סיפורו של מקום

"ו

ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח ...וַ ָ ּי ֻקמ ּו לִ ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה וַ ֲאנָ ׁ ִשים
אתיִ ם...
ִמ ְ ּבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל ֲח ִמ ּׁ ִשים ו ָּמ ָ
ל־א ֲהרֹן"
וַ ִ ּי ָ ּק ֲהל ּו ַעל־מ ׁ ֶֹשה וְ ַע ַ
(במדבר ט"ז ,א'–ג').
מחלוקת קורח ועדתו מובאת כדוגמה
למחלוקת שאינה לשם שמים ,אלא לשם
המחלוקת .המשנה בפרקי אבות אומרת
"כל מחלוקת שהיא לשם שמים ,סופה
להתקיים; ושאינה לשם שמים ,אין סופה
להתקיים .איזו היא מחלוקת שהיא לשם
שמים ,זו מחלוקת הלל ושמאי; ושאינה
לשם שמים ,זו מחלוקת קורח ועדתו".
כאשר המחלוקת היא במטרה להגיע אל
האמת ולברר את ההלכה ,זו מחלוקת
לשם שמים ,וסופה להתקיים .אך כאשר
הצדדים במחלוקת עוסקים בה מתוך
גאווה והתנצחות לשמה  -אין סופה
להתקיים .המפרשים תמהו מדוע נאמר
מחלוקת קרח ועדתו ,ולא הוזכר הצד
השני של המחלוקת  -משה ואהרון ,כשם
שהוזכרו לפני כן שני הצדדים למחלוקת
 מחלוקת הלל ושמאי? תוספות יום טובבשם מדרש שמואל אומר שבמחלוקת
הלל ושמאי היו שני הצדדים שווים,
מטרת שניהם היתה מכוונת כלפי
שמיא ,והגם שהתנצחו זה עם זה בהלכה
ובהשקפה "ואע"פ שמחלוקתם היתה
חריפה ,אלו אוסרין ואלו מתירין ,אלו
פוסלין ואלו מכשירין ,לא נמנעו בית
שמאי מלשאת נשים מבית הלל ,ולא
בית הלל מבית שמאי" ,ואילו במחלוקת
קורח ועדתו אין כאן שני צדדים שווים,
שהרי משה ואהרון כוונתם לשם שמים
הייתה ,ולא כך כוונתם של קרח ועדתו.
לעומת כוונתם של עדת קורח ,שלא
לשם שמים ,הם נענשו בידי שמים -
בצורה ניסית .קורח ובני משפחתו נבלעו
באדמה שפצתה את פיה ואילו עדתו
נשרפה באש שיצאה מן השמים" :וְ ֵא ׁש
אתיִ ם ִא ׁיש
יָ ְצ ָאה ֵמ ֵאת ה' וַ ּתֹאכַ ל ֵאת ַה ֲח ִמ ּׁ ִשים ו ָּמ ַ
יבי ַה ְ ּקט ֶֹרת" (במדבר ט"ז ,ל"ה).
ַמ ְק ִר ֵ
מעמד נוסף של אש מן השמים
בעיצומה של מחלוקת אנו מוצאים
בעימות בין אליהו הנביא ונביאי הבעל
בהר הכרמל בספר מלכים א' .ברקע של

בין שומרון להר הכר

ממלכה מפולגת לישראל וליהודה ,ללא
כל הכנה מוקדמת של הקורא ,פורץ
בסערה אליהו הנביא אל מהלך העניינים
"חי־ה' ֱאל ֵֹקי יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָע ַמ ְד ִּתי
וחורץ דבריוַ :
לְ ָפנָ יו ִאם־יִ ְהיֶ ה ַה ּׁ ָשנִ ים ָה ֵא ֶ ּלה ַטל ו ָּמ ָטר ִּכי ִאם־לְ ִפי
ְד ָב ִרי" (מלכים א' י"ז ,א)  -קשה לעכל נבואה
כה קשה :בצורת שנמשכת על פני מספר
שנים זו מכת מוות .מה פשר הדבר?
בין השורות נחשפת המציאות
ן־ע ְמ ִרי ָה ַרע ְ ּב ֵעינֵ י ה'
העגומה" :וַ ַ ּי ַעשׂ ַא ְח ָאב ֶ ּב ָ
ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר לְ ָפנָ יו"! (שם ,ט"ז ,ל') .מדוע הרשיע
כל כך אחאב? התשובה בפסוקים הבאים:
ת־א ְת ַ ּב ַעל ֶמלֶ ְך ִצידֹנִ ים,
ת־איזֶ ֶבל ַ ּב ֶ
"...וַ ִ ּי ַ ּקח ִא ּׁ ָשה ֶא ִ
ת־ה ַ ּב ַעל ...וַ ָ ּי ֶקם ִמזְ ֵ ּב ַח לַ ָ ּב ַעלּ ֵ ,בית
וַ ֵ ּילֶ ְך וַ ַ ּי ֲעבֹד ֶא ַ
ַה ַ ּב ַעלֲ ,א ׁ ֶשר ָ ּבנָ ה ְ ּב ׁש ְֹמרוֹ ן ...וַ ּיוֹ ֶסף ַא ְח ָאב לַ ֲעשׂ וֹ ת
לְ ַהכְ ִעיס ֶאת־ה' ִמכּ ֹל ַמלְ כֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו לְ ָפנָ יו".
שלוש שנים לאחר נבואתו הראשונה של
אליהו ,כשהרעב חזק בשומרון בירת
ממלכת ישראל ,מגלים לנו הכתובים כי
איזבל הכריתה את נביאי ה' ,ורק עובדיה
הנביא הצליח להינצל מידה האכזרית.
במקום נביאי ה' הביאה המלכה אל
שולחנה מאות נביאי בעל ונביאי אשרה
(פרק יח' פס' יט).
אם כן ,מתברר ,כי המלך ששידרג
את עבודת הבעלים ,עשה זאת כחלק
מהתרבות שהכניסה אשתו המלכה
לארץ .עבודה זרה לא הייתה דבר חדש
לעם עבדי ה' ,אך כאן נעשה ניסיון
למחוק את עבודת ה' ולהכניס במקומה
את פולחני האלילות ,דבר שלא יעלה
על דעתו של העם שהביא לעולם את
האמונה באל אחד .אך כיצד מגיע אליהו
לכרמל? והלא שומרון ומלכה יושבים
בלב ארץ שומרון? הפיתרון  -אי"ה
בשבוע הבא# .

