סגולת הארץ וסגולת
האומה מתאימות יחד.
כשם שהאומה היא מיוחדת
להרוממות האלקית במעמקי חייה,
כך הארץ ,ארץ ד' ,היא מכשירה את
העם היושב עליה בנחלת עולמים.
שבת הארץ עמ' יז
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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
perla@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
צילום השער:
דוד וילדר
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ בית אל
טל' 02–9973875

עכשיו הזמן להציל
את יהונתן פולארד

8662

ימים בכלא!

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

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com

גליון  | 159אב תשס"ט |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

מס' ישיר מכל מכשיר
ממקום ממנו חייגת
ביהודה ושומרון
למוקד חירום הקרוב!

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

1208

כניסת חג ,שבת:
י-ם 18:49
ת"א 19:04
חיפה 18:56
חברון 19:02
שכם 18:54
ב"ש 19:05

צאתו:
20:01
20:03
20:04
20:02
20:02
20:02
תלמידי ישיבת 'חברון' באזכרה בבית העלמין העתיק בחברון במלאת  80שנה לפרעות תרפ"ט.

על הפרשה ראה
הרב אהרון אייזנטל ,רב היישוב חיספין וחבר הנהלת יש"ע המתחדשת

אתגרי המקום והזמן

פ

התיאור כאן הוא כללי מאד ,ואילו בפרשת
כי תבוא (פרק כ"ז) נמסר תיאור נרחב ומדויק
של מעמד הברכה והקללה ,אימתי ייערך
וכיצד ,ומה ייאמר בו .לאור זאת מתבקש
להבין מפני מה חשוב היה לציין כבר עתה
היכן יתקיים מעמד כריתת הברית .עצם
הגילוי שמערכת המצוות ניתנת במסגרת
של ברית הייתה נחוצה ביותר ,משום שהיה
על באי הארץ לדעת כי הארץ ניתנה בתנאי,
וכי מערכת הדרישות המפורטת שתימסר
להם נתמכת במתן שכר על קיומן .אך מה
הצורך להודיע כבר עתה היכן מקומו של
מעמד הברית?
מסתבר שמיקום זה הוא בעל משמעות
לקיום הברית ונחוץ היה להודיע זאת כבר
בשלב זה לבאי הארץ.
שכם ,עיר הברית ,טבור הארץ ,יושבת על
צומת מרכזי בליבה של ארץ ישראל .היא
ראשונה לכניסה :זה הוא המקום הראשון
שמצוין בכתוב במסעו של אברהם מחרן
לארץ כנען ,ושם אף נודע לו כי זאת הארץ
אותה הבטיח לו ה' .לשכם מגיע בראשונה
גם יעקב בשובו מחרן .היא ראשונה לכיבוש,

רשתנו ,והפרשות הבאות בעקבותיה,
עוסקות במצוות ,החוקים והמשפטים
שבני ישראל הצטוו לקיים עם
כניסתם לארץ .מצוות אלו נמסרו במסגרת
ברית שכרת הקב"ה עם באי הארץ .בפתיחת
הפרשה נמסרים ראשי הפרקים שלה
בקצרהְ" :ראֵה ָאנֹכִי נֹתֵן ִל ְפנ ֵיכֶם הַּיֹום ּבְָרכָה
ּוְק ָללָה :אֶת הַּבְָרכָה ֲאׁשֶר ִּת ְׁשמְעּו אֶל ִמצְֹות
ה' אֱֹלֵקיכֶם ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּו ֶה ֶא ְתכֶם הַּיֹום:
וְהַ ְּק ָללָה אִם ֹלא ִת ְׁשמְעּו אֶל ִמצְֹות ה' אֱֹלֵקיכֶם
וְסְַרּתֶם מִן הַּדֶֶרְך ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמ ַצּו ֶה ֶא ְתכֶם הַּיֹום
ָל ֶלכֶת ַאחֲֵרי אֱֹלהִים ֲאחִֵרים ֲאׁשֶר ֹלא י ְַד ְעּתֶם"
(דברים י"א ,כ"ו  -כ"ח) .זו אם כן הצהרת כוונות:
התחייבות של הקב"ה לברכה כנגד הדרישה
לשמור את מצוותיו.
לא רק המסגרת הכוללת של הברית
נמסרה בפתיחת פרשתנו ,אלא גם ציווי
לערוך מעמד ברית ,תוך ציון מקומו ומועדו:
"וְהָי ָה ּכִי יְבִיאֲָך ה' אֱֹלֶקיָך אֶל הָאֶָרץ ֲאׁשֶר
ׁשּמָה לְִר ְׁשּתָּה וְנ ָ ַתּתָה אֶת הַּבְָרכָה עַל
ַאּתָה בָא ָ
הַר ּגְִרז ִים וְאֶת הַ ְּק ָללָה עַל הַר עֵיבָל :הֲֹלא
הֵּמָה ְּב ֵעבֶר הַּי ְַרּדֵן ַאחֲֵרי ּדֶֶרְך מְבֹוא הַ ֶּׁשמֶׁש
ְּבאֶֶרץ הַ ְּכנ ַ ֲענ ִי הַּיֹׁשֵב ָּבעֲָרבָה מּול הַּגִ ְלּג ָל
ֵאצֶל אֵלֹונ ֵי מֶֹרה" (שם ,כ"ט  -ל').
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חדשות ישע
מאות בעצרת
אזכרה מרגשת
במלאת 80
לפרעות תרפ"ט
הוא העלה על נס את אצילות נפשם של
הקדושים ושל בני משפחותיהם שקיבלו
את הדין באמונה שלמה .דברי ההספד
המזעזעים השאירו רושם עמוק על מאות
המשתתפים בעצרת.
בנוסף לאזכרה המסורתית ,הוחלט
בוועדת השרים לענייני סמלים וטקסים
לקיים עצרת זיכרון ממלכתית לנרצחי
פרעות תרפ"ט בחברון ובשאר חלקי הארץ.
עצרת זו אמורה להתקיים ביום ה– 30לתאריך
הטבח ,י"ח אלול ( 7בספט') בהשתתפות
נציגים רשמיים מטעם הממשלה# .

