גליון  | 126כסלו תשס"ט |  41שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 16:04
ת"א 16:18
חיפה 16:07
חברון 16:19
שכם 16:09
ב"ש 16:22

צאתו:
17:19
17:20
17:18
17:20
17:17
17:22

הצלחה גדולה לכנס מנהלת ההסברה  -יהודה ושומרון

על הפרשה  -וישב
הרב ארל"ה הראל ראש ישיבת שילה

חג החנוכה  -חגה של ארץ ישראל
שונה הוא חג החנוכה מכל שאר מועדי
ישראל .כל שאר המועדים ,מתחלקים
למועדים שאינם מבוססים על מאורע
היסטורי (במפורש) ,כגון  -ראש השנה
ויום הכפורים; ואלו המבוססים על מאורע
היסטורי ,כגון  -פסח ופורים (באופן מובהק),
וגם סוכות ושבועות (באופן פחות ישיר).
אבל ,כל המאורעות ההיסטוריים הללו,
התרחשו מחוץ לארצנו הקדושה :במדבר,
בפרס ומדי ,אך לא בארץ ישראל.
לא נעים לומר ,אבל המועדים היחידים
שאנו מציינים לזכר מאורעות ארץ–
ישראליים ,הם ימי אבל החורבן ,שוודאי
אירעו בארץ...
לא כך הם פני הדברים לגבי ימי החנוכה -
כל מהותו ההיסטורית של מועד זה ,מבוססת
על מאורעות שקרו כאן ,בארץ הזאת ,בליבה,
ממודיעין ועד גפנה ,מבית חורון ועד חברון
ועמק האלה ,וכן הלאה .שיאו של המועד,
נקבע לפי זמן חזרתנו המלאה אל לב ארצנו
 ירושלים והמקדש.דבר זה בא לידי ביטוי גם בהלכה  -הרי
זו אחת הסיבות ,לכך שאין אומרים הלל

בימי הפורים .חז"ל מבדילים בין נס הפורים,
שארע בחו"ל ,ועל כן אין לומר בו הלל
(בנוסף לעוד שני נימוקים) ,לבין נס החנוכה,
שכולו על טהרת ארץ ישראל ,ועל כן עיקר
מהותו היא להיות "ימי שמחה והלל" ,כלשון
הרמב"ם בתחילת הלכות חנוכה ,או ימי
הודאה והלל ,כלשון הברייתא במס" שבת.
דבר זה משליך על כל אופיו של המועד
 זהו מועד שמתאפיין ב"הגדלת ראש"סדרתית .רק כאן אנו מוצאים מצווה
המתקיימת בשלשה רבדים  -הבסיסי,
מהדרין ,ומהדרין מן המהדרין ,ואף ,לחלק
מן השיטות ,אנו מברכים ברכת המצוות על
הידור זה! דבר זה בא לידי ביטוי בהלכות
נוספות מדיני החנוכה ,והתחושה הכללית
העולה מאווירת החג ,היא של חיבור לרוח
הארץ–ישראלית ,רוח של גדלות וחזון.
וכל זה גם יכול לומר לנו משהו  -הרי
מצווים לזכור את הנסים והנפלאות
אנו ֻ
שעשה עמנו הקב"ה בימים אלו ,ולספר
בהם ,לעצמנו ולבנינו .מה יותר מתאים
מאשר לספר אותם במקום בו התרחשו?
המשך בעמ' 5

מתנות לחנוכה במבצעים והנחות!
תמונות מיוחדות
עם סממני הקטורת
אבני החושן המקוריות
עם ספר
סגולות האבנים
ועוד מוצרים...
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חדשות ישע
הצלחה לכנס מנהלת ההסברה
בינינו לבין אלו שלא משוכנעים בטיעונים
שלנו" .יו"ר מועצת יש"ע דני דיין בירך את
המשתתפים ואמר כי" :המאבק ההסברתי,
הוא המאבק הקשה והוא זה שבסופו של דבר
יביא את הניצחון .כותרת הכנס היא "שגרירים
צעירים" ,אולם לאמתו של דבר ,מדובר לא
רק על שגרירים אלא על מבצעי המהפכה
הציונית ,היהודית והארץ ישראלית בתחום
ההסברה" .עוד נשאו דברים בכנס :האסטרטג
איתן דור–שב שהסביר כיצד התקבלה
ההחלטה להקים את "מנהלת ההסברה -
יהודה ושומרון" ומדוע נבחרה הסיסמא:
"הסיפור של כל יהודי" להוביל את הקמפיין.
הרב שלמה אבינר ריתק את הצעירים כאשר
הסביר מהו למעשה "הסיפור היהודי" ומהו
הקשר בין יהדות וציונות .לדבריו ,לפני שאנו
משכנעים את העמים האחרים ,עלינו להיות
משוכנעים בצדקת דרכנו .בכנס חולקו לבני
הנוער ערכות הסברה שכללו תקליטור מידע,
סטיקרים ,דף מסרים ועלון של "מנהלת
ההסברה  -יהודה ושומרון" ופריטים נוספים.
בעקבות הצלחת הכנס נערכים בימים אלו
במנהלת ההסברה לקיים אירועים נוספים
במתכונת דומה ברחבי הארץ# .

