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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

כניסת השבת:
י-ם 16:37
ת"א 16:51
חיפה 16:41
חברון 16:52
שכם 16:40
ב"ש 16:54
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17:50
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17:50
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צמרת הפיקוד של מג"ב בסיור ביהודה ושומרון

על הפרשה בֹא
הרב עזריאל אריאל רב היישוב עטרת וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

ראשון לחודשי השנה

"ה

ָלכֶם ֹראׁש
חֶֹדׁש הַּז ֶה
ֳחדָׁשִ ים ִראׁשֹון הּוא ָלכֶם
ּׁשנ ָה" (שמות י"ב ,ב')
ְלחְָדׁשֵ י הַ ָ
המצווה הראשונה שנצטווינו כעם ,עוד
בטרם יציאת מצרים היא לקבוע לנו לוח
שנה משלנו .לא מבריאת העולם נדרשנו
למנות את השנים אלא ליציאת מצרים .גם
מניין החודשים אינו מתחיל מראש השנה
הכלל–עולמי  -שהוא האחד בתשרי  -כי
אם מראש השנה לגאולת העם :חודש ניסן.
על כן  -אומר הרמב"ן  -נקראים חודשי
השנה העבריים דווקא במספרים :החודש
הראשון לחודשי הגאולה ,החודש השני
לחודשי הגאולה וכו' .כל זאת ,כדי שבכל
צעד ושעל בחיינו נזכור את גאולתנו ואת
יציאתנו ממצרים ,כראשיתו של הסיפור
היהודי.
הדבר מעורר קושי גדול .מדוע אם
כן ,אין אנו ממשיכים להשתמש בשמות
החודשים אשר קבעה לנו התורה,
ומדוע המרנו אותם בשמות הבבליים או
הפרסיים ,בהם משתמשים אנו עד עצם
היום הזה?

הרמב"ן עונה על כך עפ"י הפסוק
בירמיהו" :ו ְֹלא–י ֵ ָאמֵר עֹוד חַי–ה' אֲׁשֶ ר
הֶ ֱעלָה אֶת– ְּבנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל ֵמאֶֶרץ ִמצְָרי ִםּ ,כִי
אִם–חַי–ה' ,אֲׁשֶ ר הֶ ֱעלָה אֶת– ְּבנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל
ֵמאֶֶרץ צָפֹון ...וַהֲׁשִ בֹתִים עַל–אְַד ָמתָם
אֲׁשֶ ר נ ָ ַתּתִי ַלאֲבֹותָם" (ירמיהו ט"ז ,יד–טו).
אם עד אז העלינו את זכר יציאת מצרים
על נס ,הרי שמעתה עלינו לזכור את
הגאולה השנייה ,גאולת בבל .על כן
הורו לנו רבותינו שבאותם הימים לקרוא
לחודשים בשמות הבבליים או הפרסיים,
כדי שנזכור מהיכן באנו .הסיפור היהודי
לא הסתיים ביציאת מצרים .יש לו פרק
המשך ,ביציאת בבל.
על פי אותו עיקרון ,נראה לכאורה כי
נדרשים היינו להחליף מחדש את שמות
החודשים עם הגיענו לפרק גאולה זה ,של
קוממיות ישראל .לא זו בלבד שלא נחזור
לקרוא לחודשים בשמות "החודש הראשון"
"השני" וכו' ,אף לא נקרא להם בשמות:
"ניסן"" ,אייר" ודומיהם; אלא ...ינואר
(במקום טבת) ,פברואר (במקום שבט) וכן
המשך בעמ' 7

ברכונים
וזמירונים

לשמחות ואירועים
www.birkonim.co.il
בהוצאת שילה ברכץ בית אל

02-9973875

חדשות ישע
צמרת הפיקוד של מג"ב
בסיור ביהודה ושומרון
להריסות הבתים בעמונה .התחנה הבאה
היתה ביישוב קידה ובתל קציף עם תצפית
פנוראמית על בקעת הירדן ועל חשיבות
רצף ההתיישבות והחיבור שבין הרי
שומרון בנימין ועד לירושלים  -מצפון
לדרום ,ומבקעת הירדן ועד לשפלה וקו
החוף  -ממזרח למערב .לאחר מכן הגיעה
צמרת פיקוד מג"ב לגבעה ט' בעלי וביקרו
בקרונענע ,שם פגשו את תושבת המקום,
תמר אסרף ,שבעלה קצין בכיר בצה"ל,
השתתף בלחימה בדרום ,ואת דני דיין יו"ר
מועצת יש"ע ,לשיחה על אתגרי התקופה
ועל הממשק שבין משטרה לקהילה ,ובין
מג"ב להתיישבות# .

צמרת הפיקוד הבכירה של משמר הגבול
ובהם מפקד מג"ב ניצב ישראל יצחק וכן
מפקדי מחוזות מכל רחבי הארץ וקציני מטה
בכירים הגיעו בשבוע שעבר לסיור ביהודה
ושומרון כאורחי מועצת יש"ע .הסיור נערך
כחלק מפרויקט הבאת משפיענים וקובעי
דעת קהל לסיור ברחבי יו"ש ,כדי להכיר
ולהתחבר לנופים הבראשיתיים ,לארץ
התנ"ך ,ולמקומות המרכיבים את הסיפור
של כל יהודי.

