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בין מטה לדיבור

של גדולי ישראל חיבת הארץ

 מארי קאפח 

ממשה

מבט להתיישבות מעלה רחבעם | קסם המדבר

המשך בעמ' האחרון

מ
עלה רחבעם 

ממוקם בחבל 
ארץ נדיר ביופיו, 
בחלקו  המזרחי 

של גוש עציון 
כאשר ס�פ�ר המדבר ונופיו 

נשקפים מכל פינה. 
היישוב הוגדר כשכונה בתוך 
תוכנית המתאר של היישוב 

נוקדים, שהוקמה על ידי תנועת 
ההתיישבות "אמנה" ובידיעת 

כל הגורמים הממשלתיים 
ובברכתם. השכונה ממוקמת על 
אדמות המדינה שהוקצו לחטיבה 

להתיישבות לצורך הרחבת היישוב 
נוקדים. 

המקום קרוי על שמו של השר 
רחבעם זאבי הי"ד שנרצח סמוך 

לתאריך ההקמה.
גורמים צבאיים:

התרומה לביטחון גדלה
לדעת גורמים צבאיים המקום 

תורם רבות לביטחון האזור כיוון 
שמאז הקמתו פחתה במידה 

ניכרת הימצאותם של בני שבט 
התעמרה שלא ידועים ב"אהבת 

ציון" שלהם... לפני הקמת מעלה 
רחבעם היה האזור פרוץ והביא בין 
השאר לרצח שני הילדים מתקוע 

לפני כ–6 שנים.
התושבים עוסקים במגוון תחומי 
עיסוק כגון: מקצועות חופשיים, 

מחשבים, נגרות ועוד. 
ביישוב קיימת עשייה נרחבת 

בתחום החקלאות ובמסגרתה 
מגדלים מטעים של עצי זית, 

כרם ליין של ענבי מוסקט, מטע 
שקדים, בוסתן של עצי פרי )35 
סוגים שונים(, חוות גידול דגי נוי 

ועוד. כמו כן קיים אתר חתונות 
ששימש לחתונות של שני זוגות 

בני המקום וכל מי שמעוניין מוזמן 
לבוא ולהתחתן בו.

חיים ביחד
מעלה רחבעם הוקם על ידי אנשים 
המאמינים בקיום חיים משותפים 

וכבוד הדדי בין דתיים וחילוניים. 
ביישוב מאמינים בעבודה 

עברית, מרחב מחיה לכל תושב, 
השתלבות בסביבה, שמירה על 

ערכי הטבע וחיים ללא חומות 
וגדרות.

תושבי מעלה רחבעם משקיעים 
את נשמתם במקום. כל תושב 

מקבל על עצמו עם כניסתו ליישוב 
לתרום "פרוייקט קהילתי" - על 

פי כישוריו ואופיו - לטובת היישוב, 

ובכך נקשרים התושבים החדשים 
למקום ולתושביו.

ילדי מעלה רחבעם מבלים את 
יומם במעון לפעוטות  שנמצא 

בנוקדים, 5 דק' מהיישוב. 
תלמידי בית הספר לומדים ביישוב 

השכן תקוע. לרשות התושבים 
עומדת ספרייה הפתוחה מידי יום
וכמובן בית כנסת מרכזי המשרת 

את תושבי המקום. 
ניתן להגיע אל היישוב מעלה 

רחבעם בתחבורה ציבורית 
המגיעה לאתרים הסמוכים: כפר 

אלדד ונוקדים. �

מעלה רחבעם גדל מיום ליום... 
ומצפה לכם. לפרטים: מוריה

054—7805140, 02-9960478
מרכז מידע אמנה: 1-800-240-260 

יוסף קאפח זצ"ל שנולד ה רב הגאון 
בצנעא בירת תימן ביום י"ב בכסליו 
נצר לשושלת  היה   ,)1917( תרע"ח 
רבנים ודיינים במשך 13 דורות ונכד לרה"ג 
שהיה  זצ"ל,  קאפח  יחיא  הישיש  המארי 
מגדולי רבני תימן בתחילת המאה העשרים 
ותרם תרומה מכרעת לחיזוק לימוד התלמוד 
ובמיוחד את לימוד הנשר הגדול, הרמב"ם. 
  כבן שנה מת אביו הרב דוד קאפח זצ"ל 
תחת  לקחו  סבו  אמו.  גם  מתה  שש  וכבן 
ולימודו.  מחסורו  לכול  דאגה  תוך  חסותו 
הילד יוסף התגלה עד מהרה כמהיר תפיסה 
יוצאת  התמדה  ובעל  רגיל  בלתי  וזיכרון 
דופן בלימוד, שליוותה אותו עד סוף ימיו.  
בנוסף השתלם בלימודי מדע שונים כמו 
 11 בגיל  ושפות.  אסטרונומיה  ביולוגיה, 
המשפחתית  הצורפות  במקצוע  השתלם 

ועזר בפרנסת המשפחה.  
בת–דודו   את  לאישה  נשא   15 בן  כשהיה 
הרבנית ברכה תבדל"א, שלימים תקבל את 
המרובים  החסד  מעשי  בזכות  ישראל  פרס 
שעשתה ובכך יהפכו לזוג היחידי בישראל 

שקיבלו שניהם את פרס ישראל. 
בגיל 25 עלה הרב לארץ ישראל )תש"ג( 
התלאות  רב  במסע  ילדיו.  ושני  אשתו  עם 
לארץ  בבואו  מבניו.  ואחד  סבתו  מתה 

התיישבה המשפחה בתל–אביב. 
ללמוד  החל  )תש"ז(  לירושלים  בהגיעו 
בישיבת מרכז הרב ועד מהרה הפך למופת 
חי לשקדנות ולמדנות מופלאות שנמשכו 4 
במכון  קאפח  הרב  למד  מכן  לאחר  שנים. 
בבית  כדיין  והתמנה  לדיינות  פישל  הארי 
הדין הרבני בת"א. לאחר שנה התמנה לבית 
הדין הגדול לערעורים בירושלים עד שנתו 
לו להיות הרב  ה–70. שלוש פעמים הוצע 

הראשי לישראל אך הוא סירב.
ההתיישבות בארץ ישראל, והשמירה על 
ארץ ישראל, נגעו מאוד ללבו, הוא הסתייג 

