעלייה
ממרוקו .האסון הביא למבצע "יכין"
שנמשך עד  1964ובמסגרתו עלו עשרות
אלפי יהודים ממרוקו לישראל תוך
הסכמה שבשתיקה מצד השלטונות.
בדצמבר  1992הועלו עצמותיהם של
חללי "אגוז" ארצה במטוסו הפרטי של
מלך מרוקו ,ונקברו בהר הרצל בירושלים,
בטקס ממלכתי .מ"ד הנספים זכו לחונן
את עפרה של ארץ ישראל בירושלים עיר
הקודש ,לא בחייהם כי אם לאחר מותם.
יהי זכרם ברוך# .

אותן חזרה לארץ מוצאן או עוצרים את
נוסעיהן במחנות מעצר בארץ (בעתלית)
ומחוצה לה (בקפריסין ובמקומות
אחרים) .אך ההעפלה נמשכה גם לאחר
קום המדינה ,כשהיה צריך להבריח
יהודים לארץ ישראל מארצות אויב .בכ"ג
בטבת תשכ"א ,השבוע לפני  48שנה,
יצאה לדרכה האחרונה ,ספינת המעפילים
"אגוז" .הספינה הייתה שייכת לאזרח
סקוטי שנתן את שירותו למוסד הישראלי
בהברחת יהודים ממרוקו לישראל" .אגוז"
הצליחה לבצע  12הפלגות בתנאי מחתרת
גמורים ,ולהוציא יהודים מחוף מרוקו
לדרכים החופשיות ,המובילות אל ארץ
ישראל .בהפלגה ה– 13נטרפה הספינה
"אגוז" בים על  44הנשמות הטהורות
שהיו בתוכה.
הפלגתה האחרונה של אגוז הייתה
בלילה שבין  11 - 10בינואר  .1961באותה
תקופה הייתה מתיחות רבה במרוקו
כנגד היהודים החיים שם .מלך מרוקו
זימן את "ועידת קזבלנקה" שהתקיימה
ב– 3.1.1961ועסקה ב"משבר קונגו" ,שבה
השתתף בין השאר ,ג'מאל עבדול נאצר,
נשיא קע"ם (קהיליה ערבית מאוחדת).
פרט לקו האנטי-מערבי שננקט בוועידה
זו ,היא שימשה במה להסתה פרועה נגד
ישראל ונגד פעילותה ביבשת אפריקה.
מלך מרוקו דיבר על נחישותה של מרוקו
להשתתף בשחרור פלסטין "מידי הכובש
הציוני" ,ונאומו של נאצר נגד ישראל
היה ארסי ביותר .יומיים לפני ההפלגה,
נקבעה רשימת העולים ,שכללה ,בין
היתר ,כמה משפחות אשר שלוש או
ארבע פעמים נאלצו לעשות את הדרך
הארוכה אך לשווא .כל פעם מחדש נאלצו
לחזור ,אם בגלל תנאי מזג–אוויר קשים,
שלגים ודרכים חסומות ,או אם בגלל
תנועה חשודה באזור הפעולה ,שהיה
מוכר למבריחים ולשומרי הגבול.
המשפחות שנאספו מכל רחבי מרוקו
בקזבלנקה ,הוסעו כ– 12שעות ברכב סגור,
עד לנקודה בקרבת חוף אל–חוסיימה,
שם הסתתרו מתחת לגשר עד הלילה.
בחשכה מוחלטת ,בקור של חודש ינואר,

ברכונים
וזמירונים
לשמחות
ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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 ...בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל
תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה ,וקל וחומר על
קיבוץ של תלמידי חכמים,
והרוח הכללי ,השופע בנועם והולך ומתפשט ,הוא הרודד
את הפרטים ,הוא המרחיב את ההלכות ,הכל מלמעלה
למטה .מה שאין כן בחוץ לארץ .רוח כללי קדוש אי אפשר
לשאוף באויר טמא ועל אדמה טמאה.
(אגרות ראי"ה א' ,אגרת צ"ו)
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 16:30
ת"א 16:44
חיפה 16:34
חברון 16:45
שכם 16:34
ב"ש 16:47