"על הניסים"
בעופרת יצוקה
צילום דובר צה"ל

סגל הפיקוד הבכיר ,שנענה להזמנת
מנכ"ל מועצת יש"ע ,פנחס ולרשטיין ,החל
את הביקור במרכז המבקרים החדש ביקב
פסגות ,שם זכו לטעום יין משובח ,וקיבלו
סקירה על גידולי הגפנים באזור ,על יקבי
הבוטיק ,ועל המקום האסטרטגי ,על רכס
מיגרון הצופה לעבר ירושלים ,מרחבי בנימין
ועד להרי הבקעה ,וחולש על כביש .60
משם המשיכו ליישוב עפרה והעפילו

יריד יש"ע
לט"ו בשבט
יריד יש"ע לכבוד ט"ו בשבט ולמען
ארץ ישראל יתקיים ביום שני ,ח' בשבט
( 2בפברואר) ,מהשעה  10:00בבוקר ועד
 15:00בצהריים במרכז הישראלי בירושלים
רח' קרן היסוד  22פינת מנדלה.
ביריד יימכרו פירות יבשים מגידולי יש"ע,
עציצי בית וגינה ממשתלה שומרת שמיטה,
ותכשיטים מעוצבים בידי אומנים משא–נור.
תמיכה בארץ ישראל עם כל קניה!
לפרטים דינה # 054-4864109

בעקבות ההשפעה הרבה של
חוברות "על הניסים" הקודמות ,אנו
אוספים עדויות וסיפורי השגחה
מהמערכה האחרונה בעזה ,לשם
תיעוד ופרסום ,במידת האפשר.
אנא התקשרו או שלחו  smsלמס':
052-8109189
או כתבו ל"על הניסים" ,מושב
עלמה ,ד"נ מרום הגליל# 13820 ,

חודש תקציב מיגון
לאחר מאמצים רבים של הנהלת מועצת יש"ע מול משרד הביטחון ומשרד האוצר חודש
תקציב המיגון לכלי רכב נגד אבנים.
אנו מזכירים שניתן לפנות למשרדי הרישוי בירושלים ולקבל אישור מיגון .את שירותי
המיגון ניתן לקבל במקומות הבאים:
 א .א .גלאס בע"מ ,02-6409999 :ירושלים. אילן זגגות בע"מ ,03-5617076 :סניף תל–אביב. אילן זגגות בע"מ ,03-6534444 :סניף חולון.נוהל מיגון כלי רכב שגובש יחד עם משרד התחבורה ומשרד הביטחון מופיע באתר
מועצת יש"ע בכתובת  www.myesha.org.ilתחת הכותרת "מיגון רכבים" .במקרים
חריגים (עמותות ,אגודות שיתופיות ,רשויות ,חברות וליסינג) ניתן לפנות לגב' פרלה משלי
במועצת יש"ע  .02-6211999נסיעה טובה ובטוחה# .
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יש"עמדה

בין חאן יונס לקרית מלאכי יש טווח
של ארבעים קילומטרים ,והתראה של
דקה לרוץ למרחב המוגן .בין קלקיליה
לכפר סבא יש טווח של חמישה
קילומטרים ,והתראה של  10שניות.
אף אומה לא היתה מסכימה לוותר
ולנטוש את מכורתה ובכך גם לשחק
ולהמר על עתידה ועל גורלה .אף
מדינה לא היתה מוכנה שארגוני טרור
יירו במשך שנים ארוכות טילים לעבר

שליח לדבר עבירה
יישוביה .אך כאשר מדינת ישראל
אוזרת עוז כדי להגן על אזרחיה,
יוצאת במבצע מוסרי מאין כמוהו
ומכה מנה אחת אפיים את אויביה,
הנמנים על ציר הרשע ,הממומנים על–
ידי חיזבאללה וטהראן ,אזי היא מגונה
ע"י רבות ממדינות העולם.
בסופו של דבר רוב ההחלטות
ההיסטוריות כגון :הפצצת הכור
העירקי ,מבצע חומת מגן ,ולהבדיל,
הזמנת סאדאת  ,הסכם אוסלו ואפילו
תוכנית ההתנתקות היו יוזמות
ישראליות שהאמריקאים כמעט
"קראו עליהן בעיתון" .כלומר :חשוב
מי יושב בבית הלבן אבל הרבה יותר
חשוב מי יושבים בממשלת ישראל
ובכנסת ישראל.
על כן ,הדרך היעילה ביותר
להתמודד עם כל צרה וכל תוכנית
מדינית או גזירה כנגד ההתיישבות
שלא תבוא היא להשפיע באמצעות
הקלפי על הרכב הכנסת הבאה ועל
דמות הממשלה שתשב בירושלים.
יש לנו מה לעשות .על הציבור
הלאומי בארץ בכלל וביש"ע בפרט
ללכת להמוניו לקלפי ,ובאמצעות
פתק ההצבעה יכריע בצורה
דמוקרטית על ממשלה שתדע
לעמוד על האינטרסים החיוניים של
מדינת ישראל מבחינה ביטחונית
ומבחינה התיישבותית .מי שלא
מצביע  -כאילו מצביע לשמאל.
אנחנו צריכים להתעלות מעל לכל
מיני שיקולים צרים של "ברוגז"
עם המדינה בשל כשליה ומחדליה
בעבר ,אסור שיהיה מי שיחשוב
שבהימנעות מהליכה לקלפי הוא
"מעניש" כביכול את המדינה ,מאחר
ואת התוצאות אנו עלולים לספוג
אנו בהמשך מדיניות הקפאת הבנייה
בהתיישבות וחלילה גם בעקירות
נוספות .לכן עלינו להתעלות מעל
לכל הכעסים והמחלוקות .מעל לכל
אי ההסכמות ואי הנוחות ,ולבחור
לאחת ממפלגות הימין ,שיחזקו
ויבצרו את מעמדה של מדינת
ישראל בכלל ואת מעמדו של מפעל
ההתיישבות כחומת המגן שלה.
בתקווה שתוקם ממשלה לאומית
רחבה ככל האפשר שתקבל מנדט
מהעם לעמוד על שלה .מצד אחד
לעבוד ולכבד את הדוד סם ,אבל מנגד
לדעת לשמר על נכסיה האסטרטגיים
ההיסטוריים והביטחוניים של מדינת
ישראל ,שעתידה  -לא פחות  -מונח
על הכף# .