ואהרון ח משה  של  טאם 
במי מריבה לא נתפרש, 
בו. המוכר  ורבו הדעות 
רש''י,  של  פירושו  הוא  מכולם 
למשה:  אמר  שה'  כך  על  העומד 
ַָתן  "וְִדַּבְרֶּתם ֶאל–הֶַּסַלע ְלֵעינֵיהֶם וְנ
במשה  ואילו  כ'/ח'(,  )במדבר  ֵמיָמיו" 
וַּיְַך  ֶאת–יָדֹו,  ֹמֶׁשה  "וַּיֶָרם  נאמר: 
וַּיְֵצאּו  ְּבַמֵּטהּו–ַּפֲעָמיִם;  ֶאת–הֶַּסַלע 
ַמיִם ַרִּבים" )שם, שם יא'(. רש''י נזקק 
את  לבאר  כדי  ומוסר  אגדה  לדברי 

ההבדל בין דיבור לבין הכאה.
מדוע  תוהה,  הקורא  הסתם  מן 
עשה  אם  משליחותו?  משה  שינה 
בעונש  נענש  מדוע  בשוגג,  זאת 
כה חמור, שלא להיכנס לארץ? אם 
משה  חשוד  וכי  במזיד,  זאת  עשה 
עלינו בהמראת פי ה' בכוונה?! על 
ביניים  מצב  היא  התשובה  כורחנו 
קרוב  הסתם  )שמן  למזיד  שוגג  בין 

יותר לשוגג(. ננסה להעלות השערה 
במה טעה משה לפירושו של רש''י.

בדיבור  מים  הוצאת  משמעות 
נראית, כשמשה אומר לסלע לעיני 
כה  "סלע!  זה:  מעין  משפט  העם 
לעדת  מים  אוציא  ממך  ה':  אמר 
ישראל, הוצא מימיך". שהרי משפט 
ישראל  להרי  יחזקאל  ניבא  דומה 
הגאולה:  בעת  לארץ  הכניסה  ערב 
ִּתֵּתנּו,  ַענְְּפכֶם  יְִׂשָרֵאל,  הֵָרי  "וְַאֶּתם 
ִּכי  יְִׂשָרֵאל:  ְלַעִּמי  ִּתְׂשאּו,  ּוֶפְריְכֶם 

ֵקְרבּו, ָלבֹוא" )יחזקאל לו', ח'(.
ה'  דבר  את  קיים  שמשה  אפשר 
כל  לעיני  מפיו  הנבואה  את  ואמר 
בלתי  דבר  קרה  שכאן  אלא  העם, 
יבש  ונותר  נבקע,  לא  הסלע  צפוי. 
עומדים  ואהרון  משה  כשהיה. 
וממתינים עם העם עד בוש, לשונם 
יבשה מצמא, ושום דבר אינו קורה. 

קשות מהסכם אוסלו, ואמר לא פעם שהיה 
אותו  את  שיקבעו  לרבנים  להצטרף  מוכן 

יום כיום צום.
בכנסת  קאפח  הרב  נאם  תשמ"ב  בשנת 
לכבוד 100 שנה לעליית יהודי תימן לארץ. 
בנאומו תיאר בביקורת רבה את השתלשלות 
היחס ההלכתי כלפי העלייה לארץ ישראל:

לארץ  לעלייה  באירופה  "ההתנגדות 
ישראל החלה בדורות קדומים, ומנימוקים 
ומתקופה  לאיש  מאיש  והתחדדו  שהלכו 
לארץ  לעלות  החובה  ראשיתה,  לתקופה. 
ישראל "אינו נוהג בזמן הזה" מפני סכנת 
דף  בכתובות  התוספות  כתבו  כך  דרכים. 
אלא  קיימת,  המצווה  לב,  שים  ע"ב.  ק"י 
אינו נוהג מחמת דבר צדדי "סכנת דרכים". 
ומיד באותו דיבור עצמו התפתחות נוספת 
"אין מצווה לדור בארץ ישראל, כי יש כמה 
מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין שאין 
אנו יכולים להיזהר בהן ולעמוד עליהם". 
לזכות  הקב"ה  שרצה  המצוות  התוצאה, 
בהן את ישראל בארץ, הן-הן המשחררות 
אנו  שאין  כיוון  לארץ,  מלבוא  אותנו 
משל,  ולקיימם.  בהם  להיזהר  יכולים 
הציב הקב"ה ארי בפתח ארץ ישראל כדי 
להבריחנו ממנה. מאוחר יותר הבליטו את 
נקודת שלוש הש�בועות שנזכרו בכתובות 
לארץ  לעלות  "אסור  ואמרו  א',  קי"א  דף 
המשכנו  נוהג",  "אינו  פתחנו  ישראל". 
"אין מצווה" סיימנו "אסור". אותן שלוש 
שיטה  לפי  הן  הרמב"ם  לדעת  השבועות 
ישראל  לארץ  לעלות  והחובה  דחויה, 
כל  במשך  ושרירה  קיימת  בה  ולהתיישב 
עתה,  ועד  אבינו,  אברהם  מאז  הדורות, 

ולעולם".
כתביו  של  הביבליוגרפית   הרשימה 

מנהל	פרויקטים	במחלקת	ביצוע	
תיאור	התפקיד:	

הפרויקט	 ביצוע	 גמר	 ועד	 הנתונים	 איסוף	 משלב	 במועצה	 פרויקטים	 בצוע	 על	 אחריות	  �

ופיתוח	 תשתית	 בניה	 בתחום	 פרויקטים	 על	 פיקוח	  � פרויקטים	 ביצוע	 אחר	 מקצועי	 מעקב	  �

� רישוי–הגשת	חשבונות	� בדיקת	ואישור	חשבונות	קבלנים	� הכנת	כתבי	כמויות	ואומדנים	� תיאום	התכנון	

בפרויקטים	בביצוע	המועצה.

דרישות	התפקיד:
תקשורת	 יכולת	  � הכרחי	 	– קודם	 ניסיון	  � הכרחי	 	– אדריכלות	 הנדסאי	 	/ בנין	 הנדסאי	 	/ בנין	 מהנדס	  �

ומתן	 משא	 ניהול	 יכולת	  � המועצה	 יישובי	 בכל	 ונסיעה	 שגרתיות,	 לא	 בשעות	 עבודה	  � קהל	 עם	

חובה באזור	 מגורים	  � פרוז�קט	 בנארית,	 אקסל,	 וורד,	 במחשבים:	 ידע	  � הכרחי	 נהיגה	 רשיון	  �

היקף	משרה:	מלאה.	תחילת	עבודה:	מיידית.	
המעוניינים	יפנו	בצירוף	קורות	חיים,	ופירוט	ניסיון	קודם	למר	בני	כהן	–	מזכיר	המועצה

באמצעות	פקס	9973113–02	

רק	מועמדים	מתאימים	ייענו.

