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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

נופי בראשית בואדי נחל פרת.

על הפרשה מטות
הרב אהרון כהן רב היישוב יקיר וראש ביהמ“ד להוראה מדרשת שיל“ת

“י

גאולה עכשוויסטית

היה טוב“ ,כך לרוב אנו רגילים
להגיב לבעיות ולקשיים ,הן
במישור הפרטי והן במישור
הלאומי ,אמירה המתנתקת מהעכשווי
ומתבוננת אל העתיד ,אל מעבר לקשיים
ולמכשולים ,עד כי נדמה הדבר כתירוץ
או כחוסר התמודדות עם המציאות הקשה.
אמירה זו מלווה את עם ישראל דורות ע“ג
דורות ,כאשר בליל הסדר אומרים הסועדים,
גם במחשכי ההיסטוריה“ ,לשנה הבאה
בירושלים“ ,נגד כל סיכוי והיגיון אך לא
מתוך עיוורון וחוסר התמודדות ,אלא מתוך
אמונה פנימית ואמיתית כי “הכל לטובה“ ,וכי
ישנו תהליך אלוקי המצעיד את הכל ליעדו
הנכון .אך מאין באה אותה ודאות?
הגמרא בירושלמי מתארת את גאולתן של
ישראל ,כזריחה איטית העולה ומתגברת:
“רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו
מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה וראו
איילת השחר שבקע אורה אמר רבי חייא רבה
לר' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא גאולתן
של ישראל בתחילה קימעה קימעה כל מה
שהיא הולכת היא רבה והולכת“ (ברכות ב').
ואכן פעמים רבות אנו מצטטים גמרא זו
כדי לבאר את קשיי גאולתנו ,אך יש לתמוה
מהי נקודת האמת הקיימת באמירה זו של
“קימעה קימעה“ (אט אט)? “יְׂשֻׂשּום מְִדּבָר
ו ְ ִצּי ָה ו ְ ָתג ֵל עֲָרבָה ו ְ ִתפְַרח ַּכ ֲח ַב ָּצלֶתּ :פָֹר ַח
ִּתפְַרח ו ְ ָתג ֵל אַף ּגִילַת ו ְַרּנ ֵן ּכְבֹוד הַ ְּלבָנֹון נ ִּתַן
לָּה הֲַדר הַּכְַרמֶל וְהַּׁשָרֹון הֵּמָה י ְִראּו כְבֹוד ה'
הֲַדר אֱֹלֵקינּוַ :חּז ְקּו י ַָדי ִם ָרפֹות ּובְִר ַּכי ִם ּכֹׁשְלֹות
ירושלים
כניסת שבת 19:06
צאת השבת 20:20

תל אביב חיפה
19:14
19:21
20:24
20:23

ַאּמֵצּוִ :אמְרּו ְלנ ִ ְמהֲֵרי לֵב ִחז ְקּו אַל ּתִיָראּו הִּנ ֵה
אֱֹלֵקיכֶם( “...ישעיהו פרק ל"ה).
הנביא ישעיהו מתאר כי ברגע מסוים
בגאולת ישראל ,ברגע בו הכל יפרח וישיש,
ברגע בו גילת הארץ תעיד כי “אין לך קץ
מגולה מזה“ ,ברגע בו כל חבלי הארץ ,הכרמל,
השרון והלבנון יגלו את כבוד ד' ,ברגע נפלא
זה ,נצטרך לחזק ידיים רפות ולאמץ רגלים
כושלות ,ברגע זה תתגלה חולשתם של
נמהרי הלב ,של אותם המצירין על איחורה
של הגאולה ,כדברי רש“י ,אשר אינם רואים
את כל הפריחה והגדולה אלא עסוקים בחסר
ובלא מושלם ,ומתוך כך מתייאשים מן
הגאולה וחוששים כי לא תבוא עוד.
הנביא מזהיר כי ברגעי הזריחה העולה
אט אט ,יהיו אשר ידרשו גאולה עכשיו,
ואשר יבקשו לנתח את הכל במימד צר זה
ומתוך כך יתייאשו ,מבלי לדעת כי מהות
“הקימעה“ איננה סתמית אלא מכילה בתוכה
את הדרגתיות הופעת ד' בעולם ,כדברי
המדרש“ :יששום מדבר וציה .מפני מה כתיב
כן ,ללמדך כי בשעה שהקב“ה מגלה שכינתו
על ישראל ,אינו מגלה עליהם כל טובתו
כאחת ,מפני שאינן יכולין לעמוד באותה
טובה ,שאם יגלה עליהם טובתו בפעם אחת
ימותו כולם ...אלא מה הקב“ה עושה להם,
מגלה להם קימעא קימעא ,בתחילה משיש
את ההרים שנאמר יששום מדבר וציה ,ואחר
כך ותגל ערבה ...ואחר כך המה יראו כבוד
ה' הדר אלקינו“ (תנחומא) .הופעת ד' בעולם
המשך בעמ' 8

חברון
19:19
20:20

שכם
19:11
20:21

באר–שבע
19:21
20:21

חדשות ישע
כיסופים לקטיף
שלוש שנים חלפו מאז הגירוש הנורא.
שלוש שנים שבהן הכאב על העקירה והחורבן
לא הולך ומתעמעם .שלוש שנים שבהם אנו
מצפים מדי יום לשוב חזרה ולבנות את חבל
קטיף ,על יישוביו ,על הקהילתיות החמה ,על
גילויי הגבורה והחוסן האמוני ,ועל החקלאות
המפוארת והפרחת השממה שהיתה בו.
במלאת שלוש שנים לחורבן גוש קטיף
וצפון השומרון יתקיימו סדרת אירועי זיכרון
ברחבי הערים במהלך תשעת הימים ,ובראשם
העצרת המרכזית שיקיימו מועצת יש”ע ,ועד
מתיישבי גוש קטיף ותנועת ’מרימים את הדגל’
בציר כיסופים תחת הכותרת ’כיסופים לקטיף’
 נזכור ונחזור .האירוע יתקיים ביום רביעי ה’באב ( )6.8.08סמוך למחסום כיסופים ,וישתתפו
בו משפחות המגורשים ,רבנים ,חכ”ים ,אישי
ציבור ,ותועלה בו מסכת מאת נוער גוש קטיף.
את העצרת ילווה ובשירה ווקאלית הזמר אהרון
רזאל.