בימים האחרונים התבשרנו על
מינויו של ג'ורג' מיטשל לשליח
האמריקני למזרח התיכון .לא
חלפו ימים אחדים והוא כבר נחת
לביקור עבודה ראשון בישראל.
ייתכן והאמריקנים ינסו ללחוץ
בניסיון מחודש להביא להקמת
מדינה פלשתינית במרחק מזערי
ממרכז הארץ ,דבר העלול להוות
סכנה קיומית ואסטרטגית
לביטחונה של מדינת ישראל .יחד
עם אנו חייבים לזכור שכל תהליך
עתידי לא תלוי במי שיושב בבית
הלבן בוושינגטון ובשליחיו אלא
מי יושב על כסא ראש הממשלה
בישראל וחברי ממשלתו .ואת
זה אנחנו תושבי ישראל יכולים
להכריע  -בקלפי.

מינויו של ג'ורג' מיטשל לשליח
ארה"ב למזרח התיכון מטריד בלשון
המעטה .בתקשורת הישראלית נוהגים
לכנות אותו "אויב ההתנחלויות".
אולי על רקע העובדה שמיטשל היה
הראשון שלא רק שצידד וקידם ופעל
למען מדיניות הקפאת ההתיישבות
בצורה מוחלטת אלא אף כלל בדו"ח
שכתב את הצורך למנוע בניה מיועדת
ביישובים ,דבר שאינו מתקבל על
הדעת .האם כל יולדת ביש"ע תצטרך
את אישור הממשל בוושינגטון?
מיטשל היה גם זה שערך משוואה
נואלת ,בלתי נסבלת על הדעת ,ובלתי
מוסרית בין החובה על הפלשתינים
להילחם בטרור ,לבין הקפאת הבנייה
בהתיישבות במסגרת הדו"ח שהגיש
כשליח ארה"ב למזרח התיכון.
המשמעות של האמירה הזו היא
שהמלחמה בטרור והמלחמה בבניה
ביהודה ושומרון הן על אותו מישור!
על–פי משוואה זו המלחמה במחבל
מרצח מן החמאס שזומם להתפוצץ
בבית קפה הומה אדם בתל אביב
ולקטול זקנים ,נשים וטף  -יש לה
מקבילה מצד שני והיא למנוע מן
הזוג הצעיר עם חלומות שאיפות
ואידיאלים שרוצה להתיישב בלבה
של ארץ ישראל  -לבנות את ביתו
בשומרון.
הציבור הישראלי מבין ,היום אולי
יותר מתמיד ,אחרי ההתנתקות
ההזויה ,אחרי שטילי חמאס השיגו
גם את אשדוד ,גדרה ובאר–שבע,
ולאחר הלחימה בעזה שהקמת
מדינה פלשתינית ביהודה ושומרון
היא סכנה קיומית למדינת ישראל.
4

מחזירים את הספרים לעם הספר

והחודש:

שולחן ערוך
מבוא מיוחד מאת הרב יובל שרלו

בואו לאחת מחנויות
או
וקבלו את הספר
ש"ח בלבד.
ב-
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מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
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ֶמלְֶך ָחדָׁש עַל ִמצְָרי ִם ...וַּיֹאמֶר אֶל עַּמֹו :הִּנ ֵה
עַם ְּבנ ֵי י ִׂשְ ָראֵל( "...שם ח–ט) .לבד מול
תרבות זרה ומול גזירות קשות ושיעבוד,
הדברים מקבלים הגדרות ברורות ,וכך
החיבור נעשה טבעי יותר ,ובני ישראל
אשר נכנסים לתוך כור הברזל יוצאים
משם אחרת .מתוך הכבשן ,האש
המתיכה הופכת את היחידים למשהו
שלם  -לעם ישראל.
יהודים חיו לאורך ההיסטוריה
במקומות שונים כיחידים מול תרבויות
שונות ומול גזירות קשות ,ושמרו על
זהותם  -לעיתים כמשפחה בודדת
בתוך אוכלוסיה שלמה של זרים ונוכרים,
ולא רק בגלות  -גם בשיבת ציון לארץ
אבותינו ,ממדבר סיני  -לכפר קטן בשם
עין סיניא סמוך לבית–אל ,על אם הדרך
המפותלת המוליכה מרמאללה לשכם.
בכפר חיו בתחילת המאה הקודמת כ–60
משפחות של פלאחים ערבים אשר עיבדו
את אדמות הכפר ,גידלו זיתים וחיטה
בעמק הפורה המקיף את הכפר והשקו
את השדות ממי המעיינות הסמוכים
אליו.
במרכז הכפר  -לבד בין כל הערבים,
כאשר היהודים הקרובים חיו במרחק
של למעלה מ– 30קילומטרים משם -
התגוררה משפחתו של ילד צעיר בשם
משה ,שבכפר סיניא התעצבה ילדותו ,גם
הוא החל כרועה צאן ולימים יהפוך להיות
מנהיג בעם ישראל ,ראש הממשלה השני
של מדינת ישראל ,משה שרת.
השנה היא  1882ולארץ מגיעים
הביל"ויים .אחד מהם ,יעקב שרתוק,