הצלחה גדולה לכנס השגרירים של מנהלת
ההסברה יהודה ושומרון .מאות בני נוער
הגיעו בראשית השבוע לכנס  -הראשון
מסוגו  -שהתקיים בהיכל שלמה בירושלים
ובו קיבלו המשתתפים כלים מעשיים,
שיסייעו להם להעביר את מסר "הסיפור של
כל יהודי".
ממנהלת ההסברה נמסר כי הכמות הרבה
של בני הנוער שהגיעו ,הפתיעה אפילו
אותם .בני הנוער שהגיעו ,שמעו לא רק את
הטיעונים הרלוונטיים אלא גם את דרכי
השכנוע באמצעותם הם יכולים להפיץ את
הטיעון היהודי והערכי שטמון בהתיישבות
ביהודה ושומרון .יקיר שגב ,ראש מנהלת
ההסברה אמר כי" :הנוער שהגיע ,יבוא בעתיד
במגע עם אוכלוסייה לא דתית ולא מתנחלת.
מעבר לקמפיינים ולפרסומים ,החיכוך עם
הציבור הכללי של אנשים איכותיים שעושים
ציונות אמיתית הוא ההזדמנות הממשית
לשכנע" .בהתאם לראיית העולם של "מנהלת
ההסברה" ,הוצגו בכנס תכנים שעסקו לא
רק במהות ,אלא גם באופן העברתה לציבור
הרחב .אריאל הלוי מנכ"ל חברת דיבייט אמר
לצעירים כי "האתגר שלנו הוא לבנות גשר
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Joseph

ג'וזף קאופמן  -המותג המוביל להלבשת חורף,
בשיתוף עם עלון יש"ע שלנו
מחלקים מעילים מעודפי ייבוא וסוג ב' לנזקקים ביש"ע
לבקשת פליזים פקס' ita@myesha.org.il | 02-6516662
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מחקר חדש קובע

 300,000תושבים יהודים ביש"ע
אלף איש ב– 1995לכ– 270אלף בסוף השנה
שעברה ,גידול של  .107%בתקופה זו גדלה
האוכלוסייה בישראל ב– 29אחוזים בלבד.
בין השנים  2005-07גדלה האוכלוסייה
היהודית ביו"ש בקצב של חמישה אחוזים
לשנה ,בעוד הממוצע בשאר חלקי המדינה
עמד על  1.7אחוזים לשנה .בעוד שהשיעור
הממוצע הארצי עומד על  20לידות ל–1,000
נפש ,ביהודה ושומרון השיעור עומד על 35
לידות ל– 1,000נפש.
עוד עולה מהמחקר ,כי הגורם השני
הבולט בתרומתו לגידול האוכלוסיה
היהודית ביהודה ושומרון הוא ההגירה
הפנימית החיובית .החוקרים טוענים כי
בירושלים ,תל–אביב ,הצפון ,חיפה והדרום,
ההגירה הפנימית היא שלילית  -מספר
היוצאים גבוה ממספר הנכנסים# .

האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון
גדלה בקצב מהיר פי שלושה מקצב גידול כלל
האוכלוסייה בישראל  -כך עולה מהשנתון
הסטטיסטי לשנת  ,2007שפרסם השבוע
המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון.
מספר הישראלים המתגוררים ביהודה
ושומרון עמד בסוף השנה שעברה על למעלה
מ– 270אלף איש ,ולפי כל ההערכות בשנת
 2008עלה מספר המתיישבים ללמעלה
מ– 300,000ישראלים ביש"ע.
מהנתונים  -אותם ריכז צוות חוקרים
בראשות פרופ" דן סואן וד"ר ורד נאמן–חביב
 עולה כי האוכלוסייה היהודית ביהודהושומרון צעירה ,ולכן היא בעלת שיעור פריון
גבוה יותר מהממוצע הארצי .על–פי הנתונים,
ב– 12השנים האחרונות האוכלוסייה היהודית
ביהודה ושומרון גדלה ביותר מפי  :2מכ–130

ממשיכים במסורת הגבורה
העלמין בניצן .מאז ממשיכים במסורת
המירוץ מאשקלון לאורך החוף עד ליישוב
שבו מתגוררים מגורשי גוש קטיף ,בניצן.
בשעה  12:00תחל ההתכנסות בניצן ,ובשעה
 13:00יוזנקו הרצים במסלול הארוך -
מצפון לאשקלון ,חוף הגולף צפונית למלון
הולידיי–אין ,ובמסלול הקצר מחוף ניצנים.
ב– 14:30יתקיים טקס סיום וחלוקת גביעים
למצטייני המירוץ באולם "תפארת ישראל"
בניצן .לפרטים נוספים והרשמה :מתנ"ס
"ניצני קטיף" # .08-6845758

