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קריאת הרבנים
לעלות לחומש

נזכור ונחזור ,מתוך אחדות המחנה ,כראש חץ השואף
להביא את עם ישראל כולו
ולחברו למפעל ההתיישבות ולערכי היהדות והציונות.
נעלה אל ההר ונאמר׃ חזרנו ועוד נשוב ונבנך!
החל מ־00׃11
30׃16

צעידה לחומש
עצרת מרכזית

תוכנית אמנותית׃ ˘ מנדי ג’רופי ˘ תזמורת להבה
˘ ירמיהו והחברים ˘ אהרון רזאל ˘ אודי דוידי
האירוע מאושר ומאובטח ע״י כוחות הביטחון
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תתאפשר עליית אוטובוסים לחומש במשך כל היום
חניון מכוניות פרטיות בפארק בראון
ומשם הסעות לנקודת היציאה לצעדה ולחומש
.il
rg
כולנו באים עם מעדרים ,מטאטאים ,מגרפות
www.myesha.o
ומתחילים להכשיר את הקרקע לחזרתנו לחומש
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המתחדשת
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הרב אבינר שלמה
הרב אודס משה
הרב אוהב ציון יעקב
הרב אורבך איתמר
הרב אידלס יעקב
הרב איזק דניאל
הרב אייזמן איתן
הרב אליהו שמואל
הרב אלנקווה יוסף
הרב אלרן יהונתן
הרב אסולין דוד
הרב אריאל עזריאל
הרב בוצ’קו שאול
דוד יהודה
הרב בורשטיין קובי
הרב ביגל משה
הרב ביננפלד עוזי
הרב בן נון אלחנן
הרב ברכיהו רחמים

הרב גיסר אברהם
הרב גנזל אוריאל
הרב הגר משה
הרב הורביץ
אבינועם
הרב הילר ראובן
הרב הרשקוביץ
מיכאל
הרב וולדמן אליעזר
הרב חי נתן
הרב טויבר מאיר
הרב יצחק ניסים
הרב יששכר מנשה
הרב כהן שמעון
הרב לבנון אליקים
הרב לוי בועז
הרב לוי דוד
הרב לוי שלמה
הרב פורת חנן

הרב פיקסלר אלישע
הרב פליקס יהודה
הרב פרל גדעון
הרב קדוש גבי
הרב קופלד יחזקאל
הרב קמינצקי יגאל
הרב קפלן אלי
הרב קרויזר יהודה
הרב רוזן ישראל
הרב רוזנפלד שלמה

גוש קטיף
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הרב אברהם גיסר רב היישוב עפרה ,ראש חמ"ד וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

י–ה יושעך מעצת מרגלים

ב

§·§¸¬¤¸£¸§©§¶ £n«©¸¢®§¬¤¬«§¶§°´ª¶¥¢ª°

¸§®¶£¸¢¶§£n§¡£¥§§³§µ£§¶®§¬¯ª
¸£§©¶°£¸£®¢¬¸£§£ª§°²££ ¬«°
¸¢ª²©¬¢ ¸¶°¬ ¢ª§²
£¶¥ §¡£¢§¢ £·§§ ¶£µ§£
£¶¥ ¶¢ ¶£¤ «° ¸£¶©¢ 5
5 «§¦££§® 5 ¸£¡®¸¢ «£§ 5
¶§©§¯£¯ ¶¸ ¶£§¯ 5 ¢
¦¶£²¯«£§5¶°³§¤¬£µ5
«° ª£§¦ 5 ¢§·§ ¡£¬§ª 5
¸¢§·§¢§¡§¬ª

¢d§«§§µ¸§£§¶®§¬¯¢
¬§¤£¬¸©£·¶«£
¤£¬¸£©§·§¬¥«£§ª¡°£
¬§©§¶¡¬¸££´§££§ª¶¥¢ª°
p¢§·§¢

j¶d°k

¬huur|£§¶®§¬¯¸£²¸¸·¢¶§¥

מועצת יש״ע | תנועת אמנה | בני עקיבא | עזרא | אריאל | רשת צביה | רשת נעם
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משלחת ראשי בני ישראל אשר
נשלחת מן המדבר בשם כל ישראל
לתור את הארץ משלב משה את
האיש "שלו" ,את יהושע אשר בא כדי
"לשמור" על שאר השליחים ולהשפיע
מרוחו של משה עליהם בכל מקום אשר
ילכו .יהושע הוא "פני משה" כלפי
האנשים .הכל יודעים כי הוא משרתו
והוא נערו והכל יודעים כי הוא אינו מש
מתוך האוהל .ידו כידו ופיו כפיו .עתה
לאחר פרשת אלדד ומידד יתכן גם שהכל
יודעים ש"משה מת ויהושע מכניס" ואזי
נוכחותו של יהושע ביניהם היא עוד יותר
משמעותית והרבה יותר טעונה.
זו ככל הנראה הסיבה שיהושע בן נון
נעשה מעין "אאוטסיידר" בקרב אנשי
המשלחת .הוא ממודר ומבודד ביניהם ואינו
ככל אחד מהם .ודאי היו אומרים עליו :הוא
אינו אובייקטיבי .הרי הוא מיועד לרשת
את משה ,הוא המנהיג הבא ,האינטרס שלו
בכיבוש הארץ הוא ברור וחד ואין לו יכולת
לשיפוט נקי .ויש להניח שגם קנאה ותחרות
שיחקו כאן תפקיד) .ע"ע קורח בהמשך( זו
הסיבה שהדמות המרכזית במחלוקת הוא
כלב ולא יהושע" .ויהס כלב את העם אל
משה" .אילו יהושע היה מבקש לצדד
במשה או לייצג קו הפוך מן המרגלים לא
היו שומעים לו ואף היו סוכרים את פיו.
אולם כלב ,הלא מזוהה ,מסוגל להשקיט את
˘·˙
‰ÒÈÎ
‰‡ÈˆÈ

