סיפורו של מקום  60שנה למלחמת הגבורה

כ

פר דרום היה הוותיק ביישובי גוש
קטיף .עיון בתולדות המקום יגלה לנו
שורשים יהודיים עמוקים ועתיקים.
היישוב שכן באזור נחל גרר ,בו ישבו אבותינו
אברהם ויצחק ,ובו צֻווה יצחק אבינוּ" :גּור
ָּבאֶָרץ הַּזֹאת ו ְ ֶאהְי ֶה ִעּמְָך ו ַ ֲאבְָרכֶּךָ ּכִי לְָך
אּתֵן אֶת ּכָל הָאֲָרצֹת הָאֵל( "...בראשית,
ּולְז ְַרעֲָך ֶ
כ"ו ,ג') .אזור זה נמצא בנחלתו של שבט יהודה:
"זֹאת נ ַ ֲחלַת ַמּטֵה בְנ ֵי י ְהּודָה ְלמִׁשְ ְּפחֹתָםַ ...עּז ָה
מצְָרי ִם( "...יהושע ט"ו)
ּבְנֹותֶיהָ ו ַ ֲחצֵֶריהָ עַד נ ַחַל ִ
היישוב נזכר כיישוב יהודי בתלמוד (מסכת
סוטה כ') ,אולם במשך השנים שובש שם
המקום  -לדיר (דרום) אל–באלח.
לפני כ– 80שנה נקנו כ– 260דונם ע"י הפרדסן
טוביה מילר .במקום ניטע פרדס ונחפרה
באר ,אולם הכול נהרס ע"י הערבים בפרעות
תרצ"ו  -תרצ"ט ( .)1939 - 1936בתש"ה,
קנתה קק"ל את הקרקע מטוביה מילר,
כשמימוש ההתיישבות במקום היה במוצאי
יום הכיפורים תש"ז ( )1946ע"י גרעין קיבוץ
דתי  -במסגרת מבצע י"א הנקודות בנגב.
במבצע קמו תוך לילה  11 -יישובים חדשים
בנגב ,בשיטת חומה ומגדל  -שעקפה את
האיסור הבריטי להקמת יישובים .במלחמת
העצמאות ,התנהלה בכפר דרום מערכת
גבורה מופתית ,בעיכוב הצבא המצרי ומניעת
כניסתו אל ליבה של מדינת ישראל הצעירה.
המצרים היו בטוחים שתוך שעות אחדות
יכבשו את כפר דרום ,אולם המגינים עמדו
במערכה בגבורה עילאית במשך שלושה

חודשים ,למרות שספגו אבידות בנפש,
בהתקפות קשות של שריון תותחים ורגלים.
חוסנו ועמידתו האיתנה של כפר דרום ,הפיחו
רוח גבורה ביישובי הדרום ,והייתה להם
חשיבות רבה לתקומת המדינה כולה ,כדברי
משה נצר ,מפקד הגדוד השני של הפלמ''ח:
"ידענו שאם לא תעמוד כפר דרום ,והאויב
יגיע ליד מרדכי ,הרי תל אביב בסכנה .הערכנו
את עמידתה העילאית של הנקודה ,אשר
מילאה תפקיד קשה ,ורק ההיסטוריה תדע
להעריך נכונה את תרומתה של כפר דרום
למלחמת הקוממיות ."...בהוראת המטכ"ל -
פונו לוחמי כפר דרום ,בתמוז תש"ח (,)1948
כשלמחרת תקף הצבא המצרי את היישוב
הריק ,במשך  24שעות ,עד ל"כיבושו" .לימים
סיפר אברהם דיאמנט  -מפקד כפר דרום
בתש"ח" :הגיע הלילה הקשה ,השארנו את
אורות הקיבוץ דולקים ובחסות החשכה
יצאנו בלאט מהקיבוץ כשבלב מועקה גדולה...
הלכנו כשספר תורה מקדימה וספר תורה
בסוף ,אולם ידענו שיבוא יום ועוד יקום בזה
המקום יישוב יהודי לתפארת."...
לאחר מלחמת ששת הימים הוקמה
היאחזות נח"ל בכפר דרום מתוך מגמה
לחדש בו את היישוב היהודי .לאחר המלחמה
אוזרח המקום והיווה בסיס מעבר למתיישבי
גוש קטיף .במוצאי יום הכיפורים תש"ן
( ,)1989עלה גרעין הקבע וייסד בכפר דרום
יישוב קהילתי תורני .במקום הוקם מכון
התורה והארץ ,העוסק בהעמקת הידע

מבט להתיישבות
ישיבת מעלה חבר
ישיבה קטנה אבל גדולה...

מ

חלונות בית המדרש החדש
בישיבה הקטנה מעלה חבר
נשקפים הנופים עוצרי הנשימה
של מדבר יהודה ומנהלי המקום אומרים
שמפניהם של התמידים הצעירים נשקף
קסם מיוחד .השילוב של רצינות יחד עם
שמחת נעורים ,עמקות עם שובבות,
אידאליזם ומסירות נפש יחד עם אחריות
ובגרות .ולא רק הם אומרים זאת .גם מי
שמכונה אבי דור הכיפות הסרוגות ,הרב
משה צבי נריה זצ"ל .כשנה לפני פטירתו
כתב הרב לתלמידי "מעלה חבר" דברי
חיזוק ובהם תיאר במילותיו הפיוטיות את
רישומם המיוחד של התלמידים עליו" :חן
שפוך על תלמידי מעלה חבר ,חינה של
תורה ונועמה של מצוה והדרה של כל
מידה נכונה" .סודה של הישיבה נעוץ ככל
הנראה בכיוון שהתוו לה מקימיה .בשנת
תש"ן קרא הרב משה בלייכר שליט"א,
שעמד בראש ישיבת שבי חברון ,למי
שהיה באותם ימים אברך בכולל הישיבה,
הרב אברהם סטרוק ,והטיל עליו לייסד
דרך חינוכית חדשה .הרעיון שעמד ביסוד
הקמת הישיבה הוא הצורך החיוני להקים
דור חדש של תלמידי חכמים שתהליך
ההתבגרות שלהם יתבסס על לימוד תורה
בהעמקה והרחבה .באותם ימים זה לא היה
אתגר של מה בכך .הרמת הדגל החינוכי
החדש שהציבור הדתי-לאומי לא הורגל
אליו מימיו ,חייב גיוס של כוחות נפש רבים
לעמוד מול שאלות ותהיות רבות כמו -

