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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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כניסת השבת:
י-ם 18:54
ת"א 19:09
חיפה 19:02
חברון 19:08
שכם 18:59
ב"ש 19:10

צאתו:
20:10
20:12
20:14
20:10
20:10
20:10

ל"ג בעומר במעלה רחבעם  -גוש עציון

על פרשת השבוע בהר-בחוקותי
הרב דוד בן ניסן  -ראש מחלקת הדרכה ומניעה בארגון 'פעמונים'

"ו

ְו ֶה ֱח ַז ְק ָּת ּבוֹ

כִ י־יָ מו ְּך ָא ִח ָ
יך ,ו ָּמ ָטה יָ דוֹ ִע ָּמ ְך
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָּת בּ וֹ " (ויקרא כה ,לה) .על
פסוק זה אומר הגר"מ רודמן
זצ"ל בספרו 'זכרון מאיר'" ,לא נאמר כאן וכי
ימוך 'רעך' – אלא 'אחיך' כדי ללמד על דרגת
הדאגה לזולת הנדרשת מן האדם .התורה
מצווה אותנו להתייחס אל כל אחד כאילו
אחינו הוא .ומכיוון שכך היא גם אומרת
"וְ ֶה ֱחזַ ְק ָּת בּ וֹ " ,כלומר תמוך בו טרם נפילה.
עדיפה החשת עזרה לאדם שעדיין לא נפל
על פני הצלת מי שכבר נפל .ממשיך הרב
רודמן ומסביר :בהנהגה של "וְ ֶה ֱחזַ ְק ָּת בּ וֹ " בא
לידי ביטוי טוב ליבו של האדם ,במידה רבה
יותר מאשר בעזרה למי שכבר נפל .עזרה
לנופל פעמים נובעת מאהבה עצמית ,שאינו
יכול לראות אדם נופל ושוכב ,מה שאין כן
מי שבא למנוע נפילתו של השני ,הוא בודאי
עושה זאת מתוך מניעים טהורים של חסד
ורחמים ,לפי שקודם הנפילה אין עדיין סיבה
להתעוררות הרחמים הטבעיים.
"א ׁ ְש ֵרי ַמשְׂ ִּכיל ֶאל־
על הפסוק בתהילים ַ
דָּ ל" (מא ,ב) אומרת הגמרא "הווי מסתכל בו
היאך לזכות עמו" (ירושלמי פאה פ"ח ה"ח) .אם
כן ,חובה עלינו ללמוד מה הדרך הטובה ביותר
לעזור למתקשים מבחינה כלכלית.
הגמרא במסכת סוכה (מ"ט ):אומרת "ואמר
רבי אלעזר ,אין צדקה משתלמת אלא לפי
חסד שבה שנאמר 'זרעו לכם צדקה וקצרו
לפי חסד' (הושע י')" .מסביר רש"י על אתר:
"...שנותן לבו בדעתו לטובתו של עני"
וממשיך רש"י ומסביר "הצדקה היא הזריעה,
שזורע כדי לקצור לקבל שכר וקצרו לפי חסד,
יבקשו שכר לפי החסד שבה".

העולה מכל הנאמר לעיל שיש חשיבות
עליונה בבחירת הדרך בה נעשית צדקה עם
העניים ,כדי שנעשה את הטוב ביותר עבורם.
גישה זו יכולה לתת לנו הסבר למקורם של
דברי הרמב"ם המפורסמים בהלכות מתנות
עניים פרק י' ה"ז "שמונה מעלות יש בצדקה
זו למעלה מזו ,מעלה גדולה שאין למעלה
ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ,ונותן לו
מתנה או הלוואה או עושה איתו שותפות
או ממציא לו מלאכה כדי לחזק ידו עד שלא
יצטרך לבריות לשאול ,ועל זה נאמר והחזקת
בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא
ייפול ויצטרך" .מלמדנו הרדב"ז שהמקור
לדברי הרמב"ם הם בדברי התורה בפרשתנו
"כי ימוך אחיך ומטה ידו עמך" – "אל תניחנו
שיורד ,הא למה זה דומה למשוי על גבי
החמור עודנו במקומו אחד תופס בו ומעמידו
נפל בארץ חמישה אין מעמידין אותו" .אם כן
ברור לנו שגם הרמב"ם ישב וחשב מה תהא
הדרך הטובה ביותר לעזור לאדם על מנת
שיוכל לשקם עצמו ולהמשיך חייו באיזון
כלכלי מתוך כבוד וחשיבות עצמית ,ולכן כתב
שזו הדרך בה תקוים מצוות הצדקה בצורה
המרבית.
בחברה בת זמננו בה רוב "הנופלים" מבחינה
כלכלית ,מגיעים לכך עקב ניהול כלכלי
לקוי של משק ביתם ,אין ספק שאם נתבונן
(כנדרש ע"פ דברי חז"ל המובאים בדברינו)
נגיע למסקנה שהדרך הנכונה להוציאם אחת
ולתמיד ממעגל העוני ,היא להדריכם בדרכים
מגוונות ומתאימות להגיע לאיזון כלכלי
ולהוציאם לדרך חדשה בה  -בכוחותיהם,
המשך בעמ' 7