ÌÈÏ˘Â¯È
19:08
20:25

˘ÌÎ
19:14
20:27

העם ולהטעים באוזניהם דברים של טעם
ואף זאת רק במסגרת תרגיל דרמטי כיוון
שהכל היו בטוחים שהוא מתכוון להוסיף
עוד שמן למדורת משה" .וכי זו בלבד
עשה לנו בן עמרם ,השומע היה סבור
שבא לספר בגנותו ומתוך שהיה בלבם על
משה בשביל דברי המרגלים שתקו כולם
לשמוע גנותו ,אמר והלא קרע לנו את הים
והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו.
עלה נעלה  -אפילו הייתה ארץ ישראל
בשמיים והוא אומר עשו סולמות ועלו
שם נצליח בכל דבריו".
הייתה זו הפתעה רבתי לכל העם
ובעיקר לאנשי המשלחת להיווכח כי
נאמנותו המוחלטת של כלב נתונה למשה
רבם וכי הוא הולך אחריו באש ובמים
ואפילו לשמיים .דברים כאלה אילו נאמרו
ע"י יהושע לא היו זוכים לתגובה כלל.
וכאן ניתן לשאול והלא אחר מות משה
בשעה שנתמנה יהושע באו אליו מן העם
ואמרו לו" :ככל אשר שמענו אל משה כן
נשמע אליך ...כל איש אשר ימרה את פיך
ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצוונו
יומת ,רק חזק ואמץ" .ויש להשיב מספר
תשובות .מכל מקום רואים אנו כי פרשה זו
של העימות והויכוח הגדול בין המרגלים
ובין כלב בין משה ויהושע ושאר העם היא
פרשה ענקית של יחסי מנהיג וציבור .כוחה

˙‰ÙÈÁ ·È·‡ Ï
19:16
19:23
20:30
20:28

המשך בעמ' 7

ÔÂ¯·Á
19:22
20:26

·‡¯–˘·Ú
19:24
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‡Â˘Ú ÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁ ¯Á
·¥∞ ¯·„Ó· „Â„Ï Ï‡¯˘È È
˘¯Â„ Â˙Â‡ ˙ÂÓÈ˘ „Ú ‰
˘ÌÂ˙ ˙‡¯˜Ï ÆÂÊ‰ ı¯‡‰ ·ÂË· ¯ÙÎ
˘ÌÈÏ‚¯Ó Ú˘Â‰È ÁÏÂ˘ ÌÈÚ·¯‡‰ ˙
·˘" Æı¯‡‰ ˙‡ ¯Â˜ÁÏ ˙Èוַיּ ִשְׁ לַח
שׁ ַע בִּן–נוּן מִן הַשִּׁ טִּים שְׁ נ ַי ִם אֲנ ָשִׁ ים
י ְהוֹ ֻ
מְַרגְּלִים ,חֶֶרשׁ לֵאמֹר ,לְכוּ ְראוּ אֶת הָאֶָרץ,
וְאֶת י ְִריחוֹ; וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ בֵּית ִאשָּׁה זוֹנ ָה,
שׁמָּה"
וּשְׁ מָהּ ָרחָב וַיּ ִשְׁ כְּבוּ ָ
˘Ú˘Â‰È ÁÏÂ˘˘ ÌÈÏ‚¯Ó‰ È
¢ÏÂ·‚‰ È‚È˘Ó¢ È˘ ÆÂÁÈ¯ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó
¯ÁÂ‡Ó· Â‡ Ì„˜ÂÓ·˘ ÌÈÚ„ÂÈ
ÌÈ‡ˆÂÓ Ì‰Â Ì˙Â‡ Â˘ÙÁÈ ˙ÂÂËÏ˘‰
¯˘‡ ÂÁÈ¯È ˙·˘Â˙ ¨·Á¯ Ïˆ‡ ËÏ˜Ó
·‰Ó ¨¯ÈÚ‰ ˙ÓÂÁÓ ˜ÏÁ ‡Â‰ ‰˙È
˘Ú„Â ¯˘‡Î Æ¢ÌÈ¯‚ÂÒ ˙ÓÂÁ¢ ‡¯˜
ÌÈ‡·Á˙Ó ·Á¯ ˙È·· ÈÎ ÂÁÈ¯È ÍÏÓÏ
ÒÂÙ˙Ï ÌÈÁÈÏ˘ ÁÏ˘ ¨ÌÈÏ‚¯Ó
‡ÌÈÏ‚¯Ó‰ È˘ ˙‡ ‰Á˜Ï ·Á¯ ÆÌ˙Â
È˙˘Ù ÔÈ· ‚‚‰ ˙ÈÈÏÚ· Ì˙Â‡ ‰ÈÙˆ‰Â
˙‡ Â‡ˆÓ ‡Ï˘ ÍÏÓ‰ ÈÁÈÏ˘ ÆıÚ‰
ÂÁÈ¯È ¯ÈÚ‰ È¯Ú˘ ˙‡ Â¯‚Ò ¨ÌÈÏ‚¯Ó‰
ÔÂÂÈÎ· ÌÈÏ‚¯Ó‰ ¯Á‡ Û„¯Ó· Â‡ˆÈÂ
ÌÈÏ‚¯Ó‰ ˙‡ ‰Ï˘Ï˘ ·Á¯ ÆÔ„¯È‰ ¯·Ú
Ì‰Ï ‰ˆÚÈÂ ¨¯ÈÚÏ ıÂÁÓ Ï‡ ‰ÂÏÁÓ