מירוץ הלפיד ה– 12לזכרו של לוחם
השייטת ,רס"ל יוחנן הילברג הי"ד ,בן
המושב נצר חזני שנפל באסון השייטת
בלבנון יתקיים בנר ראשון של חנוכה ,יום
שני כ"ה כסלו התשס"ט ( )22.12.08מחופי
אשקלון ועד לניצן.
לאחר נפילתו של יוחנן הי"ד ,יסדו
משפחתו ,קרן יוחנן והמועצה האזורית חוף
עזה מירוץ לזכרו שהתקיים עד הגירוש
בגוש קטיף .לאחר הגירוש הובא יוחנן
לקבורה בשנית בחלקה הצבאית בבית
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יש"עמדה
שגרירי יהודה ושומרון
בתחילת השבוע התקיים כנס
ראשון מסוגו  -כנס שגרירים
צעירים של מינהלת ההסברה
ביהודה ושומרון .בכנס השתתפו
מאות צעירים ובני נוער
מתלמידי תיכון ועד לבחורי
ישיבות הסדר וסטודנטים,
מאולפנות ועד לבנות שירות
לאומי ומדרשות ,נוער וצעירים
שבאים במגע עם ציבור גדול
ורחב בכל רחבי הארץ .צעירים
אלה הם גם ההנהגה העתידית,
הדור שממנו יצמחו המנהיגים
הבאים של מדינת ישראל .כל
אחד מהם ,וכל אחד מאיתנו
יכול להיות 'שגריר' .שגריר של
הסיפור היהודי ,שגריר של
יהודה ושומרון.
בשנים האחרונות ,רווחת התחושה
כי משבר המנהיגות שאנחנו עדים לו,
איננו נגרם רק בגלל אופיים הבעייתי
של ראשי המדינה ומנהיגיה .מקורו
בתהליך עמוק וארוך של אבדן ערכים
שעובר על החברה הישראלית כולה.
בקרב ציבורים גדולים הערכים שהם
הבסיס לקיומנו ולזהותנו  -יהדות,
ציונות ,התיישבות  -מפסיקים להיות
ערכים מכוננים ,ואת מקומם בשיח
הציבורי תופסים דיונים על תוכניות
ריאליטי כמו "האח הגדול" .בהכללה
ניתן לומר כי הדור הצעיר ,שכן מחפש
עומק ומחפש גדלות רוח וערכים,
מסתכל סביבו ואינו מוצא לעצמו
את אותו "עוגן ערכי" אשר יאפשר לו
לחיות את חייו מתוך תחושה עמוקה
של שייכות וגאווה.
אי אפשר לצאת ידי חובה על ידי
תלונות ומחאות בלבד .צריך גם
לבנות ,ליצור ולהשיב את התקווה.
עלינו למצוא מחדש את ערכינו
ולהיות גאים בהם .המשתתפים
בכינוס באו לקבל כלים הסברתיים
ורעיוניים כדי לחזור לערכים שלנו,
ערכי היסוד שאותם בעבר אולי חששנו

להגיד בפה מלא ,הם באו כדי לומר
אותם לעצמנו שוב ושוב ,וכדי שנדע
כיצד נצליח להעביר אותם לציבור רחב
ככל האפשר במדינת ישראל .על מנת
שנוכל להחזיר לשיח הציבורי את
הזהות הלאומית ,ולהגדיר שוב את
"העוגן הערכי" שלנו ,עלינו לשוב
ולהיזכר במקום ממנו באנו כולנו,
בבסיס התרבותי של עם ישראל:
הארץ שלנו ,ובתוכה חבלי יהודה,
בנימין ,ירושלים והשומרון היא חלק
בלתי נפרד מההיסטוריה והתרבות
שלנו  -חלק בלתי נפרד ובסיסי ממי
שאנחנו .חלק שעליו אסור לוותר.
במנהלת ההסברה יהודה ושומרון
קראו למשתתפים בכנס ' -שגרירים',
אבל לא רק להם .במחקר וסקרי
דעת קהל שערכו במועצת יש"ע
לפני היציאה למסע ההסברה
"הסיפור של כל יהודי" עלו תוצאות
מעניינות .אחת מהן היא קביעה
חד–משמעית ,שהציבור מעוניין
לשמוע את מתיישבי יהודה ושומרון
ואת המסרים שלהם ,ורוצה ללמוד
עוד על דעותיהם ועמדתם .כל אחד
מציבור המתיישבים ותומכיהם
יכול להיות שגריר של הרעיון ושל
הדרך .הציבור במדינת ישראל צמא
היום לערכים ,צמא היום למנהיגות,
צמא לעומק ,ולשורשים .אם נדע
ונשנן לעצמנו את המסר ואת העמדה,
ונדע גם כיצד להעביר אותם הלאה,
כיצד לדבר ולדברר את הרעיון ואת
הדרך  -ביחד נוכל לשנות את
המגמה :לבנות ולא להחריב ,להיות
גאים במי שאנחנו מבלי להתנצל.
אם כל אחד מאיתנו יהיה שגריר,
במקום העבודה שלו ,בלימודים,
בסביבה החברתית ,במשפחתו,
ואצל מקורביו ,ובעיקר אם במקום
לעשות שרירים נהיה שגרירים -
אזי נוכל להתחבר לחלקים נוספים
בישראל ולסחוף איתנו רבים
וטובים בציבור הישראלי# .