חדשות ישע
ה"גירוש השקט" מיהודה ושומרון
רבות מקרב הדור הצעיר מתגוררות במגורים
זמניים – בקראוונים ,קראווילות ,מגורונים
ובאשקוביות .מהנתונים עולה עוד שוועדות
הקליטה ביישובים דוחות מדי יום עשרות פניות
של ישראלים הרוצים לבוא ולהתגורר ביש"ע –
בשל טבעת החנק וגזירות ההקפאה סביב יישובי
יש"ע .הביקוש האדיר לעומת ההיצע הדל גרם
לתופעה נוספת של נסיקת מחירי הדיור ביש"ע.
דמי שכירות של יחידות דיור ברבים מיישובי
יש"ע מגיעים לא פעם לאלה של דירה בשכונות
המבוקשות בירושלים .תופעה זו אף היא מקשה
מאוד על זוגות צעירים שזה עתה החלו את חייהם
המשותפים.
משמעות הדבר היא "גירוש שקט" של מאות
רבות של ישראלים תושבי היישובים ביש"ע,
ומניעתם של עוד אלפי ישראלים לבוא ולהתגורר
ביישובים בחבלי ארץ אלו – זאת ללא כל החלטה
מדינית בממשלה או בכנסת ,ובניגוד מוחלט
להכרעת הבוחר בבחירות האחרונות.
במסיבת העתונאים קראו מנהיגי ההתיישבות
לממשלת ישראל ולעומד בראשה להסיר לאלתר
את גזירות ההקפאה והחנק מעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון – כפי שהתחייבו ערב הבחירות# .

נתונים קשים כתוצאה ממדיניות הקפאת
הבנייה סביב יהודה ושומרון נחשפו השבוע
במסיבת עיתונאים שקיימה מועצת יש"ע.
מהנתונים שנאספו מהמועצות הדתיות ביהודה
ושומרון עולה כי בשנה האחרונה ,2008 ,נרשמו
לנישואין למעלה מ־ 2100זוגות צעירים חדשים
אשר ביקשו להקים את ביתם במקום בו נולדו
וגדלו .לעומת נתון זה כמות יחידות הדיור הפנויות
היום ברחבי יו"ש – דירות ,בתים וקראוונים,
עומדת על כ־ 300-400בלבד.
מדיניות ההקפאה שהחלה מזה כשלוש שנים
מונעת אישורי בנייה חדשה בכל מרחבי יהודה
ושומרון גם מערבית לגדר ההפרדה ובגושי
ההתיישבות .לצערנו יותר מ־ 1600זוגות
צעירים ,בני הדור השני למפעל ההתיישבות,
שנולדו וגדלו ביישובי יהודה ושומרון ,נאלצים
למצוא פתרונות דיור חלופיים מחוץ ליש"ע .על
כל דירה פנויה ביש"ע מתמודדות כיום משפחות
רבות .זוגות רבים הרוצים לגור ביישוב שבו גדלו,
בסמוך להוריהם ,כבנים ממשיכים – כפי שנעשה
במושבים ובקיבוצים בכל רחבי הארץ – לא
יכולים לעשות זאת .ההיצע הנמוך גורם לכך שגם
ביישובים המבוססים והוותיקים ביותר ,משפחות
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מירוץ טלמונים
"מירוץ טלמונים" ייערך בגוש
טלמונים ביום שישי הקרוב ,כ"ח
אייר ( ,)22.5יום ירושלים ,בשעה
 9:30בדיוק.
מדובר באירוע זיכרון במתכונת
קצת שונה :מירוץ תחרותי שיכלול
מסלולי ריצה בין היישובים בגוש,
לזכרו של תושב טלמון רועי
ארבל הי"ד אשר נרצח לפני כ־5
שנים בדרך לביתו והותיר אחריו
אישה וחמישה ילדים .המירוץ
שמתקיים זו השנה השלישית,
בשיתוף המועצה האזורית מטה
בנימין ,מתנ"ס בנימין והיישוב
טלמון ,וחברת הספורט NEW
 , BALANCEנהפך כבר למסורת
שנתית .המסלול :מטלמון לנריה
ולזית רענן ,ומשם בחזרה לטלמון
בשלושה מקצים 10 :ק"מ5 ,
ק"מ ,ו 2-ק"מ .מקצה לנשים
יוזנק בשעה # .8:45
לפרטים ,050-6298866 :מיכאל
או www.shvoong.co.il

קטע נוסף של "שביל ישראל
הישיר" נחנך בל"ג בעומר
אחד מקטעי הטיול המרהיבים ב"שביל ישראל
הישיר" נחנך ביום שלישי האחרון ,ל"ג בעומר ,בטיול רב
משתתפים .קטע המסלול ,הקרוי "ההר והמדבר" ,מתחיל
מגבעות עולם ומסתיים בקרן הסרטבה .חולש על אזור
הררי שופע פריחה המתחלף לאזור מדברי המשקיף אל
נחל תרצה ,הרי הגלעד ובקעת הירדן.
במהלך המסלול צפויות למטייל הפתעות למכביר;
בית הכנסת העתיק של היישוב המקראי ינוח ,עצי
אלה וחרובים בני אלפי שנים ,תצפיות עוצרות נשימה
ושלושת המעיינות; מעיין הלימונים ,מעיין המדרגות
והמעיין הנחבא .סיום המסלול בקרן הסרטבה צוין
בהדלקת משואה על ראש ההר" .שביל ישראל הישיר"
הוא שביל טיול העובר מצפון לדרום באופן ישיר דרך
הבקעה ,השומרון ,מדבר יהודה וירושלים .פרויקט
שנוסד ע"י אסף קידרון מחוות גבעות עולם ,שותפים לו
מועצת יש"ע ,רשויות ביש"ע וגופים נוספים ומתקיים
בתיאום עם צה"ל ,צפוי להסתיים עד ליום העצמאות
התשע"א# .
לפרטים :אסף kidronart@gmail.com