הרב קובי בורנשטיין מרכז תחום תודעת גוש
קטיף בוועד המתיישבים אמר ליש”ע שלנו:
”האירוע בא לבטא את מחויבותנו המתמדת
לפעול כך שעם ישראל יחזור לגוש קטיף ורוח
גוש קטיף לעם ישראל .אנו קוראים לכל אוהבי
עם וארץ ישראל לבוא ולבטא את מחויבות זו
בעצרת הכיסופים”.
למוקד מידע והסעות לעצרת הכיסופים:
 ,02-6211999לפרטים על אירועי גוש קטיף
ברחבי הארץ במוקד ”מרימים את הדגל”:
# .052-8903855

הילולת אלעזר ואיתמר בני אהרון
קבר אלעזר בן אהרון הכהן והוא בנין מפואר
מאוד .“...לרגל הילולת יום הסתלקותם של בני
אהרון הכהן תקיים אגודת “שכם אחד“ המחלקה
למקומות קדושים בשומרון כניסות מסודרות
להילולה בציון הקדושים מצומת מחנה חורון
החל מ– 23:45ועד  03:45לפנות בוקר .בשעה
 05:00תתקיים במקום תפילת ותיקין עם שחר.
ניתן להגיע עד מחנה חורון בכלי רכב פרטיים.
האירוע בתיאום ובאבטחת כוחות הביטחון .כמו
כן הותקנו מקומות מוסדרים לנשים הרוצות
לבוא ולהתפלל.
לפרטים נוספים# 052-5665100 :

הילולת א' אב ,שעל פי המסורת זהו יום
הסתלקותם של אלעזר ואיתמר בני אהרון הכהן,
תתקיים אור לכ“ט תמוז התשס“ח ,ביום חמישי
בלילה ,בציון הקדושים הקבורים בגבעת פנחס
(עוורתא) בשומרון.
ר' יעקב ,שליח רבינו יחיאל מפאריש,
מבעלי התוספות ,תיאר את מקום קבורתם
של בני אהרון לפני כאלף שנה כך“ :וכפר
עוורתא לשמאל העולה לירושלים ,ושם קברו
של איתמר הכהן והוא מקום נאה מאוד ...עוד
יש בכפר מערה ובה קבורים שבעים הזקנים...
ועל ההר השני לימין העולה לירושלים הוא

ברכונים
וזמירונים
לשמחות ואירועים

www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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02-9973875

מיגון רכבים
 נוהל מיגון כלי רכב שגובש יחד.עד להסדרתו
עם משרד התחבורה ומשרד הביטחון מופיע
www.myesha.org.il :באתר מועצת יש“ע
 במקרים חריגים.“תחת הכותרת “מיגון רכבים
 חברות, רשויות, אגודות שיתופיות,(עמותות
וליסינג) ניתן לפנות לגב' פרלה משלי במועצת
.02-6211999 :'יש“ע בטל
# .נסיעה טובה ובטוחה

 מאז אושר,לאחר שבחודשיים האחרונים
 עוכב התקציב,תקציב המיגון נגד אבנים לכלי רכב
 אנו,בשל סיבות בירוקרטיות במשרד הביטחון
 התקציב הועבר,שמחים לבשר כי הנושא הוסדר
 והחל מסוף השבוע שעבר ניתן,לחברות המיגון
.לגשת ולקבל אישור למיגון הרכב
 סא“ל,במועצת יש“ע מודים לקב“ט המועצה
, שליווה את הנושא מקרוב,) שלמה ועקנין.(במיל
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יש"עמדה

אישיים בלתי נסבלים.
העסקאות הנרקמות היום עם ארגוני
הטרור לשחרור גלעד שליט ,לקבלת
מידע על גורלו של הנווט רון ארד ,ומה
עלה בגורלם של החיילים הנעדרים זכריה
באומל ,יקותיאל כץ ,צבי פלדמן ,גיא חבר
ומג'די חלבי ,חייבות לשמור על העיקרון
של הצלת חיים ,פדיון שבויים תוך שמירת
האינטרסים הביטחוניים הכלליים שאם לא
כך הם עלולות להיות מכה קשה לביטחון
הלאומי שלנו ולכוח ההרתעה .וחמור מכך,
עלולות להביא את ארגוני הטרור לתובנה

לא בכל מחיר

עם הבאתם של החיילים החטופים
אהוד גולדווסר ואלדד רגב לקבר
ישראל ,הסתיים לו פרק מלחמת
לבנון השנייה ,אך גם נפתח
פתח לדיון אמיתי וכואב בסוגיית
השבויים .אין חולק כי למדינת
ישראל יש חובה להשיב את
חייליה הביתה .אך יחד עם זאת
פדיון שבויים אסור לו שיהיה בכל
מחיר .האם מותר לנו ,מוסרית,
לשלם מחיר גבוה "מכפי דמיהן"
של החטופים ,לשחרר לחופשי
מאות מרצחים ובכך אולי להתיר
את דמיהם של ישראלים נוספים?
בשבוע שעבר מדינה שלמה הרכינה ראשה,
לאחר היוודע גורלם של החיילים החטופים
אודי גולדווסר ואלדד רגב הי"ד ,ולאחר
שליווינו אותם למנוחת עולמים ברגביה של
ארץ ישראל .ימים לא פשוטים .עם הבאתם
לקבר ישראל הסתיימה מלחמת לבנון
השנייה ,שאחת ממטרותיה ,כפי שהגדיר
זאת אז ראש הממשלה ,היתה להחזיר את
החטופים הביתה .עם חזרת ארונותיהם של
השניים ארצה נסגר פרק ,אך זה אולי גם
הזמן לפתוח דיון ומחשבה בסוגייה זו ,סוגיית
השבויים והחטופים .אין חולק כי למדינת
ישראל יש חובה להשיב את חייליה הביתה.
זאת חובה מוסרית ויהודית ראשונה במעלה
כלפי החייל שיצא לשדה הקרב ונפל בידי
האויב ,כלפי משפחתו וכלפי כל הלוחמים
בהווה ובעתיד ,שיודעים שיש מי שיעשה הכל
כדי להחזירם הביתה אם יפלו בשבי .הערבות
ההדדית ,המחויבות לדאגה לכל חייל וחייל,
היא אבן יסוד ביכולתו של הצבא לשלוח את
חייליו למשימות המלחמה ואף להסתכן
עד כדי נכונות להקרבה של חייהם ,במטה
להילחם ולנצח .אך יחד עם זאת אנו חייבים
לדעת  -פדיון שבויים לא בכל מחיר.
רבי מאיר בן ברוך" ,המהר"ם מרוטנבורג",
מגדלי הראשונים ומאחרוני בעלתי
התוספות ,נשבה בערוב ימיו בידי הגויים
בגרמניה בעקבות הלשנה כי תכנן לעלות
לארץ ישראל .הקיסר הגרמני ,שהכיר כנראה
את אופי הקהילה היהודית ,תבע סכום אגדי
בתמורה לשחרורו .המהר"ם הורה מיידית
לחסידיו ולקהילתו שלא לשלם את הכסף,
בהסתמכו על הכלל ההלכתי ש"אין פודין את
השבויים יתר על כדי דמיהן" (משנה גיטין ,דף
מ"ה ע"א) .המהר"ם חשש מתקדים שיהפוך
את שביית היהודים לעסק כלכלי משתלם
ויעודד את סחטנות השלטונות .הוא נמק
בכלא עד סוף ימיו ,שבע שנים לאחר מאסרו.
בתשובותיו הזכיר לעיתים את תנאי חייו
הקשים וחתן "יושב חושך וצלמוות" ו"העני
הנשכח מכל טוב ,אסקופה הנדרסת" .הרב
הצנום שבילה כל ימיו בעולמה של תורה,
התברר כאדם קשוח בכל מה שקשור למשא
ומתן .האינטרסים הלאומיים ,לוחש לנו
המהר"ם שמונה–אמות שנה אחרי המעשה
הגבוה ההוא ,נושאים לעיתים מחירים