ַו ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ּ ִפ ָיה
אפוא ,חשיבות לעבודה ההדרגתית העולה במסילה
בית א-ל ,אין צורך בהכנה ראויה לקראת הקודש.
בחטאו של קין ,התכחשה האדמה למהותה,
שיתפה פעולה עם החטא הנורא בכך שפצתה
את פיה לקבל את דמו של הבל .ומאז לא פתחה
יותר את פיה לזמר לבוראה ,כל זאת עד שנקרתה
בדרכה ההזדמנות לתקן ,וזאת על ידי בליעתם
של קורח ועדתו .האדמה שבה ומלמדת את יסוד
הצמיחה וההדרגה ,ובולעת היא אל קירבה את מי
שאינו מתנהל לפי יסוד זה.
על פי זה מבואר גם מדוע הבחירה באהרן
מופיעה דווקא על ידי המטה" :וַ ּי ֵֹצא ֶפ ַרח וַ ָ ּי ֵצץ
ִציץ וַ ִ ּיגְ מֹל ׁ ְש ֵק ִדים".
פריחת המטה ,שלב אחרי שלב ,מסמלת את
אותה הדרגתיות ,ללמדנו כי רק מי שהכין ותיקן
עצמו תוך כדי עלייה עקבית במסילה ,הוא זה
שיוכל להיכנס פנימה אל קודש הקודשים# .

המשך מעמוד השער

מפני הרשעה שהייתה אחוזה בו .אותו הרצח
שיצא אל הפועל אח"כ ,היה גנוז וספון בכוח,
גם בעת הבאת הקרבן מפרי האדמה" .מבחינה
מוסרית היה קין שרוי בתחתית המדרגה ,וממנה
רצה לקפוץ בבת אחת ולהגיע לפסגת הקדושה
ע"י הבאת קורבן לה'.
"הקינות עשתה באדם את מעשה המפעל
הקרחי בישראל .הקריאה של כל העדה כולם
קדושים ובתוכם ה' ,הייתה קריאה לועגת לכל
תוכן הקודש ולכל הרוממות וההכנה התוכית
הדרושה להיעשות עד שיהא הקודש מבוסס
בחיים באמת ,שיהיה מובטח מכל פגם וסיאוב"
(אורות ,שם).
קורח גרס כי כולם קדושים באותה מידה ,אין
הבדלי מעמדות .גם מי שלא תיקן את אורחותיו
המוסריים ,שווה במדרגתו למשה ואהרון .אין,
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'כרמל חלק א

בית ספר שדה כפר עציון
אריק הר זהב

לפרטים על פעילויות הקיץ
:של בית ספר שדה כפר עציון ובהם
 קייטנות אטרקטיביות,מסעות נודדים
- ומחנות נופש למבוגרים ולילדים
02-9935133 :בית ספר שדה כפר–עציון
www.k-etzion.co.il :או באתר
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נדע ,שיש לנו בכל מחנה
הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל
מהאור והטוב זה מזה,
ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית
אשר בה ניוושע תשועת עולמים.
ותתקיים בנו התפילה המוקדשת
קודש קדשים' :ויעשו כולם אגודה אחת
לעשות רצונך בלבב שלם'
מאמרי הראי"ה ,עמ' 76-77

אימון אישי ©קאוצßינג®
ורפואה סינית

בפגישה אחת°

לשלב בין טיפול בגוף לאימון הרוח והנפש ולנצח°
ובליווי א ש
ת ובל וו
בעבודה פרטנ
אישי
פרטנית

שוקי כהן

מטפל ברפואה סינית ומאמן אישי

צפון  Øמרכז∫ ≤≤∞μ¥≠≤≤±∏±

חדש לבנים
בירושלים

מכינה למנהיגות
ע"ש רס"ן בניה ריין

מיועד לבני ש"ל
באגודות להתנדבות
סטודנטים  /בוגרי י"ב
פעילות ענפה של הווי חברתי :טיולים ,שבתונים ,סיורים
לימודיים ,סדנאות :תרפיה באמנות ,דרמה ,מנהיגות,
העשרה חברתית
בכל מקום שבו תבחרי לעשות שירות לאומי ,תוכלי
לעשות זאת בשילוב המדרשה עם הפנים לקהילה,
בשכונות ועיירות פיתוח .אפשרות לתקנים דרך
האגודה ,בת עמי ועמינדב.
מקום הלימוד :ירושלים
הכרה אקדמית למתמידות בתכנית ע"י מכללת
ליפשיץ ,אוניברסיטת בר-אילן ועוד.