ברכונים
וזמירונים
לשמחות
ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל
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02-9973875

חג החנוכה  -חגה של ארץ ישראל
הגדולה ואת אהבתו לבניו רחומיו?
על כן ,הבה ננצל את ימי החנוכה ,נצא אל
מרחבי ארץ ישראל האהובה ,נטייל ונתבונן,
נלמד ונחכים ,ונראה לנגד עינינו את הנסים
והנפלאות שעשה עם אבותינו ,ונספר על
המלחמות ועל התשועות .כי יהודה ושומרון
הם הסיפור של כל יהודי ובוודאי בחג
החנוכה# .

המשך מעמ' השער

לבקר במקום שבו התרחש סיפור יהודה
המכבי ואחיו ,להמחיש בצורה חיה
את מלחמות וקרבות המכבים בזירת
התרחשותם ,לחוות דרך הרגליים את
גודל הנס של מלחמת בית חורון ,למשל,
ולראות בעיניים את אותם מקומות בהם
הראה הקב"ה ,לנו ולעולם כולו ,את ידו
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סיפורו של מקום עמק דותן

"ו

ּיֵלְֶך יֹוסֵף ַאחַר ֶאחָיו וַּי ִ ְמ ָצאֵם ּבְֹדתָן"
(בראשית לז יז) .יוסף הצדיק
יוצא למסעו בעקבות האחים
מחברון דרך שכם אל עמק דותן ושם הם
משליכים אותו לבור .עמק דותן הפורה
הנמצא בצפון-מערב השומרון הוא
העמק הגדול ביותר באזור הרי השומרון.
אורכו של עמק הינו  10קילומטרים
ורוחבו  3קילומטרים .בקצה המזרחי
של העמק ,שוכן תל–דותן ,המזוהה עם
דותן המקראית שהיתה עיר מהתקופה
הכנענית .דותן נזכרת לראשונה ברישומי
הערים שכבש תחותמס השלישי מלך
מצרים .בתקופת התנחלות השבטים
שכנה העיר בגבול שבין נחלת שבט
מנשה לנחלת שבט יששכר .בתקופת
ממלכת ישראל בוצרה העיר באופן
משמעותי.זאת אנו יודעים מתוך סיפור
המלחמה בין ממלכת ישראל וממלכת
ארם בתקופתו של הנביא אלישע.
ממלכת ארם הבינה כי השפעתו של
אלישע בקרב עם ישראל היא רבה וחזקה
ולכן ביקשה לתפשו .אלישע נאלץ לברוח
ולבקש מקלט בעיר דותן ,שהצליחה
לעמוד איתן חרף הצבא הרב שהקיף את
העיר .כפי שכתוב בספר מלכים" :וַיֹ ּאמֶר
לְכּו ּוְראּו אֵיכֹה הּוא וְאֶׁשְ לַח ו ְ ֶא ָּקחֵהּו וַי ֻּּג ַד לֹו
ׁשּמָה סּוסִים ו ְֶרכֶב
לֵאמֹר הִּנ ֵה בְֹדתָן .וַּי ִׁשְ לַח ָ
ו ְ ַחי ִל ּכָבֵד( "...מלכים ב ו יג-יד).
העיר נעזבה ככל הנראה לאחר גלות
ממלכת ישראל בשנת  722לפנה"ס
והיישוב שם התחדש רק בתקופה
ההלניסטית והתקיים עד לסוף התקופה
הרומית .בחפירות הראשונות שנערכו
באתר בשנות החמישים ככל הנראה על
ידי ממלכת ירדן נחשפו אזורים אחדים
של ביצורים ובתי מגורים מהתקופה
הישראלית ,ההלניסטית והרומית.
בחפירות מאוחרות יותר ,נחשפו שרידים
מן התקופה הכנענית הקדומה והתיכונה
אשר הוכיחו כי כבר אז העיר הייתה
מבוצרת ומוקפת חומה .אך במקום
כבר היה כנראה יישוב קדום יותר מן
התקופה הכלכוליתית ,שכן לאחרונה
נחשפו באתר הוכחות לקיום התיישבות
מהתקופה.
למיקומו של העמק הייתה חשיבות
עצומה במלחמת ששת הימים .בידי
הירדנים הייתה אפשרות להגיע דרך
העמק לחיפה או לטבריה בנסיעה של
שעתיים בלבד .כמו כן היווה עמק דותן
איום חמור על עמק יזרעאל ויישוביו,
והתותחים שהוצבו בו איימו על בסיס
חיל האוויר ברמת דוד .בצה"ל ידעו כי
במידה ויכבשו את העמק יהיה זה קרש