'חטוף והרוג כי כך ננצח' .אם בסופו של
תהליך האויב יבין שרק ע"י חטיפות
חיילים ואזרחים הוא יצליח להשיג הישגים
מדיניים ,צבאיים או שחרורי מחבלים
הדרך סלולה לחטיפות נוספות ,ונמצאנו
אנו במקום לשחרר חטופים מעודדים את
החטיפה הבאה חלילה.
בשנת  1985שחרה ישראל במסגרת
"עסקת ג'יבריל"  1150אסירים ועצירים
ביטחוניים שהיו כלואים בישראל בתמורה
לחזרתם של שלושת חיילי צה"ל שנשבו
בלבנון בידי ארגון הטרור של אחמד ג'יבריל.
בין המחבלים המשוחררים נמנו קוזו
אוקמוטו ,ממבצעי הטבח בנתב"ג ,והשייח'
אחמד יאסין שר"י (בפעם הראשונה) ,מגדולי
מנהיגי החמאס .ישראל שחררה לחופשי
מאות חיות אדם  -חלקם הגדול עם דם
על הידיים ובהם רבים שנשפטו למאסרי
עולם על רצח יהודים  -והקימה במו ידיה
את עמוד השדרה של הנהגת האינתיפאדה
הראשונה ,ממנה ספגה מדינת ישראל אבדות
רבות .בדרך הקשה למדנו ,שכל שחרור
סיטונאי של מחבלים מצדנו נתפס כאקט
של חולשה והגביר את תאוות החטיפות
והרצח .בכל שחרור מחבלים יצרנו במו
ידינו תשתית של טרוריסטים חופשיים,
שיצאו מהכלא הישראלי מלאי תחושות
נקם בישראל ולאחר שקיבלו בכלא מידע
חינם והשתלמות יומיומית בנושאי טרור,
הרג והכנת חומרי חבלה .בדרך הקשה
למדנו ,כי רבים מהמחבלים ששוחררו
בעסקאות השונות חזרו לעסוק בטרור באופן
מיידי ,הרגו וחטפו בעוצמה ובהתלהבות שלא
הכרנו 180 .ישראלים נרצחו מאז שנת 2000
בידי מחבלים ששוחררו בעסקאות קודמות.
כל לוחם יוצא לשדה הקרב בהכירו את מחיר
המלחמה ,שעלול חלילה להיות המחיר הגבוה
והקשה ביותר  -חייו .גם לנפילתו בשבי עלול
להיות מחיר .המדינה ששלחה אותו צריכה
לבחון היטב על כף המאזניים את המחיר ואת
התמורה .האם מותר לנו ,מוסרית ,לשלם
מחיר גבוה "מכפי דמיהן" של החטופים,
לשחרר לחופשי מאות מרצחים ובכך אולי
להתיר את דמיהם של ישראלים נוספים?
במסגרת חובתנו העליונה להשבת הבנים
הביתה עלינו לדעת שגם ברמה הפרקטית
הלהיטות במשא ומתן רק מרחיקה מאיתנו
את חזרתם ,כפי שאמר גם לאחרונה אביו
של גלעד ,נועם שליט .אם תתרפס ישראל
ותצהיר על נכונותה לשחרר מחבלים ,יעלה
המחיר עוד ועוד ואולי גם התמורה תרד.
כדי להביא את גלעד הביתה חייבת ישראל
לנהוג בחכמה נחישות ומתינות .עיקר
המאמץ שצריך לעשות בשביל להשיב את
הבנים הביתה הוא גביית תשלום בלתי
נסבל מהאויב ,לחץ מלחמתי בלתי פוסק
ופגיעה יום יומית במפקדי ומנהיגי הטרור
ובאינטרסים של הסביבה התומכת בהם.
רק אלו יביאו להפסקת החטיפות ויפתחו
את הפתח להשבת הבנים במהרה# .
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
והשביעית תשמטנה ונטשתה
לצורך אכילה אך "ידך (הבעלים) וידו (של
המלקט) שוין בו".
לפיכך נאמר בתורה קודם לכן "לא
תקצור ולא תבצור"  -הכוונה שאין
הכוונה לאסור כפשוטו את הקציר ואת
הבציר של השביעית ,אלא להגביל הן
את בעלי המטע והן את האחרים באופן
ובכמויות שהם יכולים לקטוף מפירות
המטע בשביעית .אמנם יש מן הראשונים
הסוברים שהגבלה זו חלה רק על מטעים
שלא הופקרו כדין (ר"ש שביעית פ"ח מ"ו).
אך מקובל למעשה כהבנה המקובלת
בלשון הרמב"ם (הל' שמיטה ויובל פ"ד ה"א)
שאיסור זה חל גם על מטעים שהופקרו
כדין .היינו שאף לאדם פרטי אין רשות
לקטוף בכמויות מסחריות ,ויש הסוברים
שגם יש לבצע את השינוי גם באופן
הקציר ,היינו לקצור ולבצור בכלים שאין
רגילים לקצור בהם כמויות גדולות .ויש
הסוברים שבשביעית מותר רק לקטוף
ביד שזהו נחשב דרך אכילה .אך למעשה
ההקפדה היא שלא לקטוף בכמויות
מסחריות ,ורצוי גם לעשות שינוי בקטיף,
אך אין צורך לקטוף דווקא בידיים (ועי'
שבת הארץ פ"ד ה"א)# .

את הפסוק (שמות כג ,יא)" :והשביעית
תשמטנה ונטשתה" ,דרשו חז"ל (מדרש
לקח טוב שמות כג ,יא) בלשון זו" :והשביעית
תשמטנה  -מעבודתה ,ונטשתה -
באכילתה" .אך את המשך הפסוק (שמות
כג ,יא) "ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל
חית השדה" ,דרשו חז"ל ביחד עם פסוק
נוסף (ויקרא כה ו  -ז)" :והייתה שבת לכם
לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך
ולתושבך הגרים עמך"" - ,שיכול אין לי
פירות שביעית נאכלים אלא לעניים
בלבד ,מניין אף לעשירים? תלמוד לומר
לך ולעבדך ולאמתך הרי בעלים עשירים
אמורים( "....ספרא בהר פרשה א פרק א אות
ו ,ביטוי זה ביחס לאוספי שביעית מובא במס'
שביעית פ"ה מ"ג ,שם פ"ח ה"ב ,ובגמ' תענית יט
ע"ב שם) .ביאר זאת הרמב"ן שהעניים הם

אלו "שלקטו הפירות משדות של אחרים
מן ההפקר"" ,ועשירים בעלי השדות
עצמן שלקטו אותן מן השדות שלהם
בהפקרם( "...רמב"ן ויקרא כה ,ז) .כלומר,
בהעדר בעלות על הפירות ,הרי שכל אחד
נחשב כ"עני" ביחס למטעים ולשדות
של חבירו .וזו כוונת התורה לחדש שגם
ה"עשיר" שהוא בעל המטע ,יכול לקטוף
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סיפורו של מקום "גדר ההפרדה מהשורשים