מדרשת איילת השחר
הוקמה בשנת תשס"ד על-ידי צוות רבנים ורבניות,
מתוך חזון להקמת מרכז לימודי ייחודי אשר יענה על
הצמא המבורך של בנות בדורנו ללמוד תורה ולרכוש
כלים לבניית הבית היהודי.
להיבנות כדי לבנות...
ב"איילת השחר" הבנות משלבות שירות לאומי עם
מדרשה .בבוקר מתנדבות בקהילה .אחר הצהרים
חוזרות למדרשה לבנות את עולמן הפנימי והרוחני.
נושאי הלימוד :הלכה ,חסידות ,זוגיות ,מדרש ,אמונה,
תנ"ך ,מוסר ,תושב"ע ,מ ֻדעות ועוד

הרב רונן סלעrmsela@yahoo.com • www.a.h.co.il • 052-8990264 :
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מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת השבת:
י-ם 19:13
ת"א 19:28
חיפה 19:21
חברון 19:26
שכם 19:18
ב"ש 19:28

צאתו:
20:30
20:33
20:34
20:30
20:31
20:30

סטודנטים וצעירים מפגינים נגד כניעה ללחץ האמריקני ,השבוע בירושלים

על הפרשה קרח
הרב אברהם צבי גאופטמן רב קהילת "שערי החומה"
חומת שמואל (הר חומה) ירושלים

ַו ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ ֶאת ּ ִפ ָיה

ב

פרשתנו אנו קוראים אודות העונש החריג
שנענשו בו קורח ועדתו" ,וַ ִּת ְפ ַּתח ָה ָא ֶרץ
ֶאת ּ ִפ ָיה וַ ִּתבְ לַ ע א ָֹתם וְ ֶאת ָ ּב ֵּת ֶיהם"...
עלינו לנסות ולהבין מדוע בחר הקב"ה להעניש
את קורח ועדתו דווקא על ידי האדמה שבלעה
אותם אל קירבה.
עניין זה טעון ביאור מיוחד לאור העובדה שאין
זו הפעם הראשונה שבה האדמה פוצה את פיה;
כבר בפרשת בראשית כאשר קם קין והורג את הבל
אחיו ,נאמר "קוֹ ל דְּ ֵמי ָא ִח ָיך צ ֲֹע ִקים ֵאלַ י ִמן ָה ֲא ָד ָמה
וְ ַע ָּתה ָארוּר ָא ָּתה ִמן ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר ּ ָפ ְצ ָתה ֶאת ּ ִפ ָיה
לָ ַק ַחת ֶאת דְּ ֵמי ָא ִח ָיך ִמ ָ ּי ֶד ָך" .ומבארים התוספות
בסנהדרין ל"ז כי דמו הניגר של הבל לא הותיר
כל רושם על פני האדמה ,ובכך ,בעצם ,האדמה
שיתפה פעולה עם חטאו של קין ,ובלעה את דמו
של אחיו מבלי להותיר כל שריד על פניה.
ומחדשת הגמרא בסנהדרין ל"ז כי "מיום
שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל,
שוב לא פתחה .שנאמר ִמ ְּכנַ ף ָה ָא ֶרץ זְ ִמרֹת ׁ ָש ַמ ְענ ּו
– מכנף הארץ ,ולא מפי הארץ" .דהיינו ,שכאשר
מזמרת הארץ לבוראה ,אינה עושה זאת בפיה.
ממילא ,יש לשאול מדוע הזדמן הדבר שהאדמה
אשר חדלה מלפתוח את פיה ,שבה ועושה כן
דווקא בעקבות חטאם של קורח ועדתו.

מלון

המשך בעמוד 10

נו
וה אפרת

חופשה
בראש אחר

מלון בוטיק מפואר
בלב אתרי הטבע והתיירות בגוש עציון  15 דק’ מירושלים

אפשרות ללינה והסעה לימי העיון של מכללת הרצוג | מחירים מיוחדים למשפחות

להזמנות | 02-5488440 :פקסwww.efratrc.com | 02-9932566 :
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נראה לבאר כי האדמה באה ללמדנו יסוד
חשוב בעבודת ה' שלנו.
כידוע ,כל אימת שהאדמה מצמיחה דבר מה
מקירבה ,הרי היא עושה זאת בהדרגה ,שלב
אחרי שלב.
הדבר בא לידי ביטוי בצמיחתם ההדרגתית של
הצמחים ,העצים ,הפירות .ואין זה רק בצומח ,אלא
אף האדם אשר נוצר מן האדמה גדל ומתפתח אט
אט ,שלב אחרי שלב ,בלי קפיצות וקיצורי דרך.
התהליך ההדרגתי הינו הכרחי גם בעבודת ה'.
על האדם לדעת את מקומו ודרגתו ברוחניות,
וכך להתקדם ולעלות בסולם המעלות שלב אחרי
שלב עד אשר יעפיל למדרגות הגבוהות בעבודת
ה' .על פי הדרכה זאת בנה הרמח"ל את ספרו
"מסילת ישרים" .קפיצה מהירה שאינה מושתתת
על בסיס איתן של עבודה ועמל ,טומנת בחובה
סכנת נפילה .בדומה לשלהבת אש גדולה אשר
דועכת במהירות.
במהלך ההיסטוריה האנושית הופיעו שתי
דמויות מרכזיות שלא הפנימו מספיק את יסוד
ההדרגה ,קין וקורח.
מרן הרב קוק כותב באורותיו (ישראל
ותחייתו ,ט"ז) כי "לא שעה ה' אל קין ואל מנחתו

חדשות ישע
יו"ר הכנסת רובי ריבלין ביש"ע:

"יש לנו זכות לבנות כאן"
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין סייר בשבוע שעבר
בבנימין ובשומרון וקרא להמשך הבנייה ביש"ע
ולפיתוח מפעל ההתיישבות.
ריבלין החל את ביקורו בבנימין יחד עם ראש
המועצה האזורית אבי רואה ,יושב ראש מועצת
יש"ע דני דיין ,וחבר הכנסת אורי אריאל .יו"ר

"שבו בנים לגבולם" על ידי מאות תלמידי
הישיבה .ריבלין סיים את ביקורו בקדומים
שם נפגש עם ראש המועצה המקומית חננאל
דורני ,עם תושבים ותלמידי בית הספר ,עודד
וחיזק את מתיישבי יהודה ושומרון והדגיש את
שורשיו המשפחתיים הנטועים עמוק בארץ הזו.