בוגר צבא ,ישיבה ומכינה יקר,
שלום לך!
הנך מוזמן להצטרף
לחבורת צעירים שתלמד

הלימודים יתקיימו
במכללת צמח שעל חוף הכנרת.
המגורים בפנימיה של
הישיבה התיכונית בחיספין.
ליווי תורני וחינוכי ע"י הצוות
של הישיבה בראשות הרב אגוזי

לתואר מהנדס
בתחום
הנדסת מערכות מידע,
חשמל ואלקטרוניקה

 הלימוד מוכר כנקודות זכות לתואר ראשון

 מילגת לימודים בסך  36,000ש"ח

ולתואר ראשון
בתחומים נוספים

1-800-20-90-20
זיו אופיר 050-5656291
בצלאל זיני 050-6619056

www.kinneret.ac.il

הישיבה
התיכונית

חיספין

3

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

 מגורים  הסעדה חלקית
 הסעות מחיספין לצמח וחזרה
 כתמורה יעבדו הלומדים בפנימיה
של הישיבה התיכונית
בהיקף של 6שעות שבועיות
בקידום תלמידים בתחומים שונים
 יוענקו מלגות גם ללימודי ארץ ישראל
עפ"י הקריטרונים של המכללה

יש"עמדה

היום ממשלת ישראל החדשה לא עשתה
שום דבר כדי לשנות את המצב.
אני קובע באופן חד משמעי ,שבשנה
הזו התבצע "גירוש שקט" של מאות
רבות ואולי אף יותר מזה ,של זוגות
מיהודה ושומרון .גירוש שקט של
צעירים שנולדו וגדלו ביו"ש ורוצים
לבנות את ביתם ליד בית הוריהם ,ליד
המקום בו גדלו ,בתבנית נוף מולדתם,
בלב ארצם ,ובגלל מדיניות הקפאת
הבניה שקיימת כבר מספר שנים,
הם לא יכולים לעשות זאת ובעצם
מגורשים מביתם.
הנתונים מדהימים .כשאנחנו אספנו
אותם אפילו אנחנו הופעתנו במידה
מסוימת .בדקנו ומצאנו שבעוד ביו"ש
נרשמים לנישואים מדי שנה כ–2100
זוגות ומעלה ,זוגות שלפחות אחד
מבני הזוג גר ביהודה ושומרון ,הרי
שבפועל בקיץ הזה יעמדו לרשותם לא
יותר מ– 400-300יחידות דיור פנויות.
למעשה ,מכל חמשה זוגות שגדלו
ביו"ש ונישאים ורוצים להקים את
ביתם במקום בו גדלו  -ארבעה מהם
מגורשים על–ידי מדיניות הממשלה
של גזרות הקפאת הבנייה .זה מצב
בלתי נסבל .מצב שאפילו נשיא המדינה
שמעון פרס המשיל אותו לאיסור להוליד
ילדים.
יש לזה השלכות על הזוג  -הם
משלמים מחירים גבוהים על יחידות
דיור קטנות ,ולא תמיד הם יכולים לעמוד
בכך .בייחוד כאשר הוא עדיין בצבא ,והיא
בשירות לאומי .המדיניות מביאה לכך
שמרבית הזוגות שנישאים לא יכולים
להקים את ביתם ביו"ש .הגירוש השקט
של הזוגות הצעירים מיהודה ושומרון
החל ,מבלי שהתקבלה לכך שום
החלטה לא בממשלה ,לא בכנסת ולא
בדיון ציבורי משמעותי .זה דבר שחייב
לבוא על תיקונו .זה דבר שהובטח על–
ידי מרבית המפלגות שמרכיבות את
הקואליציה הנוכחית.
לצערנו עדיין לא חל שינוי במדיניות
הממשלה  -ההקפאה וטבעות החנק
שממשלת אולמרט שמה על ההתיישבות
ביו"ש לא שונתה .גם לא קם המנגנון
שישנה את המציאות זו המציאות בשטח
בניגוד לבדותות ולשדות המוקשים
שמנסים לזרוע בדרכו של ראש הממשלה
לקראת ביקורו בוושינגטון".
פנחס ולרשטיין ,מנכ"ל מועצת יש"ע:
"כנראה שהמספרים בפועל של
הזוגות הצעירים הם אפילו גבוהים יותר.
יש היום כמה עשרות יחידות דיור פנויות
בלבד ביש"ע .כשהכל אסור  -הכל
מותר .הווי אומר ,המצב הזה ישתנה
עד סוף הקיץ .הקריאה מפה היא לא
רק לראשי המועצות ,אלא גם להנהגת
היישובים לעשות כל שלאל ידם כדי
שנהיה מסוגלים לקלוט מאסות של
צעירים מהיישובים  -וזה לא כולל
קליטה מבחוץ .זו האמת במערומיה.
מה שאנחנו אומרים לדרג המדיני
כשיש הקפאה מוחלטת ,אנחנו נמשיך
לבנות! בין אם זה קראוונים או בדרכים
אחרות .לצערנו זה לא יהווה פיתרון
לטווח המידי .לקיץ הקרוב נצטרך לבנות
בנייה מהירה שתאפשר רק לחלק קטן
מהזוגות להיקלט ביהודה ושומרון"# .