"ּד

ִּדבְֵרי הַ ַּבּצָרֹות" (שם ,א') .תושבי ספר המדבר
הם הראשונים להרגיש את שנת הבצורת.
בתחילה מתייבשים בורות המים בכפר ואז
מה שנותר זה לרדת לגבים בנחל .ואז מופיע
הפסוק "ּבָאּו עַל ּגֵבִים ֹלא ָמצְאּו ַמי ִם( "...שם ,ג').
את מפח הנפש שלהם כשגם הגבים ללא
מים קשה לתאר.
תושבי ספָר המדבר חיים במקום שבו
יורדים בין  300 - 200מ"מ בשנה .הם יחושו
את הקשיים הללו הרבה לפני תושבי ההר
שבו יורדים כ– 600מ"מ גשם ובורות המים
יכולים להכיל מים גם לחודשי החורף
הראשונים השחונים .ירמיהו הכיר יפה
ואת ההבדל בין זה שיש מים לבין זה שאין
מים .ירמיהו מדבר על החקלאות והמרעה,

בְֵרי י ְִר ְמי ָהּו ּבֶן ִחלְִקּי ָהּו מִן הַּכֹהֲנ ִים
ענ ָתֹות ְּבאֶֶרץ ִּבנ ְיָמִן" (ירמיהו
ֲאׁשֶר ַּב ֲ
א' ,א') .ירמיהו הנביא חי בענתות
אשר מזוהה היום עם הכפר ענתא המרוחק
כ– 4ק"מ מזרחית לירושלים .מעניין לשים
לב לכך שקרוב לעשר פעמים בספר ירמיהו
מוזכר שמקום מגוריו של הנביא הוא
בענתות .כפר כוהנים זה שוכן בספָר המדבר
על גבול המזרע והישימון ,על קו התפר בין
ירושלים הכרך הגדול ההומה אדם מחד
גיסא ,ועם המדבר השומם הבודד והשקט
מאידך גיסא .בנבואותיו ובדבריו אל ישראל
מתייחס הנביא ירמיהו למרכיבי השטח
שבו חי :הוא מזכיר למשל את המים ואומר
בפרק י"ד " ֲאׁשֶר הָי ָה ְדבַר ה' אֶל י ְִר ְמי ָהּו ,עַל

מבט להתיישבות
מעיין אברהם בחברון

ה

רי יהודה אינם משופעים כידוע
במקורות מים מרשימים .מבחינה
זו" ,הרוצה להעשיר  -יצפין "...אך
כמובן " -הרוצה להחכים  -ידרים" :דוקא
היעדר שפע מים פיתח אצל אבותינו
בתקופת ההתנחלות (לפני  3300שנה)
את כושר ההמצאה של יצירת מאגרים,
חציבת בורות מים ואיטומם ,חציבת נקבות
במעיינות ,ובתקופת בית שני  -הובלת
מים באמות משוכללות ועוד .מכל מקום,
המעיינות שישנם הם מלבבים ויפים,
וראויים לביקור וטבילה נעימה .העיר חברון,
העיר הקדומה ביהודה ,נוסדה על גבעה
נישאה (תל חברון  -המכונה 'רומידה').
בהרים ובעמקים סביב לתל ניתן למצוא
לא מעט מקורות מים שופעים :ואדי עונקור
המשופע במים ובעצי פרי (יתכן וזהו 'נחל
אשכול' המקראי) ,עין אשכלה (גם כאן
צליל השם עשוי להזכיר אשכול) ,מעט יותר
דרומה ,בדרך לעתניאל  -עין פאוור (יש
המזהים אותו עם 'גולות עלית'  -מקורות
המים שמסר כלב לבתו) .מקור נוסף ונדיר
הוא באר עגולה וחצובה  -הבאר הגבוהה
באזור ההר ,הנמצאת באתר 'אלוני ממרא'
בצפונה של חברון .כל אלו ראויים מאד
לביקור ,ובעבר אכן היו יעדי טיול ,אך לצערנו
הם נמסרו לידי אויב ונמצאים כעת בשטחי
הכיבוש הערבי (פרט לעין פאוור שבו ניתן
לבקר) .עד לפני מספר שנים היתה בחברון
גם בריכה גדולה ,שכונתה ע"י הערבים
'בריכת הסולטן' ובפי היהודים 'בריכת שרה
אמנו' .בריכה זו נמצאת על הרחוב הראשי,
בין מערת המכפלה לשכונת אברהם אבינו.
היא אינה בשימוש כיום ,ויתכן שיבוא הזמן
והיא תחודש.
נותר מעיין אחד אליו אפשר להגיע
בקלות  -הוא מעיין אברהם ,הנובע במורדות
תל חברון ,שהפך בשנים האחרונות לאתר
ביקורים וטבילות .מסתבר שמעיין זה,
הנמנה על סוג "מעיינות שכבה" הנובעים
מעל שכבה אטימה למים (אקויקלוד)
הוא מקור המים העתיק של העיר חברון,
שהתפתחה בגבעה שמעליו גם הודות
לשפע המים הזמינים שהמעיין סיפק.
מאוחר יותר פותחה אגירת מים בבורות,
אך חשיבות המעיין נותרה בעינה .אמנם,
המעיין לא נכלל בתוך שטחה המבוצר