הכנסת נפגש עם תושבים ונטע עץ בשכונת גבעת
היובל בעלי יחד עם ילדי התלמוד תורה ביישוב.
יושב ראש הכנסת המשיך לשומרון ,וביקר
ביישוב אלון מורה ובישיבת ההסדר במקום,
כשהוא מלווה בראש המועצה האזורית שומרון,
גרשון מסיקה ,וברב אליקים לבנון ,רב היישוב
וראש הישיבה ,והתקבל בריקודים ובשירת

ריבלין אמר במהלך הסיור" :יש לנו זכות לבנות
כאן .אני מסתייג מהאמירה של גידול טבעי .אני
חושב שהמונח 'גידול טבעי' הוא אפולוגטי ולא
עמדה עקרונית .אנחנו יושבים באזורים האלו
מתוך אמונה בצדקת דרכנו וגם משום שאנחנו
רואים באזורים הללו חגורת ביטחון של מדינת
ישראל"# .

כותל

תפילת רבים למען ארץ ישראל
על רקע הקפאת הבנייה ,האיום על המאחזים ,הסרת המחסומים ,ומכבש הלחצים של הממשל
האמריקני נגד מפעל ההתיישבות תתקיים בער"ח תמוז תפילת רבים למען ארץ ישראל בכותל
המערבי .התפילה תתקיים ביום ראשון הקרוב ,כ"ט סיון ה'תשס"ט ,בשעה  ,18:00על פי הוראתו של
מרן הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו שליט"א  -ולראשונה מאז השתחרר מבית החולים ישתתף
הרב אליהו בעצרת התפילה המרכזית .כמו כן יגיעו לתפילה אדמו"רים ,ראשי ישיבות ,רבני ערים
ויישובים ,תלמידי ישיבות ,בתי ספר ותשב"ר" .חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו"# .
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המונים בעלייה
לקברי יהושע וכלב

עשרות צעירים
הפגינו עם שלטים
"ישראל לא תתקפל"
עשרות צעירים  -בהם סטודנטים ותלמידי
מכינות  -נטלו חלק בקמפיין "ישראל לא
תתקפל" ,נגד מכבש הלחצים שמפעיל הממשל
האמריקני בראשות ברק חוסיין אובאמה,
בניסיון למנוע מראש הממשלה לאמץ מדיניות
שתפגע בביטחון אזרחיה ,בטובת המדינה,
ובעתיד ההתיישבות בארץ ישראל.
הצעירים הציפו את הצמתים בשבוע שעבר
ברחבי ירושלים ומרכז הארץ ,עמדו עם שלטים
עליהם נכתב" :ישראל לא תתקפל" ,וחילקו
פליירים לבאים ושבים .הקמפיין ,שהתנהל
בסיועה של מועצת יש"ע ,הסתיים בהפגנה
המונית מול משרד ראש הממשלה לפני ישיבת

קרוב לאלפיים איש מכל רחבי הארץ עלו
תחת אבטחת כוחות הביטחון ביום חמישי
האחרון לקברי כלב בן יפונה ויהושע בן נון
בתמנת חרס  -הכפר כיפל חראס שליד אריאל
שבשומרון.
העלייה שנעשתה בתיאום מלא עם החטיבה
המרחבית אפרים נערכה על-פי המסורת
הנהוגה לעלות בליל שישי של פרשת שלח -
פרשת המרגלים  -למקום קבורתם .הכניסה
התאפשרה עד לצומת אריאל ומשם נסעו
באוטובוסים ממוגני ירי ללא תשלום עד למרכז
הכפר וכן ביציאה מהמקום חזרה לצומת .כוחות
צה"ל אבטחו את צירי הגישה לאורך מספר
שעות מצומצם ומוגבל החל משעת חצות ועד
לשעה  3לפנות בוקר .המארגנים ובהם המועצה
האזורית שומרון ,המועצה הדתית שומרון,
אגודת "יסוד עולם" וועד שוכני שומרון דיווחו
על כמות באים גדולה מהרגיל .כוחות הביטחון
נאלצו לשנות מתוכניתם המקורית להכניס
את המתפללים רק באוטובוסים ופתחו את
צירי הגישה להליכה רגלית מצומת אריאל עד
לציונים שבמרכז הכפר .במקום הוגש כיבוד קל
לרווחת המתפללים# .

הממשלה השבועית ביום ראשון האחרון,
שעות לפני נאומו של נתניהו בבר-אילן .חלק
מהשרים עצרו את רכבם בכניסה למשרד ראש
הממשלה ,חיזקו את המפגינים והביעו תמיכה
בעמדתם .האירוע זכה לתהודה תקשורתית
רבה בארץ ובעולם# .
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עמדה
יש
"
כשל ערכי וחינוכי
על נאום שלם ,ציוני ,שהצהיר על
זכותנו על הארץ ועל חבלי יהודה
ושומרון כארץ אבותינו ,העיבו צמד
המילים ,שלמחרת הפך לכותרת
הראשית בעיתונים:
"מדינה פלשתינית".
דברי ראש הממשלה על מדינה
פלשתינית ,מפורזת או לא ,הם
חמורים מאוד .לא רק מבחינה
מדינית ,לא רק בגלל שהוא עלה על
מסלול שמוביל לנסיגות ,אלא גם
מהבחינה החינוכית ציונית .המסר
שלו הוא שניתן לוותר על חבלי
מולדת .גם אם נתניהו אמר את
הדברים משיקולים טקטיים הדברים
חמורים כי הנזק החינוכי תודעתי
הוא מרחיק לכת .יש דברים שלא
מדברים עליהם כמו חלוקת הארץ.
שלמות הארץ עומד מעל כל אלה.
לכן נזק דברי נתניהו גדול מאוד.