צאתו:
17:44
17:46
17:44
17:46
17:44
17:47

צינורות ביוב כמרחב מוגן באתר הקראוילות בניצן המצוי בטווח הקאסמים

על הפרשה וארא
הרב גבי קדוש רב קהילת עצמונה בשומריה

איתנים בעורף  -מנצחים בחזית

ב

תחילת פרשתנו ,הקב"ה נגלה
אל משה ומזכיר לו את הברית
עם האבות ,את הבטחת ארץ
ישראל ,את הגאולה העתידה ממצרים
ואת ההבטחה להיותנו לעם ה'" :וָאֵָרא אֶל
ַאבְָרהָם אֶל י ִ ְצחָק וְאֶל יַעֲֹקב ...וְג ַם הֲִקמֹתִי
אֶת ּבְִריתִי ִאּתָם ָלתֵת ָלהֶם אֶת אֶֶרץ ְּכנ ָעַן...
וְלַָק ְחּתִי ֶא ְתכֶם לִי ְלעָם וְהָי ִיתִי ָלכֶם לֵא–
ֹלהִים ...וְהֵבֵאתִי ֶא ְתכֶם אֶל הָאֶָרץ ...וְנ ָ ַתּתִי
אֹתָּה ָלכֶם מֹוָרׁשָה ֲאנ ִי ה'" (שמות ו' ,ג'  -ח').
למה יש צורך בחזרה על דברים אלו וכיצד
נקשרים הם לסוף הפרשה הקודמת שבה
משה אומרָ " :למָה הֲֵרעֹתָה ָלעָם הַּז ֶה ָלּמָה
ּז ֶה ׁשְ ַל ְח ָּתנ ִי ...וְהַּצֵל ֹלא הִ ַּצ ְל ָּת אֶת עַמך"
(ה' ,כ"ב  -כ"ג)?
נראה שטענת משה היא בדיוק הסיבה
לדברי הקב"ה .דווקא בעתות של 'כאילו
כישלון' בשליחותו של משה מול פרעה,
יש צורך לחזור על הדברים היסודיים ,על
כל מהלך לידתו ותכליתו של עם ישראל.
תחילתנו באבות הקדושים אשר מקבלים
את הבטחת הברית לעם ישראל להיות לו
לעם ה' בארץ ישראל .תהליך ההתהוות
של עם ישראל להיותו ראוי להופעת דבר
ה' עליו בארצו ,הוא תהליך מקיף וארוך
שאינו סובל קיצורי דרך ומחייב סבלנות,
ענווה ,עוז וגבורה .לשם כך אנו נדרשים
למבט כולל על עברנו ועתידנו .זה הלימוד
שמלמד ריבונו של עולם את משה כבר
בתחילת הדרך הארוכה של המעבר מגלות
לגאולה ,ההכרח לרומם את רוח העם
וההנהגה לגודלנו וכוחנו המיוחד ומתוך
כך לאפשר גאולה לעם.
רוממות הרוח של עמנו וצבאנו וגם של