מנהל/ת	מחלקת	תברואה	ומים
המועצה ותושבי	 ליישובי	 ומים	 תברואה	 בנושא	 שירותים	 מתן	 על	 אחריות	 התפקיד:	 תיאור	
הביוב,	 במערכות	 וטיפול	 אחריות	  � עובדים	 כ–10	 המונה	 עובדים	 צוות	 ניהול	 על	 אחריות	  �

מים(	 ומתקני	 שוטפת	 )אחזקה	 המים	 במערכות	 וטיפול	 אחריות	  � ומתקנים	 סתימות	

מזיקים	 והשמדת	 עשביה	 ריסוסי	 לביצוע	 אחריות	  � המועצה	 מחסן	 על	 אחריות	  �

� אחריות	על	השירות	הווטרינרי	� פרויקטים	שונים.	

דרישות	התפקיד:
� יכולת	ניהול	והנעת	עובדים.	� השכלה	וניסיון	בתחום	)עדיפות	לתברואן	מוסמך,	או	ניסיון	וידע	בתחום(	� 

יכולת	ארגון	ותכנון	תיאום	ופיקוח,	יחסי	אנוש	וכושר	לניהול	מו"מ	� עבודה	בשעות	בלתי	שגרתיות	� רשיון	

נהיגה.	

תחילת	עבודה:	מיידית.
על	המועמדים	לפנות	למר	בני	כהן	מזכיר	המועצה	בצירוף	קורות	חיים,	המלצות,	ופירוט	ניסיון	קודם	עד	יום	חמישי	ג�	בתמוז	

29/6/06	בפקס	9973113–02.	פרטים	נוספים	ניתן	לקבל	את	רחלי	לוי	בטלפון	9977133–02

מועמדים	מתאימים	בלבד	ייענו,	עדיפות	תינתן	לתושבי	בנימין.

מזכיר/ה	בית	ספר	לשנה"ל	תשס�ז	
ביישובים	פסגות	וכוכב	השחר

היקף	משרה:	27	ש"ש	

המשרד	 הפעלת	 מההורים,	 כספים	 גביית	 אחריות	 מזכירות,	 עבודת	 התפקיד:	 תיאור	
שונות.	 משרד	 ועבודות	 תיוק	 ילדים,	 וגני	 ספר	 לבתי	 תלמידים	 ברישום	 טיפול	 מעקב,	 הכולל	

תלמידים	 עם	 לעבודה	 יכולת	  � מחשב	 עם	 ובעבודה	 בהדפסה	 ידע	  � התפקיד:	 דרישות	
�	ניסיון	בעבודה	דומה	)יתרון(	�	יכולת	לעבודה	עצמאית.

תחילת	עבודה:	8/06	

תנאי	שכר:	כמקובל	במועצה	
פרטים	נוספים	ניתן	לקבל	אצל	מנהל	מחלקת	החינוך	מר	יעקב	ליבי	בטלפון	9977103–02	על	המעוניינים	להגיש	קורות	חיים	

עדיפות	תינתן	 9973113–02	עד	ליום	20/7/06	 ופירוט	ניסיון	קודם	בכתב	אל	מזכיר	המועצה	בני	כהן.	ניתן	גם	בפקס	

לתושבי	בנימין.

פסיכולוג/ית	במחלקת	השפ"ח
תיאור	התפקיד:	

ספר( ובתי	 ילדים	 )גני	 וצוותיהם	 חינוך	 מוסדות	 עם	 עבודה	  � המועצה	 ביישובי	 כוללנית	 עבודה	  �

דרישות	התפקיד:
� תואר	שני	בפסיכולוגיה	� ניסיון	בעבודה	-	לפחות	שנה	� ידע	באבחונים	פסיכולוגים	הכרחי	� רשיון	

נהיגה	חובה

היקף	משרה:	�100	תחילת	עבודה	מיידית
מתאימים	 מועמדים	 על	 	02–9977208 טל�	 הפסיכולוגי	 השירות	 מנהל	 	– ירס	 חנוך	 למר	 לפנות	 ניתן	 נוספים	 פרטים	 בדבר	

1/7/06 תשס"ו	 תמוז	 ו�	 ראשון	 ליום	 עד	 ניסיון	 ופרטי	 המלצות	 חיים,	 קורות	 בצירוף	 המועצה	 מזכיר	 כהן	 בני	 למר	 לפנות	

למועצה	האזורית	מטה	בנימין

בין מטה לדיבור
הלחישות  מתגברות  לאט  לאט 
בתוך העם המאוכזב והצמא, שמשה 
אחרי שלושים ושמונה שנות סילוק 
לארץ  הכניסה  ולפני  ממנו  שכינה 
הוא כבר לא מה שהיה בעת יציאת 
זקן  כבר  הוא  תורה,  ומתן  מצרים 
ונס  עינו  כהתה  כוחו,  תש  מדי, 
מתחיל  והעם  ממתין,  הסלע  ליחו. 
להתפזר בייאושו, ולחשוב שוב על 
שיבה למצרים באין מנהיג המנוסה 

בניסים, שיובילם ארצה. 
ברגע קשה זה, ולפני שכל העם נפוץ 
מעליו, מרים משה את המטה המלומד 
בניסים ובבקיעת הצור ברפידים, מכה 
בסלע, "וַּיְֵצאּו ַמיִם ַרִּבים, וֵַּתְׁשְּת הֵָעדָה 

ּוְבִעיָרם" )במדבר, כ', יא'(.
טובה.  הייתה  משה  של  כוונתו 
אך כאן היה חטאו: בצורך להמתין, 
ברגע  ה'  לישועת  ולצפות  להאמין 
שה' יחליט להביא אותה, ולא ברגע 
שהאדם סבור, שהיה על ה' להביאה. 
ישראל  ארץ  נבדלת  בכך  שהרי 
הדיבור  נבדלים  ובכך  המדבר,  מן 
מסגולתה  חלק  שהם  והנבואה, 

מחולל  המטה  מן  ישראל  ארץ  של 
הניסים המתאים לחיי המדבר. הנס 
בארץ ישראל כרוך בציפייה לישועה 
בישועה  ולא  בה  יחפוץ  שה'  ברגע 
הבאה  'אינסטנט'  ומיידית  משיחית 