שבתנאים כאלה ואחרים אפשר
לוותר על חלקי מולדת .וזהו מסר
שלילי ביותר ,שיש לו השפעות
ארוכות טווח ,והנזקים שבאמירה
זו עלולים להיות בכייה לדורות.
דברים אלו של ראש הממשלה
עומדים בסתירה גמורה לרישא של
נאומו שבה הזכיר נתניהו את זכותנו
על הארץ בכלל וביהודה ושומרון
בפרט .אם לנו יש בארץ זכות אבות,
זכות היסטורית מוסרית וצודקת,
מדוע להקים בחבלי ארץ אלו מדינה
זרה שלא רק שאינה אוהדת ומכירה
בזכותו של עם ישראל ובהכרה
במדינת ישראל ,אלא גם עלולה
להמיט חורבן על מדינת ישראל
ולהוות איום ממשי להמשך קיומה?
מדוע להעניק להם ריבונות בארצנו?
על נתניהו לשאול את עצמו
מה יאמר דרך משל ליאיר ולאבנר
ילדיו בשעה שישאלו אותו" :אבא
האם שבנו לחברון ולגוש עציון,
לבית אל ולאלון מורה כבנים
השבים הביתה או שחבלי ארץ
אלה מופקדים בידינו באופן זמני
כדי להפכם במוקדם או במאוחר
למדינה פלשתינית"?
ובמשמעות קונקרטית יותר:
מה ישיב ביבי נתניהו לחלוצים
המתיישבים ,אותם כינה "אחים
יקרים" ,בשעה שישאלו אותו" :האם
ישיבתנו בחבלי יהודה ושומרון הינה
ישיבה על תנאי עד שתקום מדינה
פלשתינית בבוא היום .וכל חלום
שיבת ציון ,אשר מכוחו עלינו להר
להקים בו בניין עדי עד ,אינו אלא
חלום שווא"?
בסופו של דבר מה שייקבע אם
תהיה מדינה פלסטינית חלילה ,אם
תחולק הארץ חלילה או לא ,הם
הבנייה ביהודה ושומרון והמשך
פיתוחו ,הרחבתו וביסוסו של מפעל
ההתיישבות.
אנחנו חייבים לדרוש מבנימין
נתניהו לפרוע את השטר אותו
הציג בנאומו ,שביהודה ושומרון
צריכים להימשך חיים נורמלים.
חיים נורמלים פירושם בנייה,
חיים נורמלים פירושם הזרמת
דם חדש ,חיים נורמלים פירושם
התפתחות טבעית ,לא רק גידול
או ריבוי טבעי ,אלא התפתחות
טבעית של היישובים ביהודה
ושומרון .זהו מבחנו הגדול כעת
של ראש הממשלה .אם הוא יהיה

את נאומו של בנימין נתניהו
השבוע ניתן לסכם בתמציתיות
 שהגם אם היה בו רווח מדיני-טאקטי קצר טווח ,ללא ספק
המחיר הוא כבד מנשוא ,מחיר
ֶּכ ֶׁשל ערכי וחינוכי ארוך טווח.
ראש הממשלה ,שעמד בתקופה
האחרונה בפני לחצים כבדים מנשוא
מבית ומחוץ ,ניפק בסופו של דבר
את 'הסחורה' שממשל אובמה כה
ייחל לה והוציא מפיו את המילים
שסרב עד כה להגותם במפורש:
"מדינה פלשתינית" .הדברים שאמר
נתניהו בקשר להקמתה של מדינה
כזו ,בין אם היא מפורזת או לא,
הינם חמורים מאוד .הן מהבחינה
המדינית  -ראש הממשלה נכנס
לאותו מסלול שמוביל בסופו של
דבר לנסיגות ולהתקפלויות .מי
כמו נתניהו ,שמסביר זאת שנים
רבות ,יודע שמדינה פלשתינית ,גם
אם תהיה מפורזת ,תהפוך בהכרח
למדינה חמושה ומאיימת על עצם
קיומה של מדינת ישראל .היה מי
שהמשיל זאת השבוע לגידול גור
של חיית טרף בחצר האחורית .אולי
בשלבים הראשונים היא לא תאיים,
אך ללא ספק בסופו של דבר היא
תהפוך לחיית טרף שתתקיף גם
את מי שנמצא בתוך הבית .אבל
הדברים הם חמורים עוד יותר
גם מהבחינה החינוכית .המסר
ה"ציוני חינוכי" ,שראש הממשלה
העביר לציבור הישראלי

להפיק ספר ...זה לא סיפור ,עבורנו זה לא סיפור .אנחנו נעשה זאת עבורך.
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זה שיימנע מלתת אישורי בנייה
משמעותיים מאסיביים לבנייה
ביהודה ושומרון ,פירוש הדבר שהוא
אכן מקרב את כינונה של מדינה
פלסטינית ,מפורזת ,או לא.
אין דבר היום שמקרב את כינונה
של מדינה פלסטינית יותר ואת
חלוקתה של הארץ יותר מאשר
הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון,
שגורמת להחלשתם וחלילה ניוונם
של יישובים ,לכן זה המבחן המרכזי,
לא רק של בנימין נתניהו ,גם של
שאר חברי הקואליציה ,שנשבעו
אמונים לארץ ישראל# .

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il

02-9973875
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אצלך במייל כל צהריים
ועכשיו ...בחינם

להרשמה

jtimes.co.ilil

www.

נקי .איכותי .אמין .רציני .מעמיק.