קפיצה להמשך ,או דרומה לשכם או
מזרחה לבקעת הירדן .כיבוש העמק
יביא גם לכיתורה של העיר ג'נין ,העיר
השנייה בחשיבותה בשומרון.
חיילי החטיבה היו חיילי מילואים
"רגילים" שרובם היו מצפון הארץ ומפקד
החטיבה היה משה בריל (בר כוכבא).
כוחות החטיבה הצליחו תוך קרבות
קשים לכבוש את נקודות המפתח
בעמק ואת העיר ג'נין אולם ממש רגעים
ספורים לפני כיבוש העיר התקבלה
הוראה לעזוב את העיר ולהיערך להגנה
כי חטיבת שריון ירדנית חצתה במהלך
הלילה את הירדן והגיעה לעמק דותן
מבלי שאיש בתצפיות או בחיל האוויר
ישים לכך לב!
השלב השני בקרב על עמק דותן
נחשב לאחד מקרבות השריון הקשים
ביותר בתולדות צה"ל .הכוח הירדני היה
רב ובעל יתרון באיכות השריון (טנקי
פאטון מול השרמנים של צה"ל) .בגלל
שהחטיבה הייתה עסוקה בקרב בג'נין
איש לא התייחס לדיווח של אנשי הסיירת
החטיבתית שהיו ערוכים בצומת קבטיה
לכך שהם מזהים טנקי אויב .רק כאשר
עלו הטנקים הירדנים ,כ– 40במספר מול
 6ג'יפים שלנו ,התבררה חומרת המצב.
בבוקרו של ה– 6.6.67התברר כי
החטיבה הירדנית נערכת להתקפה
לכיבושו מחדש של עמק דותן .כוחותינו
היו כבר בלחימה רצופה של  17שעות
ועדיין לא חידשו את מלאי התחמושת
והדלק ומולם נמצאים  90טנקים ירדנים
במלוא כוחם .בגלל המצב הקשה החליט
המח"ט שהיה פצוע עקב כדור ברגלו
לרכז את כל כוחות החטיבה הפזורים
בעמק לצומת קבטיה מול הכוח הירדני.
בהחלטה אמיצה הוא בחר להיערך לקרב
שריון בו אנו נייחים ולא ניידים .קולו
בקשר היה ברור "אנו ניצבים מול הצומת
 לא לזוז בלי אישור שלי".לאחר שעה קשה של התקפה אשר
גרמה לשריפות בשדות החיטה הבשלה
בעמק דותן ,שגרמו לחיילנו לכוויות
רבות ,נשברה ההתקפה הירדנית
וכוחותיה החלו לחזור אחורה .לשאלת
אלוף הפיקוד את המח"ט האם יוכל
להמשיך בלחימה כנגד הירדנים  -ענה
כי כוחותיו כבר מכירים את האויב היטב
וישמחו להחזיר להם .פלוגת ההנדסה
חילצה את הפצועים של הסיירת בצומת
אך נפגעו בעצמם ובמשך כל הלילה
חילצו את הפצועים ואת כלי הרכב
התקועים ב"צומת הדמים" כפי שקראו
לה אנשי החטיבה .למחרת בבוקר בעזרת
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אלישע מלאכי
חיל האוויר וארטילריה הצליחה החטיבה
לכבוש את עמק דותן סופית .אך המחיר
היה כבד 45 :הרוגים ועשרות פצועים.
מאז ועד ההתנתקות הייתה בצומת
קבטיה אנדרטה ענקית ובה טנק פאטון
ירדני ללא תותח .למרגלות הטנק היו
 51אבני בזלת מרמת הגולן להנצחת 51
הנופלים במלחמת ששת הימים (ששה
חיילים נוספים נהרגו בגולן) ובה היה
כתוב "כבוד ותהילה לגיבורי עוצבת
הפלדה אשר בדמם קידשו המולדת".
שם ,בצומת קבטיה ,הונצח זכרו של קרב
עמק דותן קרב קשה אך מלא בגילויים

של אומץ לב והקרבה ,מנהיגות ואחוות
לוחמים.
המשוררת דליה רביקוביץ כתבה שיר
ושמו "עמק דותן".
שם מכרו האחים את יוסף לעבדות
שם עלו במישור תמרות אש ועשן
ובתוך הקמה התפרש לו הגדוד
בעמק דותן
עמק תבואות וכרם זיתים
עמק חיטה לבנה כפשתן
וגדי וצבי בהדר גבורתם
הלא שוב ניפגש בלי דם ובלי אש
עוד נשובה אל עמק דותן

חנוכה בארץ החשמונאים .מרתון ידיעת הארץ ע"ש יאיר בשן
ימי ה'-ו' כ"ח-כ"ט כסלו  25-26.12בעפרה החל מ–17:00
מיטב המרצים עם מיטב שירי ארץ ישראל
הסעות ייצאו מירושלים בהרשמה מראש בלבד02-9975516 .

מבט להתיישבות בית–אל החשמונאית
ימים מעטים לאחר פסיקת הבג"ץ
האוסר לבנות בתים בבית–אל משום
שהאדמה איננה "יהודית" ,זכינו
לגלות נדבך נוסף בקשר ההיסטורי
שלנו לאדמה הטובה הזו.
בימים אלו התחדשו החפירות
הארכיאולוגיות ביישוב בית–אל בסמוך
לשכונת מעוז צור אשר בדרומה של
בית–אל .האתר אשר נודע בשם חרבת
כפר מר ,נסקר לראשונה בשלהי המאה
ה– 19ע"י חוקרים בריטיים אשר זיהו את
המקום כיישוב מהתקופה הביזאנטית
החפירות
הקדומה.
והמוסלמית
החדשות מצטרפות לחפירה אחרת
בצפונה של בית–אל ליד אתר "חלום
יעקב" .בחפירה הצפונית נחשפה
ונוקתה מערה גדולה אשר שימשה
כמפעל חקלאי ובו בית בד ליצירת
שמן וגת לדריכת ענבים .בסמוך נחשפו
גם מספר מערות קבורה חשמונאיות
התואמות להפליא את צורת הקבורה
המוזכרת במסכת בבא בתרא.
בחפירה הדרומית הנערכת עתה,
מתברר כי ראשיתו של היישוב עוד בימי
בית שני ,ככל הנראה במאה השנייה לפי