כשהכל אסור,
הכל מותר!

לקראת נסיעתו של ראש הממשלה
בנימין נתניהו לוושינגטון בימים
הקרובים ופגישתו עם הממשל
האמריקני ועם ברק אובאמה,
כינסה השבוע מועצת יש"ע מסיבת
עיתונאים ובו חשפה נתונים קשים
על משמעות הקפאת הבנייה
ביהודה ושומרון ,בניגוד להצהרות
ארגוני השמאל הקיצוניים ולמכבש
הלחצים האדיר המופעל על
הממשלה החדשה בישראל בנושא
ההתיישבות ביש"ע.
בחרנו השבוע להביא מתוך דברים
שנאמרו במסיבת העיתונאים:
ראש מועצת יש"ע ,דני דיין:
"ראש הממשלה נוסע בשבוע הבא
לוושינגטון לפגישה עם הנשיא אובאמה,
פגישה שנבנתה מסביבה תכונה רבה.
וללא שום ספק זה לא סתם תכונה
אקראית ,אלא לפי מיטב הבנתנו יש כאן
מהלך מתוכנן ומתוזמר על-ידי גורמים
מבית ומחוץ שמנסים להביא את ראש
הממשלה נתניהו לשוקת המורעלת
של המדינה הפלשתינאית בניגוד גמור
להכרעת הבוחר הישראלי רק לפני
חודשים ספורים.
המהלך הזה נעשה בשיטת הטוב
הרע והמכוער :הטוב  -דיבורים על
כניסה להיסטוריה ורמיזות על פרס
נובל הממתין באופק ,ופיתויים כאלו
ואחרים .הרע  -איומים והדלפות מצד
גורמים בממשל האמריקאי ,ויצירת קשר
בין יצהר לאיראן ,המתעלם מהעובדה
שמניעת התגרענותה של איראן זה
אינטרס אמריקאי עליון .ויש גם את
המכוער  -מסע של גורמים ישראלים
שמשמשים כ"להקת מעודדות" של
הממשל האמריקאי שמטרתם ללחוץ
ולכפוף את ישראל ולהפר את עצמאות
מדינת ישראל והכרעת הבוחר .המאמץ
הזה נעשה גם על ידי סילוף העובדות,
על ידי כך שמרפדים את דרכו של נתניהו
לוושינגטון בשדה מוקשים של עובדות
מסולפות  -בעיקר על נתונים של
בניה ביישובי יו"ש שמנוגדים לחלוטין
למציאות בשטח .אנחנו אזרחי ישראל.
לא בחרנו את ברק אובאמה ואת ג'ו ביידן,
ולא את טוני בלייר ,אבל הלכנו לקלפי
ובחרנו ממשלה שהבטיחה לנו דברים .אין
ספק שהציבור הישראלי הכריע הכרעה
אידיאולוגית ,ערכית ,הכרעה ברורה
שאומרת לא לשתי מדינות ,אבל אומרת
גם יותר מזה ,והדברים מתועדים בדבריו
של ראש הממשלה לפני הבחירות:
הכרעה על כך שהקפאת הבנייה ביהודה
ושומרון  -באה עליה הקץ .לצערי עד
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סיפורו של מקום "לכבוד התנא האלוקי

"ל

כבוד התנא האלוקי ר' שמעון
בר יוחאי ,ואמרתם כה לחי ר'
שמעון בר יוחאי"...
במהלך יום ל"ג בעומר פקדו אלפים
ורבבות את ציונו של כותב ספר הזוהר
ומגלה תורת הסוד  -רשב"י .מי שתיקן
את נושא פקידת קברו של רשב"י היה
האר"י הקדוש במאה ה– 16ובעקבותיו כל
שאר המקובלים.
וכבר כתבו ראשונים ואחרונים שבזכותו
של רשב"י יופיע המשיח וכתב המקובל
רבי יצחק אליפה" :לעשות הילולא
ושמחה ביום ל"ג בעומר יותר משאר כל
הצדיקים כי מכל הצדיקים לא היה אחד
שהבטיח לכלל ישראל להצילם מיום
הדין ולפוטרם מן הדין… הואיל ובאותו
יום הוא מליץ על כלל ישראל וממתיק
הדינים מעליהם… לזה ביום פטירתו
עושים כמה סעודות ושמחות של מצוה".
ביום זה מפסיקים מנהגי האבלות של ימי
הספירה עקב מותם של  24,000תלמידי
ר' עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.
החוקרים מתלבטים מהו גרעינו
ההיסטורי של החג .לפי אחת המסורות
ביום זה התחיל לרדת המן במדבר ולבני
ישראל היה מה לאכול .לפי מסורת
נוספת ,בל"ג בעומר חל מפנה לטובת
צבאו של בר כוכבא במרד מול הרומאים
והושאו משואות לבשר את הניצחון.
אך על כולם מקובל שביום הזה בר
כוכבא נחל את אחד מניצחונותיו הגדולים