בראש שלך

בקו שלך
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במייל שלך

חיבת הארץ של גדולי ישראל
ר' חיים מוולוז'ין חלק ב' לעזרת יושבי ארץ ישראל

ר

בי חיים מוולוז'ין שימש כסמכות הרבנית
של ארגון רוזני וילנה ,אשר תמך כלכלית
ביהודים הליטאים-אשכנזים בארץ
ישראל ,באמצעות כספי החלוקה ואף היה
הסמכות העליונה לניהול ענייניהם .כתוצאה
מכך הייתה לו השפעה רבה על התווית המדיניות
של היישוב הישן בירושלים .גם בנושא ההלכתי
הרבו להתייעץ עימו העולים לארץ ,כפי שמספר
עגנון בספרו "ספר סופר וסיפור" (עמ' שפא):
"מובא בספר שערי־רחמים ,שהגאון ר' חיים
מוולוז'ין מתוך אהבת שלום ביקש מר' ישראל
משקלוב בעל פאת־השולחן בעלותו לארץ
ישראל שיתפלל נוסח ספרד ,כדי למנוע פרוד
בתוך הישוב .וכן בספר 'ארחות חיים' לר' חיים,
ששמע מפי הגר"א ז"ל' :התפילה והנוסחאות
והנהגות הדין לילך אחר הרוב ,ואין לשנות
משום לא תתגודדו ,ועוד שהפרוד המנהג גורם
לפרוד הלבבות'".
כשעלו תלמידי הגר"א לארץ ישראל,
ובראשם רבי מנחם מנדל משקלוב ,הקימו
בעיה"ק צפת בית מדרש ,הנקרא על שם רבם
הגר"א ,וכל זאת בעזרתו של הגר"ח ,שהחזיק
את הלומדים מכספי התרומות שגייס למענם
בגולה ,וקבע את סדרי החלוקה .ימים חלפו,
וקשיי הקיום והעדר מקורות פרנסה החלו
להטריד את תלמידי הגר"א .כספם המובא
עמם באמתחתם אזל מכבר ,ואפשרויות
הפרנסה במצב השורר אז בארץ היו מעטות
ביותר .לצורך העניין נרתם שוב הגר"ח לעזרת

יושבי הארץ ,והקים בווילנה במו ידיו את מרכז
התמיכה הגדול לעזרת יושבי ארץ ישראל.
בזאת בעצם קם והיה 'כולל הפרושים הכללי
אדרת אליהו' ,הנודע בשמו המקוצר 'כולל
הפרושים'.
ואמנם ,מסיבות שונות לא יכול היה הגאון
רבי חיים מוולוז'ין עצמו לעלות ארצה ,ועל
כך הצטער כל ימיו ,אך מכוחו ומרצו התיישבה
הארץ במידה רבה.
בין מעשי הגדולה הרבים שמסופרים עליו,
מסופר כי בין יתר האורחים הנכבדים היה אמור
להגיע לחתונת בתו של ר' חיים ,ידיד קרוב מאוד
– ר' ירוחם מבודקי .יום הנישואין הגיע ,הכל מוכן
לעריכת החופה ,כל המוזמנים התכנסו אף הם
ובאו .השעה היעודה לחופה ממשמשת ובאה,
ורק הרב הצדיק הנ"ל בושש מלהגיע .הגר"ח
והמחותנים ,שהעריכו מאוד את אותו צדיק,
ושמחו בהבטחתו להשתתף בשמחתם ,המתינו
וציפו לבואו .לפתע קם הגר"ח וביקש לזמן
אליו פרש רכוב על סוס לביצוע שליחות דחופה
עבורו .משהגיע זה ,הורה לו רבנו לקחת עמו
גלגל של מרכבה ולנסוע למקום מסוים ,אי שם
על הדרך לוולוז'ין .שם ,לדבריו ,ימצא את הצדיק
ומרכבתו תקועים בצד הדרך .גלגל אחורי בעגלה
נשבר ,ויש להמציא בדחיפות גלגל להחלפה.
כמצוותו של ר' חיים יצא הרץ לדרכו ,ואכן מצא
שכל דבריו התקיימו במילואם .הוא סייע בתיקון
העגלה ,וכעבור שעה לא ארוכה החלה החופה
בהשתתפותו המכובדת של אותו צדיק .בינתיים
התפשטה הידיעה על השליחות בין הקרואים,
והייתה לשיחה .כמה מהם ניגשו לרבנו ,והביעו
התפעלותם ממופת גלוי זה ,אך הוא כדרכו ביטל
דבריהם באחת" .בסך הכל הערכתי נכונה ,שכיוון
שהבטיח הצדיק את השתתפותו בחתונה – הוא
לא יכזב ,ויבוא" .תמה אחד מהשומעים ואמר:
"ומנין ידע רבנו שדווקא גלגל אחורי נשבר ולא
קדמי"? השיב לו הגר"ח" :נו ,זה דבר פשוט! ידוע
שגלגל קדמי ניתן להחלפה בקלות ואינו מעכב,
מה שאין כן גלגל אחורי"" .ומנין היה ידוע לכם
שדווקא גלגל התקלקל" ,הוסיף הלה להקשות,
"ואולי הסוס מת וזה מה שגרם לעיכוב"? ושוב
התחמק ר' חיים" :הרי שלחתי את הרץ רכוב על
הסוס"...
מסופר על ר' חיים מוולוזין שאף זכה לגילוי
אליהו .פעם ביום פורים ישב וחילק מתנות
לאביונים לעניים שעברו לפניו .כל העניים יצאו
והלכו לביתם לאחר שקיבלו את מתנת הרב,
חוץ מעני אחד שהעיז והצטרף שנית למעגל
המבקשים ,הגאון ר' חיים לא הכלימו ולא ביישו
חלילה אלא פנה אליו ואמר לו" :אשמח מאד אם
תשמיע לי חידוש במגילת אסתר" העני הסכים
לאלתר ופתח ואמר :חז"ל אומרים ,שמרדכי
הצדיק פגש את אליהו הנביא ושאלו ,האם נחתם
הגזר דין בשמים בטיט ואז עדיין ניתן לבטלו,
או שמא נחתם בדם ואי אפשר לבטלו? ואליהו
הנביא השיב לו" :הגזר דין נחתם בטיט" ,ומרדכי
שמח שמחה גדולה ורץ ואסף את כל ישראל
והצליח לבטל את הגזירה ,וממשיך העני ושואל:
"מה המקור למדרש זה"? ולא המתין לתשובת
הגר"ח מוולוז'ין וענה בעצמו מיד ואמר" :נאמר
במגילה' :אם על המלך טוב ייכתב לאבדם' אם
נחלק את המילה 'לאבדם' לשניים ,נקבל' :לא –
בדם' " .שמח ר' חיים מאד על החידוש והעניק
לו שוב סכום הגון.