ממשלתנו בתקופת הלחימה בעזה ,רוח
האמונה והגבורה שהתגלו בנו ,הם ודאי
חלק מהתהליך המקיף של גאולתנו .חזרנו
להיות "הֶן עָם ְּכ ָלבִיא י ָקּום וְכַאֲִרי י ִ ְתנ ַּׂשָא"
(במדבר כ"ג) .יש המהרהרים על עצם הלחימה
מכיוון שלא חיסלנו את החמאס ,לא שבנו
לגוש קטיף ,ועוד טענות אחרות .לעומתם
נאמר שדווקא כעת מחובתנו להעמיק את
המבט בכוחות האדירים שהתגלו בלחימה
זו ,בהשבת כבודו של עם ישראל וכוח
הערבות המופלא שהתגלה .נעריך את
ההופעה האלוקית שבכל מלחמה נגד
הרשעה ,גם אם היא חלקית .נדע שרק
הגברת הרוח בעם היא זו שתגביר את כוח
העם ,הצבא והממשלה להלחם ברשעה.
"איתנים בעורף  -מנצחים בחזית".
הרב קוק כתב לאחר מלחמת העולם
(אגרות ג' ,תתי"ט)" :שיחי ושיגי היותר
פנימיים כעת הלא הנם איך מישרים מסלה,
להוציא לאור עולם את ההכרה הברורה של
ההארה האלוהית הגלויה שהחלה להיות
כבר מוארה במהלך המאורעות ,זריעת
הצדקות שהיא ההקדמה להצמחת הישועות
ולבריאת הרפואות ...ומצעיד אותנו לזכיה
לאורים הללו ההולכים ונוגהים .וכל
אלה הלא מסתעפים והולכים הם מבעל
המלחמות ...הבה נחכה ונתאמץ ,בריחי
הברזל יגודעו ,ואור ד' אל א–להי ישראל
יגלה ויראה בחיי עם עולם."...
זאת צריכה להיות עבודתנו ושאיפתנו
כעת ,להמשיך את האור ,הגבורה והכוחות
המיוחדים שהתגלו בזמן המלחמהֲ " .חז ַק
וְנ ִ ְת ַחּז ַק ְּבעַד ַעּמֵנּו ּו ְבעַד עֵָרי אֱ–ֹלהֵינּו"
(שמואל ב' ,י"ז)# .

חדשות ישע
תומכים ברמטכ"ל
ראש מועצת קדומים ,חננאל דורני ,שיגר
השבוע מכתב תמיכה לרמטכ"ל ,רב–אלוף
גבי אשכנזי ,על התעוזה ,היוזמה ,ודרך
ניהול מבצע "עופרת יצוקה".
לדבריו "מלחמה זו היתה מלחמה צודקת
ומחויבת המציאות ,שהעלתה את החוסן הלאומי
לגבהים חדשים ,והכל בזכותך כעומד בראש
המחנה .אשרינו שנתברכנו בהנהגה צבאית
המובילה את הצבא בצניעות ,בענווה ,על ברכי
הערכים היהודיים-הציוניים ,כי זו ארצנו אין
אחרת ,וזה עמנו עליו אנו חייבים להגן".
במכתב ציין דורני כי קדומים שכלה
בלחימה את תושב היישוב סרן יהונתן נתנאל
הי"ד ומלווה את תושב היישוב סגן אהרון קרוב
הפצוע קשה ,אשר נישא יומיים לפני תחילת
המבצע לצביה (לבית מרדכי) ,בת קדומים.
באיגרת חיזק דורני את הרמטכ"ל וכתב:
"ברצוני לחזק את ידך ,את ידי המפקדים
והלוחמים ,מול הקולות המחלישים
בתקשורת ,שילכו ויגברו בתקופה הקרובה,
בניגוד לנחישות ,לעמידה האיתנה ,והרוח
הגדולה של העורף ,אל תיפול רוחכם! שאבו
כח ועידוד מנחישותם של החיילים ואמונתם
בצדקת הדרך וכן מדבריהם של ההורים
השכולים כדברי הרב עמוס נתנאל ,אביו של
יהונתן נתנאל ,הי"ד ,שביקש לחזק ,לעודד
ולאמץ את החיילים במשימת הקודש אליה
יצאו" .דורני ,סמח"ט במילואים ,אשר לחם

גם במלחמת לבנון השנייה ,ביקש באיגרת גם
להביע את הערכתו הרבה לתא"ל אבי בניהו,
דובר צה"ל ,ש"ייצג את הלוחמים והמפקדים,
בנאמנות ,באמינות ,במקצועיות ובגאווה
יהודית ,הראויה לכל שבח"  -כלשונו .ראש
המועצה חתם את מכתבו בהזמנת הרמטכ"ל
לביקור בקדומים# .