האם אנו הולכים ומתחרדים? האם ויתרנו על
האידאל של חיבור קודש וחול? ובכלל ,לדבוק
בחזון שלא רבים מבינים את משמעותו
הרבה לחוסנו ועוצמתו של עם ישראל .אבל
למרות הכל ,כוח הגבורה הייחודי של אנשי
עיר האבות עמד בתשתיתה של הישיבה
ועזר לה בפריצת הדרך החדשה עבור הציבור
הישראלי .וכך ,מכיתה של ארבעה תלמידים
בלבד צמחה הישיבה וגדלה ללמעלה מ–60
תלמידים הלומדים בה כיום ,ובנוסף התוותה
דרך עבור מקומות אחרים ובעקבותיה קמו
מסגרות דומות המעמידות את התורה
ותלמודה בליבת העשיה החינוכית ,מתוך
נכונות למסירות נפש גם בשדה החינוך,
שהוא כל כך חיוני לעתיד כולנו.
בימים אלו חוגגת ישיבת מעלה חבר את
המעבר אל בית המדרש הקבוע שלה -
מבנה מפואר ומרשים שנבנה לאחר שנים
של מאמץ ונחישות ,וחיבורם של גורמים
רבים ,פוליטיים ופרטיים.
ראש הישיבה הרב אהרון אגל טל ,בוגר
ישיבת שבי חברון העומד בראשותה של
הישיבה מזה כ– 15שנה מספר ,כי כמו בכל
פריצת דרך חדשה והקמת מוסד חינוכי חדש,
גם הקמתה של ישיבת מעלה חבר לוותה
בחבלי לידה לא פשוטים" :בשנים הראשונות
היינו צריכים להתמודד עם דרך חדשה שלא
ידענו כמותה בעבר .עמדו בפנינו שאלות
כבדות משקל כמו :האם נצליח להעמיד
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ה של כפר דרום
רבות מכל הארץ שהצטרפו מתוך מסירות
רבה ,וכן בחורי ישיבה רבים שהגיעו ללמוד
תורה מתוך הזדהות עמוקה .לצערנו ,בי"ג אב
תשס"ה נעקר כפר דרום עם כל גוש קטיף,
ותושביו גורשו .היתה זו הפעם הראשונה
שמדינת ישראל גירשה יהודים :משטח
שנקנה בכסף מלא עוד לפני קום המדינה,
מיישוב שהציל את מדינת ישראל במלחמת
השחרור ,ומגוש שלם של יישובים שזכו
להפריח את השממה ולעמוד בגבורה מול
התקפות הטרור .לאחר הגירוש עברו תושבי
כפר דרום לאשקלון ,לשם עברו גם "מכון
התורה והארץ" ו"מדרשת התורה והארץ",
הממשיכים לפעול ,ומפעל "עלי קטיף"
עבר לשדרות .תושבי כפר דרום פנו בחלקם
להתיישבות במזרח לכיש (נטע-שומריה),
וחלקם אמורים לעבור להתיישבות בשוקדה
השוכנת מערבית לגוש קטיף.
בזכירה סוד הגאולה .אין לנו ספק שיגיע
יום ונשוב בע"ה לגוש קטיף ולכפר דרום .כיום
חשוב מאוד לזכור את סיפור ההתיישבות
והגבורה של גוש קטיף ובתוכו של כפר דרום.
יהי רצון שבע"ה נשוב במהרה ויתקיים
בנו " -ושבו בנים לגבולם"! #
לפרטים ולהזמנת מצגת חינוכית על כפר דרום:
'להיאחז למרות הכל' :מדרשת התורה והארץ כפר
דרום ת"ו ,אשקלון .טל'  08-6847088פקס' 08-6847055
לאחרונה יצא הספר ' 222הימים של כפר דרום' ,ע"י
אריה יצחקי המגולל את סיפור גבורת כפר דרום בתש"ח.

ההלכתי והמדעי של המצוות התלויות
בארץ ובהנחלתו לציבור הרחב .המכון יוצר
שיתוף פעולה בין רבנים לאגרונומים ומציע
לחקלאים דרכים מעשיות לגידול גידולים
שונים על פי ההלכה .בהמשך יושם פיתוח
המכון לגידול ירק עלים ללא תולעים ,והוקם
ביישוב מפעל עלי קטיף ,ששיווק בכל שנה
עשרות מיליוני שקיות ירק נקי לבתים
בארץ ובחו"ל .בנוסף פעלה ביישוב מדרשת
"התורה והארץ" ,ושלוחת כולל הלכה ברורה.
אנשי כפר דרום עסקו בחקלאות בחממות,
בחינוך ,וכן במקצועות חופשיים מגוונים.
במהלך אירועי האינתיפאדה הראשונה
והשנייה ,נרצחו חמישה מתושבי כפר דרום:
דורון שורשן ,הרב שמעון בירן  -רב היישוב,
אפי איובי ,גבי ביטון ומירי אמיתי ה' יקום
דמם ,ורבים נפצעו .אך תשובתו של היישוב
למכות שספג הייתה בבחינת "בדמייך חיי":
שטחו הורחב ומספר המשפחות הגיע ל–.80
בכפר דרום הוקמו תלמוד תורה ,בית ספר
יסודי ,כולל וישיבה גבוהה.
בקיץ תשס"ה הוקמה ביישוב שכונת
אוהלים חדשה " -אוהבי שמו" של משפחות
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מסגרת לימודית שתהיה בנויה כולה על
אהבה וחיבור לתורה? האם יתכן שללא
אמצעי כפיה ומדידה חיצוניים יצמחו אנשים
בעלי שיעור קומה? היינו מבלים שעות על גבי
שעות אצל מורנו הרב בלייכר .מעלים שאלות
והתלבטויות חינוכיות לא פשוטות ולאט לאט
סוללים את דרכנו" .הקשיים הגדולים בשנים
האחרונות  -אומר הרב אגל טל  -נבעו גם
לא פעם מחוסר האמון של אנשי חינוך ביחס
לדרכה של הישיבה" :הסתכלו עלינו בזכוכית
מגדלת כשואלים –אתם רוצים להגיד שיתכן
לגרום לתלמידים נורמאליים לאהוב את
הלימוד? שתיתכן מציאות כזאת שתלמידים
ישבו וילמדו מתוך חיבור אמיתי לתורה ולא
בשל צורך לעמוד במבחן כזה או אחר? גם
היום לא פשוט לשכנע הורים בכך .בעל
חובות הלבבות אומר בספרו ש'ההרגל על
כל דבר– שלטון' .כשמתרגלים לדרך מסוימת,
קשה מאוד להשתחרר ממנה ,אבל אנחנו
רואים שכל מי שבא לבית המדרש ומסתכל
במבט פתוח על חבורת התלמידים הצעירה
הזאת ,היושבת ולומדת בהתלהבות בבית
המדרש ,יוצא מכאן עם תובנות חדשות.
אורחים ורבנים הבאים מידי פעם לישיבה
משתמשים בביטויים כמו 'פלא' או 'נס'...
ובאמת קשה לחלוק על כך .יש כאן עוצמה
פנימית שקשה מאוד לתלות אותה בתכנית
לימודים כזאת או אחרת" .בישיבה נוהגים
לספר על אחד מהעשירים הידועים במדינה
שבאחד הביקורים שלו בישיבת האם  -שבי
חברון ,בא להציץ בבית המדרש של הישיבה.
לאחר הפעם הראשונה באו פעמים נוספות
כשהוא מסביר" :מכאן אני לוקח את התקווה
שמשהו ישתנה במדינה ,מהחבר'ה המתוקים
האלה שאפילו לא הטריחו את עצמם להרים
את העיניים מהספר כדי לראות מי בפתח
בית המדרש ,יקומו ללא ספק המנהיגים של
הדור הבא"# .
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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
per la@myesha.org.il
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עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
אשר מבצרי
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