בית מרחת עתיק ליד חירבת כפר מר

מניינם ,בימי הממלכה החשמונאית.
בחפירות נתגלו מטבעות שנטבעו בימיו
של המלך אלכסנדר ינאי החשמונאי.
כמו כן נתגלו שברי קערות ,קנקנים
וכלים רבים אחרים וכן הולכת ונחשפת
חומה קדומה ומגדל שמירה גדול.
לשאלה מתי פסק היישוב היהודי
במקום ,טרם נמצאה תשובה ברורה.
כנראה שהדבר אירע לאחר המרד
הגדול או לכל המאוחר במרד בר–כוכבא.
בעקבות הרס היישוב היהודי במקום,
עמד האתר בשיממונו כ– 250שנה,
עד לתקופה הביזאנטית ,עת נושב
המקום באוכלוסייה נוצרית ,שהוחלפה
ברבות השנים בידי מוסלמים בתקופה
האומאית ,ובמאה ה– 8למניינם ננטש
המקום סופית.
לפני שלושים ואחת שנה ,בכ' חשוון
תשל"ח ,זכינו לחדש את היישוב היהודי
שעמד בחורבנו  2000שנה והקמנו
את היישוב בית–אל .בפרוס עלינו
חג החנוכה ,אנו זוכים לגלות את
הקושאן החשמונאי הטמון במעבה
האדמה שעליה אנו חיים .האתרים
כולם פתוחים למבקרים בכל עת.
מומלץ לבקר בהם בלוויית מדריך
מקצועי מבי"ס שדה עפרה או כפר עציון,
או בתיאום מוקדם עם מדריכים תושבי
בית–אל בטל' # 02-9700503 / 4

כותרת עמוד שנמצא בחפירות
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חיבת הארץ של גדולי ישראל

הרב איסר זלמן מלצר חלק ג' “בביקור בלבד בארץ יש
ללמד את הבחורים איך ללמוד .הוא היה חוזר
ומדגיש בפניהם כי כששומעים שיעור מוכן
דומה הדבר לאכילת פשטידה אבל עדיין אין
יודעים את דרך הכנתה .הרוצה לדעת כיצד
להכינה ,חייב לראות זאת בעצמו .והעיד
על עצמו בפני התלמידים כי איננו מתכונן
לשיעור איתם כדי שילמד ביחד איתם וכך
יראו כיצד לומדים.
חיבורו המרכזי של הרב מלצר היה "אבן
האזל" על הרמב"ם והגהות חידושי הרמב"ן
על התלמוד הבבלי שיצא בשבעה כרכים.
בהקדמה כותב הרא"ז מלצר" :והנה אברך
את ה" אשר זיכני לעלות להר הקודש
בירושלים שגם בחורבנה היא מרכז התורה
מרכז גדול וקדוש של גאונים אדירי תורה
חכמים וסופרים בישיבות גדולות של גדולי
תורה" .ומוסיף הרב מלצר בענווה ,כי הרעיון
לכתיבת אבן האזל היה מסר של גדולי
ישראל על אף שבמציאות הוא זה שיזם
והתאמץ על הוצאתו" :וע"י מסבב הסיבות
נתעורר במסבה של רבנים גדולים הרעיון
הקדוש לשקוד לתקנת תורתן של ראשונים
בכלל ולתורתו של הרמב"ן בפרט".
הרב מלצר היה ידידו וחברו הקרוב של

הרב איסר זלמן מלצר הצטרף לאגודת
ישראל מיום היווסדה .השתתף בכל שלושת
הקונגרסים העולמיים שלה ,ובשנותיו
האחרונות אף כיהן כיו"ר "מועצת גדולי
התורה" .הרב מלצר המריץ את אנשי
האגודה לפעולות ממשיות למען יישוב
ארץ ישראל והיה ממייסדי "ועד הישיבות"
בוילנה ,יחד עם ה"חפץ חיים" והרב חיים
עוזר גרודזנסקי.
בנוסף לחריפותו וגאונותו היה הרב מתבל
דבריו לא אחת במילתא דבדיחותא .כשבאו
לספר למרן הגרא"ז שבנו ר" פייבל ז"ל נהיה
ד"ר ,שאל :ד"ר למה? אמרו לו ד"ר לתנ"ך.
הגיב ואמר" :לא ידעתי שהתנ"ך חלה שהוא
זקוק לדוקטור  . "...ועוד  -שאל פעם מה
המקור שבשעה שמכתירים רב מעתירים
עליו שבחים? וענה" :הרי כתוב במסכת
פסחים "אוי לה לרבנות שמקברת את
בעליה" ולכן מיד בשעה שמכתירים את הרב
ממהרים ומספידים אותו"...
בעניין לימוד התורה החשיב מאוד הרב
מלצר את הלימוד בחבורה .בביתו הייתה
מתקבצת אחת לשבוע חבורה של בחורים
צעירים כשמטרתו של הרב הייתה אחת:

kauffman

Joseph
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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
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עכשיו הזמן
להציל את פולארד

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

3431

ימים בכלא!