נגד הגנרל הרומאי טיטוס שמונה על ידי
הקיסר הרומי .טיטוס הטיל משטר של
אימים על היהודים ,דיכא את הנטייה
לעצמאות ,הטיל מסים כבדים על
היהודים ואסר עליהם ללמוד תורה .רבי
עקיבא ,עודד את תלמידיו להתגייס
לשורותיו של צבא בר כוכבא ואמר על בר
כוכבא 'דא הוא מלכא משיחא'  -זה הוא
מלך המשיח.
צבאו של בר כוכבא הצליח להדוף את
הרומאים במשך שלוש שנים ,עד שהחליט
הקיסר אדריאנוס לשלוח לארץ ישראל
את אחד הגנרלים החזק והאכזרי ביותר,
יוליוס סברוס .סברוס הגיע לארץ ישראל
עם כוחות גדולים והרס עד יסוד את כל
מעוזיו של בר כוכבא .ומאז את ל"ג בעומר
חוגגים אנו כזכר למאבק על עצמאותם
בארץ הקודש.
נס נוסף אשר אירע בימים אלו בהרי
הגליל העליון קשור לימי מלחמת
העצמאות .בימים שלפני ההכרזה על
הקמת המדינה מצבם של יהודי צפת היה
בכי רע .מספר היהודים בעיר היה כ–1,600

מבט להתיישבות
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

ל

בתחומי הקמפוס והן ביישובי האזור .המסגרת
לא רק מאפשרת לימודים אקדמיים ותורניים,
אלא מעניקה לסטודנטים פטור מקורסים
אקדמיים מסוימים על סמך הלימודים
התורניים .שילובים אלו מתאפשרים בכל
תחומי הלימוד במרכז האוניברסיטאי  -הן
במכינה הקדם–אקדמית ,הן במרכז לעיצוב
ולטכנולוגיה ,והן בכל אחת מ– 27המחלקות
האקדמיות לתואר ראשון או שני .מגוון
מחלקות הלימוד כולל תוכניות לימודים
בלעדיות למוסדנו דוגמת פיזיקה רפואית
והנדסת מכונות–מכטרוניקה ,לצד מחלקות
'קלאסיות' שלהן נבנו התמחויות ייחודיות
המותאמות לצורכי המשק של המאה
ה– ,21כמו הנדסת כימיה וחומרים ,ביולוגיה
מולקולרית וכימיה ביולוגית .ניתן אף ללמוד
במוסד לתואר שני בארבע מחלקות :מנהל
עסקים ( ,)MBAפסיכולוגיה שיקומית או
פסיכולוגיה תעסוקתית ,עבודה סוציאלית,
והנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

קראת שנת הלימודים האקדמית
הבאה עלינו לטובה ,ושחרור הבנים
והבנות משירות צבאי ולאומי,
מתעוררת אצל כולנו ההתלבטות האם
עדיף ללכת ללמוד מקצוע אקדמי ,או לצאת
ללימודים תורניים? אולי עדיף ללכת לשנת
ישיבה ולהתחזק ,ואחר כך ללכת ללימודים
גבוהים?
מתברר שאין צורך להתלבט ,מכיוון שהפתרון
נמצא במקום אחד :המרכז האוניברסיטאי
אריאל בשומרון .המרכז האוניברסיטאי ,כמוסד
יהודי–ציוני שאינו כלוא במגדל השן האקדמי,
והרואה עצמו תורם ונתרם לסביבתו ,הבין
כבר לפני שנים רבות שהעתיד הוא שילוב של
לימודים אקדמיים לצד לימודים תורניים לבנים
ולבנות .הלימודים מאפשרים לפתח עתיד
מקצועי וייעוד בחיים ,תרומה לחברה ,ומצד
שני  -לצד מקצוע החול לקבוע עיתים לתורה.
המרכז האוניברסיטאי אריאל הקים מגוון
שיתופי פעולה ללימודי ישיבה ומדרשה ,הן
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י ר' שמעון בר יוחאי"...

אלישע מלאכי

הוחלט להעביר את הצעת המפקד
הבריטי למוסדות המוסמכים.
יהודי צפת היו על סף שבירה והוחלט
לשלוח להם סיוע מהיר ,למרות שהייתה
נצורה מכל עבריה הגיעה בדרך לא דרך
מחלקת פלמ"ח בפיקודן של אלעד פלד.
בבוקר שבת ,לאחר מסע רגלי לילי .הם
הסתדרו בשני טורים וצעדו לתוך הרובע
היהודי תוך שירת המנון הפלמ"ח" ,מסביב
ייהום הסער" .השעה היתה בערך חמש
לפנות בוקר ,אבל מהבתים יצאו זקנים,
נשים וילדים ודמעות בעיניהם .תחושתם
של התושבים השתנתה באחת .ביום
שישי 16 ,באפריל  ,1948כשהצבא הבריטי
פינה את העיר ,שרר ייאוש בלב התושבים
שסברו כי היישוב המאורגן נטש אותם.
שירת "מסביב ייהום הסער" בבוקר
המחרת הפכה את הייאוש לתקווה
עצומה .רבה של צפת ,אברהם זיידה הלר,
אמר לאחר המלחמה ש"צפת ניצלה
בזכות המעשים ובזכות הנס .המעשים
 הלוא הם התפילות; הנס הוא הגעתהפלמ"ח# "...
לסיורים בבנימין ,שומרון ובקעת הירדן:
בית ספר שדה עפרה02-9975516 ,