מטעי עצי פרי
על אדמת קודש
יפריחו תקוות
דור דורים
) מגד ירחים תרע"ב,(ראי"ה קוק
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בית הכנסת בנצר חזני ,היישוב הראשון שהוקם בגוש בכ"ב שבט  -היום שנקבע כיום גוש קטיף במערכת החינוך

גליון  | 81שבט תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

על הפרשה יתרו
הרב יגאל קמינצקי רב ישובי גוש קטיף תובב"א וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

בזכירת סוד הגאולה

ה

כוח לתקן את קלקולי העבר ולהתקדם,
תלוי בראש ובראשונה ביכולתנו
לשמר את זיכרון העבר ,הקולקטיבי
והפרטי כאחד ,חזק ככל הניתן .מצוות הזכירה
של יציאת מצרים ומחיית עמלק ,מלמדת
אותנו שגם דברים גדולים ומשמעותיים
כל–כך בחיי האומה ,כמו צאתנו ממצרים
והפכנו לעם ,והתמודדותנו עם יסוד הרשעה
בעולם ,עמלק ,שכביכול היו צריכים להיות
נשמרים מאליהם ,אינם כאלו .ללא שימור
הזיכרון באופן אקטיבי ,דרך פעולות ומעשים,
ברמה הפרקטית ,השכלתנית והחווייתית ,אנו
עלולים לשכוח את עברנו ,להתנתק מבסיס
הווייתנו וממילא לאבד את עתידנו.
חלק מפעולות השימור והזיכרון קשורות
ליכולת שלנו להעביר את המידע ,התחושה,
ואת עומק המעשה לילדינו .כך אנו מוצאים
בליל הסדר שעיקר עניינו של זכרון יציאת
מצרים מועבר מהאבות לילדים ,כל בן על–פי
כישוריו ויכולותיו .חכם רשע תם ושאינו יודע
לשאול .גם הגאולה העתידית תלויה בקשר
שבין הורים לילדים" .הִּנ ֵה ָאנֹכ ִי ׁשֹ ֵל ַח ָלכ ֶם אֵת
ֵא ִלּי ָה הַּנָבִיא ִלפְנ ֵי ּבֹוא יֹום ה' הַּג ָדֹול וְהַּנֹוָרא:
וְהֵׁשִ יב לֵב אָבֹות עַל ּבָנ ִים ,וְלֵב ּבָנ ִים עַל
אֲבֹותָם( "...מלאכי ג' ,כ"ג  -כ"ד) .קודם ל"השיב
לב אבות על בנים" ורק אחר–כך ,ומכוח זה,
"לב בנים על אבותם".
מספרים על הרב קוק זצ"ל שביקר בבית
כנסת בגרמניה וראה שכתוב על אחד מקירותיו
"...והשיב ...לב בנים על אבותם" .שאל הוא
ירושלים
כניסת שבת 16:31
צאת השבת 17:45

תל אביב חיפה
16:35
16:46
17:45
17:47

לאנשי המקום" :ומה עם החלק הראשון
של הפסוק "והשיב לב אבות על בנים"?
והשיבוהו שהבנים הם אלו שנתרחקו ,ועל–כן
הם אלו הצריכים לשוב אל אבותיהם .השיב
להם הרב" :אם לא נדע ל"השיב לב אבות על
בנים" ,אין סיכוי שיתקיים בנו והשיב "לב
בנים על אבותם" .אנו חייבים לדעת לרדת
ולהגיע אל הבנים ,על–מנת שיהיה בכוחם
ובחפצם להגיע אל מקומות אליהם אנו רוצים
להוליכם ולרוממם.
בימים הקרובים יחול יום גוש קטיף
במערכות החינוך .היינו שותפים כולנו
לטראומה הגדולה של חורבן גוש קטיף .מעשה
נפשע שגרם לעוול מוסרי ונוראי ליחידים,
למשפחות ולקהילות ,אבל יותר מזה לעוול
נורא ולחטא איום כלפי עם ישראל .חורבן גוש
קטיף חשף באופן היותר בוטה ,את התנתקותה
של הנהגת המדינה מאלוקי ישראל ,מחזון
הנביאים ,מהציונות ,מהמוסר האנושי הבסיסי,
מארץ ישראל ומעם ישראל ,מהתבונה
המדינית האלמנטרית ,מהערבות ההדדית
של "כל ישראל ערבין זה בזה" ומהערכים
הבסיסים שלאורם הלך עם ישראל אלפי שנים.
ככל שהזמן חולף ,ודאי שמי שלא היה שותף
לטראומה הזו ,יתקשה לזוכרה ולהבינה .אם
חפצי חיים אנו ורוצים שח"ו דבר זה לא ישוב
על עצמו ,עלינו להשקיע בחינוך ובהסברה.
עלינו לחזור על האמיתות עליהם חונכנו,
ולנסות ולהגיע אל כמה שיותר אנשים.
המשך בעמ' 7

חברון
16:46
17:47

שכם
16:36
17:44

באר–שבע
16:49
17:48

חדשות ישע
יום גוש קטיף
במערכת החינוך
מאות משפחות מקרב מגורשי גוש קטיף
צעדו ביום שלישי האחרון ,ט"ו בשבט ,מיער
הכיסופים  -יער גוש קטיף ,לעבר מחסום
כיסופים באירוע המתקיים מזה השנה השלישית
לקראת יום גוש קטיף במערכת החינוך שנקבע
בכ"ב בשבט.
כשנתיים וחצי חלפו מאז הגירוש הנורא של
עשרות אלפי ישראלים מבתיהם שבחבל עזה
ומצפון שומרון .נדמה כאילו שאירועי היום
שעוברים על החברה הישראלית ,השכיחה
מעט את העקירה ודחק אותה מסדר היום
הציבורי אבל אנשי גוש קטיף שחשים זאת
על בשרם מדי יום ביומו עושים רבות על
מנת לזכור את מה שאירע בקיץ תשנ"ה ,מתוך
האימרה של "נזכור  -נחזור" ,ומתוך הבנה
שאירועי גוש קטיף הם אירועים מכוננים
החייבים להיות בתודעתו של כל יהודי החי
היום בחברה הישראלית.
לשם כך סברו במרכז התיעוד וההנצחה שע"י
ועד מתיישבי גוש קטיף שיש לתת לנושא מענה
חינוכי במהלך שנת הלימודים ובחרו את יום כ"ב
שבט ,היום שבו עלה הישוב האזרחי הראשון
בחבל עזה  -נצר חזני ,כיום גוש קטיף במערכות
החינוך .תאריך זה נבחר מתוך רצון לחשוף את
התלמידים למכלול החיים אשר התקיים בכל 35
שנות קיומו של גוש קטיף ולחבר את האירועים
בשנה האחרונה אל כל תהליך הצמיחה של
הגוש .בנוסף לכך ,כ"ג שבט הוא היום בו נולד
"הכתום" ,היום בו יצאו לראשונה תושבי גוש
קטיף לבושים בחולצות הכתומות ,בצעדה
מביתם אל ירושלים והתחילו את מאבקם על
תביעתם להמשיך להיאחז באדמתם כבנים לעם
היהודי השב לביתו .במרכז פנו לאלפי מוסדות
חינוך  -החל מגני ילדים ועד לאוניברסיטאות
על מנת לקבוע את היום ולשלב אותו במסגרת
החינוכית בתאריך זה ,ובמקביל פנו למשרד
החינוך על–מנת לקבל אישור רשמי לתאריך
ובכדי לכלול את יום גוש קטיף בחוזר המנכ"ל.