נתפלל כולנו לשחרור
יהונתן בן מלכה
קוראים לשחרור פולארד:
www.pollardnow.org
לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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שראל אין מקיימים מצוות יישוב ארץ ישראל“
הראי"ה קוק ,אותו כינה בתואר "שר התורה",
והירבה לפקוד אותו ולשהות במחיצתו,
למרות דעתו החיובית על הציונות .נחשב
לדמות תורנית מוערכת אצל החרדים
ולאחד מגדולי הדור במאה העשרים.
מספרים שכשביקר אצל ר" חיים עוזר ,אמר
לו" :אנחנו "גדוילים" עד שאנחנו מגיעים
לדלת של הרב קוק .כשאנחנו עוברים את
מפתן דלתו של הרב אנחנו מפסיקים להיות
"גדוילים" .אנחנו לא בסדר הגודל שלו".
עוד מסופר ,שהרב איסר זלמן מלצר ,היה
בהבראה יחד עם הרב בהר הכרמל ,וראה
את הרב מתפלל מנחה ביום חול בדביקות
עצומה ,ואז הוא אמר" :הלוואי שאני אתפלל
נעילה ,כמו שהרב מתפלל מנחה של יום חול
בהבראה".
חיבתו לארץ ישראל הייתה גדולה עוד
בנערותו .לאחר שעלה לארץ שאל אותו
אחד מתלמידיו האם יהודי שבא לארץ
כתייר מקיים בעצם ביקורו בארץ ישראל
את מצוות יישוב הארץ .הרב מלצר הביא
כתשובה את דברי בעל "שלטי הגיבורים"
על מסכת שבועות שם כתוב" :דאין מצווה
ללכת לארץ ישראל על מנת לשוב ואפילו
למאן דאמר דהאידנא (שעכשיו) מצווה
ללכת לארץ ישראל היינו דווקא על מנת
לדור" ,ואמר הרב מלצר לתלמידיו" :בביקור
בלבד בארץ ישראל אין מקיימים מצוות
יישוב ארץ ישראל" .הרב מלצר החזיק
בעמדה חיובית כלפי מדינת ישראל עוד
שנים לפני שקמה ומעטים היו האנשים
שראו כל כך למרחוק .במכתב בשנת תרצ"ז
לאב"ד פתח תקווה ,הרב ראובן כץ ,כתב כי

יש להשתדל שראשי אגודת ישראל יפעלו
שהמדינה תתנהל ברוח התורה ..." :בהיותו
קרוב ייסע למארינבד ושם יתראה עם ראשי
האגודה לבוא עימהם בדברים שבעניין
מדינת היהודים אם תצא לפועל ישתדלו
יחד רבות גאוני אה"ק עם ראשי האגודה,
שהנהגת המדינה תהיה ע"פ התורה הקדושה
הכתובה והמסורה ,אם האגודה תלך לבדה
וכל תכליתה תהיה להשיג זכות מיעוטים
כפי ששמעתי אז זה יגרום שהנהגת המדינה
תהיה חס וחלילה שלא על–פי התורה".
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,לימים רבה
הראשי של מדינת ישראל ,סיפר על הרב
מלצר כי כשהוחל לדבר על תוכנית החלוקה:
" ...ודובר אז על חלק זעום שכאילו עמדה
ממשלת בריטניה להציע לפנינו בתור מדינת
ישראל אני הייתי אז נגד החלוקה והצטרפו
אלי אישים ידועים ביישוב שיזמו לצאת
במחאה פומבית גדולה .לפתע פתאום בא
אלי הגאון כשהוא כולו רועד בבקשה נפשית
עמוקה וכך אמר " :דבר שלא היה לישראל
 כלומר מדינה  -זה קרוב לאלפיים שנה,ועתה מציעים זאת לפנינו ,אם כי במידה
זעומה לעת עתה ,נא ונא שלא לדחות .ניכר
שזה מן השמיים".
עוד סיפרו עליו תלמידיו כי בימי המצור
על ירושלים החלה הפגזה כבדה ואותה
שעה ישבו בביתו מספר אנשים .אמר להם
אז הרב מלצר" :הקב"ה לא קבצנו כאן כדי
להשמידנו" ,והוסיף" ,מה גדלו חסדי ה'"
שנתן לצעירים שהתרחקו מן היהדות את
הזכות הגדולה של מסירות הנפש" .הרב
מלצר נפטר בי' בכסלו תשי"ד (# .)1954

תחרות
המדביק
המתמיד
צומה!
בעי

התחרות תמשך עד לתאריך כ"ב בטבת

המשימה:
מה עושים:
איך עושים:
במה זוכים?