לפתע ומייד.
כיוצא בו מצאנו בהבדל בין שאול, 
דוד,  לבין  מלכותו  נמשכה  שלא 
שנמשכה מלכותו. שאול במלחמתו 
לבוא  המתין  במכמש  פלשתים  עם 
לאחר  הנביא  בא  משלא  שמואל. 
נפוץ  שהעם  ולאחר  ארוכה  המתנה 
שאול,  של  סבלנותו  פקעה  מעליו, 
כדי  ראוי  היה  שלא  מעשה  ועשה 
דוד  השכינה.  את  אליו  להשיב 
במלחמתו עם פלשתים המתין כדי 
בראשי  השכינה  צעדי  את  לשמוע 
)ְּכָׁשְמֲעָך(  בשמעך  "וִיהִי  הבאים. 
הְַּבכִָאים–– ְּבָראֵׁשי  ְצָעדָה,  ֶאת–קֹול 
ְלָפנֶיָך,  יְהוָה  יָָצא  ָאז,  ִּכי  ֶּתֱחָרץ:  ָאז 
כד'(.  ה',  )שמו"ב  ְּבַמֲחנֵה"  ְלהַּכֹות, 
המתין עד בוש, זכה לשומעה וניצח 
לישועה  הציפייה  שהרי  במלחמה. 

גדולה מן הישועה עצמה. �

המשך מעמ' השער

ה
עימות	הקדמוני	בין	

יעקב	ועשו	לובש	לבוש	

לאומי	לאורך	הדורות	

החל	משינוי	שמו	של	יעקב	

לישראל	וההצהרה	של	הכתוב	

שעשיו	הוא	אדום	)בר�	ל"ו(,	ועד	

ימינו.	שני	הצאצאים	של	יצחק,	

יעקב	ועשיו	נפגשים	במספר	

צמתים,	אחד	מהם	בפרשתנו	בה	

מבקש	משה	רשות	ממלך	אדום	

לעבור	בארצו	ומלך	אדום	מסרב	

לעזור	לאחיו.

"וישלח	משה	מלאכים	מקדש	
אל	מלך	אדום	כה	אמר	אחיך	

ישראל...	והנה	אנחנו	בקדש	עיר	
קצה	גבולך..."	)במדבר	כ�,	י"ד–ט"ז(.

מעמד	הסירוב	מתרחש	בקדש	עיר	

גבול	אדומית.	מהי	והיכן	היא	אותה	

קדש?	

יש	המזהים	את	קדש	עם	קדש	

ברנע	המוזכרת	בהקשר	לחטא	

המרגלים	במדבר	פארן	ויש	המזהים	

את	קדש	וקדש	ברנע	כשני	מקומות	

שונים.

התרגום	בפרשה	מתרגם	את	

קדש	-	"רקם".	האזכור	של	"רקם"	

מוכר	לנו	ממסכת	גיטין	כמקום	

שלדעת	רבי	יהודה,	נחשב	כחוץ	

לארץ	)גיטין	א	עמ�	ב(

יוספוס	בקדמוניות	עוזר	לנו	

עם	זיהוי	קדש:	"לעיר	שנקראה	

על	שם	רקם	נודעה	חשיבות	
גדולה	ביותר	בארץ	ערב,	והיא	
נקראת	עד	היום	בשם	רקם,	

ובפי	ההלניסטים	פטרה".	על	פי	
יוספוס	יש	מקום	לזהות	את	רקם	

עם	פטרה.	

ההגבלות	על	ההליכה	בארץ	

אדום,	על	דרך	המלך	החוצה	את	רמת	

אדום	מצפון	לדרום	שמשה	מזכיר	

לפני	מלך	אדום,	מלמדת	אותנו	על	

השפע	בחבל	ארץ	זה:	"לא	נעבור	

בשדה	ובכרם	ולא	נשתה	מי	באר,	
דרך	המלך	נלך	לא	ניטה	ימין	

ושמאל	עד	אשר	נעבור	גבולך"	
)במדבר,	כ�,	י"ז(.

מדרום	לפטרה	לא	היו	מקומות	

משמעותיים	אשר	ניתן	לשייכם	

לממלכה,	למעט	אילת.	לכן	ניתן	

בהחלט	לראות	את	קדש	/	רקם	/	

פטרה	כעיר	הנמצאת	בקצה	גבולה	
הדרומי	של	ממלכת	אדום.	

מקום	נוסף	על	גבול	אדום	המוזכר	

בפרשה	הוא	הר	ההר	-	"ויאמר	ה'	

אל	משה	ואל	אהרון	בהר	ההר,	על	
גבול	ארץ	אדום	לאמור..."	)כ�,	כ"ג(.	
על	פי	פסוק	זה	יש	לחפש	את	מקום	

קבורת	אהרון	על	גבול	אדום	לא	רחוק	

מקדש.	ואכן	ממזרח	לערבה	וממערב	

לפטרה	נמצא	ג�בל	ארון	המזוהה	עם	

מקום	קבורתו	של	אהרון.	המביט	עליו	

ממערב	מבין	את	דברי	רש"י	במקום:	

"הר	על	גבי	הר...".
המפגש	שלנו	בפרשה	עם	אדום	

הנו	אחד	מסדרה	ארוכה	של	מפגשים	

הבאים	לידי	ביטוי	בנביאים	בעיקר	

בימי	סוף	מלכות	יהודה	כשהאדומים	

לוחצים	על	יהודה	מדרום	בזמן	שבבל	

נלחמת	בירושלים	)עובדיה,	ירמיה	ועוד(.	

מול	כוחות	אדומיים	כאלה	ניצב	עם	

ישראל	גם	כיום,	ועל	כך	אנו	שרים	כל	

שבת:	"צח	ואדום	ללבושו	אדום,	

פורה	בדרכו	בבואו	מאדום".	)�פורה	
בדרכו�	יש	להגות	מלשון	דריכה	ולא	

דרך(	שאיפת	הכותב	היא	למחוץ	את	

כוח	אדום	זה	מן	העולם	בעוצמה	כפי	

שהדורך	בגת	מוחץ	תחת	רגליו	את	

הענבים.	�
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כוללת כ–80 ספרים ומאות מאמרי מחקר 
רס"ג,  כדוגמת  ומחשבה,  הלכה  בנושאי 
רמב"ם, ריה"ל, ראב"י, ראב"ד, ריטב"א, 
תימן הראשונים.  ועוד מחכמי  תם  רבנו 
מדעי  של  השונים  בתחומים  עבודותיו 

רבים  ובפרסים  בהכרה  זיכוהו  היהדות 
כדוגמת: פרסי ביאליק, מימון, הרב קוק 

ופרס ישראל בשנת תשכ"ט. 
קאפח  הרב  הלך  תש"ס  בתמוז  בי"ח 

לעולמו והוא בן 82 שנים. �



מבט לבירור תורני אידיאולוגיחדשות ישע

לאחר	הגירוש	בקיץ	האחרון	

עוסקת	קבוצה	של	רבנים,	

אישי	ציבור	ונציגים	של	

מועצת	יש"ע	בניסוח	

עקרונות	יסוד	שנועדו	לגבש	

את	תפיסת	העולם	האמונית	

אידיאולוגית	בעת	הזאת.	