במלאת שמונים שנה לפרעות תרפ"ט
נערכה עצרת אזכרה בבית העלמין העתיק
בחברון .מאות הגיעו מרחבי הארץ ,וביניהם
משפחות ניצולי הפרעות ,ורבים מרבני,
בוגרי ותלמידי "ישיבת חברון" ,שעשרים
וארבעה מתלמידיה נרצחו בפרעות.
העצרת נערכה במתכונת יהודית
מסורתית :היא נפתחה באמירת פרקי
תהילים לעילוי נשמות הנרצחים ,המשיכה
באמירת קדיש מפי נציגי המשפחות  -שלמה
סלונים והרה"ג אריה ז'ולטי שליט"א .הרב
ז'ולטי נשא דברי אזכרה והספד מרגשים.

אחרי למעלה מ– 2000שנה:

בנות ישראל שבו לחולל בכרמים
"מקודשת" בביצוע רקדניות של ביה"ס
למחול ''הללו'' .רכז התיירות של המועצה
האזורית מטה בנימין ,משה רונצקי מסר
ל'ישע שלנו' כי "הצלחת הפסטיבל הייתה
מעל ומעבר למצופה כאשר כל הכרטיסים
שהוצאו למכירה אזלו .משתתפות הפסטיבל
מילאו משובים מהם עולה כי קיימת כמיהה
עזה לאירועים מעין אלו .אנו מתכוונים
להפוך את הפסטיבל למסורת"# .

מסורת עתיקת יומין חודשה השבוע בתל
שילה .המועצה האזורית מטה בנימין יזמה
פסטיבל מחול ותנועה לנשים שנערך בליל
ט"ו באב במקום בו חוללו בנות ישראל לפני
למעלה מ–.2000
משתתפות הפסטיבל אשר הגיעו מרחבי
הארץ ,נהנו מסדנאות מחול ותנועה כגון -
ריקודי עם ,מדרש מחול ,רגיעה בתנועה
ועוד .המופע המרכזי בפסטיבל היה

הודעה לתושבי יש"ע בעלי אזרחות אמריקאית
מועצת יש"ע מכינה רשימה של תושבי יש"ע
המחזיקים באזרחות של ארצות הברית.
נא שלח את שמך ,יישובך והמדינה שבה את/ה רשום/ה כאזרח/ית
למיילaliza.herbst@gmail.com :
תודה על שיתוף הפעולה
מחלקת דוברות והסברה  -דסק חו"ל

יישוב קהילתי
דתי סביבתי
מתפתח

מצפה דני
לפרטים∫
יהודית ∞µ∞≠¥∞¥∏µ¥±
צביקי ∑∞µ≤≠∂∞¥∏¥±
מרכז מידע אמנה∫ ∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥

בישוב מבנים מורחבים
למשפחות גדולות
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יש"עמדה

חברון צריכה להיות של כל עם
ישראל  -ומעבר לכך ההתיישבות
היהודית בעיר צריכה להיות
משימה לאומית של מדינת ישראל,
ושל הנהגתה.
 80שנה .הרבה חלף מאז ועדיין
טרם נגולה חרפת הטבח הנורא .בעוד
שלפני שמונים שנה יהודים ישבו
כמעט בכל רחבי העיר חברון ,כיום הם
יושבים רק בשלושה אחוזים משטחה,