¯ÈÚ‰ ˙·¯˜· ‡·Á˙‰Ï
¨Ì‰È¯Á‡ Û„¯Ó‰ ÌÂ˙Ï „Ú
¯˘‡Î ÌÈÓÈ ˙˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï
ÁË˘· ˙ÂÂÎ‰ ˙Ó¯ ‰„¯È
·Â˘Ï ÌÈÏ‚¯Ó‰ ÂÈ‰ ÌÈÏÂÎÈ
‡¯·Ú· Ï‡¯˘È ‰ÁÓ Ï
ÆÈÁ¯ÊÓ‰ Ô„¯È‰
ÈÓÂÁ˙Ï Ô˙Ò‰Ï ÔÂÈÚ¯‰
‡¯¯˙˙Ò‰ÏÂ Ï‡¯˘È ı
··˜ÔÂËÏ˘‰ ÈÙÓ ÂÁÈ¯È ˙Ú
¯ÁÂ‡Ó ‰˘ ≥≤∞∞ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÁ
‰· ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï Æ¯˙ÂÈ
˘Ô„¯È‰ ˙Ú˜·Â ÔÂ¯ÓÂ˘ ¨‰„Â‰È Â¯¯ÁÂ
˙‡ ¢˘È˙‰Ï¢ ·¯Ú ˙ÂÈ„Ó· ÂËÈÏÁ‰
ÌÈ¯ˆÓÂ Ô„¯È ÔÂÂÈÎÓ ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó
ÈÁË˘Ï ÌÈÏ·ÁÓ ˙ÂÈÏÂÁ Ô˙Ò‰Ï ÂÏÁ‰
ÌÈ˙ÒÓ‰ Ï˘ Ì˙¯ËÓ ÆÏ‡¯˘È ˙È„Ó
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ Ï‡ ÚÈ‚‰Ï ‰˙ÈÈ‰
˙ÚÂˆ¯Â ÔÈÓÈ· ¨ÔÂ¯ÓÂ˘· ˙ÈÈ˙˘ÏÙ‰
‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ Ï‡¯˘È ˙È„Ó Æ‰ÊÚ
„‚Î ˙ÈÚˆ·Ó ‰È‚Ë¯ËÒ‡ Á˙ÙÏ
ÈÎ¯„ Ï¢‰ˆÏ ÂÒÎÂ‰ Ê‡Â ÂÏ‡ ˙Â¯È„Á
‰˙ÂÎ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ÆÌÈ˘˘‚‰Â ˘ÂË˘Ë‰
Æ¢ÌÈÙ„¯Ó‰ ˙ÙÂ˜˙¢
·‡ÈÎ Ï¢‰ˆÏ ÚÂ„È ‰È‰ ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â
ËÏ˜Ó ÌÈ˘Ó˘Ó ÂÁÈ¯È ˙Ú˜· È¯ÊÓ

˙Â·˘ÈÈ˙‰Ï Ë·Ó
‡„¯‰· ¯‚˙‡ ≠ ‰¯Â

ÍÏ ÁÏ˘ ‰˘¯Ù‰ ÏÚ

¬§¯d£¶¥§·d¸§·§ª·¢¡£
·§¸¶¥¢ª°¬¸·¶¡¬±£

מרכז ישיבות בני עקיבא | יש״ע המתחדשת | מגורשי חומש
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ועד מתיישבי
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הרב חיים דרוקמן ,יו”ר מרכז ישיבות בני עקיבא
הרב אברהם צוקרמן ,ראש ישיבות בני עקיבא
הרב זלמן ברוך מלמד ,ראש ישיבת בית אל
הרב שחור יאיר
הרב שטרן מ .יהודה
הרב שטרסבגר מוטי
הרב שילה דניאל
הרב שלומי פלהימר
הרב שמידט יהושע
הרב שפירא יהושע
הרב שרון זאב
הרב שרלו יובל
הרב תורגמן נדיב

Ï

)אגרות הראי"ה קוק ,אגרת צ"ו(

על החתום:

בהשתתפות׃ הרב חיים דרוקמן ,ראש ישיבות בנ״ע
ראשי ישיבות ואולפנות ח״כים ,אישי ציבור וראשי ההתיישבות

·ı¯‡· Â˙ÊÈÁ‡ ˜ÂÊÈÁÏ ˙È˘ÚÓÂ ˙È‚ÂÏÂ‡„È‡ ˙È¯Â˙ ‰Ó

עולים לחומש

˘∞≤≠ππ∑≥∏∑μ Ï‡ ˙È· ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ

עליה לחומש ועצרת המונים

אנו סבורים כי ישנה חשיבות רבה בעליה למקום באישור
הגורמים הממלכתיים ובתיאום עם הרשויות ותחילה ראשונית
של תיקון האיוולת הנוראה בגירוש היהודים ,בהחרבת
יישובים פורחים בפגיעה בחוסננו הלאומי ומתן פרס לאויבנו
שהביאה תוכנית העקירה.
העלייה לחומש בימים הקרובים היא חלק ממהלך ארוך טווח
שיסייע בעז"ה ליצור אווירה ואהדה ציבורית לתביעה לשוב
ליישובים הללו.
אנו קוראים לציבור להצטרף וליטול חלק באירוע החשוב
הזה ,שם נבטיח לתקן את העוולות הנוראות שאת פירותיהן
הבאושים אנו ובייחוד אחינו הגיבורים בשדרות חשים מדי
יום.
אנו קוראים לממשלת ישראל לבנות מחדש את חומש
ושאנור ,יישובי צפון השומרון וחבל עזה.