ּיֹאמֶר ה' אֶל מֹׁשֶ ה ּבֹא אֶל ּפְַרעֹה;
ו ְִדּבְַר ָּת ֵאלָיוּ ,כֹה ָאמַר ה' אֱֹלֵקי
ׁשּלַח אֶת ַ
הָ ִעבְִריםַ ,
עּמִי,
וְי ַ ַעבְֻדנ ִי" (שמות ט' א').
בפרשת השבוע אנו קוראים על יציאת
בני ישראל ממצרים " -וַיְהִי ְּב ֶעצֶם הַּיֹום
הַּז ֶה הֹוצִיא ה' אֶת ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ֵמאֶֶרץ ִמצְַרי ִם
עַל ִצ ְבאֹתָם (שם ,י"ב ,נ"א) .בני ישראל
שירדו למצרים כמשפחה של יעקב
ובניו ,כיחידים וכפרטים ,יוצאים משם
כעת כעם אחד .חז"ל עוסקים רבות
בצורך בירידה למצרים ובמשמעות של
התגבשות היחידים לאומה דווקא מתוך
חשכת הגלות והעבדות .מצרים מכונה
"כור הברזל" " -ו ְ ֶא ְתכֶם לַָקח ה' וַּיֹוצִא ֶא ְתכֶם
מִּכּור הַּבְַרז ֶל ִמ ִּמצְָרי ִם ִלהְיֹות לֹו ְלעַם נ ַ ֲחלָה
ּכַּיֹום הַּז ֶה" (דברים ד',כ') .ה'מצודת דוד' על
הפסוק במלכים "כִּי ַע ְמָּך וְנ ַ ֲח ָלתְָך הֵם אֲשֶ ר
בְּרז ֶל" (מלכים
הֹוצֵא ָת ִמ ִּמצְַרי ִם מִּתֹוְך ּכּור הַ ַ
א' ,ח' נ"א) מסביר" :מתוך קושי השעבוד
וכאילו היו נתונים בכור ברזל העומד
על האש" .פעמים רבות אנו רואים
שכאשר אנו ניצבים בודדים מול תרבות
אחרת ,זרה לנו ,לפתע אנו מוצאים את
המשותף בינינו .דווקא כאשר יש חושך
בולט לפתע האור ,המאחד והמחבר .אם
נתבונן על תחילת ספר שמות נבחין כי
הפסוקים המדברים על ירידת בני ישראל
למצרים מדברים במונחים של משפחה:
"ו ְ ֵאּלֶה ׁשְ מֹות ְּבנ ֵי י ִׂשְָראֵל ,הַ ָּבאִיםִ ,מצְָריְמָה אֵת
יַעֲֹקב אִיׁש ּובֵיתֹו ּבָאּו ...וַיְהִי ּכָל נ ֶפֶׁש יֹ ְצאֵי
י ֶֶרְך יַעֲֹקב ׁשִ ְ
בעִים נ ָפֶׁש" (שמות א' ,א–ה),
אך דווקא פרעה בהמשך הפסוקים הוא
הראשון לקרוא לבני ישראל "עם" " -וַּי ָָקם

בראשית ההתיישבות
אמנה בת 30
מאת חגי הוברמן

ב

תחילת שנת  ,1979לפני 30
שנה ,היו  36יישובים ביהודה
ושומרון 4 .יישובים בגוש–עציון
(אלעזר ,אלון–שבות ,כפר–עציון ומגדל
עוז) 3 ,ביהודה (קרית–ארבע ,תקוע,
הר–גילה) 12 ,בבקעת הירדן (ארגמן,
בקעות ,גיתית ,חמרה ,מחולה,
מכורה ,מעלה אפרים ,משואה ,נתיב
הגדוד ,פצאל ,רועי ותומר)  7בשומרון
(אלקנה ,דותן ,אריאל ,נוה–צוף,
קדומים ,קרני שומרון ותפוח) 7
בבנימין (בית–אל ,בית חורון ,גבעון,
מעלה אדומים ,מצפה יריחו ,עפרה,
שילה) ושלושה בחבל עזה (גני טל,
קטיף ונצר–חזני).
גוש–אמונים ,כתנועה אידיאית,
עסקה באותם ימים בתחומים נוספים
מחוץ להתיישבות כמו הפגנות נגד
תהליכים מדיניים .ועדת ההתיישבות
שלה גיבשה אמנם גרעינים ופעלה
ליישובם ,אבל כתנועה היא לא היתה
בנויה לטפל בנושאים חברתיים

כלכליים ומוניציפאליים של היישובים.
היה צורך בתנועה מיישבת ,שתממש
את העזרה והפוטנציאל שמגישים
הגופים המיישבים ,משרד השיכון ,משרד
החקלאות ,משרד התעשיה והמסחר,
ההסתדרות הציונית וגופים נוספים.
שנה לפני–כן ,בל' שבט תשל"ח,
 7בפברואר  ,1978בכינוס של ראשי
המתיישבים ביש"ע שנערך בגבעון,
התקבלה החלטה על הקמת "מועצת
היישובים של גוש אמונים" .זה היה הרקע
לגוף שייקרא מאוחר יותר בשם "אמנה",
כהמשך של מחלקת ההתיישבות של
גוש–אמונים.
החודש לפני  30שנה ,בכא' שבט
תשל"ט 18 ,בפברואר  ,1979נרשמה
"אמנה" כחוק אצל רשם האגודות
השיתופיות 3 .חודשים אחר–כך ,בל' אייר
10