במדור	זה	נברר	את	עמדתנו	

ועקרונותינו	ביחס	למאבקנו	

על	שלמות	העם	והארץ.	

בכל	שבוע	נלבן	בע"ה	נושא	

אחד	לעומקו	תוך	ראיית	

מכלול	הדברים.	נשמח	לקבל	

את	תגובות	הציבור,	הערות	

והארות	למסמך	המתגבש.

עקרונות
� מדינת	ישראל	ראשית	

צמיחת	גאולתנו,	היא	המממשת	

את	הריבונות	היהודית	בארץ	

ושאיפתנו	שתממש	את	ערכי	

התורה.	אין	אנו	משלימים	עם	

חולשותיה	ונאבק	שמוסדותיה	

ימלאו	את	ייעודם	

� ההתיישבות	היא	מצוות	
עשה	פרטית	וכללית	והיא	המסד	

לריבונותנו	על	הארץ	ולמימוש	

תהליך	הגאולה

� מתיישבי	יש"ע	הם	שלוחי	
העם,	החלוצים	העוברים	לפני	

המחנה.

� אנו	חלק	מהעם	אהבתנו	
לכלל	ולפרט	אינה	מותנית	

וחובתנו	לשמור	על	שלמותו,	

להשתלב	בחברה	ולהשפיע.

� גירוש	יהודים	מנחלתם	
ומסירתם	לאויב	הוא	פשע	נורא	

והחלטה	לא	לגיטימית.	

� תפקידו	של	צה"ל	-	מלחמת	
מצווה	להורשת	הארץ	והענקת	

ביטחון	לתושביה.

חובתנו	להתגייס	לצבא.	

אל	לה	לממשלת	ישראל	לפגוע	

בצה"ל	ובתפקידו	ולהשתמש	

בצבא	לגירוש	יהודים	חלילה.

� חובתנו	להיאבק	במטרה	
לבטל,	לצמצם,	לעכב	ולשבש	את	

תוכנית	הגירוש.

� היעד	-	שחיקת	התמיכה	
הפוליטית	והציבורית	בתוכנית	

הגירוש.	

� בעת	מאבק	בשטח	
)במאחזים	או	יישובים(	יתנהל	

מאבק	נחוש	ותקיף	להיאחז	

בגופנו	באדמתנו	תוך	הימנעות	

מאלימות	חלילה.	

� חובתנו	לפעול	לשינוי	
ארוך–טווח	של	התודעה	בחברה	

הישראלית	לתמיכה	בשלמות	

הארץ	ובצביונה	היהודי.	�

חדשות ישע

למה?

נושא השבוע: המתיישבים הנוער	 עומד	 ציבור,  בהלכות  הרבנים  ומחלוקות  ההלכה  דיוני  מול  אל 

הכתום	וסימני	שאלה	וקריאה	משמשים	בו	בערבוביה.	לעיתים קרובות 

שוב  בהן  ישראל מתחבטים  גדולי  לבדו בשאלות שגם  להכריע  נדרש  הוא 

ושוב. מדור	זה	מיועד	לבני	הנוער	ובו	יושמע	קולם	ועמדתם	בסוגיות	

שעומדות	בפניהם	אל	מול	המציאות	המורכבת	שבה	אנו	חיים.

"הבחירה	שלך"	לאחר	שקראתם	את	שתי	הדעות,	ספרו	לנו	מה	דעתכם?

עם	מי	אתם	מסכימים?	מי	ביטא	את	עמדתכם	בצורה	הטובה	ביותר?

להצבעה	שלח	sms	ל–5454	)עלות	משלוח	50	אג�(
בשל	תקלה	טכנית,	לא	נתקבלו	תוצאות	הבחירה	של	שבוע	שעבר.	עמכם	הסליחה.

בעד	אריה:	דעה	אריה	� �	בעד	תהילה:	דעה	תהילה

ובע�ה	 היה	 הכתום	 הנוער	 השאלה:	 לדיון	 תעלה	 בעז"ה	 הבא	 בגיליון	

ימשיך	להיות	כוח	מרכזי	במאבק	על	ארץ	ישראל.	האם	נכון	יהיה	לצרף	
או	 ההחלטות	 מקבלי	 של	 האחריות	 בעול	 לשאת	 הנוער	 של	 נציגות	
שאולי	על	הנוער	להתמקד	בעשייה	שמתווה	מנהיגות	מבוגרת	בעלת	

ניסיון	וראיית	עולם	רחבה?

.m@myesha.org.il	:לאימייל	לשלוח	ניתן	דעתכם	את
אורך	המאמר	עד	350	מילים.	נא	לציין	שם,	גיל	ומקום	מגורים.

מבט של הנוער
סדרת	פגישות	עדכון	עם		רבנים
אישי	ציבור	ותושבי	המאחזים

עורכים  ו"אמנה"  יש"ע  מועצת  חברי 
ותיאום  עדכון  פגישות  סדרת  אלו  בימים 
המאחזים  ותושבי  ציבור  אישי  רבנים,  עם 

אותם מבקשת הממשלה לעקור.
היישובים הראשונים המיועדים לעקירה 
אדמות  על  שהוקמו  מאחזים  ארבעה  הם 
הממשלתיים,  הגורמים  בשיתוף  מדינה 
"מאחזים  הביטחון  שר  על–ידי  והמכונים 
בחיכוך גבוה". הטענה כלפי אותם יישובים 
המקום,  של  החוקי-משפטי  הסטטוס  אינה 
אלא תירוץ חדש להכשרת שרץ העקירות: 
פעילות  לכאורה  יוצאת  מהם  התיישבויות 
וכלפי  הביטחון  כוחות  כלפי  אלימה 
חלקיות  עדויות  סמך  על  זאת  פלשתינים, 
שמאל  ופעילי  פלשתינים  של  ובעייתיות 
מבקש  פרץ  עמיר  הביטחון  שר  קיצוני. 
יהודים,  בתי  ולהרוס  יישובים  למחוק 
כ"עונש" על "עבירה" שאין לה כל הוכחות 
או ראיות, ושאיש לא הועמד עליה לדין או 