 ÌÂ˜Ó Ï˘ Â¯ÂÙÈÒיריחו – ארץ המרדפים והמרגלים

צופים לשאנור

יום שלישי כ״ו בסיון 12.6.07

יסוד הגלות והשפלות
הנמשך בעולם בא רק ממה שאין
מודיעים את א"י ,את ערכה וחכמתה,
ואין מתקנים את חטא המרגלים
שהוציאו דיבה על הארץ,
בתשובת המשקל :להגיד ולבשר בעולם
כולו הודה והדרה ,קדושתה וכבודה

ביום שלישי ,כ"ו סיון התשס"ז תתקיים בעז"ה

עליה המונית לחומש
לראשונה באישור הצבא והדרג המדיני
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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
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עורך:
משה מאירסדורף
כותבים:
ישי הולנדר
אריאל פילבר
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052-8908519
עיצוב והפקה:
˘ıÎ¯·¡ ‰ÏÈ
·Ï‡ ˙È
טל' 02-9973875

˘·˙ ˘„¯˙Â

קרוב לאלף איש ,משפחות ,מבוגרים
ובני נוער ,הגיעו בשבת האחרונה ,פרשת
"בהעלותך" ,לעיר שדרות כדי לחזק לעודד
ולהתחבר עם תושבי שדרות העומדים איתן
במאבקמולמתקפתהטרורהרצחנית.
לאירוע היו שותפים גופים רבים ובהם
עירית שדרות ,ישיבת ההסדר בעיר ,יש"ע
המתחדשת ,המטה לביטחון שדרות ,אורות
חסד ,לב אחד ותנועת מרימים את הדגל.
ביש"עהמתחדשתשמודגשמיוחדעלהגעתן
שלקבוצותמהישוביםביהודהושומרוןוכןשל
קבוצות ממגורשי גוש קטיף שעשו בעיר את
השבתוחלקועםהתושביםאתנסיונםמהעבר
בהתמודדותמולהטרור.
במהלך השבת חילקו הבאים ממתקים
לתושבים ,התפללו בבתי הכנסת השונים
נהנו משלל שיעורים ושיחות מפי רבנים
אישי ציבור ותושבי הגרעין הדתי ,והשתתפו
בסעודות שבת ציבוריות במוקדים שונים.

‰„ÓÚ¢˘È

Ú˘È ˙Â˘„Á

המארגנים דיברו על אווירה של התרוממות
רוח שהביאה עמה כוחות חדשים לתושבי
המקום".השבתנתנהלנולהביןבשדרותאת
החשיבות שלנו פה"  -אומר יקי כהן ,תושב
שדרות"-אנשיםחזרולבתיהכנסת,הגבאים
והחזנים חזרו לדוכן ,משפחות שבו לארח,
תושבי שדרות חזרו לחייך בתוך מציאות לא
פשוטה" .בעקבות הצלחת האירוע בשבת
האחרונה יקיימו השבת ברחבי הארץ "שבת
שדרות" שבה יתארחו תושבי שדרות ונציגי
העיר בקהילות שונות יספרו על המצב בעיר
ויקדישושיעוריםתורנייםעלהמצב.
ביום שלישי השבוע הגיעו חברי יש"ע
המתחדשת לביקור הזדהות ותמיכה עם
התושביםבעיר.הםהתארחובישיבתההסדר,
קיימו ישיבה מיוחדת יחד עם נציגי העיר
והגרעיןהתורניודיברועלהאפשרויותלפעול
על מנת להביא לשינוי כיוון בכל הקשור
לשדרותויישובימערבהנגב£.

˘ÓÂÁÏ ÌÈÏÂÚ

הישובחומשצפויהשבועלראותשוברגליים
שלעשרותאלפיישראלים,מבוגריםובנינוער
שיגיעוליישובהחרבבמסגרתאירועשלמרכז
ישיבותבני–עקיבאויש"עהמתחדשת.
האירועשמתקייםביוזמתהרבחייםדרוקמן,
יו"ר מרכז ישיבות בנ"ע ,ייערך ביום שלישי
הקרוב,כ"וסיוןהתשס"ז)(12.6.07החלמהשעה
11:00בבוקר.מדוברבעליההראשונהשקיבלה
אישורמהרשויות,הןמהדרגהמדיניוהןמצה"ל
וצפוייםלהשתתףבהביןהיתרתלמידיישיבות
בנ"ע ,רשת 'צביה' רשת 'נעם' ותנועת הנוער:
עזרא,בני–עקיבאואריאל.
במסגרת האירוע יצעדו אלפי בני נוער
לחומש,דרךתחנתהרכבתבסבסטיהבהפרצה
תנועת ההתיישבות ביש"ע ויקשרו בין עבר
לעתיד ,בין ערש ההתיישבות לבין שאיפתנו
ואמונתנושחומשתבנהכמוגםישוביגוש–קטיף.
בשעה16:30תתקייםהעצרתהמרכזיתבחומש