יש יהודים בשומרון
אין טילים בתל–אביב
תושבים מהשומרון הגיעו ביום שני
האחרון בשעות הצהריים לבתי הספר
אוסישקין ועירוני א' בתל–אביב וחילקו
לתלמידים ולהורים פליירים שעליהם נכתב
מצד אחד :יש יהודים בשומרון ,אין טילים
בתל אביב (ותודה לתושבי קדומים ,אלון
מורה וקרני שומרון שמאפשרים לנו ללמוד
בבתי הספר ולא להיות במקלטים).
מהצד השני הופיעה מפה ובה טווחי
מרחקים הממחישים כי עקירת היישובים
ביהודה ושומרון והשתלטות גורמי הטרור
על האזור תעמיד בסכנה מיידית את כל אזור
מרכז הארץ  -בדומה למרחק שיש מעזה ועד
לאשקלון ,אשדוד ובאר שבע .ועד מתיישבי
השומרון ,אשר יזם את האירוע ,מתכוון
להמשיך בו לאורך כל השבוע הקרוב ובכל
יום להגיע למוקדי החיים של תל אביב כגון
בתי ספר ,בתי קפה ,מסעדות# .

ברית בשא–נור
ברית מילה ביישוב שא–נור בהשתתפות
עשרות ממגורשי חומש ושא–נור ,יחד
עם גרעין "חומש תחילה" ובני משפחת
הרך הנימול .טקס ברית המילה לבנם של
רינה ושי ירד ,ממגורשי שא–נור ,התקיים
במצודה ההסטורית של היישוב ,שנשארה
שלמה ,ממתינה לתושביה .שמו בישראל
של הרך הנולד :שלמה ברוך על שם עולה
הגרדום שלמה בן יוסף ועל שם ברוך
מזרחי ,לוחם האצ"ל שמת מות גיבורים
ליד שא–נור בדרך לפעילות מבצעית# .

לראשונה מאז הגירוש לפני כשלוש
שנים וחצי התקיימה ביום שלישי האחרון
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שיעור
בקבר רחל

ביום שני א' שבט יתקיים אי"ה
שיעור בקבר רחל

מפי הרבנית פנינה נויבירט
בנושא :חשק נטיעת האילנות
הסעות מבנייני האומה בשעה  19:00נא לתאם מראש בטל'  .054-4698161עלות₪15 :

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
3

יש"עמדה

ישראלים" .לפני הנסיגה לא היו קסאמים
על באר שבע ,גם לא על אשדוד ,צומת
מסמיה ,ועל גדרה .לפני אוסלו ,אגב,
בכלל לא היו קסאמים .אם בגוש קטיף
עוד היו מתגוררים אלפי ישראלים,
צה"ל היה ממשיך לשלוט בשטח
וסביר להניח שהחמאס לא היה עולה
לשלטון ,מהלך שהתרחש באמצעות
הרוח הגבית שקיבלו מנהיגי הטרור
מהבריחה מיישובי חבל עזה .ההשוואה
צריכה להיות לאזור יהודה ושומרון ,בו

