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יש " עמדה

שש חטיבות מרחביות של
צה"ל ,יחידת חבלנים ,כל פלוגות
מג"ב הפועלות ביהודה ושומרון
ובירושלים ,חיל האוויר באמצעות
מזל"טים ומסוקים ,כוחות מיוחדים,
פעילות נרחבת של שירות הביטחון
הכללי ,משטרה ,מודיעין וגיוס
מילואים ,חסימת הגישה ליישובים,
מיסוך טלפונים סלולאריים ,ומניעת
כניסת עיתונאים לאיזור – זו רק
רשימה חלקית מתוך מסמך שהוכן
במערכת הביטחון לקראת המבצע
רחב ההיקף .נגד החמאס בדרום?
נגד חיזבאללה בצפון? אולי נגד קיני
אל-קעידה ומשמרות המהפכה
האיראניים? זהו ,שלא .כך מתכונן
צה"ל לקראת אכיפת צווי הקפאת
הבנייה ביישובי יהודה ושומרון.

על הפרשה ויגש
הרב ברוך אפרתי  -רב קהילת 'זית רענן'  ,אפרת

כ

מבצע חבר מביא חבר

 & 300לאדם

אל תתעסקו בדבר הלכה

אשר יוסף שולח את אחיו להוריד את
יעקב אביו מצרימה ,הוא מצווה אותם
לבל ירגזו בדרך .ממה חשש יוסף? מהו
אותו 'רוגז' ממנו יוסף מצווה להימנע? רש"י
מפרש ברמת הפשט :חשש יוסף שאחיו יריבו
בדרך על דבר מכירתו לישמעאלים ,ויאשימו
האחד את השני באחריות למכירת יוסף .אך
קשה לקבל את הפשט הזה .בני יעקב שבטי-יה
הם אנשים עם שאר רוח וגדולי קומה ,וכיצד זה
חושש יוסף שגדולי האומה יריבו בדרך האחד
עם השני עד כדי איבוד הכיוון? האם אבותינו
היו אנשים קטנים הממהרים לכעוס? על כן
פירש רש"י'' :אל תרגזו בדרך  -אל תתעסקו
בדבר הלכה'  ,יוסף מבקש מאחיו להמנע מעסק
בהלכה בלכתם בדרך .פרשנות זו קשה עוד
יותר ,שכן מצווה מדאורייתא לעסוק בדברי
תורה בדרך ,כיצד יוסף מבקש לבטל תורה

» עמוד 2

סופשבוע
פו"פ לגילאי
23-38

ביש"ע ממשיכים ובונים  -יציקת יסודות למועדון נוער בפדואל

הרב הרצוג חלק ב'

מאחיו? צריך עיון.
הגר"א כתב ,כי על כל אדם עובר בחייו כל
סיפור המקרא ,בצורות שונות .לכל אחד מאיתנו
ישנה בריאת עולם משלו ,יצירה משלו ,חורבן
מקדש משלו ,גאולה משלו .בתוך כל אחת
מעימנו קיימים דחפים אוניברסאליים ,לאומיים,
מוסריים ,ואף שליליים .כל אחד נכנס לארץ
המובטחת שלו ,כל אחת עוברת קריעת ים סוף
משלה .בכולנו יש קין ,הבל ,דוד ויהונתן ,אמונה
ואף אפשרות כפירה .לאדם יהודי יש היסטוריה
אישית של תנ"ך משלו ,כחלק מהתנ"ך האלוקי
של כלל האומה .כמובן שאם הדבר נכון לאדם
הפרטי ,קל וחומר לאומה כולה.
נראה שבפירוש רש"י טמון אור רלבנטי
לימינו ,ימים בהם חלקי המדינה ובייחוד
חלקי הציונות הדתית נעים ונדים בכוח גדול
לכיוונים שונים ,לעיתים סותרים .כיוסף ,גם
» המשך בעמוד 3