של העיר ,שכן מקומו הנמוך לא איפשר
לחומות העיר להקיפו .יתכן שבחומה היה
שער שהוביל אליו .כן יתכן ,שהיתה מערכת
מים תת קרקעית ,שקישרה את המעיין
עם פנים העיר (בדומה לערים מקראיות
אחרות ,כמו גבעון ,חצור ,מגידו ,גזר,
וכמובן ירושלים) .החופרים השונים בתל
ניסו למצוא מחילה או ניקרה מעין זו אך
היא טרם נמצאה .כאשר העיר התפתחה
ונבנתה שכבה על שכבה ,נותר המעיין
פעיל ,וכדי לשמרו נבנתה מעליו כיפת אבן.
בכניסה אליו נבנתה קשת אבנים ואליה
הוליכו מדרגות מפני השטח .מדרגות אלו
קיימות ופעילות עד היום .אחרי חורבן בית
שני נחרב היישוב בתל חברון והשטח כוסה
עיי חרבות .כנראה בתקופה זו כוסה ונסתם
גם המעיין .הוא התגלה ונחשף מאוחר יותר
בתקופת הכיבוש הערבי ,ויתכן שמכאן
מקור שמו בערבית "עין ג'דידה"  -המעיין
החדש .כפי שראינו ,המעיין איננו חדש,
להיפך :הוא המעיין הקדום של העיר ,אך
כנראה הוא נקרא כך עקב גילויו מחדש.
בשנים האחרונות התחדש העניין
במעיין .הוא נוקה ושופץ וסביבו נבנתה גדר
בטון למניעת נפילת ילדים .עם התחדשות
הישוב בחברון החלו יהודי קרית ארבע–
חברון ואורחיהם להגיד לידו 'תשליך' בראש
השנה ברוב עם ,וכנהוג במעיינותינו החל
גם מנהג הטבילה להתפשט ולהתקבל
בין הצעירים ,הן החסידים ,והן גדולי וקטני
הכיפות .הגישה למעיין היא קלה ופשוטה
 מרחק של כמה דקות הליכה משכונת'אברהם אבינו' ,מישיבת 'שבי חברון' ומבית
הדסה ,ולידו אף תחנת 'אגד' (קו .)160
רבים מנצלים את מימיו הצוננים לטבילה
מטהרת ומרעננת ,בעיקר בערבי שבתות
וחגים ובימי הקיץ .ליד המעיין שבילים אל
מטע הזיתים הענקיים והמדהימים של תל
חברון ,אל "חומות הענקים" ואל שכונת
'אדמות ישי' וקבר ישי ורות ,וניתן לשלב
טיול מרתק עם ביקור במעיין.
בעלי סגולות מפליגים בשבחי הטבילה
במעיין זה ,בנוסף כמובן לסגולות חברון
וארץ ישראל; כדאי לנסות! #
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רועי סימון
שונות בתנ"ך.
משך תקופה ארוכה אנו מנהלים מאבק
כנגד גדר ההפרדה המתוכננת בתוואי נחל
פרת .הגדר איננה גדר פשוטה כפי שאולי
ישנם החושבים כך אלא מערכת מורכבת של
כבישים ,חומות ,גדר תלתלית ברוחב  4מטר
ועוד ועוד .אין ספק כי הגדר תגרום פגיעה
אנושה במכלול החי הצומח והמורשת של
נאת מדבר יפה זו .גדר ההפרדה באזור
נחל פרת היא בבחינת איום של ממש על
העבר ,על ההווה ועל העתיד ,הן בנושאים
של שמירת טבע ושמירה על מגוון המינים
והן במישור החינוכי-ערכי .למעשה ,גדר
ההפרדה  -אשר מטרתה המוצהרת היא
ליצור חיץ פיזי בין נחל פרת לירושלים -
יוצרת גם חיץ רעיוני עמוק .הגדר תפריד
בין הנביא ירמיהו שחי למעלה בענתות,
לבין נחל פרת למטה אשר מרבית משליו
הנבואיים היו עליו .כיום מבקרים במעיינות
נחל פרת עשרות אלפים מידי שנה ,אין כל
ספק כי במידה ותקום גדר אשר תותיר את
הנחל מבחוץ תגרום לחשש של מטיילים
להכיר את הנחל על שלל מרכיביו .כולנו
תקווה שערכים אלו לא יישארו מעבר לגדר
ונוכל להמשיך להנחילם לדורות הבאים# .
סיורים לקהל הרחב עם ביס"ש עפרה
יום חמישי כ"ח תמוז ()31.7
אל פסגת ההרודיון.
יום שישי כ"ט תמוז ()1.8
'יריחו תחילה'  -ז'אבו ארליך.
יום שישי כ"ט תמוז ()8/1
מחורבן לבניין בימי בין המֵצרים.
נשמח לראותכם! 02-9975516

שני מקורות הפרנסה באותו הזמן שהם
בבחינת צורך קיומי לאדם שחי בספר
המדבר הצחיח .באמצעות הבנת השטח
שבו חי ירמיהו אפשר ללמוד על אורח חייו,
על נבואותיו ,על אופן חשיבתו ועל הערכים
שניסה להנחיל .הנביא מצֻווה ע"י ד' לרדת
לנחל פרת ולטמון בו את אזור השיער שלו.
"וַיְהִי ִמּקֵץ יָמִים ַרּבִים וַּיֹאמֶר ה' ֵאלַי קּום לְֵך
ּפְָרתָה ו ְַקח ִמּׁשָם אֶת הָאֵזֹור ֲאׁשֶר ִצּו ִיתִיָך ְל ָטמְנֹו
ׁשָם" (שם ,י"ג ו') .כשאנו מהלכים בנחל פרת
אנו חשים את עוצמת השטח  -המים בלב
המדבר ,המצוקים המרהיבים ,החי והצומח
הייחודיים לאזור והתצפיות היפהפיות -
ובשל כך אנו מסוגלים להבין את הייחודיות
של המרחב ואת הכוחות האצורים בו.
מרכיבי השטח הללו ,שנוגעים וצורבים
משהו בכל מי שעובר כאן ,נגעו ללא ספק
גם בנפשו של הנביא ירמיהו ,ועל כן החיבור
לשטח מאפשר הבנה מלאה של עולם
הדימויים שבו השתמש הנביא .עבורנו,
המחנכים ,דמויות התנ"ך הן חלום שאין
היד משגת ,ולא פעם אנו מתקשים להתוות
דרך על פי דמות שאינה בת ימינו .אך השיוך
הגיאוגרפי של אותה הדמות מקרב אותנו
למטרה זו ונותן בידינו כלים להסביר ולתאר
טוב יותר את מאווייה ואת אופי התנהלותה.
חיבור זה מאפשר לנו ,כלומדים וכמחנכים,
לשער את שעבר על אבותינו בתקופות
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חיבת הארץ של