כי בם בחרת
שוב נמצאים אנו בתקופה דרמטית
מבחינת עתיד מפעל ההתיישבות.
הפסקת האש במלחמה שהוכיחה
פעם נוספת את קריסת קונספציית
הנסיגות ,ממשל אמריקני חדש
שנכנס השבוע לתפקידו ,ופחות
מחודש ימים לבחירות .הימים
הללו ,ובעיקר תוצאות הבחירות
יקבעו במידה לא מבוטלת את
האתגרים או את האיומים שיעמדו
לפתחה של ההתיישבות .אסור לנו
לשבת בחיבוק ידיים .עלינו לפעול
בכל כוחנו על מנת שנוכל לעצב
את המציאות ,ולהביא לידי ביטוי
בקלפי ובהנהגת המדינה את רצון
העם  -ביטחון ישראלי כחול לבן,
התיישבות ,וקץ לנסיגות .בבחירות
הקרובות אין לנו פריבילגיה לא
להצביע .מי שלא מצביע למפלגות
הימין נותן את קולו לשמאל.
ההתקפות הממושכות על דרום
הארץ הוכיחו פעם נוספת שללא שליטה
ביטחונית והימצאות פיזית של כוחות
צה"ל בשטח אין ביטחון ליישובי הדרום.
עבור רבים מאזרחי מדינת ישראל הדבר
היה ברור עוד לפני הסכמי אוסלו וקודם
למהלך ההזוי של נסיגה חד–צדדית מגוש
קטיף ומסביבותיו  -בעוד פצמ"רים
וקסאמים נורים על כל יישובי האזור.
אך ראש הממשלה אריאל שרון הצליח,
באמצעות תמיכה בלתי מסויגת וגלויה
של כלי התקשורת ,באיום על חברי כנסת,
ובסיוע אמצעים בלתי דמוקרטיים כנגד
המחאה הכתומה ,להוציא לפועל את
תוכניתו .במקום שצה"ל יעסוק בהגנה
על תושבי הדרום ,הוא עסק באימונים
לקראת משימת עקירת היישובים .מי
שהתריע על הסכנה הצפויה ,מי שקרא
שוב ושוב שיפלו קסאמים על אשקלון
ועל באר שבע ,צויר כ"הזוי" וכ"מהלך
אימים על הציבור" .מה שהיה ברור לכל
ילד בגוש קטיף ,מתחיל להיות מופנם
גם בקרב מי שתמך בנסיגה וכעת חטף
טילים ורקטות ליד הבית .עבור קרוב
ל– 9000מגורשי גוש קטיף ההבנה
וההפנמה הזו מאוחרת מדי.
אבל אסור לנו להיתפס לשאננות.
בשמאל פועלים כל העת על מנת
לעוות את המציאות ולהציג את
ההתנתקות  -בצורה אבסורדית -
גם לאחר נפילות הטילים בכל רחבי
הדרום כסיפור הצלחה .מציגים
לכאורה נתונים ש"גם לפני הנסיגה היו
קסאמים על שדרות ,ובכלל"  -אומרים
שם " -תארו לעצמם מה היה קורה
אם באמצע אזורי הלחימה הנתונים
לשלטון חמאס היו מתגוררים עוד אלפי

ביסס צה"ל את שליטתו ללא הזדקקות
לקבלני משנה ,והגיע כמעט לחיסול מלא
של ארגוני הטרור.
על כל אלה נוסף הממשל האמריקני
החדש והנשיא הנבחר ברק אובאמה
שכבר הצהיר שיתערב בצורה פעילה
במזרח התיכון לקידום תהליך מדיני,
שיתכן שפרושו יהיה לחץ על ממשלת
ישראל לעקירת ישובים כדי להקים
מדינה פלשתינית שתאיים על מרכז
הארץ.
על כן אנו צריכים לעשות כל שלאל
ידינו על מנת שבבחירות הקרובות
השלטון בישראל יוחלף והממשלה
החדשה תורכב על–ידי המחנה הלאומי.
אהוד אולמרט הוא אולי ראש הממשלה
היחיד שבקדנציה אחת עבר שתי
מלחמות .אך שתי מלחמות אלו נובעות
כתוצאה ממדיניות השמאל ,מקונספציות
הנסיגות  -מהבריחה בלבנון ,הנסיגה
מחבל עזה ,והימנעות מתגובה מול מטר
הקסאמים בדרום .הגיע הזמן להחליף
דיסק ,להחליף שלטון ,ולהעצים
את הפעולות לחיזוק וביסוס מפעל
ההתיישבות ואחיזתנו בארץ למול כל
האיומים מבחוץ .בבחירות הקרובות
אין לנו פריבילגיה לא להצביע .מי
שלא מצביע למפלגות הימין נותן
את קולו לשמאל .אנו כחברה חייבים
לפעול ששיעור הצבעה בקרב מחנינו
יהיה גבוה  -על ידי שכנוע וקביעת
נורמה חברתית שכולם מצביעים,
והשגת אחוזים גבוהים ככל הניתן של
השתתפות בהליך הדמוקרטי.
עלינו לפעול בצורה מאורגנת
ואחראית  -ביישובים ,בערים ,במקומות
העבודה ,במוסדות החינוך התיכוניים,
בישיבות ההסדר ובישיבות הגבוהות,
במדרשות ובקרב בנינו המשרתים
בצה"ל ולהביא לאחוזי הצבעה גבוהים
ככל הניתן למחנה התומך ביישוב
ארץ ישראל .עלינו להביא ולתמוך
במצביעים ,ולשכנע כאלו שאיבדו את
האמון במערכת הפוליטית ,או שסתם
אדישים למתרחש מבחינה פוליטית,
ולגרום להם ללכת לקלפי ולבחור
באחת ממפלגות מחנה הימין .מפעל
ההתיישבות עמד בשנים האחרונות בפני
גזרות קשות של הקפאת בנייה מוחלטת,
איום בעקירת יישובים ומאחזים ,ואי
מתן תקציבים לשירותים שונים ביו"ש
והעברתם לערביי ישראל .בבחירות
הקרובות אנו נקבע במידה לא מבוטלת
איך ייראו השנים הקרובות ,ואיך כתוצאה
מכך נוכל להמשיך להתפתח ולפרוץ
במפעל ההתיישבות ברחבי יהודה
ושומרון ,כמו גם בכל מרחבי ארצנו# .
4