על כמה שיותר רכבים

להדביק סטיקר

מזמינים סטיקרים להדבקה על רכבים בלבד
את הסטיקרים יש להדביק (לא לחלק) על כמה שיותר רכבים
באישור של בעל הרכב כמובן ,מחתימים את בעל הרכב או
מצרפים תמונה ושולחים בפקס או בדוא"ל.
יש לצרף אישור הורים.
למדביקים מעל  30הדבקות  -תיק צד מתנה!
למדביקים מעל  60מדבקות תיק גב מתנה!
בין כל המדביקים יוגרלו  5מעילי פליז יוקרתיים
של חברת ג'וזף קופמן,
ושלושת המדביקים הגדולים ביותר יזכו בפליז ללא הגרלה!

פקס'  | 02-6516662דוא"ל m@myesha.org.il
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מבט לספר
שנתיים וחצי חלפו מאז מלחמת
לבנון השנייה ,אך יש כאלו שעדין
חשים מדי יום על בשרם את להט
הקרבות .בימים אלו רואה אור הספר
מן המדבר והלבנון (הוצאת ידיעות
אחרונות) ,אותו כתב סגן עשהאל
לובוצקי ( )23בן היישוב אפרת ,בוגר
ישיבת הסדר ומפקד מחלקה בגולני.
הספר מתאר את מלחמת לבנון השנייה
מנקודת מבטו של המפקד בשטח .הוא
מנהיג את חייליו ,תחילה בחולות עזה ועל
חורבותיו של היישוב היהודי שם ,ובהמשך
בתוך לבנון ,בעיצומה של מלחמת לבנון
השנייה .בספר מתאר לובוצקי את
הדילמות ואת הקשיים של מפקד צעיר
המתמודד עם פחדיהם של חייליו ,עם
אובדן של חברים לנשק ועם החלטות
ערכיות הנעשות בשדה הקרב .בתוך
הלחימה בלבנון ,במרחבי בינת ג'ביל פגע
טיל נ"ט פגיעה ישירה בתא המפקד של
ה"אכזרית" ,כלי רכב משוריין המלווה את
הכוחות הרגליים ,כשסגן עשהאל עומד
על המושב ומוביל את חייליו .במעבר חד
מסתיים קרב אחד ומתחיל מאבק אחר,
קשה לא פחות ,המאבק על השיקום
והחזרה לחיים לאחר פציעה קשה ,פציעה
שכמעט והביאה לכריתת רגלו.
לובוצקי מספר את סיפורו שלו ואת
סיפורם של חבריו לנשק ,אלה שנותרו
בחיים ,הבריאים והפצועים ,ואלה שנפלו
בקרב ,ואת סיפור התמודדותם של

החיילים בשטח במלחמה שטרם תועדה
מנקודת מבט זו .המאבק הפיזי של
עשהאל אינו מדוד בזמן ונראה כי עוד
רחוק מסיום .אך כבר כיום מכריז עשהאל
כי כאשר יהיה גופו כשיר לכך ,יחזור
לצה"ל כקצין במילואים ,ואם זה תלוי בו -
בקרבי ,לביתו החם שבחטיבת גולני.
רב–אלוף (מיל') משה (בוגי) יעלון אמר
על הספר כי "זו הזדמנות להציץ ,ללמוד
ולהעריך את מה שמונח על כתפיו של
מפקד ישראלי צעיר ,את השקפת עולמו,
דרך חשיבתו והתנהגותו .אשרי העם
שאלה בניו".
את ספרו החדש של עשהאל ,כמו כל
ספרי הוצאת ידיעות ספרים ,יהיה ניתן
לרכוש ב– 50%במכירת חיסול המחסן של
ההוצאה .המכירה תתקיים בין התאריכים
 19–29לדצמבר ,ברחוב החורטים  6באזור
התעשייה חולון .המכירה תתקיים במחסן
ענק ,עם היצע של מיליון ספרים ,באווירת
חג חנוכה עם הפעלות לילדים והרבה
אהבת ספרים# .
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פך שמן קטן הוא
ואין בו כי אם להדליק יום אחד,
שעה אחת,
שעת התרוממות,
שבה ירום האדם משפלות החיים
על ידי אור פנימי של קשר
האמונה בשם ד" אלקי עולם.
( מאמרי הראי"ה)

חג האורים קרב! חג זה מסמל את אמונתו החזקה של עם
ישראל ואת אחדותה של האומה כולה -שעמדה ונצחה גם
במקרים בהם נראה היה שאי אפשר!
בימים אלו ישנם מאות משפחות שגם הן עומדות ומתמודדות
עם מלחמה קשה ומפרכת של הישרדות יום יומית.
בחג זה נוכיח לאותם משפחות שאפשר גם אפשר
להיחלץ מהמצב בו הן שרויות ולנצח את מלחמת
הפרנסה הקשה! נושיט להם יד תומכת ,יד של אמונה
ואחדות .יד מנצחת!

ילדי תשב“ר יתפללו עבור התורמים למשפחות הנתמכות ע“י
עזרי  -במערת המכפלה -מקום קבורת אבותינו הקדושים,
לברכה והצלחה.
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