בין תרפ"ט לתשס"ט
ונאסר עליהם לנוע ביתר חלקי העיר.
הערבים יחד עם ארגוני שמאל קיצוני
מנסים כל העת לבצע פרובוקציות
מכוונות על מנת להשחיר את פניהם
של הגיבורים המוסרים את נפשם לגור
בעיר האבות ולחדש את מורשתם של
אבות האומה ,ושל הקדושים שנרצחו
במאורעות תרפ"ט  -בשל היותם
יהודים .אולמות מערת המכפלה
נסגרים לתפילות יהודים בימי חגם
של המוסלמים.
מעבר לכך הרכוש היהודי בחברון
שנשדד מהם לאחר המאורעות
עודו תפוס  -בחלקו על–ידי ערבים
ובחלקו על–ידי האפוטרופוס על נכסי
הממשלה ,כאשר הוא עומד במצב
עזוב ,הרוס ,נטוש ומוזנח ,ונמנעת
מיהודים הזכות לשקמו ולהחזיר אליו
חיים יהודיים.
אנו סבורים כי זו חובה מוסרית
עליונה של ממשלת ישראל להשיב
את הרכוש לבעליו ולאפשר ליהודים
להתגורר בו ,לפתחו ולטפחו.
ביישוב היהודי בחברון מדגישים
כי גורמי שמאל מנסים ליצור מעין
השוואה בין רכוש יהודי חברון לבין
רכוש הנפקדים הערבים ממלחמת
השחרור; אך להשוואה זו אין שחר.
קהילת חברון הותקפה בפוגרום בידי
כנופיות פורעים ב– ,1929עשרות
שנים לפני קום המדינה; אין שום קשר
בין רכוש זה לרכושם של הערבים
שפתחו בהתקפה על מדינת ישראל
שאך קמה ב– .1948רכוש יהודי חברון,
בדיוק כמו רכוש היהודים שנרצחו
בשואה ,חייב להיות מוחזר לבעליו,
ובינתיים על המדינה לאפשר ליהודים
לגור בו ,ולדאוג לפיתוחו ושמירתו.
המשך הגדרתו כ"רכוש נפקדים"
מהווה המשך למעשה הגזל והשוד
בידי הירדנים שהכריזו עליו כ"רכוש
האוייב הציוני" .יש לתקן עוול זה,
הזועק לשמים ,כדי לרפא ,ולו חלקית,
את הפצע הפעור של פרעות תרפ"ט.
כך תוכל מדינת ישראל לעשות
את חלקה –הבסיסי ביותר  -להשיב
תשובה למופתי הנאצי הרוצח אמין
אל חוסייני וממשיכי דרכו ,ותוכיח כי
עם ישראל התגבר על הטרור וניצח
אותו.
בניין חברון היום הוא הניצחון
הברור ,והצעד המוסרי והצודק
ביותר בעת הזו# .

השבוע נערכה אזכרה במלאת 80
לאירועי תרפ"ט ולטבח בחברון.
תרפ"ט-תשס"ט .הרבה חלף מאז.
הקהילה היהודית המפוארת שנחרבה
בטבח גורשה מהעיר ,אך עם ישראל
הקים מדינה ,ויהודים חזרו ליישב
את חברון ,ואף הקימו את קרית
ארבע הסמוכה .בחברון התגוררו
יהודים בכל הדורות ,וחידוש ופיתוח
ההתיישבות היהודית בעיר האבות
צריכה להיות משימה לאומית של
ממשלת ישראל.
היה זה אברהם אבינו ,ה"מתנחל"
הראשון ,אשר רכש את חלקת מערת
המכפלה בכסף מלא מבני חת היושבים
אז בארץ לשם אחוזת קבר .דוד המלך
החל בה את מלכותו ,וגם בתקופת
הגלות ,נותרו יהודים להתגורר בעיר
האבות .לצערנו יש היום גורמים
שמבקשים להחליש את הזיקה של
העם היהודי לחברון  -מטעמים
פוליטיים .הם עושים זאת גם על ידי
הפיכת מערכת החינוך לרדודה ,על–ידי
מניעת חינוך ערכי יהודי ציוני במוסדות
החינוך הכלליים במדינת ישראל .אותם
גורמים  -מצדה השמאלי של המפה
הפוליטית  -יודעים היטב שכאשר
ילדים ילמדו ויכירו מקרוב את חברון,
ואת ההיסטוריה שלה ,את מסירות
הנפש של היהודים עליה ,ואת החיבור
הבלתי–אמצעי עם עיר האבות ,לא יהיה
ניתן לדבר על "כיבוש" או "עקירה".
ב"ה היום ההתיישבות בחברון
מתחדשת ומתבססת .המונים פוקדים
את עיר האבות מדי יום ,בהם מוסדות
חינוך מכל רחבי הארץ ,וחיילי צה"ל
במסגרות ימי לימוד וחינוך ,כמו גם
תיירים מכל העולם .בימי הסליחות,
בחגים ,ובאירועים המרכזיים במהלך
השנה ,פוקדים את העיר עשרות
אלפים .ציבורים שונים ומגוונים
מגיעים לחברון  -העיר שמחברת בין
הבאים אליה ,חילונים דתיים וחרדים,
ספרדים ,אשכנזים ,מזרח מערב.
מאזור המרכז ומהפריפריה .באזכרה
לקדושים שנרצחו בתרפ"ט היה ניתן
לראות משתתפים רבים בכובעים
ובחליפות ,תלמידי ובוגרי ישיבת
"חברון" ,הישיבה היוקרתית שפעלה
בעיר האבות והוציאה מתוכה גדולי
עולם ,ולאחר הטבח עקרה וקבעה את
משכנה בירושלים .גם הם התחברו
השנה לחברון.
3