הרב יעקב שאול אלישר
בירושלים ובכל

כי אם שכירי הסולטאן ,ועל כן טען הרב שמצוות
השמיטה לא חלה עליהם .קביעה זו הביאה אותו
להציע שני פתרונות מעשיים ומקבילים :הצעתו
הראשונה הייתה שכל מושבה תקצה חלקת אדמה
של דונם ,שבו תיאסר כליל עבודה בשמיטה ,על
מנת ש"לא תישכח תורת שביעית מישראל" .הצעתו
השנייה הייתה לרשום את הבעלות על הקרקעות על
שם נוכרי מהימן ,ולמכור לו את כל השדה למשך
שנה אחת" .היתר המכירה לגוי" לקראת שנת
השמיטה ,שאיפשר למתיישבים להמשיך ולעבד את
אדמותיהם ,התבסס אפוא אף הוא על פסק ההלכה
של הרב אלישר.
בט"ו בשבט תרנ"ג ( )1893הוכתר היש"א
ברכה כראשון לציון (חכם באשי) .לטקס הכתרתו
הגיעו כל רבני ירושלים ,אפילו כאלו שהיו ביניהם
מחלוקות גדולות .בני כל העדות נהרו בהמוניהם
לבית הכנסת עתיק היומין של רבן יוחנן בן זכאי
לחזות בטקס ההכתרה ולשמוע את דרשתו של
הרב אלישר .לאחר שהושר שיר מיוחד שנכתב
לכבוד האירוע ונשא את ראשי תיבותיו של שמו
והלבישוהו גלימה חדשה ,בירך הרב אלישר
שהחיינו בשם ובמלכות ונשא דרשה בעברית.
מלבד פלפולים ודרשות בתורה עמד במרכז הדרשה
רעיון איחוד העדות ומיזוגן בירושלים ובכל ארץ
ישראל .בדרשתו אמר הראש"ל כי למרות שאיננו
ראוי ולא היה מסכים לקבלה אלמלא תקוותו
לאחד את כל הכיתות ובני העדות השונות .הרב
אלישר הדגיש את רעיון האחדות כל העת וסיים
באומרו כי "אחדות שלמה דרושה כעת לקהילת
ירושלים ומבלעדיה אין תקווה להתנער מהשפלות
בה נתונה היהדות כעת" .במהלך שלוש עשרה
שנות כהונתו כראשון לציון התמודד הרב אלישר
עם בעיות הלכתיות רבות עימן התמודד הישוב
באותה תקופה .הזמנים היו ימי תחילת הציונות,
בני ירושלים יצאו מן החומות ובארץ ישראל עבדו
חקלאים את אדמת הקודש.
עם בניית הבתים והשכונות מחוץ לחומות
העיר ,התעוררה שאלת ה"עירוב" וטלטול
החפצים בשבת בין החומות לשכונות שמחוצה
להן .סוגיית עירוב רשות הרבים בשבת נחשבה
שאלה נכבדה והעסיקה פוסקים רבים .בירושלים
מצאו האשכנזים היתרים שונים להתקנת עירוב
ולטלטול בשבת ,ואילו הספרדים החמירו בנושא
זה על פסיקתו של מחבר ספר ה"שולחן ערוך" -
ר' יוסף קארו .לאחר התלבטות הגיע היש"א ברכה
למסקנה כי בנסיבות החדשות שנוצרו בירושלים,
של גידול היישוב ומגורים בצוותא של אשכנזים
וספרדים ,לא יוכל הציבור הספרדי לעמוד באיסור
זה ,וכדי שלא יעברו על איסור מן התורה במזיד,
מצא נימוקים להיתר .סוגיה אחרת שבה הביע את
דעתו בנחרצות הייתה אופיו של החינוך בירושלים.
גישתה של העדה הספרדית בכללה הייתה מתונה
בהרבה מזו של האשכנזים .הם לא שללו על הסף
את הרחבת מערכת החינוך המסורתית על פי רוח
הזמן ,אם לא עמדה בסתירה לעקרונות הדת .בשנת
תרל"ז ( )1877פרסם הרב אלישר מכתב פומבי
בעיתון "שערי ציון" שבו הוא מבקר בחריפות את
כניעת המוסדות האשכנזיים לדרישות החוגים
הקנאים שלא ללמד ערבית .הרב אלישר הזכיר כי
גדולי תורה רבים חיברו ספרים בערבית ביניהם
הרמב"ם ,וכי ניסיון ההוראה של הערבית בבית
הספר 'למל' מראה כי אלה שלמדו את השפה
הפיקו ממנה תועלת בלא שהדבר פגם בנאמנותם
לדת ישראל .גישה דומה הפגינו הרבנים אלישר
ופאניז'יל כשנוסד בתרמ"ב ( )1882בית ספר כי"ח

ה

רב יעקב שאול אלישר נולד בצפת לאביו
הרב אליעזר ירוחם אלישר ביום כ"ג
בסיון תקע"ז ( .)1817הוא התייתם מאביו
כשהיה כמעט בן שבע ,ללא אחים ,ובעקבות כך
עלה לירושלים .בשנת תקפ"ח ( )1828אומץ על
ידי הרב המקובל בנימין נבון (שלו נישאה אימו
בשנית) שהפך למורו ורבו ולימדו תורה ,ש"ס ו'עין
יעקב' בלילות ושו"ע בלילות שבתות .כאשר הגיע
לגיל בר מצווה ,נחשב לעילוי בתורה ,ואז קיבל גם
מאביו החורג את הכינוי 'יש"א ברכה' (על–פי תהלים
כ"ד ,ה') במקביל ללימודיו פירנס עצמו בצעירותו
ממסחר ,כאבותיו .אביו החורג השיא לו בשנת
תקצ"ב ( )1832נערה יתומה ופירנס אותם עשרים
וארבע שנים .בבית הרב נבון נולדו להם בתו הבכורה
ושני בניו (ומאוחר יותר בן נוסף) .הוא עסק בתורה
יומם ולילה וסייע לאביו החורג במעשיו .הרב
אלישר התקדם ברבנות ובהנהגת הציבור ונשלח
כשליח הקהילה הספרדית בירושלים לחו"ל לגיוס
כספים לישיבות .באיזמיר מילא שליחות חשובה
כשליח אביו מאמצו ,ובקושטא עיכבו אותו השרים
ממשפחת קאמונדו בביתם כ– 6חודשים .בשנת
תרי"ג ( )1853הוסמך לדיין ומורה הוראה על ידי
רבני ירושלים .עד למינויו לרבה הראשי של ארץ
ישראל שימש כדיין ,ומשנת תרכ"ט ( )1869כאב
בית הדין למשך  24שנים .היה אהוב ומקובל על בני
כל העדות .בשנת תרמ"ח ,בזמן שכיהן הרב אלישר
כמשנהו של הראש"ל פאניז'יל ו"המוציא והמביא"
למעשה ברוב ענייני העדה ,התלקח ביישוב היהודי
בארץ "פולמוס השמיטה" ,שמרכזו היה מידת
ההקפדה שיש לדרוש מן החקלאים היהודים
במושבות בשנת השמיטה בתרמ"ט .התפיסה
הדתית המסורתית ראתה את הצדקת קיומה של
ההתיישבות החקלאית באפשרות לשמור כהלכתן
את המצוות התלויות בארץ ,בכללן השמיטה.
לעומת זאת ,רבים מהמתיישבים וראשי חובבי
ציון ראו בעבודה החקלאית משמעות לאומית
והיסטורית ,ובהתיישבות החקלאית ראו מפתח
לשינוי מבנהו של הישוב היהודי בארץ ישראל.
גאוני הדור בארץ ובחו"ל ,שנתבקשו לחוות את
דעתם בשאלה ,נחלקו אם להתיר או לאסור בשנה
זו מלאכות חקלאיות שונות .בראש מחנה המתירים
התייצבו ה'גאון מקובנה' הרב יצחק אלחנן ספקטור,
הרב שמואל מוהליבר  -מראשי חובבי ציון ,ואחרים.
בראש מחנה המחמירים ניצבו כמה מרבני ירושלים,
ביניהם הרב שמואל סלאנט והרב יהושע לייב
דיסקין .העובדה שכמעט כל המתיישבים במושבות
נמנו עם העדה האשכנזית הניעה את הרבנים
הספרדים לנקוט מלכתחילה עמדה נייטרלית ולא
להיגרר לוויכוח זה .הרב אלישר נתבקש בכל זאת
אף הוא להיכנס לעובי הקורה בשאלת השמיטה.
לאחר שהפך בצדדיה ההלכתיים של הסוגיה
הסבוכה ,העלה נימוקים מקוריים להיתר ,על בסיס
המציאות הקרקעית הייחודית בארץ בתקופת
הפולמוס .על פי חוקי האימפריה העותמאנית
הייתה שייכת אדמת ארץ ישראל לאוצר השלטון
הטורקי .השלטונות היו בעלי הקרקע והמתיישבים
חכרו אותה מידיהם וחויבו בהעלאת מס שנתי
לסולטאן .המתיישבים לא היו אפוא בעלי הקרקע
6

ל גדולי ישראל

בדרשות בנושא חגי ישראל ומועדיו; 'מעשה
אי"ש'  -שו"ת ו'דרך אי"ש'  -דרשות.
הרב אלישר כיהן כראש"ל כ– 13שנים עד
לפטירתו בגיל  ,89בכ"ה תמוז תרס"ו (.)1906
הרב יעקב שאול אלישר נקבר ,כאביו וסבו ,בהר
הזיתים ,בחלקת הרבנים ,לצד אביו החורג ובסמוך
להם חלקת משפחת אלישר .לאחר מותו ,פעל בנו,
ניסים ,להנצחת שמו וקרא על שמו את שכונת
גבעת שאול במערב ירושלים שבה פעל רבות למען
עם ישראל .ביולי תשס"ו ( ,)2006הוציא השירות
הבולאי בול לכבודו# .