בהשתתפות הרב דרוקמן ,ראש ישיבות בנ"ע,
ראשי ישיבות ואולפנות ,ח"כים ,אישי ציבור
וראשיההתיישבות,ותכלולתוכניתאומנותית.
במכתב שפירסמו השבוע רבנים מובילים
בציונותהדתיתהםקראולהצטרףלעליהלחומש
ואף הדגישו כי יש חשיבות בעליה באישור
ובתיאום" :אנו סבורים כי ישנה חשיבות רבה
בעלייה למקום באישור הגורמים הממלכתיים
ובתיאום עם הרשויות ותחילה ראשונית של
תיקוןהאיוולתהנוראהבגירושהיהודיםמשם,
בהחרבת ישובים פורחים בפגיעה בחוסננו
הלאומי ומתן פרס לאויבנו שהביאה תוכנית
העקירה מתוך קריאה לממשלת ישראל לבנות
מחדש את חומש ושאנור כמו יותר ישובי
צפון השומרון וחבל עזה ולהכות את אויבינו
המאיימים בנשק על שדרות וסביבותיה" -
נאמרבמכתב.
לפרטיםוהסעותלאירוע£.02-6211999

‰·Â˘ ˙˘¯„Ó· ÌÈ˘ ·¯Ú

מדרשת "שובה" בעופרה תקיים השבוע
ערב נשים חוויתי שהכנסותיו יתרמו להמשך
פעילותהשלהמדרשה.
המדרשהשהוקמהלפניכ–25פרצהאתהדרך
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המשך מעמ' השער

ביום שלישי השבוע )כ"ו סיון( ,יעלו אלפי אוהבי ארץ ישראל לחומש כדי לקיים במקום
עצרת ולהגיד' :משנים כיוון עולים לחומש' .גדי דיעי ,מדגיש שישנה חשיבות בהרחבת
המעגלים של אלו שחוזרים לחומש ,וחיבור של עוד ועוד בני נוער וציבורים נוספים
שמגיעים לחומש מביאים עמם אמירה ציבורית רחבה של נזכור ונחזור .הוא אומר שיש
חשיבות רבה לחלוציות שהניעה את המהלך ,ולהרחבת המעגלים והבאת עוד ועוד תומכים
דווקא באישור הצבא והדרג המדיני – ובכך להשפיע על ההמונים להתחבר למהלך.
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מרגלים .הביטוי מרגלים מחייב גם הוא
דיוק שהרי אין כינוי זה מצוי אפילו פעם
אחת בפרשתינו .הביטוי מרגלים מוחלף
בתורה בביטוי מרכלים" .לא תלך רכיל
בעמך" )ויקרא יז' טז'( .רש"י שם מאריך
בפירושו הרבה מעבר למידתו :אני אומר
על שם שכל משלחי מדים ומספרי לה"ר
הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או
מה ישמעו רע לספר בשוק ,נקראים "הולכי
רגילה" .וראיה לדברי שלא מצינו רכילות
שאין כתוב בלשון הליכה" .רש"י משווה
לחלוטין בין הליכת ריגול להליכת רכיל.
המרגל הוא אחד המלקט מידע על אנשים
ומעבירם לאחרים .אם הוא איש מדנים הרי
שהוא הולך לבית רעהו לראות איזה דבר רע
שיוכל לספר לחבריו ולפרסם בשוק וכיו"ב.
גם הליכת המרגלים הייתה הליכת רכיל,
דהיינו מרגל .אל מול הולך רכיל ניצבת
דמותו של "הולך תמים" אשר לא רגל על
לשונו .והוא אשר ישכון בארץ החיים.
משה אשר הכיר את כל אלה התכונות
והחולשות האנושיות חשש שגם ראשי בני
ישראל ייתפסו לקטנות מוחין זאת ולעצת
אנשים מרגלים ,על כן התפלל על יהושע,
רק דבקות בה' ,רק כאשר יו"ד משמו של
הקב"ה תדבק בשמך ,יכולה להושיע מעצת
מרגלים .המרגלים לא דבקו בה' לא שתפו
את ה' בעצתם ולא הכריעו את ספקותיהם
ע"י אמונה וביטחון בה' ועל כן כשלו .כלב
נושע בתפילת עצמו .בזכות אבות ,בזכות
תפילה בחברון "שלא יהיה ניסת לחבריו
להיות בעצתם" .פינה את ליבו מן הרעה
וחבר אל הישועה£ .

של התקשורת ,הטיית הלבבות ,הוצאת
דיבה ושם רע ,תערובת בין אמת ושקרים,
ערבוביה של עובדות ודעות אישיות,
עטיפת נגיעות אישיות וקנאה באצטלה
חסודה ואידיאולוגית ,ניגודי אינטרסים
מהותיים ,תיוג וסיווג של אנשים ,דעות
קדומות ,חרדות ופאניקה כל אלה ועוד הם
החומרים מהם מורכבת הפרשה הענקית
הזו .כמו כלב האיש כן הפרשה כולה
ככוחה אז כן כוחה עתה באווירה הציבורית
ובמציאות המורכבת לנו .מנהיג דחוי עתה
יהפוך להיות מנהיג נערץ בעוד  38שנה
וכישלון עכשווי יהיה מנוף להצלחה
מרובה בעתיד .הגיבור עתה הוא כלב
לבדו .ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת
עמו וימלא אחרי" .רק כלב לבדו הוא כאן
בלא יהושע .וזאת ,על פי מה שנאמר,
כיוון שרק הוא שינה כיוון מהותי או חשף
נאמנות שהדהימה את כולם בעימות הזה
ורק הוא גילה "רוח אחרת" .רק הוא עמד
כצור כנגד רוח סערה בלתי מצויה .הסערה
חלפה ,הכתה קשות ,אך כלב ובניו באו אל
הארץ וזרעו ירש אותה.
בעבור משה לא הייתה כאן שום הפתעה.
הרי לשם כך הוא מינה את יהושע למשלחת.
הוא חרד מן התוצאות והוא צייד יהושע
בברכה ובתפילה אישית :י–ה יושעך מעצת
מרגלים) .רש"י ע"פ במדבר רבה( מה היא
"עצת מרגלים"? ונדייק משה אינו אומר
מעצת המרגלים בה' הידיעה .חז"ל אינם
רוצים לומר שהאנשים נועצו לב יחדיו על
ה' ועל משה .אלא שיש כאן חרדה מפני
מושג אנושי חברתי–פסיכולוגי שנקרא עצת
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הרב ישעיהו שפירא

האדמו"ר החלוץ

ÂÏ˘ ÌÈ„ÏÈ
שלום ילדים יקרים!