ביתו של יעקב שרת בעין סיניא

אלישע מלאכי

עדר עיזים ,בגידול יונים למאכל והשיא
היה בית הבד היהודי הראשון בשומרון
מזה  2000שנה.
בנו של יעקב ,משה שרתוק (שרת)
לימים ראש ממשלת ישראל השני,
בנערותו רועה את העדר של המשפחה.
יום אחד בעודו משוטט בהרים הסמוכים
שמע רעש של צלצול פעמונים מהבית.
הוא חזר עם העדר וראה כי הגיעו
אורחים אשר באו לחזות בפלא :יהודים
משכילים אמידים מרוסיה אשר באו
לעבד את אדמת ארץ ישראל בכפר
ערבי בשומרון .שמחת המפגש הייתה
כפולה  -חוץ מההזדמנות לראות יהודים
ולהתעדכן מה קורה שם ברוסיה  -היה
סוף סוף מניין גברים.
לוולדיה ,דודו ,נולדה בת אשר הייתה
כבר בת  4שבועות אך עדיין לא ניתן לה
שם כי לא היה מניין .משה הוציא את
ספר התורה ,קראו בתורה ושם במעמד
עשרה יהודים (וללא האב אשר היה
בירושלים )...נתן אביו של משה לילדה
את השם ציונה "שהיא הסמל ודגל
להתיישבותנו במולדת".
כעבור שנתיים עזבה משפחת שרתוק
את הכפר ,לא בגלל השכנים הערבים
אשר היו איתם ביחסים טובים אלא
בעיקר בגלל הבדידות הקשה והרצון
לתת לילדים חינוך יהודי.
הם עברו ליפו ואחר–כך ,כאשר הוקמה
תל אביב ,קבעו שם את מקומם# .

עולה ארצה מגיע לירושלים אך לא
מצליח להתבסס שם וחוזר לרוסיה.
הוא מתחתן שם אך בליבו עדיין
מפעם החלום לעלות ארצה ,אותו הוא
מגשים בשנת  1906ועולה ארצה עם
אשתו וחמשת ילדיו .הם מתיישבים ביפו
למשך מספר חודשים ומתכוננים לעבור
לגור בחדרה ,אך אחיו מניא אותו מכך,
עקב מגפת המלריה אשר השתוללה
במושבה.
בלב הכפר עין סיניא שכן בית גדול
ומפואר בעל שתי קומות אשר היה שייך
למשפחת חוסייני .בעל הבית ,אחיינו של
המופתי הירושלמי ביקש להחכיר את
ביתו ,את עצי הזית ואת המכונות לייצור
שמן הזית.
האחים שרתוק שמעו על משפחת
חוסייני שמחכירה ביתה ואדמותיה
בעין סיניא והחלום להיות מהיהודים
הראשונים הגרים בשומרון ומעבדים את
אדמותיה משך אותם לכפר.
הם שכרו כרכרה והביאו עימם לכפר
הנידח את כל הכבודה שלהם מיפו.
ספריה גדולה ,כלי בית מפוארים ,שולחן
כתיבה וכמובן  -הפסנתר...
השכנים החדשים אשר עזרו להעלות
את הפסנתר הכבד לקומה השנייה לא
הבינו מה זה הדבר שאותו הם סוחבים,
וכאשר ראו שלוחצים עליו והוא מפיק
קולות  -נבהלו מאד ממעשי ידיו של
השטן...
משפחת שרתוק עסקה בגידול זיתים,

לטיולים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516 -

תשל"ט 27 ,באפריל  ,1979שלח שר
החקלאות אריאל שרון מכתב רשמי ובו
הוא הודיע כי "בתוקף היותי יו"ר ועדת
שרים להתיישבות המשותפת להנהלה
הציונית ולממשלת ישראל ,הנני להכיר
ב"אמנה" (אגודה שיתופית מרכזית)
כתנועת התיישבות של "גוש אמונים".
בתור שכזאת זכאית לטפל ביישובים
ובהכנת גרעינים להתיישבות על כל
המשתמע מכך".
"אמנה" הפכה להיות תנועת
ההתיישבות של גוש–אמונים ,הזרוע
המבצעת של התנועה האידיאולוגית.
המצב הזה התחייב מהמבנה
ההתיישבותי הקיים בארץ :מול
הגוף המיישב צריכה להיות תנועה
מיישבת ,שתהיה ה"אמא" וה"אבא"
של המתיישבים ,כמו התק"ם ,איגוד
המושבים והקיבוץ–הדתי .כך הפכה
"אמנה" לגוף המלווה את היישובים
החדשים עד להכשרתם לניהול עצמי,
תוך סיוע בקשרים עם הגורמים השונים,
ובפיתוח חיים חברתיים ארגוניים
וכלכליים.
ביישובי "אמנה" לא נכללו היישובים
העירוניים הגדולים כמו אריאל,
מעלה–אדומים ,גבעת–זאב וקריית–ארבע,
שמלכתחילה לא ראו עצמם כיישובי