מרכזים למודעות עצמית

בדרך למציאת בן או בת זוג וחיזוק כוח
ההחלטה לקראת הנישואין

שבת פרשת ויחי ט"ו-ט“ז טבת
)  (1-2.01בבית אל בהשתתפות הרב שלמה
אבינר שליט"א ובהנחית הרב בני וורצמן
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יש"עמדה

בלבד .בין כך ובין כך נראה שמי שכתב את
המסמך הדרקוני והקיצוני הזה לא מבין אפילו
את גודל האיוולת ,את חומרת הדברים.
מי שמפעיל כוחות צבאיים המשמשים
ללחימה בטרור ומפנה אותם כנגד "אויבים"
כמו זוג צעיר שחולם לבנות בית ביישוב
שבו גדל ביהודה ושומרון ,או משפחה
ברוכת ילדים המבקשת לעבור מקראוון
צפוף לבית מרווח יותר ,השתבש אצלו
משהו .אבד לחלוטין שיקול הדעת .אבדה
אמת המידה .אבדו הבלמים והאיזונים.
מישהו שם איבד כל רסן.
אבל הכתובת היא לא במערכת הביטחון
כולה אלא בעיקר במי שעומד בראשה" .רוח

ענן אפור שחור

בראשית השבוע הודלף לעיתונות מסמך
סודי שהוכן במערכת הביטחון לקראת השלב
השני באכיפת גזירות הקפאת הבניה ביש"ע
– הריסת מבנים שנבנו למרות ההקפאה.
ה"מבצע" זכה לשם הקוד "ענן אפור" .קשה
להאמין שבתקופה שבה מתגבר תסריט
אפשרי למלחמה עם איראן ,עם סוריה,
עם החיזבאללה בלבנון או סיבוב נוסף מול
החמאס בעזה – ביחד או בנפרד ,מכריז
צה"ל על מלחמה על המתיישבים ביו"ש.
אכן“ ,ענן אפור" ,שלא לומר שחור קודר.
לאחר הפרסום שר הביטחון טרח לבשר
ש"אם המתנחלים ינהגו כחוק לא יהיה צורך
בשימוש בכוחות אלו" ,ודובר צה"ל מיהר
להוציא הודעה שמדובר בטיוטה ראשונית

ל

מבט להתיישבות

פני  15שנה ,ביח' טבת
תשנ"ה 21 ,בדצמבר
 ,1994קיבל ראש
הממשלה יצחק רבין בלשכתו
ראשי המועצות של גוש-עציון,
שילה גל וינון אחימן ראש מועצת
אפרת ,וראש מועצת מעלה-
אדומים בני כשריאל .הפגישה
התנהלה באווירה נינוחה.
ינון אחימן העלה את נושא
הקפאת הבנייה בשכונת
"גבעת-התמר" באפרת .את
הבנייה בגבעה זו ,בשטח
הצפוני של אפרת ,אישר רבין
עצמו באוגוסט  1993בשיחה
עם חנן פורת ,ששימש כיו"ר
עמותת המתיישבים המיועדים
לאתר .רבין ,מסתבר ,לא ידע
אפרת
על ההוראה להפסיק את
העבודות שהוא בעצמו אישר,
הוראה שנבעה מאיזשהוא עלבון
אישי של שר השיכון דאז בנימין בן אליעזר.
כשהוא אדום כולו מכעס אמר רבין לאחימן:
"רוצו קדימה בכל הכוח" .המתיישבים לא
התמהמהו .כבר למחרת עלו הדחפורים
על הגבעה .גם הפלשתינים ותומכיהם
מהשמאל לא התמהמהו .בו ביום החלו
התפרעויות של תושבי הכפראל-חאדר,
בעידוד פעילי שמאל קיצוני מאירגון "גוש-
שלום" בראשותו של אוריאבנרי .ערפאת
התקשר לשמעון פרס ,פרס הלך לרבין,
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המפקד" של אהוד ברק היא זו המרחפת
מעל ראשם של דרגי הביצוע – מהמפקדים
הבכירים ועד הקצינים הזוטרים בשטח אשר
מרשים לעצמם לקרוא לפקודיהם "תשברו
להם ידיים ורגליים" כאשר הם מגיעים לכניסה
ליישוב החסומה על ידי צעירים המנסים בצורה
פאסיבית להביע מחאה דמוקרטית ולשבש
את כניסתם של פקחי ההקפאה.
בשבוע שעבר קרו מספר מקרים כאלו
בצופים ,בטלמון ,בדולב ,וביישובים נוספים.
בכל הפעמים היה יכול להמנע העימות ,אבל
היה מי שרצה בכך בכוונה .בצופים למשל
נכנסו כוחות גדולים של יס"מ ומג"ב והחרימו
טרקטור שעבד על פי כל ההיתרים על קו
תשתית .התושבים אשר ניסו למנוע את