נפש ,לעומת כ– 12אלף תושבים ערבים,
ועוד כ– 5,000ערבים שהתגוררו בכפרים
שהקיפו את צפת .כל אלה תוגברו על
ידי כוחות צבא ההצלה בפיקודו של
פאוזי אל–קאוקג'י וכוחות משלוח קטנים
מסוריה ,עיראק ועבר הירדן .הערבים
ראו בכיבוש צפת ,בירת הגליל העליון
היהודי ,יעד אסטרטגי .לכולם היה ברור
שברגע שהבריטים יעזבו את המצודה
של העיר ,הכוחות הערביים יפשטו על
היישוב היהודי ,שרובו חרדי ואינו מאומן
למלחמה ,כדי להשמידו.
בתחילת חודש ניסן תש"ח התכנסה
ישיבה מצומצמת של ועד הקהילה.
בישיבה הועלתה לדיון הצעתו של מפקד
הצבא הבריטי בצפון ,לפנות מהעיר את
הילדים והנשים.
היו שסברו כי יש לקבל את הצעת
הצבא ,בתנאי שידאג להעברת המפונים
לטבריה ,חיפה ,תל אביב וכו' .אבל יהודה
גרוס ,מזכיר מועצת פועלי צפת ,וישעיהו
עשני ,מזכיר ועד הקהילה ,דרשו נמרצות
לא להיכנס לדיון עם הצבא הבריטי.

שגיאות מי יבין .בשמו של כותב המאמר
"אתרוגים מתנחלים באום אל פאחם" שפורסם
בשבוע שעבר (גיליון  )145נפלה טעות .המאמר
נכתב בידי שגב רמון ולא כפי שנכתב .אנו
מתנצלים על התקלה.

שיתופי הפעולה מתקיימים עם המוסדות הבאים:
בנים
בנות
" #שילובים"  -ישיבת הר ברכה.
 #מדרשת "אלומה"  -אלון מורה.
ראש המדרשה :הרב אליקים לבנון.
ראש הישיבה והתוכנית :הרב אליעזר מלמד.
תכנית זו נועדה למלא את הצורך של בוגרות
תוכנית רב–שנתית זו ייחודית לבוגרי צבא
מערך הלימודים הדתי בתיכונים ובאולפנות
המעוניינים לשלב לימודי תואר אקדמי עם
לתרום לעצמן ולמעגלים רחבים יותר בדרכן
לימודים תורניים .מטרותיה :תמיכה ועידוד של
המיוחדת המכוונת לחינוך ,לחיים ,למשפחה
תלמידי ישיבה ואברכים לרכוש תואר אקדמי
ולתרומה לכלל .הלימודים .במדרשה נוגעים
מוכר ולהשתלב במעגל העבודה .התוכנית
במקצועות היהדות השונים ובהם :לימודי
פתוחה גם לבוגרי צבא ללא עבר תורני.
תנ"ך מעמיקים ,לימודי אמונה ,חסידות,
" #עוז רועי" -
משפחה ואמונת ישראל .תכנית הלימודים
בית מדרש לסטודנטים.
מעניינת ועדכנית ברוח תורת הרב קוק זצ"ל.
ע"ש סרן רועי קליין
 #מדרשת "שילת"  -קרני שומרון.
בראשות הרב ציון טוויל ,ראש ישיבת נצר מטעי.
ראש התוכנית :הרב שי גרין.
בית המדרש פועל בבית הכנסת של המרכז
המדרשה מציעה מסלול ייחודי באווירה
האוניברסיטאי ,ומציע סדרים של לימוד
תורנית ללימודים לתואר ראשון ,לצד
עצמי מונחה לצד שיעורים משובחים
לימודים מעמיקים בכל מקצועות היהדות:
בגמרא ,הלכה ואמונה מפי רבני הישיבה
הלכה ,אמונה ,תנ"ך ,מדרש ,מוסר וחסידות.
ועוד .במסגרת התכנית נערכות שבתות
התכנית המשולבת פותחת בפני הלומדת
משותפות ומתקיימים ימי עיון ואירועים
חלון אפשרויות נדיר של קבלת כלים
לקראת חגים ,סיורים משותפים ,לימוד עם
רוחניים–תורניים לעיצוב האישיות ,יחד עם
ארוחת בוקר" ,משמר" שבועי ועוד.
לימודים אקדמיים במגוון תחומי לימוד.
 #תכנית "יחדיו" -
 #מדרשת "נצר אריאל"  -אריאל.
מדרשה לבנים לשילוב תורה ומדע.
ראש בית המדרש :הרב ציון טוויל ,ראש ישיבת
ראש המדרשה :הרב יזהר אשור.
"נצר מטעי" .מנהל התכנית :יצחק ואזנה.
מטרת התכנית היא לחזק את הקשר בין
המדרשה מעניקה קורסים לבנות בנושאי
בית המדרש לאקדמיה ,תוך שימת דגש רב
תורה ואמונה .התוכנית כוללת מפגשים
על ערכה ותרומתה של התורה לכל תחומי
תקופתיים של העשרה וחוויה חברתית–רוחנית
החיים כתורת חיים ,ועל הרחבת הבסיס הרוחני
מלכדת סביב חגים ,מועדים ושבתות בקהילת
של בניין המשפחה על כל רבדיה .הלימודים
נצרים ,סיורים וימי עיון .המדרשה נוסדה
מתקיימים במרכז האוניברסיטאי אריאל על–ידי
במסגרת אימוץ קהילת נצרים הפועלת
רבנים מישיבת "הר ברכה" ,ובמקביל הישיבה
באריאל ,על–ידי המרכז האוניברסיטאי# .
מארחת את הלומדים בתוכנית לשבתות עיון.