נעצר בגינה. 
ברכוש  בפלשתינים,  פגיעה  על  טענות 
פלשתיני או בכוחות הביטחון הנן חמורות 
רצינית  חקירה  להם  להקדיש  כדי  מספיק 
טפילת  בכך.  המעורבים  לגילוי  ומעקב 
חלוצי– של  ונקי  גדול  ציבור  על  אשמה 

והכוונה  התיישבות ללא בדיקת העובדות, 
של  תקדים  חסר  קולקטיבי  עונש  להטיל 
הרס יישובים עקב כך, הם מעשים מקוממים 

ומחפירים.
24 יישובים נוספים נמצאים 'על הכוונת' 
הראשונה.  האיום  בקבוצת  הממשלה  של 
ההתיישבות  של  החוקי  המעמד  בהם  גם 
אלא  והגירוש,  ההרס  לכוונת  הסיבה  אינו 
העובדה שהוקמו בחמש השנים האחרונות 
 .2001 במרץ  לשלטון  שרון  עליית  לאחר 
ממשלת  של  המדינית  ההתחייבות  עקב 
הדרכים  מפת  קבלת  עם  לאמריקנים  שרון 
על  הכורת  לעלות  ח"ו  עלול  בממשלה, 
בתחילת  יישובים  אסטרטגיים,  מאחזים 
קבע  בתי  עם  מבוססות  ושכונות  הדרך 

ומוסדות תורה וחינוך.

�צווי ההגבלה לתושבי 
יש"ע: "צעד דורסני"

תוכניות  נגד  ההיערכות  במסגרת 
חברי  עורכים  העקירה  וכוונות  הממשלה 
מועצת יש"ע ואנשי תנועת "אמנה" מפגשים 
בכל המאחזים לעדכון התושבים וההנהגה 
למאבק  פעולה  קווי  וגיבוש  המקומית 
עיקש בשטח. זאת יחד עם המשך הפעילות 

המשפטית, הפוליטית, וההסברתית. �

המאחזים  עתיד  על  המאבק  לקראת 
המרכז,  פיקוד  אלוף  חתם  וההתיישבות, 
ל–13  תנועה  הגבלת  צווי  על  נווה,  יאיר 
מהם  המונעים  ושומרון  ביהודה  תושבים 
להתקרב למאחזים עליהם עשוי להינטש 
מאבק, ולחלקם אף חל איסור שהייה בכל 

שטחי יהודה ושומרון. 
מועצת יש"ע יצאה בחריפות כנגד מתן 
דורסני  בצעד  ש"מדובר  והודיעה  הצווים 
הפוגע בחופש התנועה ובזכויות יסוד של 
אזרחים ישראלים שלא נאשמו ולא נשפטו 
על עבירה כלשהי". אכן, הקו העובר בין 
הבחירה בצעדים מנהליים כלפי תושבים 
יישוב  לעקור  ההחלטה  ובין  ביו"ש, 
גבוה",  בחיכוך  כ"מאחז  הגדרתו  בגלל 
לעקור  שהחליט  הפוליטיקאי  אחד;  הוא 
לא  חוקי"  בלתי  ב"מאחז  ולטפל  יישוב 
ובניה אלא באמצעות  תכנון  חוקי  פי  על 
"צווי תיחום" אינו נזקק להליכים חוקיים, 
משטרתית,  חקירה  של  המקובל  באפיק 
עילה למעצר, הגשת כתב אישום ועמידה 
בפני שופט - כל אלו מיותרים. כאשר אין 
פלילית  עבירה  על  ומידע מעשי  הוכחות 
אפשר פשוט להוציא מהמגירה את הצווים 
מעצר  המנהליים,  המעצרים  המנהליים, 
אוטובוסים להפגנות, השתקת המתנגדים 
דבר  של  ובסופו  דרכים,  באלף–ואחת 
הריסת יישוב שלם והפיכת תושביו לחסרי 

בית. העיקר שרוממות החוק בגרונם. �

אטימות  מול  המגורשים  תלאות 
הממסד לא הסתיימו, ובשבוע שעבר היה 
זה ילד בן 6 ששילם את מחיר האטימות 

בפציעה חמורה בבטנו.
ושהייה  עיכובים  של  מסכת  אחרי 
ממושכת של כ–8 חודשים במלונות, הגיעו 
כ–120 משפחות מעקורי גוש קטיף לאתר 
הבטחה  מתוך  צורים  בעין  הקראווילות 
יתוקנו  הליקויים  כל  שבוע  "בתוך  כי 
והרחובות יהיו שטופים ונקיים". עד היום, 
המקום  המעבר,  לאחר  חודשים  כשלושה 
פתוחים,  בורות  עם  בנייה,  כאתר  נראה 
גבעות עפר ופסולת בנייה. למרות פניות 
למנהלת  התושבים  של  ונשנות  חוזרות 

ילדות	נשכחת
הזלזול	בעקורי	גוש	קטיף	נמשך:	ילד	בן	6	נפצע	קשה	כתוצאה

משורה	של	מפגעים	בטיחותיים	באתר	הקראווילות	בעין	צורים	

מתעכב  הטיפול  הממשלה,  ולמשרדי 
והליקויים לא נפתרים. 

בשבוע האחרון נפצע ילד בן שש כאשר 
נפל מגבעת הפסולת ובטנו נתקעה בכידון 
הבטן  לאיחוי  לניתוח  נזקק  הוא  אופניו. 
הקרועה והוא עדיין מאושפז בבית החולים.

 - במקום  המתגוררים  הרבים  לילדים 
בכלובי  ושנכלאו  למרחב  שרגילים  ילדים 
הזהב במלונות במשך חודשים רבים - אין 
גן משחקים, מתקני שעשועים או פיסת צל 

קטנה בה יוכלו לשחק. 
מפגעי  את  לסלק  דורשים  התושבים 
גן משחקים  ולהקים  מיידי  באופן  הבטיחות 

המותאם לילדים והשומר על בטיחותם. �
והרי	כמה	עובדות	היסטוריות:

	1789	-	אלפי	צעירים	משולהבים	

מסתערים	על	הבסטיליה,	ומביאים	

את	שלטון	האצילים	לסיומו.	בני	הנוער	

מביאים	לעולם,	לראשונה,	את	המושג	

"רצון	העם"	או	"שלטון	עממי",	תחת	

צבעי	הטריקולור	המהפכניים.