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:
אמונה
בזמן משבר

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-
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מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
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בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02–6211999
פקס' 02–6516662
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אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
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עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
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שיראל בלייכר
052–8903906
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שילה ברכץ
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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
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי שניאור זלמן מלאדי חלק א' "כל ארץ ישראל  -מזבח כפרה"

ר

במזריטש למד בחברותא עם רבי
אברהם המלאך (בנו של המגיד) ובגיל 25
החל בהוראת המגיד לחבר את השולחן
ערוך הידוע בשם" :שולחן ערוך אדמו"ר
הזקן" שהתבלט בנימוקים מאירי עיניים,
סידור ההלכות לפי סדר פסיקתן וההכרעה
על פי רוב הדעות .וכך כתבו בני המחבר
בהקדמתם לחיבור..." :משמיא אסכימו
על ידי הרב הקדוש הנ"ל ("המגיד")
לחפוש בחפש מחופש בתלמידיו למצוא
איש אשר רוח אלקים בו להבין ,להורות
הלכה ברורה ...ולסדר כל פסקי דינים
הבאים בשו"ע ובכל האחרונים בלשון צח
מילתא בטעמא ,ויבחר בכבוד אאמו"ר ז"ל
("הרב") והפציר בו עד בוש ואמר לו אין
נבון וחכם כמוך לירד לעומקה של הלכה
לעשות מלאכה זו מלאכת הקודש להוציא
לאור תמצית ופנימית טעמי ההלכות
הנזכרים כל דברי הראשונים והאחרונים
זקוקים שבעתיים כל דבר על אופניו בלי
בלבול ותערובות ופסק ההלכה המתברר
ויוצא מדברי כל הפוסקים כל חכמי
זמננו."...
במזריטש ביקשו חסידיו לעשותו רבי,
אך אדמו"ר הזקן סירב בטענה כי הינו
צעיר .כשהחליט להישאר במזריטש גילה