רהיטים ...זה ברויאר!

ריהוט
לחתן וכלה

סטריפ

1י+נם1
ח
זרון פולירון
עמ

מבצ

בקניית

חדר שינה

עבודה עברית
אספקה בכל רחבי הארץ!

מתנה

רח' החושן  ,1ת"ד 562
קדומים 44856
טל' 09-7921140
פקס' 09-7921017
שעות פתיחה8:00-22:00 :
בתיאום טלפוני09-7921140 :

לכל המביא מודעה זו

רהיטי ברויאר

malkib@netvision.net.il | www.broyer1.co.il
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מספר מתורתו פורסמו בספר אודותיו "תולדות
אדם" .כמו כן ר' חיים מוולוז'ין מביא בספרו
'רוח חיים' מחידושי אחיו ,ר' זלמן.
בתו של ר' חיים ,רלקא ,נישאה לר' יוסף
סולובייצ'יק אב"ד וילייאמפול וקובנה .בנם ,רבי
יצחק זאב סולובייצ'יק היה רב העדה בקובנה,
ונכדם היה רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק (בית
הלוי) ,אבי שושלת בית בריסק .בזיווג שני היא
נישאה לרבי משה כהנא שפירא ,ונכדם הוא
רבי זלמן סנדר כהנא שפירא אבי רבי אברהם
דוב כהנא שפירא רבה של קובנה ובעל ה'דבר
אברהם' .בתו של רבי משה מזיווגו הראשון
נישאה לאחיה החורג יצחק זאב סולובייצ'יק,
בנה של רלקא מזיווגה הראשון .בין צאצאיו
של רבי חיים מוולוז'ין נמנה נשיאה הנוכחי של
מדינת ישראל ,שמעון פרס.
הגאון ר' חיים מוולוז'ין נפטר בי"ד סיון
תקפ"א (# .)1821

כשהגיע ר' חיים לרבו הגאון מווילנה ,שטח
לפניו את חידושו של אותו עני בפורים ,אמר
לו הגר"א מווילנה" :דע לך שאותו אחד שגילה
למרדכי הצדיק שהגזירה אינה חתומה בדם,
הוא זה שהיה אצלך בפורים והביא לך מקור
מהמגילה" ,ושמח מאד ר' חיים שהבין מיד
שהיה זה אליהו הנביא זכור לטוב.
רבי חיים מוולוז'ין זכה שתתקיים בו הברכה
לראות צאצאים ובני צאצאים עוסקים בתורה.
בנו ,רבי יצחק (הגרי"צ) ,היה ראש ישיבה
בוולוז'ין אחריו .הוא היה בעל ממון ובתחילת
יסוד ישיבת וולוז'ין מימן מכיסו הפרטי את
תלמידי הישיבה עד שהישיבה התרחבה.
אחיו של הגר"ח ,רבי זלמן היה ידוע בגדולתו
התורנית אף שלא חיבר ספרים ,אך חידושים

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
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

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

8606

ימים בכלא!

מתפללים 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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מבט להתיישבות

דו"ח מקיף

אכיפת החוק
ביהודה ושומרון
עובדות
ולא סיסמאות

אכיפת
חו
בי ה ק
הודה
ושומרון עו
יוצא לאור ע"י

ארגון

מ

עת לעת מוצפת התקשורת
דעות
ומאמרי
בכתבות
שעניינם אכיפת החוק ביהודה
ושומרון ,תמיד תוך ביקורת חריפה על
אכיפה לא יעילה ,על מחסור בכוח אדם
משטרתי ,על הצורך באמצעי אכיפה
חריגים אל מול מצב של "ארץ ללא חוק",
ועל בתי המשפט המחבלים במאמצי
האכיפה של רשויות החוק .הביקורת
נמתחת לא רק מצדם של פוליטיקאים
ובכירים בתקשורת ,אלא גם מצדם של
ראשי מערכת אכיפת החוק ,המזינים את
הממשלה ,את הכנסת ואת הציבור בשלל
סיסמאות ,שהאלמנט העיקרי הנעדר
מהן הוא :עובדות ונתונים.
דו"ח אכיפת החוק ביהודה ושומרון
של ארגון זכויות האדם ביש"ע הוא
ניסיון ראשון מסוגו לגלות ולחשוף את
האמת על מערכת האכיפה באזורים אלה,
באמצעות נתונים ,עובדות ,וניתוחים
סטטיסטיים ,ולא באמצעות סיסמאות.
והניתוחים
המספרים
הציטוטים,
הסטטיסטיים המובאים בדו"ח לקוחים
כולם מנתונים רשמיים של מערכת
אכיפת החוק ,ועל כן הם בלתי ניתנים
להכחשה .ניתוח הנתונים נעשה בסיועם
של מומחים בתחום הקרימינולוגיה
הן
והמסקנות
והסטטיסטיקה,
מדהימות ,משום שהן עומדות בסתירה
לכל הסיסמאות שהציבור בישראל הורגל
לשמוע במשך שנים.
הממצא העיקרי העולה מהדו"ח ,הוא
שביהודה ושומרון מופעלת במשך שנים
אכיפת חוק סלקטיווית כלפי מגזרים
שונים :אכיפת–יתר כלפי המתיישבים
היהודים ,ותת–אכיפה כלפי התושבים
הערבים וכלפי פעילי השמאל .מדובר
באכיפה סלקטיווית המעוגנת בנהלים
מחייבים ,שגובשו ע"י היועץ המשפטי
לממשלה ,והמופעלים בניצוחו של
פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה  -עו"ד
שי ניצן.