ופניה זו נמצאת כעת בדיונים .מרכז התיעוד
וההנצחה מציע עבור מוסדות החינוך ומנהליו
שורה של פעילויות  -מרצים ל"חדר מורים
לומד" ובו פעילות עבור המורים והמחנכים
בשיתוף עם מהו"ת  -בתי מדרש למורים ,מערכי
שיעורים מיוחדים ליום גוש קטיף ,מרצים
הנותנים הרצאות לקהלים שונים בהיבטים
אישים וציבוריים של החיים בגוש קטיף ,לפני
העקירה ולאחריה ,הקרנת סרטים על הגוש
במוסדות החינוך ,ומוצגים כגון כרזות לתליה
ומפת גוש קטיף לתערוכה בית ספרית לקראת
יום גוש קטיף.
לדברי קובי בורנשטיין ,ממרכז ההנצחה,
הפעילויות נערכות במאות מוסדות חינוך ברחבי
הארץ  -מגני ילדים ועד לטכניון בחיפה.לקראת
יום גוש קטיף קיימו המגורשים צעדה ביום
שלישי האחרון ,ט"ו בשבט ,מיער הכיסופים
 יער גוש קטיף ,לעבר מחסום כיסופים .זוהשנה השלישית שהאירוע מתקיים ובו נערכת
צעדה לעבר מחסום כיסופים יחד עם כתבי
חידה על הגוש המסתיימת בעצרת גדולה אותה
מארגן נוער גוש–קטיף .האירוע כולו  -אומרים
בועד המתיישבים  -נועד כדי להעביר את
המחויבות לדרישה לשיבתנו לחבל עזה לדור
הצעיר ,ודרכם להמשיך עם האמירה הזו לכל עם
ישראל גם לדורות הבאים" :אנחנו רוצים לחזור
הביתה".
פרטים ומערכי שיעור להורדה ניתן למצוא
באתר ועד מתיישבי גוש קטיףwww.4katif.org.il :
או בטל' # .052-5665006 ,052-8599905

ראשי יש"ע בפגישות עם שרי הממשלה
קיימות ועד לשיפוצים או לסגירת מרפסת.
בתחילת השבוע נפגשו בכירי המועצה עם סגן
ראש הממשלה והשר לענייני גמלאים רפי איתן,
ובהמשכו גם עם שר התשתיות בנימין (פואד)
בן אליעזר והסבירו להם כי משמעות ההמלצות
שהונחו להכרעת הועדה היא עיגון של תקנות
בנייה דרקוניות ומחמירות בכלל יישובי יו"ש
בחוק ,שימנע בעתיד מכל ממשלה את האפשרות
של בנייה בכל רחבי יהודה ושומרון# .

ראשי מועצת יש"ע ,יחד עם ראשי רשויות
וערים ביהודה ושומרון ,החלו בשבוע האחרון
בסבב פגישות נרחב עם בכירים בממשלה על
רקע מדיניות ההקפאה המוחלטת ביהודה
ושומרון ובשכונות בירושלים.
השרים ,החברים בועדת השרים לענייני
מאחזים ,שמעו מראשי יש"ע על המציאות הקשה
ביישובים ועל עצירת בנייה והפסקת אישורי
תוכניות במקומות רבים  -מהרחבת שכונות
בס“ד

שלב ב

מקומכם
קהילתאתנו!
"תפארת יעקב"

בראשות הרב מרדכי רבינוביץ שליט"א
פתרונות דיור מגוונים ,מוסדות חינוך מעולים

בואו למפגש היכרות ביום שישי עש“ק פ‘ משפטים ,כ“ה שבט תשס“ח

לפרטים :אביאלהtiferet.yaacov@gmail.com ,02-9978351 ,
2

יש"עמדה

ובכן ,ששון  -ובעקבותיה הממשלה
והתקשורת  -אומרת .וכך פועל הגיונה:
נכון ,ברוכין אושרה ע"י רשויות המדינה
המוסמכות; היישוב עלה לקרקע
באישור ובעידוד שר הביטחון משה
ארנס ,האדמות הן אדמות מדינה,
ליישוב יש גם תוכנית מתאר מפורטת,
אך מכיוון שהליכי האישור הפורמליים
שלה לא הסתיימו  -ששון מגדירה את
ברוכין כמאחז בלתי חוקי ,שיש לפנותו.
מצדו המערבי של הקו הירוק ,שוכן

היישובים הקרויים
'מאחזים' הוקמו
ע"י ממשלת
ישראל ,כחלק
ממדיניותה.
זו הדרך שבה
היא בחרה
ליישב באותה
עת את הארץ.

חוקי ומאושר
להבות חביבה ,קיבוץ ותיק של השומר
הצעיר .לא ברור אם ב– 1949כאשר
הוקם ,או ב– 1951כאשר עבר למיקומו
הנוכחי  -נעשה הדבר בעקבות החלטה
מפורשת של הממשלה או של ועדת
שרים .מה שברור הוא שלהבות חביבה
לא הוקמה על אדמות מדינה :לצורך
העברת הקיבוץ למקום הקבע שלו
פונו תושבי הכפר הערבי ג'אלמה,
וזאת במסגרת תוכניתו של משרד
ראש הממשלה ל–"פינוי ח'רבות קטנות
במשולש וריכוז תושביהן בכפרים
גדולים יותר" .התושבים הועברו
לכפרים ערביים שכנים .אבל כזכור ,את
עו"ד טליה ששון מטרידות תוכניות
המתאר המאושרות כדין .ובכן ,ללהבות
חביבה יש תוכנית מתאר :היא אושרה
כדין בשנת  ,1980כלומר( 31 :שלושים
ואחת!) שנים לאחר הקמת הקיבוץ.
שלושים ואחת שנה היה  -לפי שיטת
ששון  -מאחז בלתי–חוקי ,ואיש לא
דרש לפנותו .כך יושבה הארץ בשנות
ה– ,50וטוב שכך .לולא כן ,לא היו גבולות
ישראל של טרום מלחמת ששת הימים
זרועים יישובים יהודיים שהגנו על
העורף .זה היה הנוהל לאישור; זה היה
גם החוק .בהשוואה לאותן שנים ,נוהל
הקמתם של "המאחזים" הוא תפארת
של מינהל תקין; גם של צדק :איש לא
גורש מביתו כדי להקים במקום יישוב
יהודי .כך יושבה הארץ בשנות ה–90
ובתחילת שנות ה– ,2000וטוב שכך .לולא
כן לא היתה באה לידי יישום מדיניות
הממשלה להוסיף התיישבות יהודית
בלב הארץ .זה היה הנוהל לאישור; זה
היה גם החוק.
סוגיית המאחזים אינה כלל עניין
משפטי :רק לגבי כמה נקודות
בודדות יש ויכוח על טיב הזכויות על
הקרקע .הסוגיה היא מדינית .לולא כן
 ההתחייבות לפנותם היתה ניתנתלבייניש ,לא לרייס .בין שאר הירושות
הרעות שהותירה לנו ממשלת שרון,
מצויה גם המשוואה הנואלת הכלולה
במפת הדרכים בין המלחמה בטרור
לבין הקפאת הבנייה ועקירת מאחזים,
בין החובה של כל בן תרבות להלחם
בטרוריסט העומד להתפוצץ בבית קפה
הומה אדם לבין המלחמה בזוג הצעיר
שכל מבוקשו הוא לבנות את ביתו
ליד בית הוריהם .זוהי משוואה מגונה.
פצצות הורגות ,יישובים מוסיפים
חיים .את המשוואה הלא-מוסרית הזו
חייבים לפנות מסדר יומנו# .