סיפורו של מקום מדרך מבוא השמש ל

"א

חֲֵרי ּדֶֶרְך מְבֹוא הַ ֶּׁשמֶׁש ְּבאֶֶרץ הַ ְּכנ ַ ֲענ ִי
הַּיֹׁשֵב ָּבעֲָרבָה מּול הַּגִ ְלּג ָל ֵאצֶל
אֵלֹונ ֵי מֶֹרה" (דברים י"א ,ל') .אחת
מנקודות הציון החשובות והבולטות שנתן
ריבונו של עולם להר גריזים והר עיבל היא
"דרך מבוא השמש" .מסבירים המפרשים
כי זו הדרך המובילה לארץ בה השמש באה
(שוקעת) .עבור תושבי עבר הירדן המזרחי
זו אחת מהנקודות החשובות ביותר .כל מי
שטייל בירדן ראה כי השקיעה הנצפית משם
שונה מאד מהשקיעה אותה אנו רגילים לראות
בדרך כלל ,ודומה יותר לזריחה "שלנו".
דרך זו הולכת בצמוד לנחל חשוב  -נחל
תרצה הזורם בוואדי פרעה .הדרך הולכת
מגשר אדם שעל נהר הירדן עד לשכם ומהווה
את אחת מדרכי הרוחב החשובות ביותר
בארץ ישראל .במשך השנים הנחל התחתר
והפך להיות עמק ענק ופורה .במרכז העמק
עוברת דרך רחבה ,ונוחה להליכה של שיירות
או בודדים והכי חשוב מלאה במים .במעלה
הנחל ישנה קבוצה גדולה מאד של מעיינות
המכונים עינות בידאן אשר בעבר הזינו את
הנחל והפכו אותו לנחל איתן .כיום רוב המים
נשאבים ומשמשים לשתייה לתושבי העיר
שכם לכן הנחל יבש אך בעבר היה זה נווה
מדבר מהחשובים בארץ.
החוקרים אשר מחפשים את הנתיב שבו
בני ישראל נכנסו לארץ סבורים כי חיל החלוץ
הלך במסלול המוכר לנו יריחו העי וכו' אך
שאר העם נכנס דרך עמק זה לארץ .בספר
יהושע שבו מתואר הנס החשוב של כריתת מי
הירדן כתוב "וַּי ַ ַעמְדּו הַ ַּמי ִם הַּיְֹרִדים ִמ ְל ַמ ְעלָה ָקמּו
נ ֵד ֶאחָד ,הְַרחֵק ְמאֹד באדם ( ֵמ ָאדָם) הָעִיר ֲאׁשֶר ִמּצַד
צְָרתָן ,וְהַּיְֹרִדים עַל י ָם הָעֲָרבָה י ָם הַ ֶּמלַחּ ,תַּמּו נ ִכְָרתּו;
וְהָעָם ָעבְרּו נ ֶג ֶד י ְִריחֹו" (יהושע ג' ,ט"ז) .לדעתם

הכתוב מציין שהמים נעצרו ליד העיר אדם
(כיום העיירה דמיה בעבר הירדן) בגלל כניסת
בני ישראל בנקודה זו בדיוק .עמק רחב זה יכול
לשמש כניסה לארץ של המוני בני ישראל.
מלחמות שונות היו בעמק תרצה במרוצת
הדורות כפי שבדרך כלל מתרחש לאורך דרכים
ראשיות .אחד הפרקים הקשים והכואבים
במלחמת השחרור היה הקרבות על הדרך
לירושלים .מאות רבות של לוחמי הפלמ"ח
נהרגו על מנת לשחרר את הדרך .דרך היא
נקודת מפגש בין שני קצוות ,בין שני עמים,
אשר לעיתים חיים ביניהם בשלום ולעיתים
לא .בספר מלכים א' פרק כ' מתוארת מלחמתו
של אחאב מלך ישראל עם בן הדד הארמיּ" :ובֶן
הֲַדד ֶמלְֶך אֲָרם ָקבַץ אֶת ּכָל חֵילֹו ּוׁשְֹלׁשִים ּו ְׁשנ ַי ִם
ֶמלְֶך אִּתֹו ו ְסּוס ו ָָרכֶב; וַּיַעַל וַּיָצַר עַל ׁשֹמְרֹון וַּי ִ ָּלחֶם
ּבָּה ...וַיְהִיִּ ,כ ְׁשמֹ ַע אֶת הַּדָבָר הַּז ֶה ו ְהּוא ׁשֹתֶה הּוא
וְהַ ְּמ ָלכִים ַּבּסֻּכֹות; וַּיֹאמֶר אֶל ֲע ָבדָיו ׂשִימּו ,וַּיָׂשִימּו עַל
הָעִיר ...וַּיֵצְאּו ַּב ָּצהֳָרי ִם; ּובֶן הֲַדד ׁשֹתֶה ׁשִּכֹור ַּבּסֻּכֹות"
(פס' א  -כ"א).
פעמיים מופיעה המילה 'בסוכות'.
המשמעות הפשוטה היא שבן הדד שהיה
כה בטוח בניצחונו הכין סוכה לצל ובה שתה
לשוכרה .פרופ' יגאל ידין בספרו 'תורת
המלחמה בארצות המקרא' מסביר כי המילה
'סוכות' כוונתה לשם מקום  -היישוב סוכות.
"וְיַעֲֹקב נ ָסַע ֻסּכֹתָה ,וַּיִבֶן לֹו ָּבי ִת ּו ְלמְִקנ ֵהּו ָעׂשָה ֻסּכֹת,
עַל ּכֵן ָקָרא ׁשֵם הַּמָקֹום סֻּכֹות" (בראשית ל"ג ,י"ז).
סוכות נמצאת בעבר הירדן המזרחי לא רחוק
מהיישוב אדם סמוך למוצא של נחל תרצה אל
הירדן .אחאב מלך ישראל יוצא מעירו שומרון
ודרכו היא בדיוק אותה דרך חשובה  -דרך
מבוא השמש  /נחל תרצה.
במלחמת העולם הראשונה כונה העמק
עמק המוות בגלל קרב קשה שבה נהרגו