ר "איחוד העדות ומיזוגן
ל ארץ ישראל"

על ידי חברת "אליאנס".
במהלך חייו חיבר הרב אלישר ספרים רבים
ביניהם ניתן למנות' :בני בנימין' ו'קרב איש' -
השלמות וחידושים לחידושי אביו החורג רבי
בנימין ,בספר 'בני בנימין'; 'שמחה לאי"ש'  -שו"ת,
פיוטים ובקשות; 'אי"ש אמונים'  -תרמ"ח  -עוסק
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גאולה עכשוויסטית
תגובתו הקשה של משה נובעת מן התכונה
המתגלה בבקשה זו ,תכונת העכשוויסטיות,
בקשתם של שבט גד וראובן ,אשר דורשים
נחלה בעבר הירדן ,לא נובעת מתוך רצון
אידיאלי ,מתוך שאיפה להיצמד אל ארץ
הקודש ,אלא מתוך רצון להגיע ליעד,לנחמה,
עכשיו ,גם אם זה בעבר הירדן .כדברי הרב
קוק באורות הקודש“ :הנחמה המהירה היא
מדת ראובן ,שנטל נחלה מבוהלת ,בעבר
הירדן ,והיה ראש לגולים“ .יעקב אבינו
מכנה מידה זו “פחז כמים“ ועל כך נוטל את
הבכורה מראובן ,כיוון שבתכונה זו טמונה
סכנה עצומה אשר מבטלת כל גילוי אלוקי
המופיע במציאות ,והיא אשר הובילה את
שבט ראובן להיות ראשון הגולים.
לכן דווקא בתקופתנו אנו ,בזמן בו הכל
נמדד ע“פ העכשיו יש לרומם את ראיית
“הקימעה קימעה“ וללמד את עצמנו ואת
מנהיגינו להוביל בניין ארוך טווח מתוך ראיה
ואמונה נצחית ולא מתוך נמהרות לב ,ובכך
נזכה להופעת אור הגאולה בשלמותו# .

המשך מעמ' השער

וגאולת ישראל כמוה כלידה אשר דורשת
תהליך והתקדמות אמיתית ועמוקה ,והסובל
מנמהרות לב ,מעכשוויסטיות ,מאבד את
יכולת ראיית המהלך האלוקי.
בפרשתנו מופיעה בקשתם של שבט גד
וראובןּ“ :ומְִקנ ֶה ַרב הָי ָה ִל ְבנ ֵי ְראּובֵן ו ְ ִל ְבנ ֵי ג ָד
עָצּום ְמאֹד ...וַּיָבֹאּו ְבנ ֵי ג ָד ּו ְבנ ֵי ְראּובֵן וַּיֹאמְרּו
אֶל מֹׁשֶ ה וְאֶל ֶא ְל ָעז ָר הַּכֹהֵן וְאֶל נ ְׂשִ יאֵי הָ ֵעדָה
לֵאמֹר ...הָאֶָרץ אֲׁשֶ ר הִּכָה ה' ִל ְפנ ֵי עֲַדת י ִׂשְָראֵל
אֶֶרץ מְִקנ ֶה הִוא ו ְ ַל ֲעבֶָדיָך מְִקנ ֶה :וַּיֹאמְרּו אִם
ָמצָאנּו חֵן ְּבעֵינ ֶיָך יֻּתַן אֶת הָאֶָרץ הַּזֹאת ַל ֲעבֶָדיָך
עבִֵרנּו אֶת הַּי ְַרּדֵן“ (במדבר ל“ב ,א'
ַל ֲא ֻחּז ָה אַל ַּת ֲ
 ה') .בקשה זו נראית לכאורה לגיטימית אךתגובתו של משה מאירה את הבקשה באור
אחר“ :וַּיֹאמֶר מֹׁשֶ ה ִל ְבנ ֵי ג ָד ו ְ ִל ְבנ ֵי ְראּובֵן
הַ ַאחֵיכֶם יָבֹאּו ַל ִּמ ְל ָחמָה ו ְ ַאּתֶם ּתֵׁשְ בּו פֹה:
מ ֲעבֹר אֶל
ו ְ ָלּמָה ְתנ ִיאּון אֶת לֵב ְּבנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל ֵ
מּתֶם ַּתחַת
הָאֶָרץ אֲׁשֶ ר נ ָתַן ָלהֶם ה' ...:וְהִּנ ֵה ַק ְ
ֲא ֹבתֵיכֶם ּתְַרּבּות ֲאנ ָׁשִ ים ַח ָּטאִים ִלסְּפֹות עֹוד
עַל חֲרֹון אַף ה' אֶל י ִׂשְ ָראֵל( “...שם ,ו'  -י“ד).
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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
פתרון החידה משבוע שעבר :בית הכנסת בגן–אור שבגוש קטיף תובב"א.
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב ,באמצעות דוא"ל m@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.il
הילדים הזוכים בפתרון החידה משבוע שעבר  :אלקנה זגלמן מי-ם  אלזה גיטלר מכפר פינס
 גילעד דיאמנט מפסגות  משפ' זגורי מאלון מורה.

המסע בעקבות ההתיישבות
סיפור בהמשכים פרק 58

מאירועי הפרקים הקודמים :אוריאל
ושוב ממשיכים את המסע בעקבות
ההתיישבות האזור חברון .לאחר שביקרו
בליל–סדר היסטורי במלון “פארק“ בחברון
הם מגלים ש“התיירים השוויצריים“
החליטו להקים עוד כמה מוסדות במלון...
מעְֲרּבֹול ֶת הַ ְּסגַלְגָל ָה.
אֹוִריאֵל ּפָסַע מִחּוץ ל ַ ַ
הּוא ז ִיהָה אֶת הַּמָקֹום ּבְאַחַת .הָי ָה ז ֶה מָלֹון
מּכְב ָר ּב ִיֵקר ּבֹו
“ּפ ַאְרק“ ּבְחֶב ְרֹון ,ז ֶה ׁשֶֹלא ִ
ּבְל ֵיל הַּסֵֶדר הַהִיסְטֹוִרי ׁשֶל הַהִתְנַחֱלּות
ׁשתָנ ָה ל ְֹלא
הַּצְעִיָרה .אְַך ּכָעֵת הַּמָקֹום הִ ְ
הַּכ ֵר .אֶת ׁשּולְחָנֹות הֶחַג הַעֱרּוכ ִים הַחֱל ִיפּו
סַפְ ָסל ִים וְעַל הַּקִיר נ ִיצָב לֹו לּוחַ י ָרֹוק
וְג ִיִרים“ .מַה ָקָרה ּכ ָאן?“ הּוא ּפָנ ָה ל ְׁשּוב
מעְֱרּבֹול ֶתׁ .שּוב
מהַ ַ
ׁשהִ ְסּפִיק ּג ַם הּוא לָצ ֵאת ֵ
ֶ
ׂשב ַע
חִּיְֵך“ .אֹו! ז ֶה סִיּפּור יָפ ֶה!“ הּוא ָאמַר ְ
ָרצֹוןּ“ .ובְכ ֵן ,מִּי ָד אַחֲֵרי הֶחַג הֶחְל ִיּטו לְהִָקים
ּב ֵית סֵפ ֶר ּבַּי ִׁשּוב הֶחָד ָׁשּ .בְב ֵית–הַּסֵפ ֶר לָמְדּו
ׁשּכֹל ּב ֵית סֵפ ֶר
ׁשְנ ֵי ּב ָנ ִים ּוב ַת אַחַתּ .כ ַמּוב ָן ֶ