ה

בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת

רבישעיהושפירא,שכונה"הרבהחלוץ"
או "האדמו"ר החלוץ" ,היה מנהיג
חסידים ,ציוני נלהב וממנהיגי תנועת
העבודהשלהציונותהדתית.נולדבשנתתרנ"א
)(1891בפוליןלרביאלימלךשפירא)האדמו"ר
מגרודז'יסק(ומרתחנהברכה)בתושלהאדמו"ר
מחנצ'ין( .אחיו היה האדמו"ר מפיאסצנא בעל
'חובתהתלמידים'שהיהאחדממנהיגיהיהודים
בגטוורשהונרצחעלידיהנאציםימ"שבשנת
תש"ג ) .(1943בשנת תרע"ד ) (1914ביקר
בחשאי בארץ ישראל לשם היכרות ראשונה.
בצדהתרשמותוהעמוקהמארץהקודשהושפע
מאד מאישיותו של הרב קוק ונפשו דבקה
בנפשו.משחזרלפוליןהפךלתעמולןנלהבלארץ
ישראלביןהמוניהחסידיםועוררהתנגדותרבה
בקרבאדמו"ריםוקהילותחסידיות,הואהופיע
בעיירותחסידיותוקראלשומעיולעלותארצה.
נמנהעםהעסקניםשייסדואתתנועתהמזרחי
בפולין.משהוצעהלומשרתרבנותסרבלקבלה
עקבתוכניתולעלותלארץ.בשנתתר"פ)(1920
התממשחלומווהואזכהלעלותלארץישראל,
היה בין מייסדי תנועת "הפועל המזרחי" ,ואף
עמדבראשהתנועהכמהשנים.
בקולקוראשכתבעםהקמתהתנועהכתבהרב
שפיראביחדעםהרבש"חלנדאו,י'ברנשטיין
וש"זשרגאיאתתמציתהאידיאולוגיההמופיעה
בתוך "קול קורא של המייסדים"" :רוצים אנו
בחיים של עבודה ויצירה על יסוד היהדות
המסורתית.איןאנויכוליםלעסוקרקברוחניות
ולהצטמצםב–ד'אמותשלהלכהבלבד,ומאידך
איןאנויכוליםלהסתפקרקבלאומיותחיצונהשל
לשוןוארץבלבדולעזובאתתורתנושהיאיסוד
תרבותינוהלאומיתעלהאופיהלאומישלנו.אנו
רוציםביהדותשלתורהועבודה,שעלידהתבוא
היהדותבמגעעםהטבע,החייםוהלאוםוחשוב
להיותלארקמסורהוסמלירושהבלבדכיאם
גםהרגשהחיהפנימיתהנובעתמקרבהלב.אנו
שואפים לשוב אל החיים העבריים הקדמונים,
אל היהדות התנ"כית המקורית המיוסדת על
הצדקוהיושרועלהמוסר".
בבואו לירושלים נתמנה למנהל מחלקת
העלייה ולשכת העבודה ליד המרכז העולמי
של המזרחי ובמסגרת עבודה זאת גייס
עובדים וסלל איתם את הכביש לראש פינה.
בנוסף היה גם בין מייסדי היישוב החקלאי
החסידי הראשון "כפר חסידים" בעמק זבולון.
את כישרונו בחינוך וברכישת לבבות הביא
לידי מימוש בביקורים רבים אצל המתיישבים
בהם היה מנגן את לחניו .משיריו הוא השיר
"אילו היה לי כח" .בביקורים אלו עורר
הדים עמוקים בליבות החברים בהיותו
טיפוס מסוג לא רגיל של שילוב חסיד וחלוץ.
במסגרת פעילותו נסע לארצות אירופה
ולאמריקה מטעם הקרן הקיימת לישראל וגם
שםהקסיםבהופעותיוובנאומיו,עדשאמרעליו
עסקן חילוני שאי אפשר לעמוד כנגדו כי הוא
מעורר לשוב בתשובה .בקק"ל נבחר לנשיאות
הארגון ובשל יכולתו הארגונית המבריקה
נבחרלמנהלבנק"זרובבל".בשנתתר"ץ)(1930
ליקט וערך את הספר 'ארץ חפץ' ,אמרות
על ארץ ישראל ובניינה ,מאת הראי"ה קוק.
בשנת תש"ב ) (1942עזב את משרתו בבנק
ויצא להגשים את משאלת ליבו מאז ומתמיד:

והיפה .כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים
באהבה רבה ,צוות העלון

נכונה יזכו בפרסים נאים.