מבט להתיישבות
לילה בהרי חברון

ב

שנים האחרונות הולך ונוסף למסורת
חודש אב באזור חברון אירוע נוסף
ומיוחד " -לילה בהרי חברון" לזכר
שלושת בני משפחת דיקשטיין ואלעזר
לייבוביץ הי"ד ,שנרצחו בצומת זיף לפני 7
שנים .את הרעיון הגו ומבצעים חבריו של
אלעזר ,שנפל בעת שירותו הצבאי ביחידת
'עורב' נח"ל ,ודומה שאין דרך מתאימה
יותר לציין את זכרו .מי שהכירו ראה שילוב
מדהים של תמימות קורנת וחכמה עמוקה,
נשמה של שירה ומלחמה ,פתיחות מלאה
ואמונה לוהטת.
בי"ז אב תשס"ב ( 26יולי  )2002בדיוק
באותו יום בו החלו פרעות תרפ"ט  73שנה
לפני כן ,נרצחו מדרום לחברון שלשה בני
משפחת דיקשטיין מפסגות  -האב יוסף,
האם חנה ובנם שובאל–ציון ,והחייל סמ"ר
אלעזר שמאי ליבוביץ ,תושב חברון .אלעזר
היה בערב יום הולדתו ה– .21המרצחים
המתועבים ,מתרפ"ט ועד תשס"ב ,רצו
דבר אחד :לעקור יהודים מארץ אבותיהם.
אך זממם לא עלה בידם :העם היהודי
רק העמיק יותר את אחיזתו בארץ יהודה
ובעיר חברון .לזכרם של הארבעה מארגנים
כל שנה חבריו של אלעזר ערב שירה ייחודי
בשם "לילה בהרי חברון" ,ליד הבסיס

הצבאי הקטן שהוקם ליד צומת זיף.
השנה ייערך האירוע ביום ראשון ,כ"ו
מנחם אב ( 16באוג') .בשעה  16:00תחל
צעדה בנוף הקסום של אזור הר חברון דרך
מעיינות יפהפיים עד למקום האנדרטה.
במקביל יתקיימו  3מסלולים באזור בהדרכת
אנשי בית ספר שדה סוסיא :מסלול לגי'פים
ולרכבי  4”4בהדרכה מלאה (הרשמה חובה
בטלפון  ,)052-8990309מסלול למיטיבי
לכת ,ומסלול למשפחות ללא עגלות .הכוונה
מצומת מעלה חבר ,יש להצטייד במים.
בשעה  19:30תתקיים במקום האנדרטה,
אל מול מדבר יהודה והרי חברון ,התוועדות
חסידית עם הרב נתן אופנר .ב– 20:30תחל
העצרת המרכזית יחד עם אהוד בנאי ,אודי
דוידי ,וסיני תור ,בשירי עומק שמחה ונשמה.
הישיבה נפרדת .האירוע בתיאום ובאישור
כוחות הביטחון .הכניסה חופשית .הסעות
בתשלום מירושלים (בהרשמה מראש) .כמו כן
בין השעות  15:45ל– 18:30יתקיימו הסעות
ללא תשלום (שאטלים) מהטרמפיאדה
בקרית ארבע למקום האנדרטה# .
לפרטים והרשמה052-5802156 :
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להקמת המדינה