גוש–אמונים .בתנועה לא נכללו גם
יישובי גוש–עציון הוותיקים ,ויישובי
הבקעה ,מושבים וקיבוצים ,שהיו
מאורגנים בתנועות ותיקות.
אורי מוסר לאורי
המזכ"ל הראשון של "אמנה",
בשנת תשל"ט ,1979 ,היה אורי
אליצור .שנתיים אחר–כך החליף אותו
אורי אריאל .בשנת  1984החזיר אורי
אריאל את שרביט המזכ"לות לאורי
אליצור .אליצור עמד בראש "אמנה"
בשנים  ,1984-1987עד שהעביר
את התפקיד ל...אורי אריאל ,שכיהן
בתפקיד שנתיים נוספות,
 .1987-1988זמן קצר כיהן בתפקיד
מוני בן–ארי ,חבר כפר–אדומים,
מהפעילים החילוניים הוותיקים של
"אמנה" .בקיץ  1988שב אריאל
לתפקיד במקביל לתפקידו כמזכ"ל
מועצת יש"ע.
בערב ראש השנה תש"ן אוקטובר
 ,1989החל זאב חבר ,המוכר בכינויו
"זמביש" ,לכהן כמזכ"ל "אמנה"
תפקיד אותו הוא נושא עד היום.
כיום ,בשנתה ה– ,30מונה "אמנה"
 93יישובים ,ובהם כ– 12אלף משפחות
 כ– 50אלף תושבים# .11

חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי שניאור זלמן מלאדי חלק ב' ארץ ישראל  -עיני ה' אלוקיך בה

ב

תחילת חודש אלול של שנת תקל"ז,
עזב רבי שניאור זלמן מלאדי את
מוהילוב בדרכו חזרה אל קהילת
הקודש שבליאזנא ,לאחר שראשי הקהילה,
אנשים פשוטים אך יראי אלוקים ומחבבי בני
תורה ,קיבלו על עצמם להחזיק ולכלכל את
האדמו”ר הזקן ,שלושת אחיו ומשפחותיהם
יחד עם כל האברכים ותלמידי החדרים .כמו
כן קיבלו על עצמם לארח בסבר פנים יפות
את החסידים האורחים שהגיעו מכל קצווי
רוסיה וליטא מדי חודש בחודשו ומדי שבת
בשבתו ,להסתופף בצילא דמהימנותא.
שיטתו בחסידות נקראת בשם חב"ד,
ראשי התיבות של חכמה ,בינה ,דעת שעיקר
יסודה ההתבוננות והעמקת הדעת בגדולת
השם "וצדיק באמונתו יחיה" ,כלומר :אמונה
פשוטה בלתי מספיקה ,שכן יש אשר גם
"גנבא אפום מחתרתא רחמנא קריא" (הגנב
במחתרת קורא לה' שיעזור לו) ,אלא צריך
להמשיך לחיות באמונה ולהתענג על ד'
בהשגה ודעת" .דע את אלקי אביך ועבדהו".
העבודה צריכה לבוא מתוך הדעת על ידי
שיתקע מחשבתו בד' בחוזק ואומץ הלב
והמוח עד שתהא מקושרת בד' בקשר של
קיימא בל ינתק.
הרב פורש את שיטתו בספרו המפורסם
"תניא" ,שנדפס לראשונה בשנת תקנ"ו ולו
שני חלקים 'ספרן של בינוניים' ו'שער היחוד
והאמונה' .לספר ה"תניא" נלוו מאוחר יותר
עוד שני חלקים :אגרת התשובה ואגרת
הקודש.
פעילותו למען ארץ ישראל הייתה אחת
מהסיבות העיקריות שגרמו למלשינים
להעליל עליו עלילות מרידה במלכות
והביאו למאסרו המפורסם בכלא הרוסי
שאת שחרורו ממנו חוגגים החסידים מדי
י"ט בכסלו .בעת החקירות נשאל הרבי 22
שאלות בנושאים שונים :על ששינה נוסח
התפילה ,על ענייני חסידות ,על הכסף שהוא
שולח לארץ ישראל (המלשינים שבגללם
נעצר אמרו שהוא שולח את הכסף לשולטן
התורכי) ועוד .השאלה האחרונה הייתה על
מה שכתב בספר התניא ,ש"הנפש החיונית