נשמח לעמוד לרשותכםwww.ariel.ac.il ,1-800-660-660 :
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי יחזקאל סג"ל לנדא
"הנודע ביהודה" חלק א'

ר

בי יחזקאל סג"ל לנדא הנודע גם
בכינויו 'הנודע ביהודה' על שם ספרו,
היה רבה של העיר פראג ומגדולי
פוסקי ההלכה במאה ה־.18
הרב לנדא נולד בי"ח בחשוון תע"ד ()1713
בעיר אפטא בפולין ,לאביו ר' יהודה ,נצר
למשפחה המיוחסת לרש"י .הוא למד בערים
אפטא וברודי ולצד לימודי החומש והתלמוד
למד גם קבלה .בגיל  18נשא לאישה את בתו
של ר' יעקבק'ה מדובנה .בשנים תצ"ד  -תק"ו
( )1746 – 1734היה דיין בעיר ברודי ,ובשנת
תק"ו התמנה לרב הקהילה ביאמפול .בשנת
תקט"ו ( )1755קיבל את הרבנות בקהילת
פראג ,וכיהן בתפקיד זה עד פטירתו.
עוד לפני שבא לפראג התפרסם כפוסק
בעל שיעור קומה והחל לכתוב תשובות
בהלכה .בזמן המחלוקת הגדולה בין ר' יעקב
עמדין ור' יהונתן אייבשיץ ,שבה הואשם ר'
אייבשיץ בשבתאות בגלל הקמעות שכתב,
שלח 'הנודע ביהודה' איגרת (שנתפרסמה
בכל אירופה) לגנוז את הקמעות של ר'
יהונתן אייבשיץ ,על אף שהם "קודש
קדשים" ,כיון שמאמיני השבתאות עשו בהם
שימוש לרעה .בהתערבותו זו למען ר' יהונתן
אייבשיץ הרגיע את המחלוקת והביא לשלום
בין הצדדים .על יחסו לקמעות באופן כללי
ניתן ללמוד ממקרה שבו הובאה לפניו אישה
שנכנסה בה רוח שטות ,וטענה כי חייבת
היא קמע מר' יחזקאל ,ואם לאו תמות .כיוון
שלא הייתה דרכו של ר' יחזקאל בקמעות,
מה עשה? לקח קלף חלק ,גלגלו ואמר כי
עליה לקשור אותו על צווארה במשך חודש,
ולאחר מכן תבדוק את הקלף – אם נמחק
הכתב ,סימן הוא לה כי נרפאה .ואמנם כך
היה ,לאחר חודש פתחה את הקלף" ,הכתב"
לא היה ואף "מחלתה" נעלמה עמו...

כרב העיר פראג הנהיג את הקהילה ביד
רמה ,התקין תקנות רבות ,וייסד ישיבה
שהעמידה תלמידים רבים .בין תלמידיו רבי
אברהם דנציג בעל ה"חיי אדם" ,רבי אלעזר
פלקלס בעל "תשובה מאהבה" ואחרים.
הוא החזיק בקשרים טובים עם השלטונות
וכשגזרו השלטונות גיוס חובה על היהודים
עודד את המתגייסים וחיזק את רוחם.
בשיטתו ההלכתית לא היסס להביע את
דעתו ,והעמיד כמה הקלות הלכתיות כנגד
דעת רבנים אחרים ,למשל בהיתר גילוח
בחול המועד בתנאים מסוימים ,ובהכשרת
משקה שנעשה עם קרום שלפוחית האוויר
של דג השטיר"ל האסור לאכילה .בפרשת
הגט מקליווא (המחלוקת עסקה בכשרות
הגט במקרה שבו חתן ,ששפיות דעתו הייתה
מוטלת בספק ,גירש את אשתו ,והצדדים דנו
בשאלה אם היה במצב נפשי שבו גירושיו
תקפים או לא) ,שהסעירה את העולם הרבני
ב־ ,1767היה ה'נודע ביהודה' בצד המכשירים
את הגט ,ובמעמדו כגדול הדור הביא לסיום
הפרשה .הנודע ביהודה עמד על דעתו גם
כנגד הרוחות החדשות שהחלו להלך בעולם
היהודי בתקופתו :תנועת החסידות ותנועת
ההשכלה .החסידות הייתה אז בתחילת דרכה
ועל רקע תנועת ה''שבתאות' היו חששותיו
גדולים אך ידוע הוא שראשי החסידות
העריכוהו ביותר .אחת מהתנגדויותיו
המפורסמות על מנהגי החסידות הייתה
אמירת 'לשם ייחוד' לפני קיום המצוות
מאחר ואינו שווה לכל נפש# .
המשך אי"ה בשבוע הבא

6

ְו ֶה ֱח ַז ְק ָּת ּבוֹ
המשך מעמוד השער

בישראל ממעגל העוני והקושי הכלכלי ,לדרך
חדשה "עד שלא יצטרך לבריות לשאול" .
פרשת בהר-בחוקותי נקבעה כ"שבת
פעמונים" ובמהלכה שליחי פעמונים יעברו
בבתי הכנסת ברחבי הארץ וידברו על חשיבות
הציווי 'והחזקת בו' שזו המעלה העליונה של
מצוות צדקה# .
מוקד פניות  -ארגון פעמונים02-9975577 :