"למה החליטה הממשלה בזמנה -
הממשלה שלנו  -להקים מאחזים על
ראשי הגבעות? האם זה היה מקרי?
קפריזה של מישהו? רצון להתחכם?
לא ולא! המאחזים בראשי הגבעות
נועדו לאפשר ליישובים היהודיים
לחיות בביטחון" .את הדברים הברורים,
החד–משמעיים הללו נשא מעל דוכן
הכנסת מי שלימים היה לאביו–מולידו
של דו"ח טליה ששון ,ראש האופוזיציה
דאז אריאל שרון ,באוקטובר  .1999זוהי
"הודאת בעל דין" שמשקלה כידוע,
כמאה עדים.
המעשייה הנפוצה כאילו קבוצת נערי
גבעות בחשכת לילה ,בחרה לה גבעה
והשתלטה עליה על אפן ועל חמתן של
רשויות השלטון  -איננה ,אם כן ,אלא
אגדה אורבנית .היישובים הקרויים
כיום "מאחזים" הוקמו ע"י הממשלה,
כחלק ממדיניותה .היא הקימה נקודות
יישוב מבלי להמתין להשלמת ההליכים
הפורמאליים .המתיישבים היו שליחיה.
זו הדרך שבחרה הממשלה הנבחרת של
מדינת ישראל ליישב באותה עת את
הארץ .היה נוח לה ,בעיקר משיקולים
מדיניים ,לנקוט בדרך זו ולהעדיפה
על פני דרכים אחרות ,גלויות יותר .זו
דרך לגיטימית לממשלתה של מדינה
המצויה במאבק מדיני .היא ראויה לא
פחות מאשר לקרוא לכיפה המוכספת
בפאתי דימונה בכינוי "מפעל טקסטיל".
שתיהן דרכים נכונות לשרת את
האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל
תחת נסיבות מגבילות .ובכל מקרה ,זו
דרך ההופכת את הטענה שהמאחזים
הללו לא אושרו  -למגוחכת.
היישוב ברוכין שוכן סמוך לכביש
חוצה שומרון .מה הופך אותו בעיני
עו"ד טליה ששון ל"מאחז בלתי חוקי"?
על הקמת היישוב ברוכין החליטה
ועדת השרים לענייני התיישבות בשנת
 .1983שר הביטחון יצחק רבין אישר את
הקמתו ב– ,1988כמה שנים מאוחר יותר
אישר משה ארנס את עלייתו לקרקע,
היישוב כולו יושב באדמות המדינה.
התשתיות ליישוב פותחו ע"י המדינה.
על–פי "שלום עכשיו"  -גדול המתעדים
של מפעל ההתיישבות היהודית ביש"ע
 השקיעה המדינה בכך יותר מ– 3מיליוןשקל .כיום מתגוררות בברוכין מעל
 80משפחות ,רובן בבתי קבע .רבים
מתושביו משרתים בזרועות הביטחון
השונות .כיצד ניתן לומר על ברוכין
שאיננו מאושר? שהוא מאחז לא חוקי?
3

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יוסף משאש " -לא נוותר על אף שעל אחד"

ה

ללא התנגדות ,הובילו להסכמתו .הרב יוסף משאש
החל לכהן כרבה הראשי הספרדי של העיר חיפה
בשנת תשכ"ח ,והחזיק בתפקיד עד פטירתו.
הרב משאש ניחן בחוש אמנותי רב ,והוא נתן
לכך ביטוי בין היתר בעיטורים הגראפיים שעל
שערי ספריו ,אותם צייר בעצמו .כמו–כן לאורך
חיבוריו ,ובעיקר בספרו "נר מצוה" ,שזורים שיריו
השונים כגון שירו לכבוד חג העצמאות (נר מצוה,
עמ' קעו) ושירו לכבוד הרמב"ם (נר מצוה ,עמ' רד).
בפיוט לכבוד יום העצמאות כתב הרב משאש:
"אתן הודאות ,ללובש גאות ,עשה פלאות ,בחג
העצמאות  /יום הקץ השלים ,שעבוד האנגלים,
יצאו גאולים נפשות נכאות  /מושיע ורב,
ריבנו הוא רב ,היכה ערב רב ,מכות מופלאות /
חמישה באייר ,יהיה מצויר ,תושב ותייר ,ירבו
הודאות ."...בפיוט שחיבר לכבוד יום ירושלים
מתאר הרב משאש בין השאר את מהלכי מלחמת
ששת הימים ואת הודאתו הרבה לריבונו של עולם
על הנס גדולַ ..." :חסְּדֹו ּגְבַר אֵל חֵי הָעֹו ָלמִים.
ִחּסֵל הָ ִמ ְל ָחמָה ּבְׁשֶ ׁשֶ ת יָמִים .חי"ת ּכָ"ף ִאּי ָר ֹלא
ּתִׁשְ ּכָ"ח עֹו ָלמִים .ז ֶַרע ֹקֶדׁש ּבְָרכּו ְלאֵל ֶעלְיֹון.
ׂשּמְחּו
ז ַָרח אֹור ִליְׁשִָרים יֹוׁשְ בֵי צִיֹון .זִבְחּו ִאכ ְלּו ַ
ּדָל ו ְ ֶאבְיֹוןָ .קְרּבָנֹות צִבּור ַח ָללֵי ִמ ְל ָחמָהִ .קּדְׁשּו
זִכ ְַרם ְּבהִידּור ו ְִקימָהְ .קדֹוׁש י ִׂשְ ָראֵל י ָ ַעטֵם
ׂש ְלמָה .ו ְ ָתחַת ִּכסְאֹו י ָ ְמצִיא ָלהֶם מְנּוחָה.
אֹור ַּכ ַ
ּו ֵמ ֲא ְבלֵיהֶם יָסִיר י ְגֹון וַאֲנ ָחָה .ו ְ ַא ְלמְנֹותֵיהֶם
י ַּׂשִ יׂש ּבְׂשִ ְמחָה .אֵת פְצּועֵי הַ ִמ ְל ָחמָה י ַ ְחלִים.
אֵיתָנ ִים יִהְיּו ְּכ ֵמאָז הָיּו ָחּיָלִים .אֵת הָּגֹומֵל ּכָל
ֶאחָד יְבֵָרך ְּבמְִקהָלִיםִ .מתְנ ַ ְּדבִים ו ְעֹוז ְִרים ַחי ִים
ֻּכ ְלכ ֶםִ .מּלֵב טָהֹור נ ְתּונ ָה נ ְִד ָב ְתכ ֶםֶ .מלֶ עֹולָם
יְבֵָר כָל ִמתְנ ַ ְּד ְבכ ֶם .נ ֶ ֱאמָן ָּתמִיד יִהְי ֶה ְלדָתֹו
ו ְתֹוָרתֹו .נ ֵרֹו יָאִיר ֵּתבֵל ְּב ָחכְמָתֹו וְי ְִראָתֹו .נֶאֹם