זהה את המקום

התנחלות על קרקע .הוא התיישב בכפר פינס
ועבדבשמחהכאיכרוקבעעיתיםלתורה,יחד
עםזאתלאזנחאתעיסוקיולמעןהכללוהמשיך
לעזור למוסדות ולאנשים .בנו ,יוסף )יוסק'ה(
שפיראכיהןלימיםכשרמטעםהמפד"ל.
אהבתו הגדולה של האדמו"ר החלוץ לארץ
ישראל ואמונתו כי השילוב בין תורה ועבודה
הוא זה שיקנה לעם ישראל אחיזה אמיתית
בקרקעהתבטאורבותבכתיבה.במאמרשנקרא
'שיקום עולמות' כתב" :גדול מאוד התפקיד
שהטילה ההשגחה העליונה על שכמנו לבנות
מחדש את כנסת–ישראל שהושמדה בגולה,
אנומתי–מעט,שרידים,עלינומוטללמלאמה
שהוחסרמעמנובשואהולהקיםאתעם–ישראל
בארץ–ישראל ...אנו נמצאים בימי הרת עולם.
ימי הריסת עולמות ובניין עולמות חדשים.
ואנו צריכים לדאוג לכך שהעולמות
החדשים ייבנו ברוח תורת ישראל.
אין עולמנו שלם .אבל נדע את דרכנו .עלינו
להמשיך,זהוצועליון".
בכתביו ניכר כי ספג רבות מתורת הרב קוק
ביחס לחלוצי הארץ שפרקו עול תורה ומצוות
וכמו תלמידי חכמים נוספים בציונות הדתית
התייחסליחסאליהםועלשיתוףהפעולהעימם.
בתחילה לא הסתיר את עומק הבעיה" :אשר
ליחסיםעםההסתדרותהכללית:הפועל–המזרחי
רוצהלהשתתףבבנייןהארץיחדעםכלציבור
הפועלים.אולםישלציין,שאםמצדאחדבונה
ההסתדרותאתאזוריהשממהשלהארץ,הרימן
הצדהשניהיאהורסתאתערכיהיהדות.ומתקבל
הרושםכאילומחנההפועליםהכלליפועלבזדון
להריסת מסורת ישראל .על אף כל מאמצינו
לא הצלחנו לשנות מגמה זו ,ולבנו מלא חרדה
לעתידנושלהנוערבארץ".למרותדבריםאלו,
לאנרתעמלהביעדעהנחרצתעלהצורךבשיתוף
פעולה עימם מתוך אהבה ושותפות" :המלחמה
חייבת לצאת מתוך הנחה יסודית ברורה :לא
מתוךשנאה,אלאמתוךהכרהשגםהיריביםאינם
אויביםח"ואלאבנים!אהבתישראל,ביחדעם
אהבתהשםואהבתהתורה,היאהיסודלאמונת
ישראלותורתו-לדבריהבעש"ט-ואיןלוותר
עליה.אהבהזוחלהלארקלגביעושירצונו,כי
גםלגביעוברירצונו,כי"ביןכךוביןכךקרויים
בנים".המלחמהתהיהמלחמתדעות,מאבקשל
השקפות.מובן,שאיןהאהבהצריכהלמנועאת
המלחמה בדעות נפסדות ומעשים נפסדים של
איזה ציבור שהוא .אלא שמלחמה זו צריכה
להיותמכוונתאךורקנגדההופעותהשליליות
והמזיקותולאנגדהציבורעצמו".
שמועות האימים מאירופה על השואה
האיומהובתוכןידיעותעלהריגתבנימשפחתו
פגעו קשה במצב בריאותו .הוא הועבר לבית
חולים בירושלים ונפטר בה' סיוון התש"ה
)£.(1945
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המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 8

תקציר הפרקים הקודמים :אוריאל נשאב
אלתוךתמונהישנהשהואמוצאבביתסבו.
מתבררלושחזרבזמן.הואפוגשבשוב,אדם
מסתורי ,המספר לו כי הם יוצאים למסע
בעקבות ההתיישבות ביהודה ושומרון .לאחר
שהם מבקרים בכותל המערבי ,ששוחרר
במלחמתששתהימים,הםמגיעיםשובלכפר
עציוןשהוקםמחדשלאחרהמלחמהולחברון.