זכויות האדם ביש"ע

ולא סיבסמדואותת

הטבלאות והגרפים המובאים בדו"ח
מוכיחים מעבר לכל ספק את האפליה
כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרמטרים
בהם מקובל לבחון אכיפת–חוק :מספר
השוטרים ביחס לכמות האוכלוסייה ,אחוז
תיקי החשיפה ,אחוז הגילויים בתיקי
חקירה  ,אחוז כתבי האישום המוגשים
לבתי משפט ,ואחוז ההרשעות  -כל
אלה גם יחד נותנים תמונת מצב ברורה
וחד משמעית :מדובר באכיפת–יתר
מכוונת ומונחית מגבוה ,תוך הקצאת
משאבים חסרי–תקדים ,על חשבון שירותי
המשטרה במחוזות אחרים וגם במחוז
ש"י עצמו ,על חשבון זכויות היסוד של
התושבים היהודיים ,על חשבון הביטחון
באזורים אלה ,ועל חשבון הכלל היסודי
ביותר של שלטון חוק במדינה דמוקרטית:
הכלל של השוויון בפני החוק.
יתכן שהפרק המשמעותי ביותר
בדו"ח הוא דווקא פרק התגובות,
משום שהן אינן מצליחות להתמודד עם
נתוני האמת ו/או לדחות את הניתוחים
ואת המסקנות.
מהי ההצדקה החוקית ,החוקתית,
והערכית לכך? ומדוע מוסתרת מעיני
הציבור התמונה האמיתית על אכיפת
החוק ביהודה ושומרון ,ותחת זאת מוצגת
במכוון ,לאורך שנים ,תמונה שאין לה
דבר וחצי דבר עם המציאות? על שאלות
נוקבות אלה נדרשים ראשי מערכת
האכיפה בישראל להשיב.
בארגון זכויות האדם ביש"ע מתכוונים
להגיש את הדו"ח לכל שרי הממשלה
וחברי הכנסת ,ולדרוש שינוי מהותי
ויסודי .ובינתיים  -הדו"ח הוא בנק של
מידע וכלי עזר חיוני לכל מי שנתקל או
נאבק בעוולות של מערכת אכיפת החוק
כלפי מתיישבי יהודה ושומרון ותומכיהם.
עותקים ניתן להשיג אצל שפרה בטל.
# 052-5666942
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ילדים שלנו זהה את המקום
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

את הפתרון 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.ilובגליון "ישע שלנו" הקרוב.
פיתרון החידה מהשבוע שעבר :העיר גמלא .העיר גמלא מוזכרת בתלמוד כאחת מהערים מוקפות
חומה מתקופת כיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון .שמה של העיר נגזר מהשם "גמל" על שם הגבעה
דמוית דבשת גמל עליה היא שכנה .לאחר שיבת ציון התיישבו במקום צאצאי הגולים .המלך החשמונאי
אלכסנדר ינאי כבש את העיר במאה הראשונה לפנה"ס ויישב בה יהודים ,מתוך כוונה לאכלס את אזורי
הס ְפר של ממלכתו .בתקופת המרד הגדול נגד הרומאים הטיל עליה אספסיאנוס מצור .הרומאים ניסו
לכבוש את העיר בעזרת כבש מצור ,אך נהדפו על ידי מגיני העיר .בניסיון השני לכיבוש העיר הצליחו
הרומאים לחדור את הביצורים ולהשתלט על העיר הנצורה .אלפים מתושבי העיר נטבחו ,בעוד אחרים
בחרו לקפוץ אל מותם מראש הצוק של העיר .בסך הכול נהרגו בעיר  9,000נפש ,מתושבי גמלא ותושבי
הכפרים הסמוכים שבאו למצוא בה מחסה מפני הכוחות הרומאים הקרבים .בשנת  ,1968לאחר שחרור
רמת הגולן במלחמת ששת הימים ,הצביע יצחק גל ,על פי נתונים בשטח ,על הגבעה כעל מיקומה
של גמלא העתיקה .בשנת  1976נערכו במקום חפירות בראשות הארכאולוג שמריהו גוטמן שחשפו
את שרידי החומה ,מקום פריצתה על ידי הרומאים ,בניינים מהעיר ותחמושת מהמצור  -אבני קלע
וראשי חץ .עוד נחשפו בחפירות מבנים מפוארים שהיו שייכים כנראה לשכונת עשירי העיר ,בית בד,
מקווה טהרה ובית הכנסת של גמלא ,שמקורו כנראה בתקופה ההרודיאנית .זהו ממצא ייחודי שכן היה
זה בית הכנסת הראשון מהתקופה ההרודיאנית שנתגלה  -תקופה שבה עדיין היה קיים בית המקדש
בירושלים .החפירות התקיימו עד שנת  .1991היום מהווה אתר החפירות של העיר גמלא חלק משמורת
הטבע גמלא ונחשב לאתר תיירות חשוב .שמות הילדים הזוכים מהגיליון הקודם :אילה כרם מקרית גת,
אלישע לנגנטל מבית שמש ,משפחת ניצן מבת ים

לה ה ר ש מ ה
שנת תש"ע
ב עי צו מ ה!

לימודי הטקסט
לימודי הארץ
צילום ועיצוב
קורסים מקוונים
אקולוגיה
העשרה

מרכז מפת”ח
פותח לך כיווני חשיבה חדשים
עם מגוון קורסים המועברים ע”י טובי
המרצים.
בואו לפתוח כיוון חדש לחיים
בואו להפוך כישרון למקצוע.
מתענינים באחד מהתחומים הבאים?
למידע והרשמה02-5320904/5/0 :
or-li@macam.ac.il | rmsela@gmail.com

חינוך
יהדות
בריאות הקהילה

היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות ,מכללת ליפשיץ המכללה האקדמית הדתית לחינוך
רח' בר כוכבא  ,103הגבעה הצרפתית  103ירושלים | טל| 02-5320904/5/0 :
פקס | 02-5327208 :סלולרי| 1 8 0 0 - 2 0 - 1 0 - 2 0 | 052-4295469 :
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