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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

צִָריְך ִריהּוט וְלָכ ֵן יְׁשִיב ַת נְחָל ִים ּתְָרמָה
מ ְסּפַר סַפְ ָסל ִים ו ְלּוחַ .אֲב ָל ּבַעַל הַּמָלֹון“...
ִ
“ּכ ַמּוב ָן ֹלא ָאהַב ׁשֶּפֹו ְתחִים לֹו ּב ֵית–סֵפ ֶר
מב ִין מַה
ּבַּמָלֹון“ הִ ְמׁשִיְך אֹוִריאֵלּ ,כְׁשֶהּוא ֵ
הִתְַרחֵׁשּ“ .ב ְִדיּוקָ “,אמַר ׁשּוב“ .אֲב ָל לְאַחַר
ׂשג ָה ּפְׁשָָרה
ּכַּמָה ו ִיּכּוחִים וְִדיּבּוִרים ,הּו ְ
עַל–ּפִיהָ יּותֵר לְהַכ ְנ ִיס לְב ֵית הַּסֵפ ֶר הֶחָד ָׁש
ַרק ׁשְנ ֵי סַפְ ָסל ִים ּבִלְב ַד ,לִׁשְלֹוׁשָה יְל ִָדים“...
ּתּכ ֵל מְׁשּועֲׁשָע עַל הַּלּוחַ הֶחָל ָק
אֹוִריאֵל הִ ְס ַ
ׁשּמִי ָד
ׁשעָמַד ּדֹומֵם עַל ִקיר הַּמָלֹוןּ“ .כ ַמּוב ָן ֶ
ֶ
ׁשּכָלְל ָה
אַחַר–ּכ ְָך הּוְקמָה ּבַּמָקֹום יְׁשִיב ָה ֶ
תלְמִיִדים
ּתלְמִיִדים מִיׁשִיב ַת “מְֶרּכ ַז–הַָרב“ ו ְ ַ
ַ
מִיׁשִיב ַת “אֹור–עֶצְיֹון“ ...הַּמָלֹון הָפְַך ל ְִקְרי ַת
חִינּוְך ְקטָנ ָהָ “...אמַר ׁשּוב ּבְחִיּוְך“ .וְאָז
ׁשל ָה ,וְהַסִיּפּור נִהְי ָה יֹותֵר
הִג ִיעָה הַּמֶ ְמ ָ
ׁשב ִיל ז ֶה אֲנָחְנּו צְִריכ ִים
ְמעַנ ְיֵן ,אֲב ָל ּב ִ ְ
לְהַ ְמׁשִיְך“...
המשך בשבוע הבא...

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
נעם ארנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
בי"ס שדה עפרה
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02–9973875

שלח את אחי!
יהונתן פולארד נמק
בכלא האמריקני

8288

ימים

עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 6437218–054פקס' 5636162–02

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

9

במה שנוגע לסגולת הצומות,
חושב אני כי עד אשר יכונן ה' את בית מקדשנו
החרב לעינינו ,בהר מרום הרים ,לתפארת לעיני
כל העמים ,אי אפשר לנו לבטל אותם.
וכאשר יאיר ה' לנו באור ישועתו הכוללת ,ייהפכו
הצומות כולם לששון ולשמחה ולמועדים טובים
(מתוך תשובת הראי"ה קוק לשאלה האם אפשר לבטל
את הצומות לאחר שחזרנו לישראל ,אגרות הראיה ,ד' ,עמ' ס"ו)

בס״ד

"מידת העניות צריכה להימצא בעולם לפי המספר
המועיל רק לחבר את הבריות זה לזה בקישורי רחמים
ואהבה אבל לא במידה שימצאו מרי נפש אשר יקוו
)עין אי"ה ,שבת ,ו' ,מ"ו(
לתשועה ,ואין "..

נערה בת  15נולדה עם עיוורון יום .זוהי
מגבלת ראייה קשה של מיעוט בתנאי
אור יום מולדים .הנערה סובלת גם מבעיה
עצבית של 'ניסטמוס' -תזוזות בלתי רצוניות
של העיניים באופן קבוע.
הנערה נזקקת למלווה באופן קבוע .אין
ביכולתה ללכת לבד ולהתמצא בצורה חופשית
ברחוב .בזכות ייעוץ רפואי שקיבלה המשפחה
שמעה על ניתוח עיניים של מומחה עיניים
בפיטסבורג ,פנסילבניה ,ארה"ב.
עלות הוצאות הניתוח ,הטיסה והשהיה עבור
הנערה ואימה שתלווה אותה היא :כ 30,000-דולר.

תרמו לקרן מס‘ 523

יש מי ששואל :למה יש עוני בעולם?
ויש מי שרואה בעוני הזדמנות
לצדקה ועשיית חסד.
הצטרפו עוד היום למי שעושה
ועוזר.
עזרי מפעילה בעזרתכם ובזכותכם
את קרן הצדקה המרכזית של
הציבור הדתי לאומי.
ר' נהרג בתאונת דרכים קשה
בט' באב ,כשהיה בדרכו
לכותל לאמירת קינות .ר',
בן  39במותו ,השאיר אחריו
אלמנה וארבעה יתומים
שקורסים תחת עול הפרנסה
והקיום היום יומי .לתרומה
למשפחתו של ר',

תרמו לקרן .511
לאחר שנות סבל רבות ,נישאה ט',
בת למשפחה שכולה .בעת שכרעה
ללדת שלישיה קרסו כל מערכות גופה
ושלושת העוברים נפטרו .ט' ניזוקה
קשה מהלידה וכיום היא מאושפזת
בבית לווינשטיין ומרותקת לכיסא
גלגלים .ארגון עזרי רכש עבורה
מכשיר רפואי שהייתה זקוקה לו אולם
עלות התרופה המוחדרת למכשיר
מגיע ל 1000$-לחודש.

הרב ב.ש חלה בפתאומיות והיה
צריך לעבור ניתוח ראש דחוף
שעולה הון רב .הרב ב.ש בעל
משפחה ברוכת ילדים ואין
באפשרותו לממן אפילו חלק
קטן מההוצאות הנכבדות של
הניתוח .לתרומה להוצאות
הניתוח של הרב ב.ש.

תרומה לט' יש להפנות לקרן
.510

תרמו לקרן .520
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