1906	-	לפני	מאה	שנה,	עולה	לארץ	

ישראל	מרוסיה	בחור	בן	20	העונה	לשם	

דוד	גרין,	ויחד	עם	קבוצה	מחבריו	החלו	

את	מאבקם	הראשון	למען	"עבודה	

עברית".	יעברו	כמה	שנים	עד	שאותו	

לצערנו,	עברנו	בתקופה	האחרונה	שני	

אירועי	עקירה	וחורבן:	הראשון	בגוש	

קטיף	וצפון	השומרון	והשני	בעמונה.	

בשניהם	הפסדנו	במבחן	התוצאה.	

עם	זאת,	מבלי	להתייחס	לתוצאות	

המאבקים,	היו	ביניהם	שני	הבדלים	

מהותיים:

הבדל	ראשון	היה	בסגנון	המאבק	

שהיה	שונה	מאוד	וההבדל	השני	אחוז	

ומספר	המבוגרים	שלקחו	חלק	במאבק.	

מי	שעיניו	בראשו	מבין	שיש	קשר	

בין	שני	המקרים	שכן,	בסופו	של	דבר,	

מי	שמכתיב	את	סגנון	המאבק	הם	

אלו	שנוכחים	בשטח.	כלומר,	כאשר	

המבוגרים	מפקירים	את	הזירה	לידי	

הנוער,	ההחלטות	מתקבלות	בהתאם.	

אומנם	למבוגרים	קשה	יותר	להתחייב	

למאבק	ארוך	והמחיר	שהם	משלמים	

יקר	יותר	בשל	האחריות	שרובצת	על	

כתפיהם	)פרנסת	המשפחה	וטיפול	

בילדים	הקטנים(	אך	מחיר	היעדרותם	

יקר	מאוד.

אפשר	להשוות	את	הנוער	לקטר	של	

רכבת	כיוון	שיש	בו	אנרגיות	ולהט	שאין	

למבוגרים.	במקביל,	ניתן	לדמות	את	

המבוגרים	לפסי	הרכבת	כיוון	שיש	להם	

את	ניסיון	החיים	ושיקול	הדעת	ברמה	

גבוהה	יותר	מאשר	לנוער,	ובהתנהגותם	

ומעשיהם	ביכולתם	לנתב	את	הכוחות	

של	בני	הנוער	אל	עבר	תחנת	היעד.

באופן	טבעי,	השאיפה	שלנו	היא	

שהרכבת	תגיע	ליעדה	בבטחה	ולשם	

כך	היא	זקוקה	הן	לכוחו	של	הקטר	

והן	להכוונת	הפסים.	כל	בקשתי	

מהמבוגרים	היא	שאם	חלילה	יתרגש	

עלינו	אסון	נוסף	כזה	בעתיד	-	שלא	

ישאירו	אותנו	לבד	במערכה.

תהילה	לוונטל

דוד,	לאחר	שינצח	בעוד	כמה	מאבקים	

ומלחמות	)ויעברת	את	שמו	לבן–גוריון(,	

יכריז	בגאון	על	רקע	כחול–לבן	על	

מימוש	חלומותיו	בהקמת	המדינה	

היהודית	בא"י.

העובדות	מדברות	בעד	עצמן	-	

היכולת	לשנות	שייכת	בעיקר	לצעירים	

ופחות	למבוגרים	ששבויים	בקונספציות	

ובמחוייבויות	היסטוריות.	אומנם	

יש	מבוגרים	בעלי	מרץ	ורוח,	אך	כדי	

להוביל	את	שינוי	החשיבה	ותוכניות	

הגירוש,	מוכרחים	נוער.	הרוח	הלוחמת,	

שאלת השבוע: האם שלחו המבוגרים את בני הנוער למאבק בעוד הם נשארו בבית? האם זהו תפקידם של בני 

לפרטים: תקוה 3872406–052

אלינור 6698799–050  

למועצת יש�ע דרושים
טלפנים/יות לעבודת 

טלמרקטינג
שכר גבוה למתאימים

אריה	קלמן		|		כיתה	י"ב		|		ישיבת	דרכי	נועם		|		מתגורר	בפתח	תקווה

הנוער	-	קטר	הרכבת

תהילה	לוונטל		|		בת		17	|		אולפנת	רעיה	בית	אל		|		הר	נוף	ירושלים

רכבת	ללא	פסים

הכוחות	הבלתי	נדלים,	הרצון	והשאיפה	

לשנות	-	אלו	תכונותיו	של	הנוער,	וזוהי	

מחוייבותו	-	לעמוד	איתן	על	עקרונותיו	

ולהלחם	עליהם.	את	הפרקטיקה	יש	

להשאיר	להורים.

2006	-	עשרות	אלפי	בני	נוער	

אידיאליסטים	ואמוניים,	חדורים	בהמון	

כוח	ורצון	לשנות	ותחת	הצבע	הכתום	

הם	מנסים	לעורר	את	רוחו	של	העם.	

הם	נאבקים	כדי	להחזיר	את	שפיות	

המחשבה	ולחדש	את	ימיו	של	העם	

כקדם.	זהו	תפקידנו	-	לעשות	את	

השינוי.	נשמח	אם	הורינו	י�ח�ברו	אלינו	

במידת	האפשר,	אך	תמיד	מתוך	ידיעה	

שעיקר	המאמץ	והעמידה	האיתנה	

שייך	לנוער	ולאמונה	והאידיאלים	

שמפעפעים	בתוכו.	

אריה	קלמן

מאז	ומתמיד	ההתיישבות	ביש"ע	נבעה	

מהאידיאל	של	יישוב	הארץ	והפרחת	

השממה	כחלק	מתהליך	הגאולה	של	

שיבת	עם	ישראל	לארצו.	לנגד	עיניהם	של	

ראשוני	המתיישבים	עמדה	קריאתו	של	

הרב	צבי	יהודה	זצ"ל	על	חובתנו	לפעול	

עם	א–ל.	אל	לנו	לחכות	לזמן	שהקב"ה	

יפעל	את	פעולתו	אלא	חובה	עלינו	להיות	

שותפים	ולממש	בגופינו	את	האידיאל	

האלוקי	כחלוצים	לפני	המחנה.	תמיד	

ראינו	עצמנו	כשלוחים	של	עם	ישראל	
להתיישב	בחלקי	המולדת.	עיתים	
דחפנו	את	העגלה,	עיתים	משכנו	

אותה,	אך	תמיד	שמרנו	על	קשר	עין;	
תמיד	היינו	אנחנו	היד	הארוכה	של	עם	

ישראל	הנאחזת	בקרקע,	בונה	בו	בית	

ונוטעת	בו	עץ.