מֵַרחוֹקנִכּ ְָרההִתְַרגּ ְשׁ&תָם.
שׁשָב&לְכ ַאן,לְאַחַר
"אֵלּ ֶהאַנְשֵׁיכְּפַרד ָּרוֹםֶ ,
שׁתַּי ִם שָׁנ ָה .הֵם שָׁב& לְכ ָאןַ ,רק
עֶשְִׂרים & ְ
כֵּדי ל ְַקיּ ֵם אֵת הַהַב ְ ָטחָה ֶ
שׁהִבְטִיח& לְעַצְמָם
שׁהִתְיַשְּב&כּ ָאן,כּ ִי
שׁעַז ְב&ָ .אמְנ ַםֹלאהֵםאֵל& ֶ
כְּ ֶ
הֲֵריה&ְקמַההֵאַחֲז&תנַחַ"ל,אַךעֶצ ֶםהָאֶפְשָׁר&ת
שׁמַת חָלוֹם שֶֹׁלא הֵאֵמִינ&
הַיְתָה בְעֵינ ֵיהֵם כְּהַג ְ ָ
שֶׁיִּז ְכּ& ל ְִראוֹת .אַתָּה רוֹאֵה אֵת הָאִיש הַזּ ֵה?
שְׁמוֹמֹשֶׁהנֶצ ֶר,ה&אהָי ָה ְמפֵַקדג ְּד&דהַפַּלְמָ"ח
תּאֶר ל ְָך אֵיזוֹ
שׁעַתוֹ אֵת כְּפַר ד ָּרוֹםָ ,
שׁפִּנּ ָה בּ ִ ְ
ֶ
הִתְַרג ְשּׁ&ת זוֹ עֲב&רוֹ לַחֲזוֹר לְכ ָאן כּ ְֹראש אֲג ַף
שׁהִגּ ִיעַלְהִַקיםאֵתהַהֵאַחֲז&תכּ ָאן".
הַנַּחַ"לֶ ,
שׁפַּחוֹתַ ,רק חַיָּל ֵי
מ ְ
"אָז ֹלא הִתְיַשְּׁב& פֹּה ִ
נַחַ"ל?""ֹלא בַּהַ ְתחָל ָה ,אָז הַי&ַרק הֵאַחֲז&יוֹת.
שׁפַּחוֹתוְהַפְכ&
מ ְ
מכּ ֵן,בּ ַא& ִ
ַרקשֵׁשׁשָׁנ ִיםלְאַחַר ִ
אֵת גְַּרעִין הַנַּחַ"לַקטִיף ל ְמוֹשָׁב שֶׁנּ ְִקָראַקטִיף
מכּ ֵן ,שׁ&נּ ָה שְׁמוֹ ל ְנֶצ ֶר חַז ָנ ִי .גּ ָם
א' .לְאַחַר ִ
כּ ָאן הַהִתְיַשְּׁב&תֹלא הַיְתָה פְּשׁ&טָה כְּל ַל&כְל ַל.
הַהֵאַחֲז&יוֹתנוֹעַד&ל ְִקטוֹעַאֵתֶרצ ֶףהַהִתְיַשְּׁב&ת
שּׁב ִים בְּל ִי הֶֶרף,
מּתְי ַ ְ
שׁהִתְנַכְּל ָה ל ַ ִ
הַעְַרב ִית ֶ
אַך גְַּרעִינ ֵי הַנַּחַ"ל עָמְד& בּ ַ ְמּשִׂימָה בְּעֹז &בְכ ַך
אִפְשְר&מְא&חַריוֹתֵראֵתהַָקמַתהַיּ ִשׁ&ב ִים".
שׁתַא&ת וְחָשַב
א&ִריאֵל הִבּ ִיט ב ַחוֹלוֹת בְּהִ ְ
מצִים צִָריך כּ ְֵדי לַהֲפוֹך אֵת
מאֲ ָ
לְעַצְמוֹ כַּמָּה ַ
הַמָּקוֹם ל ְי ִשׁ&ב פּוֵֹרחַ & ְמ ַ
שׂגְשֵׂג .שׁ&ב גִּלּ ָה
שּׁב ִים כּ ָאן,
מּתְי ַ ְ
אֵיל& כֹּחוֹתנֶפ ֶשׁ אִַד ּיִרים הָי& ל ַ ִ
שׁהִצְל ִיח&לַעֲשׂוֹתזֹאתלַמְרוֹתכּ ָלהַ ְקּשָי ִים.
ֶ

שׁהַקְִּריאָה לְהַ ְמשִׁיך ֹלא
א&ִריאֵל יַָדע ֶ
ְתּאַחֵר ל ָבוֹא ,אֲב ָל עֲַדיִן הָל ַך בְּאִטִיּ&ת אַחֲֵרי
שׁהֵםצְִריכ ִיםלְהַ ְמשִׁיך
שׁהֵאִיץבּוֹו ְ ָאמַר ֶ
שׁ&בֶ ,
תּחֲנ ָההַבָּאָהבּ ַ ַ
לַ ַ
מּסָּע.הַּ ְמעְַרבֹּל ֶת ָסחֲפָהאוֹתָם
מחֵב ְרוֹןו ְִקְרי ַתאְַרבּ ָעוְהֵב ִיאָהאוֹתָם
שׁ&בהְַרחֵק ֵ
ל ְחוֹף י ָם מְַרהִיבְ .דַקל ִים הִ ְתנֹעַע& בּ ַר&חַ ,חוֹל
שׁל ֵו ִים.
שּׁמֶשוְגַל ֵי הַיּ ָם הַי& ְ
הַזָּהָבזָהַר בּ ְאוֹר הַ ֶ
מאַגָּד ָה ְקס&מָה ,ו ְא&ִריאֵל
הַמַּקוֹם נְִראָה כּ ְמוֹ ֵ
מדּ ַיוְהִגּ ִיע&
חָשַב שֶׁא&ל ַי הְִרחִיק& הַפַּעַםיוֹתֵר ִ
לְאֶֶרץאַחֶֶרתוְהֵםכְּב ַרֹלאבּ ְיִשְָׂראֵליוֹתֵר.
שׁאַל אֶתשׁ&ב".הָי ִיתָ פֹּה,
"אֵיפֹה אֲנַחְנ&?" ָ
אֲנ ִי חוֹשֵב .נַסֵּה ל ְנַחֵש" חִיּ ֵך אֵל ַיו .א&ִריאֵל
הִבּ ִיט בַּמַּקוֹם &מִיּ ַד נִזְכּ ַר  -הַחוֹלוֹת ,הַיּ ָם,
שּׁמֶש הַיְּפ ֵהפִי ָה ,הַדּ ְַקל ִים -הֵם הִגּ ִיע& ל ְג&שׁ
הַ ֶ
ַקטִיף".אֲב ָלבְּאֵיזוֹשָׁנ ָהאֲנַחְנ&?" ִ
מהֵרלִשְׁאוֹל
אֵת שׁ&ב" .הַשָּׁנ ָה הִיא תש"ל ,בּ ַהּ הֵחֵל ָה
הַהִתְיַשְּׁב&ת הַיּ ְה&ִדית בּ ְג&שׁ ַקטִיף .הִנ ֵה ,הַבּ ֵט
לְשָׁם" הִצְבּ ִיעַ שׁ&ב עַל ְקב&צַת אֲנָשִׁים ,כּ&ל ַהּ
שׁבָּהַק עַל ֶרַקע הַחוֹלוֹת ,וְג ַם
ל ְב&שָׁה בְּלָב ָן ֶ

המשך בשבוע הבא...
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