אלישע מלאכי

הטבח ומפקד הטייסת כתב לגנרל אלנבי על
התקפה אווירית זו" :אתה קצב ומכנה זאת
קרב".
המקום בו בני ישראל נכנסים לארץ הוא
בדיוק המקום בו הטורקים יוצאים מהארץ
ושלטונם המושחת מסתיים ומתחיל השלטון
הבריטי ,פחות משנה לאחר הצהרת שר
החוץ הבריטי ,הלורד ארתור ג'יימס בלפור,
שארצו תתמוך בהקמת בית לאומי ליהודים
בארץ ישראל .שלטון זה הוא הסנונית
הראשונה המבשרת על תחיית ישראל בארצו
המתחדשת .עם ישראל יעבור תלאות קשות
גם תחת שלטון המנדט ,כשברקע מתקדרים
שמי אירופה בשואה נוראה ,והבריטים נועלים
את שערי העלייה לארץ בפני אלה שהצליחו
להימלט מהתופת .אך שלושים שנה לאחר
חילופי השלטון בין הטורקים הנמלטים בוואדי
מבוא החמה לבריטים התוקפים מהאוויר,
עוזבים הבריטים את ארץ ישראל ,ובמוזיאון
תל–אביב הישן בשדרות רוטשילד  16בתל–
אביב משמיע דוד בן גוריון את השורות הבאות
מתוך מגילת העצמאות" :לפיכך נתכנסנו,
אנו חברי מועצת העם ,נציגי הישוב העברי
והתנועה הציונית ,ביום סיום המנדט הבריטי
על ארץ–ישראל ,ובתוקף זכותנו הטבעית
וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות
המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת
מדינה יהודית בארץ ישראל ,היא מדינת
ישראל"# .
לסיורים בבנימין שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

כ– 6000חיילים טורקים על–ידי חיל האוויר
הבריטי בארבע שעות בלבד .התבוסה הקשה
בקרב זה של הטורקים הנסוגים מהווה את
אחת מנקודות המפתח החשובות ביותר
לסיומם של  400שנות שלטון עות'מאני בארץ.
מתקפה אווירית זו נחשבת כאחת ההתקפות
הראשונות בהיסטוריה הצבאית של חיל אוויר
על חיל רגלים .תיאורו של פילדמרשל נויוויל
על קרב זה מדבר בעד עצמו" :שאריתו הקטנה
של הארמיות הטורקיות ה– 7וה– 8יצאו משכם
בחשכת ליל  ,21.9.1918בדרך שנסללה על–ידי
הטורקים במורד ואדי פארעה לעבר בית שאן
והירדן .מיד לאחר עלות השחר נגלה לטייסינו
טור ארוך של ארטילריה ,אמצעי תובלה,
וחיילים.
במשך  4שעות הטילו מטוסינו בזה אחר
זה פצצות וכדורים על ההמון הכלוא וחסר
הישע שבמעבר" .הטייסים הבריטים במשך
כמה פעמים חזרו והעמיסו על עצמם פצצות,
אותם זרקו על הטורקים הנמלטים.לאחר 3
שעות ביקשו הטייסים שלא לשוב ולראות את
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב דב בער אליעזרוב  -רב האסירים מלטרון