כניסת הפקחים וכוחות המשטרה נתקלו
באלימות משטרתית חסרת פרופורציות אשר
הביאה לפציעתם של מספר תושבים מצופים.
המשטרה ,אולי כדי לכסות על התנהגותה,
הוציאה הודעה לתקשורת שבה נאמר כי
שוטרת הותקפה על ידי מתנחלים נפצעה
בינוני ,הודעה אשר הפכה לכותרת של הידיעה
 .בצופים בדקו וגילו גילו שהיא נחבלה באורח
קל כשמעדה לאחור וכאשר הגיעו נציגי היישוב
לבית החולים לבקר את אותה שוטרת התברר
להם שהיא כבר שוחררה לביתה ,הטרקטור
אגב הוחזר כעבור כמה ימים לקבלן...
מניתוח האירועים עולה בבירור כי יש מדיניות
מכוונת של שר הביטחון ליצור עימותים
בין כוחות הביטחון לבין המתיישבים .אהוד
ברק יוצר עימותים מכוונים כאלו כדי לרצות
את דניאל בן סימון וחבריו ולקבל מחיאות
כפיים מחברי מפלגתו .לא בכדי הוא בחר
לשאת בסוף השבוע שעבר את נאום הגימגום
והמצמוץ שלו בפורום מפלגתי .אבל לא אהוד
ברק ,העומד בראש סיעת יחיד ,הוא ראש
הממשלה .אלא בנימין נתניהו אשר נבחר
בקולות המחנה הלאומי .על שרי הליכוד,
ישראל ביתנו ,ש"ס ,הבית היהודי אשר גם
הם נחרדו מפרסום טיוטת ההערכות של
מערכת הביטחון לאכיפת צווי ההקפאה
ותקפו אותה בישיבת הממשלה ,לא
להמשיך רק בדיבורים .אלא גם במעשים.
לסכל את הגזירות הרעות הניתכות אחת
אחר השנייה על מפעל ההתיישבות ,ולפעול
על מנת למלא את הבטחותיהם לבוחר –
להשיב את ההתיישבות ביהודה ושומרון
לדרך של שגשוג ,פיתוח ,וצמיחה.

•

המאבק על גבעת התמר  -חלק א'

וזה החל "מתקפל" .הממשלה התבקשה
להחליט בדבר הפרת חוזה הבנייה בשכונת
"גבעת-התמר" .היועץ-המשפטי מיכאל בן-
יאיר הגיש חוות דעת הקובעת שישנן דרכים
משפטיות להפרת החוזה עם העמותה.
הגיעה שעת צהריים .בעוד אחימן ניצב
בראש הצוק הצופה אל גבעת-התמר ,עוקב
אחר עבודות הדחפורים ,צילצל הפלאפון
שבכיסו .מנכ"ל משרד ראש הממשלה
שמעון שבס היה מעברו השני של הקו.
מכשירי הפקסמיליה בגבעת-רם ובאפרת