בישראל היא מקליפת נוגה שיש בה טוב מה
שאין כן בנפשות אומות העולם שהן משאר
קליפות הטמאות שאין בהן טוב כלל".
כשהגיעו לשאלה זו שתק הרבי ,חייך ,ולא
השיב .הבינו החוקרים את חיוכו ושיחררו
אותו.
לאחר שהשתחרר הסביר הרש"ז
למקורביו כי בחיוכו התכוון להגיד" :הלוא
תראו רבותי שעל כל עשרים ואחת שאלות
השבתי כהוגן ,ונוכחתם אפוא לדעת שדברי
הם נכונים ,אם כן ,אם אשיב לכם על השאלה
האחרונה ודאי תיווכחו לדעת שאף דברי
אלה הם נכונים ולמה לכם אפוא הבירור
הזה?" לדבריו של הרבי הבינו החוקרים את
הרמז ועזבו אותו.
רבי שניאור זלמן כתב לחסידיו כי הצדקה
למען ארץ ישראל היא מעין טרקלין עד
לגאולה השלימה" :שכל הצדקה והחסד
שישראל עושין עכשיו בעולם הזה מנדבת
ליבם הטהור הן הנה חיות וקיימות בעולם
הזה הגשמי עד זמן התחייה שאז הוא זמן
גילוי אלוקות ואור אין סוף בבחינת סובב כל
עלמין".
על מעלת הקדושה של ארץ ישראל כתב:
"אף לפי שהוא עלמא דאתכסיא והעלם לכך
אין הגילוי אלוקות עכשיו בארץ ישראל
מערך הגלוי שהיה בזמן בית המקדש קיים
ומכל מקום ,הצדיקים הגדולים אשר בארץ
יכולים להשיג עכשיו בארץ ישראל השגות
עליונות יותר אפילו ממה שהשיגו צדיקים
כמותם בזמן הבית"...
ועוד כתב..." :דהנה בארץ ישראל היה
עדיין בחינת גילוי אלוקות גם לאחר החורבן
כמו בימי רבינו הקדוש וכיוצא ...כי כולם
עלו ונכללו באחדות ה' ובייחוד האלוקי על
ידי תורתם ועבודתם לפי שבארץ ישראל
מקום המוכן לגילוי יחוד העליון כמו שכתוב
'עיני ה' אלוקיך בה'".
בשנת תקס"א ( )1800נעצר שוב על רקע
הלשנה נוספת כאילו תורת החסידות כוללת
בתוכה יסודות חתרניים כנגד השלטון
הצארי .מעצר ממנו שוחרר בחנוכה של
אותה שנה .באותה שנה לאחר שחרורו
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רווחה חומרית (גשמית) ,אולם בכל זאת הוא
מתפלל למפלת נפוליאון שכן שלטון צרפתי
עלול להביא את היהודים לסכנה רוחנית של
זלזול במצוות ובאמונה .בעקבות המלחמה
ובשל פלישת הצרפתים לרוסיה נמלט
אדמו"ר הזקן וכל בני ביתו מלאדי בר"ח
אלול תוך שהם נהנים משמירה צמודה של
חיילי הצבא הרוסי.
הסתלקותו של רבנו הזקן ,בעל התניא,
אירעה במהלך אותה בריחה .האדמו"ר
היטלטל כמה חודשים עם בני–משפחתו ועם
קבוצת חסידים ,עד שהגיעו בחודש טבת
לכפר פייענה .שם חלה הרבי ,ובמוצאי שבת,
כ"ד בטבת תקע"ג ( ,)1813נפטר רבי שניאור
זלמן מלאדי ,והובא למנוחות בעיר האדיץ
שבפלך פולטבה# .

התיישב אדמו"ר הזקן בעיירה לאדי בי"ד
מנחם אב תקס"א ומאז בואו של אדמו"ר
הזקן ללאדי התווספו לעדת החסידים
עשרות אלפי חסידים .בתקופת מלחמות
נפוליאון ופלישתו לרוסיה בשנת תקע"ב
( ,)1812אמר הרש"ז  -כפי המסופר  -כי
הוא יודע שניצחון הצרפתים יביא ליהודים

ראשון לחודשי השנה
משישים שנה .מסיבה זו רואים אנו כי
ראשי ה"חודשים" נקבעים בלי כל קשר
למניין הלבנה ,אליה נמשלנו .ומטעם זה,
של נמיכות קומה ,ממשיכים רבים למנות
את השנים על פי מניין השנים להולדתו
של "אותו האיש" ,מייסד דת הנוצרים,
זו שבשמה הובלנו כצאן לטבח במשך
אלפיים השנים האחרונות.
על כן נמשיך להשתמש דווקא בשמות
החודשים אשר לקחנו מגלות בבל .בכך
נזכיר שכשם שנגאלנו משם ,כן נזכה
להיגאל גאולה שלימה גם מן הגלות
האחרונה .וכשם שזכינו לכך שהיהודים
יצאו מן הגלות ,כן נזכה לראות שהגלות
והגלותיות תצאנה מן היהודים# .

המשך מעמוד השער

הלאה .כמובן ,החודשים יתחילו על פי
מולד הלבנה ,כנהוג בישראל מאז יציאת
מצרים; אבל שמותיהם צריכים להיות
חיקוי לשמות הלועזיים ,כדי להזכיר את
הגלות האחרונה אשר ממנה נגאלנו ,כאשר
מניין השנים צריך להיות לפרק הבא של
הסיפור היהודי ,לגאולת ישראל האחרונה,
אשר החלה בה' באייר תש"ח.
אך מה מצער הדבר שהשימוש הרווח
בשמות הלועזיים אינו מבטא את ההכרה
ביציאת מצרים של דורנו זה .להיפך,
הדבר מבטא את המשך ההתרפסות
וההתבטלות בפני תרבות הגויים ,כאילו
לא יצאנו מעבדות לחירות לפני למעלה
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
תרומות ומעשרות בגבולות עולי מצרים
בבל (עפ"י ר"ן חולין ז ע"א) .עפ"י זה
ניתן להבין שרק המקומות שציינו חז"ל
כמקומות הפטורים מתרומות ומעשרות;
כגון כזיב ,בית שאן ,אשקלון ,הפטור
שלהם לגמרי.
שיטה ב'  -התקנה כוללת רק דגן
(תבואה) תירוש (יין) ויצהר (שמן–זית).
הסיבה גידולים אלו חייבים בתחום עולי
בבל בהפרשה מן התורה .אולם גידולים
שבשום אופן אינם חייבים בהפרשה מן
התורה; כגון ירקות שחיוב ההפרשה
מהם הוא מדברי חכמים  -לגביהם לא
תיקנו חז"ל חיוב הפרשה בתחום עולי
מצרים (עפ"י רש"י חולין ו ע"ב ,ר"י בתוס'
שם ד"ה והתיר ,ראב"ד הל' תרומות פ"א
ה"ה ,אמנם עי' תורת הארץ ח"ב פ"ב
אות ל ד"ה והכ"מ שביאר את שיטתם).
שיטה ג'  -התקנה כללה את כל
סוגי הגידולים (גם פירות וירקות) ,אך
רק את התוצרת שידוע לנו באופן ודאי
שהיא חייבת בהפרשה .אך יבול של
עמי הארץ שהפרשתם בתחום עולי
בבל היא רק מחמת הספק (דמאי) -
אין חובה להפריש מהם בתחום עולי
מצרים (שיטת ר"ת בתוס' חולין ו ע"ב
ד"ה והתיר ,ע"ז נח ע"ב ד"ה בצר ,רשב"א
חולין שם ,בדעת הרמב"ם).
אם נתמצת את השיטות שהובאו
לעיל ,יוצא שקיימות שלוש שיטות
עיקריות בראשונים לעניין הפרשת
תרומות ומעשרות בשטחי עולי מצרים.
א .יש הפוטרים בכל המינים.
ב .יש הפוטרים בירק ופירות אילן
ומחייבים בדגן תירוש ויצהר.
ג .יש הפוטרים בדמאי ומחייבים בטבל
וודאי ,ובמקומות מסוימים בלבד פוטרים
אפילו מוודאי.
בפעם הבאה נעסוק בהשלכה המעשית
הנוגעת לימינו# .