"ארץ ישראל היא המקום הטוב ביותר להגיע למדרגת השמחה" חלק ב'
ובקיאות כאחד הגדולים .ובע"ה יגדל ויהיה לאילנא
רברבא ,ובגדולי ישראל יתחשב! ,"...וכן מורו ורבו
מימי בחרותו בישיבת עץ חיים  -רבי איסר זלמן
מלצר שהפליג בשבחו..." :והוא מצוין גדול בתורה
בחריפות ובקיאות ,סברתו זכה וישרה ,וידיו רב
לו לחפש חידושים נעלים וישרים ...ועדת ה' אשר
תבחר בו  -נחת תינתן ממנו ...ויתברכו לרגליו"...
פרק נכבד מחייו הקדיש הרב לעצירי לטרון ,לוחמי
המחתרות שנתפסו במאבקם לקוממיות המדינה,
אותם ביקר ועימם שהה זמן רב במשך מעצרם בזמן
שלטון המנדט הבריטי .על דרך התמנותו ופעילותו
למען האסירים מספר הרב אליעזרוב בהקדמתו
לספר השו"ת 'שאלי ציון' שכתב ,בו הוא מציג
שאלות שנשאל על ידי האסירים .התמנותו לתפקיד
הקשה והמורכב הייתה בעקבות יוזמה של הראשון
לציון הרב הראשי לישראל ,בן ציון עוזיאל שביקש
לבקר את האסירים ואנשי המשטרה הבריטית מנעו
זאת ממנו .לאחר טרוניה רבה שהוגשה לנציב העליון
הבריטי על היחס המחפיר לרב הראשי לישראל,
ניסו לפייסו ,ובתמורה דרש מהבריטים אישור כניסה
קבוע לרב וחזן שילווה את העצורים .לא בנקל מצא
הרב הראשי מועמד לתפקיד שכן הדבר ִחייב להיות
רחוק מהמשפחה דווקא בשבתות ולהיות במאבק
מתמיד מול אנשי הבולשת הבריטית.
כותב הרב אליעזרוב" :באשר אלי ,מעולם לא
עלה הדבר על דעתי  -סבור הייתי שטיפוס כמוני
של בן ישיבה לא יוכל למצוא שפה משותפת עם
העצורים  -היה לי גם הרושם שהם מבודדים כל
אחד בתאו ,כבולים באזיקים ומחכים להוצאות
גזר דינם למאסר מושך או חלילה למוות ,ותפקידו
של הרב יהיה לומר עימהם וידוי ...מובן שכל זה
הצטייר לפני בתמונה עגומה ביותר "אך מה' מצעדי
גבר כוננו ודרכו יחפץ".
למרות חששותיו ,ולאחר שהביאו בפניו דוגמאות
על מסירות נפשו של ר' אריה לוין שהצליח למרות
הריחוק התרבותי בינו לבין האסירים קיבל על עצמו
לתקופת ניסיון את המשימה הקדושה .המרחק הרב
וטלטולי הדרך הקשו מאוד על הרב אליעזרוב ולאחר
השבת הראשונה במחנה ביקש למצוא לו מחליף אך
נעתר להפצרות להמשיך למלא את התפקיד עד
שיימצא כזה .חמש שנים ,עד לקום המדינה ,המשיך
הרב להגיע במסירות נפשו אל העצורים ולחזקם
בדברי תורה ,לעודדם ולדאוג לצורכיהם הרוחניים
והגשמים תוך שהוא נאבק את מאבקם של האסירים
ומביא את דבריהם הן אל השוטרים הבריטים והן
את דרישתם בשלום משפחתם.
בספר פירושיו על פרשת השבוע 'דבר ציון' כתב
הרב אליעזרוב על הפסוק "וזבחת שלמים ואכלת שם
ושמחת לפני ה' אלוקיך" (דברים ,כז' ז')" :נראה מה
שכתוב כאן ושמחת לפני ה' אלקיך כי הנה עניינם
של תורה ועבודה להיות בשמחה דווקא וכדברי
האר''י הקדוש שזה יסוד ושורש לקיום כל התורה
והמצות ונראה שההשראה להיות בשמחה היא
בעיקר בארץ ישראל ארץ הקודש שהרי משה רבנו
עליו השלום הזהירם כאן לזבוח שלמים ולשמוח
רק לאחר שיעברו את הירדן ואילו בשעת קבלת
התורה בסוף פ' משפטים שגם כן הקריבו קורבנות
שלמים ובכל זאת לא הוזכר שם עניין של שמחה
כי למדרגה זו של שמחה אפשר לבוא יותר בארץ
הקודש  ...וארץ ישראל היא המקום הטוב ביותר
להגיע למדרגת השמחה."...
הרב דב בער אליעזרוב נפטר בי"ח באב תשנ"ז
( )1997ונטמן בהר המנוחות בירושלים# .
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עזבונו של ר‘ דב נותרו הרבה מכתביו
וביניהם נמצאו פנקסים משנות ילדותו .עיון
בפנקסים אלה ,מגלה טפח מדרך עלייתו
במעלות התורה .בער‘ל הצעיר נוטל על כתפיו
מטלות אדירות הן בנוגע להתמדה בתורה ,על שעות
לא שעות שעליו לשבת ולעסוק בתורה ,על כמות
החומר העצום שעליו להספיק וגם בנוגע להנהגות
שבין אדם לחברו.
"וכך כתב בפנקסו :יום ב‘ כ"ז מר חשון תרפ"ה.
"אנו מקבלים על עצמנו שלא נבטל בלי נדר בשום
מעשה ובדברים שגורם לביטול תורה ...ואנו
בטוחים במאמר חז"ל הבא לטהר מסייעין לו"...
ועוד" :אקבל בלי נדר לחזור מאור ליום א‘ י"ב במר
חשון תרפ"ה עד אור ליום א‘ כ‘ מר חשון תרפ"ה
עשרים ושמונה דפי גמרא"...
בהגיעו לפרקו נתן בו עיניו הגה"צ ר' יוסף צבי
סלנט זצ"ל ,אשר נתן לו לאשה את בתו הרבנית
החשובה מרת חיה שרה ע"ה שעמדה לימינו כל
השנים ורב חלקה וזכותה ביגיעת התורה והתמדתו.
שמחת אירוסיו ,היתה לאירוע מיוחד במינו .כל
גדולי ירושלים השתתפו בה ,ובראשם הגאון ר' יוסף
חיים זוננפלד זצ"ל עם בית דינו  -ובהם הגאון ר'
פנחס אפשטיין ועוד .ר' יוסף חיים זוננפלד ,אף היה
אחד מהחתומים על "שטר התנאים" .לאחר נישואיו
בחודש כסלו שנת תרפ"ט נכנס ללמוד בכולל
ישיבת "מאנישוויץ" ,שהיתה מפורסמת בירושלים
של אותם ימים ,וכן למד בישיבת "מדרש בני ציון"
של הג"ר יצחק רוזנטל עם חבורת אברכים חשובים.
בחודש סיון תרפ"ז כתב לו זקנו ר' שלמה לייב
ששהה אז בחו"ל כי הגיעה שעתו לעסוק בהוראה:
"עצתי אהובי נכדי יקירי שליט"א ,שתתן דעתך
ללימוד הוראה ,ותתחיל טור והבית–יוסף מהלכות
טריפות .ואקווה בחסדי ה' כי תצליח להיות מורה
הוראות בישראל"...
כמצוות זקנו ,החל בלימוד הוראה .בתקופה ההיא
נכנס לשימוש חכמים אצל גאון ההוראה דירושלים
הרב מטעפליק רבי שמשון אהרון פולנסקי זצ"ל,
אצלו שימש רבות בהלכה ועיתים אף היה לן בביתו.
הרב מטעפליק חיבבו ביותר והיה קוראו "מיין
בעריל" .כמו כן שימש אצל זקנו ר' שלמה לייב זצ"ל
שראה בו את מורו המובהק .קצת יותר משלוש שנים
חלפו מאז החל  -במצוות זקנו  -בלימוד ההוראה
וכבר בתחילת שנת תרצ"ב ( )1932הועטר בכתר
"יורה יורה ידין ידין" על ידי שני הסומכים גדולי
הדור :רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל שכתב
עליו" :מצאתיו קנקן חדש מלא ישן ,בחריפות