רב יוסף משאש נולד בחודש סיון תרנ"ב
( )1892בעיר מקנס שבמרוקו .בצעירותו
למד בישיבה שהקים הרב הלפרין במקנס,
תוך שהוא לומד בעיקר תורה והלכה .את ידיעותיו
באותם שנים ניתן לשפוט גם לפי מכתבים
ששלח בגיל  16והתפרסמו בהמשך בספרו 'אוצר
המכתבים' (בחתימתו 'היו"ם'  -ר"ת הצעיר יוסף
משאש) .בשנת תרפ"ד ( )1924בהיותו בן  31בלבד,
נבחר לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן
שבאלג'יר ,וכיהן בתפקיד במשך  17שנה .לימים,
לאחר פטירתו של הרב משה טולידאנו ,חזר הרב
לעיר מקנס כדי לשמש כדיין .הרב יוסף משאש
היה בעל מהלכים במסדרונות השלטון ,הוא זכה
להערכה רבה ממלך מרוקו ,ממנו ומשר החינוך,
גם קיבל אות כבוד וקשריו אלו הועילו לו לצורך
פעילות לטובת היהודים.
מסופר עליו כי בהיותו רב במרוקו הגיעו אליו
דברי דיבה על מרן הרב קוק זצ"ל ועל עמדותיו
אותם הפיצו הקנאים בירושלים .כדרכם של גדולי
החכמים ,בירר הרב יוסף משאש את הדברים
ביסודיות ,ואף עיין בספר 'ארץ חפץ' ובו ליקוטים
מדברי מרן הרב זצ"ל על ענייני הארץ והשעה
והיחס לחלוצים .הרב משאש הגיע למסקנה
כי הצדק עם מרן הרב קוק ,ומחה נמרצות כנגד
הפוגעים בכבודו ואף כתב עליו כי הוא" :הגאון
המפורסם ראש כל בני הגולה מלך בירושלים."...
בט' בניסן שנת תשכ"ד גבר רצונו לעלות לארץ
הקודש והוא יצא לחון את עפרה של אדמת ארץ
ישראל .לאחר הגיעו התיישב הרב משאש בעיר
חיפה .בתחילה סירב לכהן בה כרב העיר ,למרות
מעמדו הרם במרוקו ,אך לחציו של ראש העיר
אבא חושי וההסכמה שייבחר למשרת הרבנות
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י ִנ ְאָם ּכָל עָם ּבִׂשְ פָתֹו".
תשובה מפורסמת שלו
ניתנה בזמן שנשאל כיצד
יש לנהוג ביום העצמאות
ואז השיב בלשון חדה ('אוצר המכתבים' ח"ג סימן
א' תשסט)..." :עוד שאלת על יום העצמאות ,שיש
אומרים בו תחנון וסליחות .תשובה :אין לך לסכסך
דעתך בעניינים אלו ,אתה ספרדי חרד ,עשה
מה שאנחנו עושים ,עושים אותו יום טוב בהלל
גמור והודאה למלך הכבוד ברוך הוא ואוכלים
ושותים ושמחים ואין לנו עסק עם אחרים לדעתי
הדבר פשוט וברור שיסוד מדינה יהודית היא חיי
היהודים ודתם ”...ועוד הוסיף על הרצון לחלק
את ארץ ישראל" :ועל ה'חלוקה' ,כל מי שיש בידו
יכולת ראוי להלחם בכל האמצעים ולא נוותר אף
שעל אחד ברצון ."...ייחודו של הרב יוסף משאש
היה בנטייתו להתבונן ולהתחשב בפסיקתו במנהג
הציבור הנוהג בימיו ,ועל פיו ניסח הלכות שונות
וחידושים רבים שבהם הלך נגד הזרם .דוגמאות
לכך ניתן למצוא בפסיקתו בסוגיית כיסוי ראש
לנשים ,שבה עמדתו ההלכתית היתה דעת יחיד
מול כל גדולי ישראל ,כשפסק שכיום אין חובה
הלכתית אף על אישה נשואה לכסות את ראשה
(אוצר המכתבים ,ח"ג ,אלף תתפד ,עמ' ריא).
דוגמא אחרת היא פסיקתו שכיום גם מחללי שבת,
העוברים על איסורי תורה בציבור ,נאמנים על
כשרות ,מכיוון שחילול שבת הפך להיות דבר רגיל
(לעומת מכירת בשר טרף).
ישנם היום שמסבירים שעיקר מקוריותו
וחדשנותו נבעו מהרצון לשמר בתוך גבולות
ההלכה גם את החוטאים ולנסות 'להציל' מה
שאפשר ,מתוך החשש שפסיקה מחמירה תגרום
שהחוטא יחוש שהוא נדחק מחוץ למחנה .לכן
שאף הרב משאש לשמור על קשר בין האדם
שאינו מקפיד על סדר יומו מבחינה הלכתית כשם

שהקפידו הוריו ,לבין היהדות .גישה זו באה לידי
ביטוי במכתב שפורסם בספרו 'אוצר המכתבים'
ובו מכתב תשובה שכתב לרב שהציע לחנך על ידי
דברים קשים" :קראתי את מכתבו והנה הוא מלא
רעיונות של פחדים וקריאה לייסורים ,חדשים
לבקרים ,על מעשה בני אדם אשר לא טובים .דרך
זו ,לא בלבד שלא תביא בכנפיה שום טובה ,לא
גשמית ולא רוחנית ,אלא להיפך! תשים מועקה
בכל אברי האדם ולחץ גדול בלב וערבוב מחשבות,
עד שתוכל להביא לידי שיגעון ,ויגרום נזק לעצמו
ולאחרים ,כאשר קרה לכמה בני אדם אשר נוקשו
ונלכדו .ואך בזאת האדם במסגרת ביתו תהיה
דעתו מעורבת עם הבריות ,לא לעשות כמעשיהם
אשר לא טובים ח"ו ,רק לנהוג בהם מנהג דרך
ארץ ,להקדים להם שלום ולקבל את כולם בסבר
פנים יפות .לכל בר ישראל ,יהיה מי שיהיה .דתי
או חילוני .ואם ראית אדם מישראל עושה מצווה,
תשמח בו מאוד מאוד כי זה אלפי שנים שאנחנו
נתונים בגלות מרה ואכזרית ומעורבים תערובת
גדולה ומסובכים בתוך תוכם של אומות העולם
בכל מין מלאכה ומסחר ובכל מין חכמה ומדע,
וכל לימודנו רק בבתי ספריהם .ואם ראית אותו
עובר עבירה ,תהיה מה שתהיה אל תשנאהו ואל
תזניחהו ח"ו ,כי צריך לדעת שטבע האדם בעל
חומר עכור ,ואנוס הוא .יצר הרע מחטיאהו בעל
כורחו כי החומר העכור מכריחהו לחטוא ובפרט
עם תוספת התערבות בגויים."...
הרב יוסף משאש חיבר  48ספרים ,ביניהם :ספר
שאלות ותשובות בשם "מים חיים" ,ספר "אוצר
המכתבים" ובו מכתביו הכוללים דיונים בפרשנות
המקרא והתלמוד ,הלכה ,מכתבי נחמה ,תיאורים
היסטוריים ,סליחות שירים ומאמרים שונים.
"נר מצוה נחלת אבות"  -פירוש על פרקי אבות,
והגדה של פסח ,הכוללת את ציוריו .הרב יוסף
משאש נפטר בב' בשבט ה'תשל"ד (# .)1974
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דברים בשם אמרם
יוסף ויתקין:

מצָרִ ים
"אהבה בלי ְ
לארץ ולעם"
יוסף ויתקין נולד בבילרוס ועלה לארץ
ישראל בשנת תרנ"ז ( .)1897הוא עבד
במשך זמן קצר כפועל ולאחר מכן עבר
לעבוד בתחום החינוך .הדגשים החינוכיים
של ויתקין היו להשריש בחניכיו את
אהבת ערכי היהדות והערכת נופי ארץ
ישראל .כציוני נלהב נתן ויתקין ביטוי
להרבה מין הרעיונות שהובילו לעליה
השנייה .בשנת תרס"ה הוא כתב והפיץ
עלון שכותרתו הייתה "קריאה לצעירי
ישראל אשר לבם לעמם ולציון" ,שבו
עודד עליה המבוססת על עקרונות של
עבודת אדמה בארץ המולדת .בד' בשבט
תרע"ב ( )1912נפטר יוסף ויתקין בהיותו
בן  ,36ונקבר ערירי בראשון לציון .על שמו
נקראו רחובות רבים ברחבי הארץ ומושב
העובדים בעמק חפר "כפר ויתקין".
וכך כתב באחת מאיגרותיו" :הכונו נא
להילחם את הטבע ,את מחלות ורעב,

את אנשים שונאים וגם ידידים ,נכרים
ואחים ,את שונאי ציון וציונים .הכונו
לקראת משטמה ואכזריות הסביבה,
היכונו לקראת לעגה וביטולה ...הכונו
לקראת היותר קשה והיותר נורא וגם
לקראת הניצחון .איש הירא ורך הלבב
אל ייכנס במסדרה זו .כל אחד החפץ
לתת את ידיו לה יבדוק את עצמו ,את
מזגו וטבעו ,היטב היטב בטרם ייכנס
בה ,בטרם ישבע למסור את כל חייו
וכוחותיו לעם .במסדרה זו צריכים
להיכנס אך גיבורים מרי נפש ,שיילחמו
בעד משאת נפשם כנואשים בלי כל צל
מחשבת נסיגת אחור בזמן מן הזמנים...
אינכם מיותרים כאשר הרגילוכם
לחשוב ,נחוצים אתם לעם ולארץ כאוויר
לנשימה .הצטיידו באהבה בלי מצרים
לארץ ולעם ,באהבת החופש והעבודה
בסבלנות אין קצה  -ובואו"# .

ברכונים וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
02-9973875
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בזכירת סוד הגאולה

מתוך ניסיון ליצור דגם של חיים יהודיים
לאומיים שלמים עפ"י תורת ישראל .עלינו
לפתח ולשכלל את ההכרה והתובנה שנתגלו
לעיני כל ישראל ,שלא ניתן יהיה להמשיך
לבנות ולקיים מדינה יהודית שלא על בסיס
תורת ישראל הגואלת .בניין החומר ללא
נשמה ,הגיע אל מיצויו ,ומעתה מה שיוכל
להתקיים ולהיבנות אלו רק חיים שלמים
המחברים את הרוח הגדולה של תורת ישראל
את המפעל הלאומי הגדול שצמח כאן# .

המשך מעמ' השער

עליכם המורים ,המחנכים ,המנהלים
והמדריכים במערכת החינוך ,מוטלת חובה
כבדה וזכות קדושה ונעימה ,לנסות ולהנחיל
לילדינו את המורשת הגדולה של גוש קטיף
שכללה עולם של תורה וחסד וערבות הדדית
ויישוב הארץ ומסירות נפש וחוסן פנימי
שאיפשר חיים בצל הטרור והקטיושות קרוב
לעשרים שנה ויותר .אזור שחי כמיני-מדינה

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:

חיים נחמן
ביאליק

בואו לאחת מחנויות
או
רשת
וקבלו את הספר
ב-
ש"ח בלבד.
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קדושת הארץ
בשבועות הקרובים נביא במדור "קדושת הארץ"
רשימות ומאמרים בנושא קדושתה של ארץ ישראל,
שנת השמיטה והמצוות התלויות בארץ
מאת הרב אהוד אחיטוב ,ממכון התורה והארץ.

מצוות התלויות בארץ  -שביעית
עומדת בפני עצמה ,שכן לדעתם רק אדם
מישראל העובד בעצמו באדמת הארץ ועובר
בפועל על איסורי שביעית המפורשים בתורה
(זריעה ,זמירה ,קטיף מסחרי) ,הרי שיחד עם
איסורים אלו הוא גם מבטל מצוות–עשה של
“ושבתה הארץ שבת לה’ “ (עי’ בהרחבה בנידון
זה  -שבת הארץ פ”א ה”א אות ב–ד).
מצוות שביעית  -התורה תולה את חיובה בא"י.
במצוות שביעית מפורש שהתורה תלתה
את חיובה בארץ–ישראל .כפי שפותחת היא
את פרשיות השביעית בפרשת בהר (ויקרא
כ"ה ,ב')“ :כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן
לכם ושבתה הארץ שבת לה’ “ .כאשר זהו אותו
פסוק שהרמב”ם (הל’ שמיטו”י פ”ד הכ”ה) מציין
כמקור המלמד ש”אין שביעית נוהגת אלא
בארץ ישראל בלבד”.
חיוב שביעית  -בקדושת הארץ או במצוות יובל?
אלא שלמרות ששביעית נחשבת להיות
מצווה התלויה בארץ ,נחלקו הראשונים האם
דומה היא לשאר המצוות התלויות בארץ
שחובת קיומן מן התורה תלוי בכיבוש הארץ
ובקדושה הנובעת מכך (מעבר לקדושתה
הסגולית של ארץ–ישראל) ,או שלשביעית יש
מעמד מיוחד ומעבר לכך צריך להתקיים תנאי
נוסף והיא קיומה בפועל של מצוות יובל  -אך
על כך בלנ”ד בפעם הבאה# .