לא	עלינו	להר	על	מנת	"לבנות	גדרות	

צאן	למקננו	וערים	לטפינו".	אנחנו	נחלצנו	

חושים	לפני	בני	ישראל...	עד	אשר	אם	

הביאנום	אל	מקומנו".

אך	ההתיישבות	איננה	נשארת	רק	

אידיאל	שמימי	רוחני,	כשם	שיש	תורת	

חיים	כך	יש	התיישבות	חיים.	ישנה	
אמרה	הטוענת	ש"אין	כסף	בלי	אידיאל	

אך	גם	אין	אידיאל	בלי	כסף".	זכינו	

שההתיישבות	ביש"ע	התברכה	באידיאל	

גדול	אך	גם	באיכות	חיים	פיזית,	רוחנית,	

קהילתית	ותרבותית	המהוות	מופת	

לחברה	הישראלית	כולה.	ואשר	בכוחה	

ומכוחה	משפיעה	ומעניקה	לכל	רובדי	

החיים	במדינה.	

אך	אל	יקל	בעינינו.	תקופות	קשות	

ומסובכות	עברו	על	ההתיישבות.	גבורת	

המתיישבים	בשמירת	שיגרת	החיים,	

המאבק	היום-יומי	של	הילדים	הנוסעים	

לבתי	ספר	בדרכים	מסוכנות,	האימהות	

האמיצות	היוצאות	לעבודה	-	הם	אלו	

שהביאו	ב"ה	את	ההתיישבות	למקומה.	

למעלה	מ–270,000	אלף	מתיישבים,	קצב	

גידול	פי	4	מהממוצע	בכל	הארץ,	ויישובים	

שלמים	המלאים	עד	אפס	מקום.	גם	אחרי	

כל	מה	שעברנו	בשנה	האחרונה	חובה	
על	כולנו	לאזור	אומץ	וגבורה,	להמשיך	
לבנות,	לנטוע	ולהכות	שורשים	אשר	

בע"ה	יפרחו	לעד.	�

חיים,	בן	51	הוא	אב	לחמישה	

וסב	לשלושה.	תושב	מחנה	

פליטים	במדינת	ישראל,	מובטל.

לפני	כמעט	שנה	נכנסו	לסלון	

ביתו	חיילים	ודרשו	ממנו	בשם	

מדינת	ישראל	לעזוב.

מאז	הוא	לא	חזר	הביתה.	

עשרת	אלפים	אנשים	לא	חזרו	

הביתה,	ומאז	הם	נודדים,	תלושים	

ונבוכים,	רגלם	עוד	לא	מצאה	מנוח	

ונפשם	לא	מצאה	מרפא.	ובתוך	ים	

הקשיים,	הזעם	והתסכול,	הזיכרונות	

והשאלות	הרבות	-	לא	מפסיקים	

לתהות:	מה	מדינת	ישראל	"הרוויחה"	

מהגירוש	שלנו?	האם	הרס	הבתים	

והקהילות	אכן	תרמו	לביטחון	

המדינה?	רעבים	לתשובה,	הם	ימשיכו	

לשאול:	למה?	

והנה	החמאס	משתלט	על	הרצועה.	

שדרות	הופכת	לאזור	מופצץ	ומאוים.	

מהבית	של	חיים	יורים	טילים	על	ילדי	

הנגב	והשכל	שואל	מה	עשיתם?!	למה	

הריעותם?	

באירוע	מחריד	בתחילת	השבוע	

נחטף	רב"ט	גלעד	שליט	ונהרגו	סגן	

חנן	ברק	וסמ"ר	פבל	סלוצקר	כשהם	

רק	בני	20.	זעקה	נמלטת	מלב:	

לא	קיבלנו	דבר	בתמורה!	הגירוש	

לא	היה	אלא	הרפתקה	מיותרת	

ומסוכנת!	תוכנית	ה"התנתקות"	

הפכה	את	החיים	בדרום	הארץ	לבלתי	

נסבלים.וכמו	בכל	טעות	טרגית,	את	

תוצאותיה	משלמים	מי	שלא	פשעו	

לאיש:	ילדי	שדרות,	עקורי	גוש	קטיף	

וצפון	השומרון,	ההורים	של	פבל,	חנן	

וגלעד.	

העיתונים	מלאים	בדיווחים	על	

התקרית	המחרידה	בכרם	שלום.	כל	

שניה	מתועדת	בכתב,	כל	סנטימטר	

מודגם	בתרשים.	ערימות	של	

מילים	נורות	מפיהם	של	הכתבים	

והפרשנים.	רק	מילה	אחת	אינה	

מוזכרת:	ההתנתקות.	זר	מהמאדים	

שהיה	שומע	את	הדיווחים	וקורא	את	

הפרשנויות	לא	היה	מעלה	על	דעתו	

שמרחק	קילומטרים	ספורים	ממקום	

התקרית	התרחשה	דרמה	עצומת	

מימדים	רק	לפני	פחות	משנה.

מתכנני	ומבצעי	ההתנתקות	

דה
עמ
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י

משכו	בצווארון	חולצתו	של	חיים	כדי	

להוציאו	בכוח	מביתו,	וביד	השנייה	

הכניסו	אל	אותו	בית	חיות	אדם.	

הכתובת	זועקת	על	הקיר:	מי	שרוצה	

בתוכנית	"התכנסות"	נוספת	ביהודה	

ושומרון,	ייצור	במו-ידיו	את	מנהרות	

הטרור	הבאות	מקלקיליה	וג�נין	לערי	

המרכז	והשפלה.	

�
"קסאמים,	שמאסמים",	אמר	

בשבוע	שעבר	מי	שחתום	על	הסכמי	

אוסלו	ועל	תוכנית	ההסתבכות,	"מה	

ההיסטריה?".	ואכן,	לשיטת	פרס,	

לקורבנות	שלנו	-	על	מזבח	השלום	

המהולל	-	אסור	"ליילל"	ואסור	

לדרוש	תגובה	תקיפה.	לעומת	זאת,	

מחיר	הלחימה	שלנו	בטרור	המוסלמי	

נושא	תג	מחיר	שלישראל	המוסרית	

אסור	לשלם.	המוסר	המדומה	הזה	

המשיך	להיות	המעצור	ברובה	גם	

כשאנו	נלחמים	על	חיינו,	גם	במחיר	

חייהם	של	אזרחי	הנגב	או	חיילי	

המוצב	בכרם	שלום.	�
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