בי שניאור זלמן מלאדי ,המכונה
"אדמו"ר הזקן" ,בעל ה"תניא"
מייסדה
ערוך"
וה"שולחן
והאדמו"ר הראשון בשושלת אדמו"רי
חסידות חב"ד .הרש"ז נולד בי"ח אלול
תק"ה ( )1745בעיירה ליאזנא ,שהייתה
אז תחת ממשלת פולין .בילדותו הכירו בו
כי לגדולות נוצר ובהיותו בן שלש–עשרה
נתקבל כחבר בחברה קדישא .מסופר כי
לפני הכינוס הכין דף שבו הביא את כל
טענותיו לזכאותו להיות חבר ואפילו הכין
מראש סתירה לכל הטענות שיעלו כנגדו.
השיקול היחיד שעדיין הפריע היה גילו
הצעיר של המועמד ולכן הזמינו את 'ילד
הפלא' לדרוש לפני הקהילה כולה וכשראו
שבאמת כוחו גם בדיבור ולא רק בכתב
ואכן ידיעותיו מרובות זכה לתואר הנכבד.
כשהיה בן  18גמר את התלמוד עם נושאי
כליו ,ראשונים ואחרונים ,התחיל לעסוק
בלימוד הקבלה ושמו נתפרסם כעילוי
וגאון .בי"ב מנחם אב תק"כ ( )1760נישא
לרבנית סטערנא והתגורר בוויטבסק סמוך
על שולחן חותנו .לאחר פסח שנת תקכ"ד
החליט בהסכמת אשתו לנסוע למקום
תורה ועבודת ה' והגיע למזריטש ללמוד
תורה אצל המגיד ממזריטש.
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היא כי על מי אוכל לעזוב את אנ”ש אחינו
בני ישראל "...בהמשך המכתב הוא מזכיר
את דברי המגיד על כך שהבעל–שם–טוב
לא עלה בידו לעלות לארץ הקודש" :יש
נשמות שצריכין דווקא ארץ ישראל ויש
נשמות שצריכין דווקא חוץ לארץ".
רבי מנחם מענדל מוויטבסק כבר יצא
לדרכו ,בשעה שאדמו"ר הזקן החליט בכל
זאת להצטרף אליו .הוא לקח את תלמידיו
ונסע למוהילוב שם התעכבה שיירתו של
רבי מנחם מענדל ,והודיעו כי הוא מבקש
להצטרף עמו לנסיעה .רבי מענדל וגדולי
תלמידיו ,חבריו של הרש"ז ,שכנעו אותו
נמרצות שיישאר ברוסיה הלבנה וייטול על
עצמו את שרביט מנהיגות עדת החסידים.
לא קלה היתה החלטתו של אדמו”ר
הזקן .אף מורו ורבו ,המגיד ,התגלה אליו
בחלום והורה לו להישאר .שעות ארוכות
מדי יום ,במשך שבוע שלם ,הסתגר עם
רבי מנחם מענדל בחדרו .בתום אותו
שבוע גורלי החליט אדמו”ר הזקן להישאר
ברוסיה.
למרות החלטתו להישאר בגולה ,היה
קשור האדמו"ר הזקן בנימי נפשו לארץ
הקודש והוא עודד את חסידיו בחו"ל
באיגרותיו על מצוות הצדקה בכלל
ולחסידי ארץ ישראל בפרט .הוא חזר
והדגיש כי ..." :בפרט בצדקה וחסד של
אמת שעושין עם אה"ק תובב"א לקיים
מה שכתוב אמת מארץ תצמח על ידי
זריעת הצדקה בה" .באיגרת אחרת כתב:
"אשר יחסר לו ממנינו ח"י גדולים לקופת
ארץ ישראל שהיא הצדקה הגדולה
שבצדקות כי כל ארץ ישראל מזבח כפרה
כשם שאמרו רבותינו ז"ל וכפר אדמתו
עמו".
המשך אי"ה בשבוע הבא