בפעם הקודמת עסקנו בהבדל
המהותי בין תחום עולי מצרים ותחום
עולי בבל לעניין תרומות ומעשרות ,ונגענו
באופן כללי במחלוקת הפוסקים בנוגע
להפרשת תרומות ומעשרות מגידולים
שגדלו בתחום עולי מצרים ,בפעם הזאת
נעסוק בפירוט השיטות:
הסוברים שהפטור מתרומות ומעשרות
בעולי מצרים הוא פטור מוחלט  -לדעה
זו כל סוגי היבול שגדלו בכל המקומות
שבתחום עולי מצרים פטורים לגמרי
מהפרשת תרומות ומעשרות ,היות
ותחום זה לא נתקדש מחדש על ידי עולי
בבל לעניין מצוות התלויות בארץ (מהר"י
קורקוס בדעת הרמב"ם הל' תרומות
פ"א ה"ה) .לשיטה זו בית שאן ואשקלון
מהוות דוגמה למקומות הפטורים
מהפרשת תרומות ומעשרות.
מתרומות
שהפטור
הסוברים
ומעשרות הוא פטור חלקי  -לעומת
הדעה הקודמת ,דעת הרבה ראשונים,
שלמרות ההבדל המהותי בין מעמדו של
תחום עולי מצרים למעמדו של תחום
עולי בבל ,תיקנו חז"ל להפריש תרומות
ומעשרות גם מגידולי עולי מצרים מפני
תקנת העניים .אמנם ,גם אותם ראשונים
מודים שההפרשה במקומות אלו ,לא
הייתה חובה כוללת כמו בתחום עולי
בבל .אולם בדעת אותם ראשונים הובאו
מס' שיטות אלו סוגי גידולים פטורים
ואלו חייבים בתרומות ומעשרות בתחום
עולי מצרים?
שיטה א'  -תקנת הפרשת תרומות
ומעשרות בתחום עולי מצרים כללה
רק מקומות מסוימים; אם בשל הקרבה
הפיזית שלהם להתיישבות היהודית
שבתחום עולי בבל (רש"ס דמאי פ"א
ה"א ,ה"ג) ,או בהתאם לרמת הקשר
שבין תושביהם לתושבים שבתחום עולי
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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 מהשבוע שעבר:
הפארק הלאומי במצדה
הזוכים בפתרון החידה משבוע שעבר:
עמי בריח מלוד ,עמיחי זעירא ממעלה חבר
ושלום חברוני מחיפה.
את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב,
באמצעות דוא"לita@myesha.org.il :
או באמצעות הפקס' .02-6516662
נא לציין שם וכתובת הפותר.
בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.
פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר
www.myesha.org.il
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הגלּות ,מהו עיקר צרתה?
הווה אומר :התלישּות .איום מאד
הדבר שהאדם מרגיש שבמובן
ידוע ועיקרי הרי הוא תלּוש,
מתנודד ,פורח באוויר...
(הראי"ה קוק ,מאמרי הראי"ה)

בס"ד
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"ש"ס ,המפלגה שבהמנעותה מהצבעה המיטה עלינו את
אסון אוסלו אינה מהססת היום להיבנות מתוצאותיו".
) ח"כ אריה אלדד (07.01.09

¬£ª¯£«©¯¢¶£·§¸¬¢¶µ¢

ב 20-באוגוסט  1993נחתמה הצהרת עקרונות בין ישראל לאש"ף
שנודע כ"הסכם אוסלו א'".
את ההסכם הביאו לאישור הכנסת בלבד ב 23 -בספטמבר
.1993
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 61ח"כים תמכו 50 .התנגדו 8 .נמנעו  -מתוכם  6חברי הכנסת
של ש"ס 1 .נעדר.
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גם אם  6הח"כים של ש"ס היו מתנגדים בהצבעה ,עדיין היה רוב
לאישור התוכנית.
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אם כן ,פרופ' אריה אלדד ,הינך מוזמן להתעדכן בעובדות מאתר
הכנסת.
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בהסכם אוסלו ב' מפלגת ש"ס פרשה מהממשלה והתנגדה
בהצבעה בכנסת.
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