מצוות השביעית (שביתת הקרקע ,וקדושת
פירות שביעית) נחשבת אף היא נחשבת
להיות כמצווה התלויה בארץ .זאת לפי שלוש
ההגדרות שהזכרנו בפעמים הקודמות:
מצווה שביעית  -חובת קרקע.
במצוות שביעית בולטת העובדה שמצווה זו
היא חובת הקרקע ,כלשון הפסוק (ויקרא כ"ה ,ב'):
“כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה
הארץ שבת לה’“ .מתוך המשך הפסוקים (שם)
מבינים אנו שכוונת התורה לצוותינו בפסוק זה,
שעלינו להשבית את הקרקע שבארץ–ישראל
ממלאכה בשביעית .אמנם קיימת מחלוקת
במפרשים עד כמה חובת השבתה זו נוגעת
לכל אחד מישראל? יש הסוברים שהיא מוטלת
על כלל הציבור ,שנכרים לא יעבדו בשדות
הארץ בשביעית (עפ”י העמק דבר ויקרא כ"ה,
ד') ,ויש הסוברים שהיא מוטלת רק על האדם
הפרטי שאדמתו לא תעובד כלל בשביעית אף
לא על ידי נכרים (תוס’ רבנו אלחנן ע”ז ט"ו ע”ב).
לעומתם יש המקלים שאיסור שביתת השדה
בשביעית המוטלת על בעל הקרקע ,היא רק
למנוע אדם מישראל בר–חיוב שלא לעבוד
(עפ”י תוס’ ע”ז טו ע”ב ד”ה מי ,פאה”ש סי’ כג ס”ק
לא ,הגראי”ה קוק זצ”ל שבת הארץ אות ב והע’ .)8 - 7

אך יש החולקים באופן עקרוני על כל ההבנות
הנ”ל וסוברים שמצוות “ושבתה הארץ” אינה
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הילדים שפתרו נכונה
את החידה :שגב שפירא
מאלקנה ,יפעת זמיר
מפדואל ,נווה שפיר מברוכין.
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פתרון החידה מהשבוע שעבר :היישוב ברוכין שבשומרון
היישוב ברוכין ,הקרוי ע"ש הרב המקובל ברוך שלום
הלוי אשלג זצ"ל ,ממוקם בדרום מערב השומרון,
סמוך לעלי זהב ולפדואל ,מרחק דקות ספורות מכביש
חוצה שומרון .ועדת השרים לענייני התיישבות ,בשם
ממשלת ישראל ,החליטה על הקמת ישוב במקום
בשנת  ,1983ב– 1988אישר שר הביטחון יצחק רבין
דאז את הקמתו ובהמשך היה זה משה ארנס שדחף ועודד את עלייתו לקרקע .הוא
הוקם על ידי תלמידי ישיבת ארץ הצבי שבפדואל ,והחל את דרכו עם שש משפחות
שעלו למקום בקראוונים שהוצבו שם כמה חודשים לאחר רצח יעל מיבר הי"ד
בעיקול הכביש בין הכפרים בורקין וא–דיק .מאוחר יותר הוא הפך לישוב קהילתי
תורני שבו חיים כיום למעלה מ– 80משפחות .ביישוב מעון לפעוטות ,גני ילדים,
חוגים לנוער ולמבוגרים ,בית כנסת ,מקווה שיעורי תורה וכולל יום שישי.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 39

לַהַפְג ָנ ָה ּבְתֵל ָאב ִיבּ ,בַּד ֶֶרְך צַלָפִים י ָרּו לְעֵב ֶר
שב ֵי
מהַנֹו ְסעִיםּ ,תֹו ָ
הַּנֹו ְסעִים וְָרצְחּו ׁשְנ ַי ִים ֵ
הַּמָקֹום"ּ .פָנ ָיו ׁשֶל ׁשּוב הָיּו חֲתּומֹות.
ּתּכ ֵל ְסב ִיבֹו ּבְאֵימָהְ .קבּוצֹות
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ְקבּוצֹות ׁשֶל אֲנָׁשִים עָמְדּו מּולֹו וְעַל ּפְנ ֵי
ּכֹול ָם נ ִיּבְטָה עַצְבּות ּתְהֹומִית" .לָמָה אֲנַחְנּו
מ ְסּפִיק
ׁשאַל ּבְכַעַסֹ" ,לא ָראִינּו ַ
ּפֹה?" הּוא ָ
ׁשל ַח י ַד
ׁשל ָנּו?!" ׁשּוב ָ
ּמּסָע ֶ
נְפִילֹות ּוְכ ֵאב ּב ַ ַ
ּתֹומֶכ ֶת לְכ ִיוּונֹו ׁשֶל אֹוִריאֵל" .נ ָכֹוןּ ,בֶאֱמֶת
הָמֹון ּכְאֵב ו ְי ִיסּוִרים עֹוב ְִרים עַל עַם–יִׂשְָראֵל
ּבַּד ֶֶרְך ל ְִקנ ְי ָין הַאֶָרץ ,לָכ ֵן הֵב ֵאתִי אֹותְָך לְּפֹה".
ּתּכ ֵל עַל אֹוִריאֵל ּבְחִיּב ָהָ" .רצִיתִי
הּוא הִ ְס ַ
ׁשעַם יִׂשְָראֵל יֹוֵדעַ ל ְהֹוצִיא
לְהְַראֹות ל ְָך ֶ
מהַּכְאֵב וְהַּי ִיסּוִרים הֲכ ִי נֹוָראִים ּד ַו ְוָקא אֶת
ֵ
ּתּכ ֵל עַל ׁשּוב
הַּג ְאּול ָה וְהַאֹור" .אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
מ ְסּפִיק,
ּב ִ ְתמִיהָהּ" .בֹא"ָ ,אמַר ׁשּובָ" ,ראִינּו ַ
הִג ִיעַ הַּזְמַן לְהְַראֹות ל ְָך אֵיְך הַּכֹל הֹול ְֵך
ּתּפ ֵר"...
ׁש ַ
לְהִ ְ

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל
נשאב אל תוך תמונה ישנה שהוא מוצא
בבית סבו ,ומתברר לו שהוא חזר בזמן.
הוא פוגש בשוב ,אדם מסתורי המספר לו
כי הם יוצאים למסע בעקבות ההתיישבות
ביהודה שומרון חבל עזה .הפעם אוריאל
ושוב מוצאים את עצמם על אם הדרך
משילה לתל–אביב שעות ספורות לאחר
אירוע קשה שהתרחש במקום:
אֹורֹות ּכ ְחּול ִים אֲדּומִים ִריצְדּו מּול עֵינ ָיו
ׁשֶל אֹוִריאֵלַ .רעַש עֹול ֶה ו ְיֹוֵרד ׁשֶל סִיֵרנֹות
נ ִיּסֵר ּבַחָל ָל הַאֲו ִיר ּוצְעָקֹות ׁשֶל ּבִל ְּבּול ּוכְאֵב
מּכֹל עֵב ֶרׁ" .שּוב ,מַה קֹוֶרה ּפֹה?
ׁשמְעּו ִ
נִ ְ
ׁשאַל ּבְבֶהָל ָה ,הּוא
לְאָן הִגַעֲנּו?" אֹוִריאֵל ָ
הִ ְסּפִיק לִהְיֹות ַרק חֲצִי ּד ַָקה ּבַּמָקֹום הֶחָד ָׁש
ׁשאֵל ָיו ׁשּוב ל ַָקח אֹותֹו ו ְהּוא ּכְב ָר הֶחֱל ִיט
ֶ
ּמ ָסּע" .אֲנַחְנּו
תּר עַל הַ ַ
מעֲִדיף ל ְו ַו ֵ
ׁשֶהּוא ַ
נ ִ ְמצָאִים ּבַּכְב ִיש ּב ֶַדַרְך לְׁשִיֹלה" ָאמַר ׁשּוב,
מהַּי ִיׁשּוב אֹוטֹוּבּוס
מ ְסּפַר ׁשָעֹות יָצַא ֵ
"לִפְנ ֵי ִ

המשך בשבוע הבא...
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