נכתב בסיועו המסור של נכדו ,עו"ד בן ציון אדורם הי"ו.
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אתגרי המקום והזמן
מצינו בתורה שיושביה הקדמונים התעיבו
במעשיהם יותר מכל קבוצה אנושית אחרת,
אך מאידך גיסא רק בה זכו נביאי ישראל
לדבר ה'.
לפיכך ,במבוא לברית ,קודם שיפורטו
המצוות הרבות ,הוזכרה שכם ,על מנת
ליידע את באי הארץ מהו גודל האתגר שהם
ניצבים לפניו ,וכי עליהם להיות נכונים
למפגש עוצמתי זה .נראה שזו כוונת הפסוק
הסמוך לציווי על הברית בשכםּ" :כִי ַאּתֶם
עֹבְִרים אֶת הַּי ְַרּדֵן ָלבֹא לֶָרׁשֶת אֶת הָאֶָרץ ֲאׁשֶר
ה' אֱֹלהֵיכֶם נֹתֵן ָלכֶם ו ִיִר ְׁשּתֶם אֹתָּה ו ִי ַׁש ְבּתֶם
ּבָּה" (שם ,ל"א).
הרב חרל"פ הסביר כך את פישרו של
המאבק העז על ארץ ישראל בתקופתנו .לא
רק המקום גורם אלא גם התקופה .כשאמת
גדולה עומדת להיגלות ,כשאורו של משיח
הולך ומאיר ,כשמהלך גאולת ישראל מופיע
ומתקדם ,מתייצבים כנגדו כוחות המנסים
להערים מכשולים בדרכו ,להצר צעדיו
ולעכב התקדמותו .יכולתו של עם ישראל
להתגבר על המכשולים תלויה במידת
קבלתו את ברית התורה והארץ שנכרתה
בשכם ,וכפי שדורש פסוק הסיום של
פרשייה זוּ" :ו ְׁשמְַרּתֶם ַלעֲׂשֹות אֵת ּכָל הַ ֻחּקִים
וְאֶת הַ ִּמ ְׁש ָּפטִים ֲאׁשֶר ָאנֹכִי נֹתֵן ִל ְפנ ֵיכֶם
הַּיֹום" (שם ,ל"ב)# .

המשך מעמ' השער

שהרי נכבשה על–ידי שמעון ולוי ,וראשונה
לנחלה ,שהרי ניתנה ליוסף בברכת יעקב
לאפרים ומנשה .וגם זאת ,מבין שלושת
המקומות שאין האומות יכולות להונות
את ישראל עליהם ,היא זו שנקנתה לצורך
התיישבות של ממש .יחד עם זאת בשכם
אירעו כמה מעשים חמורים :מעשה חמור
בדינה ותגובת אחיה השנויה במחלוקת
כבדה בדבר טיבה המוסרי ,מכירת יוסף
ההולך לחפש את אחיו בשכם ,פילוג
הממלכה בידי ירבעם ,ועוד.
המסקנה הצומחת לכאורה מכיוונים
סותרים אלו היא ששכם היא מקום שיש בו
מתח מתמיד בין קדושה לטומאה ,המיטלטלת
בין קדושת אבות האומה שניטעה בה לבין
כוחות של טומאה רשעה ופילוג שפועלים
בה .עיר הנתונה בתווך ,בין שני הרים ,הר
הברכה והר הקללה .אולם אפשר ששכם
איננה עיר של קטבים .ביסודה היא מקום
של קדושה ועוצמה רבה ,ודווקא משום
כך מתרכזים בה כוחות אפלים ,הנאבקים
בגילוי אורה.
ראשוניותה וחשיבותה של שכם בחיי
האבות מלמדת שהיא מהווה דגם של ארץ
ישראל כולה .הכוחות העצומים של הארץ
הקדושה מאתגרים את נוחליה .מחד גיסא
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