ובאחריות שיגלו ,יידעו לצמוח.
ארגון פעמונים אשר חרט על דגלו הקניית
המודעות לניהול משק בית בצורה תקינה
לתודעת הכל ,אם בעזרת ליווי אישי למשפחה
הניתן ללא תשלום ואם בעזרת הרצאות
וסדנאות ,ובדרכים נוספות ,הינו הארגון
היחיד הפועל לפי אמות מידה מרביות אלו
כפי שקבע הרמב"ם ומוציא משפחות רבות
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
הגבול הדרומי של ארץ ישראל
הגבול הדרומי של נחלת שבט יהודה (יהושע
טו ,ב-ד) אשר חופף את הגבול הדרומי של
ארץ–ישראל .שם מצויין גם שנקודת הגבול
"מ ְק ֵצה יָ ם ַה ֶּמלַ ח
בדרום–מזרח מתחילה ִ
ִמן ַהלשון ַה ּפֹנֶ ה נֶ גְ ָ ּבה" ,וביאר רש"י (שם):
"מקצה ים המלח  -הוא מקצוע דרומית
מזרחית של א"י באלה מסעי" ,כשאת
הסבר הביטוי "לשון" ביאר המצודת דוד
(שם) שהכוונה ל"ראש הים המשוך כלשון".
אלא שלמרות המסורת שיש לנו בנוגע
למיקומו של ים המלח ,ולמרות הפירוט
המצויין בספר יהושע ,שהגבול מתחיל
בלשון ים המלח הפונה נגבה (דרומה); לא
ניתן לקבוע בוודאות היכן נמצאת היום
נקודה זו .זאת בשל העובדה שקו החוף
של ים המלח נסוג בעשרות ואולי אף
במאות מטרים מאז כיבוש הארץ על ידי
יהושע .לדבר זה יש משמעות רבה לשיטות
מסוימות; אך למעשה ההבדל בין השיטות
השונות בקביעת הגבול הדרום–מזרחי
של ארץ ישראל ,משמעותי הרבה יותר.
הסיבה לכך היא; ההבדל הרב בין השיטות
השונות בשאלת זיהוי שאר נקודות הגבול
המופיעות בתורה ובספר יהושע .כמו
כן בשל דיונים הלכתיים נוספים בנוגע
למעמד כיבוש הארץ בתקופות מסוימות;
ועל כך נעסוק בלנ"ד בפעמים הבאות# .

עד כה ראינו מספר שיטות במפרשים
הנוגעות לזיהויו של "נחל מצרים" כגבול
הדרום–מערבי של ארץ–ישראל .בפעמים
הקרובות נעסוק בלנ"ד בנקודת הגבול
הדרום–מזרחית של ארץ–ישראל ,ובכך
נוכל להגיע בסופו של דבר לתיאור כל
הגבול הדרומי של ארץ–ישראל  -עפ"י
השיטות השונות.
הגבול הדרום–מזרחי של ארץ–ישראל
הגבול הדרום–מזרחי של ארץ–ישראל
נמצא בתוך תחום מדינת ישראל עפ"י
כל השיטות; הן לשיטות המרחיבות והן
לשיטות המצמצמות .כפי שיתבאר.
הגבול הדרום מזרחי בגבולות הכיבוש
את פרשת גבולות הארץ של פרשת
מסעי ,פותחת התורה בתיאור מהלך
הגבול הדרומי של ארץ–ישראלִּ :
"...כי ַא ֶּתם

ָ ּב ִאים ֶאל ָה ָא ֶרץ ְּכנָ ַען ,זֹאת ָה ָא ֶרץ ֲא ׁ ֶשר ִּת ּפֹל
לָ כֶ ם ְ ּבנַ ֲחלָ ה ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען לִ גְ בֻ ל ֶֹת ָיה... .וְ ָהיָ ה לָ כֶ ם
ְ ּגבוּל נֶ גֶ ב ִמ ְק ֵצה יָ ם ַה ֶּמלַ ח ֵק ְד ָמה :וְ נָ ַסב לָ כֶ ם
ַה ְ ּגבוּל ִמ ֶ ּנגֶ ב לְ ַמ ֲעלֵ ה ַע ְק ַר ִ ּבים ...וְ ָהי ּו ּתוֹ ְצא ָֹתיו
ִמ ֶ ּנגֶ ב לְ ָק ֵד ׁש ַ ּב ְרנֵ ַע...ונָ ַסב ַה ְ ּגבוּל...נַ ְחלָ ה ִמ ְצ ָריִ ם
וְ ָהי ּו תוֹ ְצא ָֹתיו ַה ָ ּי ָּמה" (במדבר פרק לד ג-ה).
מיקום תחילת הגבול בים המלח
עפ"י פשט הפסוקים מתחיל הגבול
הדרומי של ארץ–ישראל ,מקצה ים המלח.
נקודת ציון מפורטת יותר מוזכרת בתיאור
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5/12/09
לאור:
 3:13:01 Pהמוציא

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

_shelanu.indd 1

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

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

8571

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

9

והנצח זו ירושלים .תכונת עמדתם של ישראל היא
מושלמת בהיותה ממולאה בעז מלכותם באופן הראוי
להם להתעלות כפי ערכם בתור עם גדול וקדוש ,עם
חכם ונבון ,כשהם לעצמם .המלוכה ,העז הלאומי ,מקושר
עם ירושלים ששם ישבו כסאות לבית דוד .החוסן הלאומי
הישראלי פגש בדרכו מכשולים רבים ועוד הוא
עלול לפגוש ,ואת כולם ינצח בעז ד' ויעמוד לנצח.
עין אי"ה ברכות ,פרק תשיעי ,שי"ד
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