לו המגיד את דברי הבעש"ט  -שהוא
'נשמה חדשה דאצילות בהתלבשות בגופו
בגילוי' ועבודתו היא לגלות ולבאר את
תורת הבעש"ט באהבת ה' ואהבת ישראל
ולגלות את דרך החסידות .בשנת תקל"ג
( )1773נפטר המגיד ,תלמידיו רצו לעסוק
בקבורתו אך אנשי החברה קדישא של
מזריטש סרבו בכל תוקף ואמרו שרק
הם יעסקו בקבורת המגיד הגדול לבסוף
התפשרו וקבעו שאנשי החברה קדישא
של מזריטש יעסקו בקבורה ואליהם
יצורפו תלמידי המגיד שהם בעצמם
חברי חברה קדישא בערי מגוריהם .אז
התברר למפרע שבעל התניא למרות גילו
הצעיר הוא חבר בחברה קדישא ובחלקו
נפלה הזכות לעסוק בקבורת רבו הגדול.
תלמידי המגיד התחילו להנהיג עדת
החסידים כל אחד בסביבתו .ברוסיה
הלבנה וליטא הנהיג הצדיק ר' מנחם מנדל
מויטבסק ,והרש"ז הצטרף אליו 3 .שנים
מאוחר יותר ,בשנת תקל"ז החליט רבי
מנחם מנדל מוויטבסק וקבוצה של שלש
מאות חסידים עמו לעלות לארץ ישראל.
זמן רב היה אדמו”ר הזקן נתון בהתלבטות
אם להצטרף אל רבי מענדל מויטבסק
בנסיעתו לארץ הקודש .בתחילה חשב
שלא לנסוע ,ואף נימק זאת במכתבו לרבי
ישראל מפולוצק..." :הסיבה העיקרית
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
תרומות ומעשרות באזורי הארץ השונים
שלא החזיקו בהם עולי בבל והוא נמנה על
אשקלון ופטרה מן המעשרות”.
בפרשנות דברי הרמב”ם חלוקות הדעות;
יש הסוברים שכוונתו לומר שאכן רק
הגידולים שגדלו בתחום עולי בבל חייבים
להפריש מהם תרו”מ ,ואילו הגידולים
שבתחום עולי מצרים פטורים למעשה
מהפרשת תרו”מ .אולם יש הסוברים
שלמרות שפקע חיוב תרומות ומעשרות
מכל ארץ–ישראל כשגלו לבבל ,כשלפי זה
כשעלו חלק קטן מעם ישראל בימי עזרא
היה עליהם להפריש תרו”מ רק מגידולי אותו
תחום מצומצם בארץ שהם קדשו (תחום
עולי בבל) ,ולא משאר אזורי הארץ (תחום
עולי מצרים) .אלא שמכל מקום ראו חכמים
צורך לתקן חיוב הפרשת תרומות ומעשרות
גם בתחום עולי מצרים ,מתוך דאגה לעניי
ישראל .סיבת הדבר היא ,שאם ינהגו
תרומות ומעשרות באותם מקומות בששת
השנים ,יחייב הדבר לנהוג שם גם את שאר
המצוות התלויות בארץ ,וכך יפקירו ישראל
הגרים באותם מקומות את פירותיהם
בשביעית ,ויוכלו עניי ישראל ליהנות מהפקר
פירות שביעית גם במקומות אלו ,ולא רק
בתחום המצומצם של עולי בבל .כשיוצאים
מכלל זה שני מקומות בתחום עולי מצרים
שאותם פטרו מתרומות ומעשרות והם
בית–שאן ואשקלון# .

בפעם הקודמת עסקנו בהבדל בין מעלת
הארץ וקדושתה הקיימת באופן סגולי בכל
גבולות ארץ ישראל הרחבים שהובטחו
לאברהם אבינו ,לבין חיוב המצוות
התלויות בה החל רק עם כיבוש הארץ,
וממילא הוא חל רק בשטחים שנכבשו
על ידי ישראל בתקופת יהושע ובית דינו.
אלא שגם בתוך תחום זה קיימת חלוקה
נוספת ,המבוססת על ההבחנה בין שטחי
הארץ שנתקדשו בימי יהושע ב”קדושה
ראשונה” לבין שטחי הארץ המצומצמים
יותר שנתקדשו בימי עזרא ב”קדושה
שנייה” .חלוקה זו מוגדרת גם לעתים לפי
תחומי הכיבוש :דהיינו תחום ”עולי מצרים”
ותחום ”עולי בבל” .בנוגע להבחנה זו כתב
הרמב”ם (הל’ תרומות פ”א ה”ה):
”כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש
קדושה ראשונה כיון שגלו בטלו קדושתן.
שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני
הכיבוש בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה
לעתיד לבוא .כיון שעלו בני הגולה והחזיקו
במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה
העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא.
והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם
עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל
כשהיו ולא פטרום מן התרומה והמעשרות
כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית .ורבנו
הקדוש התיר בית שאן מאותם המקומות
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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 :האתר הארכיאולוגי בהר גריזים
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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