החלו לעבוד במרץ .הבסיס
לפשרה היה מסמךשנוסח
בלילה הקודם ,עם שינויים
קלים ששבס הכניס .אחימן
מיהר להראות את המסמך
לחבריו במועצת יש"ע,
שקיימו את ישיבתם השבועית
באפרת .ראשי מועצת יש"ע
הציצו בנייר הפשרה ,ופתחו
מתקפה כנגד אחימן .הם
התקשו למשל להבין ,מדוע
אחימן ניסח בעצמו סעיף
הקובע כי "הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה באפרת תבטל
לאלתר את היתרי הבנייה
שנתנה לעמותה בגבעת-
התמר" .אחימן ניסה להסביר
כי הוא מנסה למנוע תקדים
שהממשלה היא שמבטלת
את היתרי הבנייה .חבריו לא
קיבלו את ההסבר .החלטת
הממשלה קבעה לבסוף ,כי הבנייה על
גבעת-התמר תופסק ותועבר לגבעת-
הזית הסמוכה  -גבעה הרבה פחות נוחה
לבניה מבחינה טופוגרפית  -ובמקום ועדת
החריגים שפעלה עד אז תוקם ועדת שרים
בראשות ראש-הממשלה ,שמתפקידה יהיה
לאשר כל בנייה חדשה ביו"ש.
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים"
בהוצאת ספריית נצרים).

•

המשך אי"ה בשבוע הבא

אל תתעסקו בדבר הלכה

– המשך מעמוד השער

אנו חוששים מפני הבאות ,אנו חוששים מפני
פילוג בין האחים.
יוסף מכיר בגדולת אחיו ,הוא מודע לכך שהם
נושאי אור ד' בעולם ,הם מרכבה לשכינה .יוסף
אינו חושש שאחיו יריבו מריבה בשל האשמה
קטנונית האחד עם השני ,וגם אינו חושש שילמדו
תורה .יוסף קיבל מאביו את רזי התורה (כדברי
רמב"ן בפרשת ויישב) ,ועל כן הוא מכיר בעובדה
העמוקה ,שלכל אח מהאחים יש צבע מיוחד,
אופי מיוחד בו מופיע דבר ד' באומה ,פס מיוחד
בכותונת .יהודה המלך ,זבולון בונה האומה,
יששכר ולוי גדולי הרוח ,יוסף האוניברסאלי ,וכן
הלאה .חששו של יוסף הוא ,כי דווקא בשל היות
השבטים כה גדולי חזון ורוח ,הם עלולים 'לרגוז
בדרך' .יוסף חושש שהשבטים ינסו 'להכריע
הלכה' וכדברי רש"י 'אל תרגזו בדרך  -אל
תתעסקו בדבר הלכה'.

ישנם זמנים ,בעת משבר ,בהם אסור לנו
להתמקד בפסיקת הלכה כאחד מהצדדים,
אלא דווקא לשמר את אחדות המחנה ,תוך
שימור חילוקי הדעות.
האחים הולכים לבצע את המהלך החמור
מכל  -הורדת יעקב מצרימה ,התחלת גלות
כלל ישראל במצרים .כיצד מודיעים לאבא על
סכנת הגלות? כיצד מכינים את עצמנו לקראת
שבר אפשרי? כיצד ננהג במקרה בו מאמצינו לא
ישאו פרי? בכך יש כמה דעות ,לכל שבט דעה
אחרת .יש הרוצים להקים ישיבה במצרים ,יש
הרוצים לצאת מהר משם ,יש המנסים למכור
את אחיהם על מנת שלא יביא לגלות .כל אחד
ודעתו ,כל אחד ושיטתו ,כל אחד חושב ששיטת
האחר תביא לקטסטרופה.
אך יוסף מורה להם ולנו  -כאשר ענני
פורענות באים על כנסת ישראל ,כאשר חשש

חורבן נורא מרחף על אוהלי יעקב בארץ
כנען ,ומאיים להורידם מצרימה ,נדרשת מכל
המחנה הנאמן לתורה  -אחדות.
אל תרגזו בדרך! כעת אינו הזמן לפילוגים
ולפילוגי פילוגים ,צודקים ככל שיהיו .כעת
הזמן לאחדות שורות ,להתאגד סביב המכנה
המשותף לכל נאמני התורה ,המדינה והארץ,
שמירה על המחנה עצמו.
איומים רבים מושטים על כולנו ,מבית ומחוץ.
בידינו למנוע חורבן ,אם נדע לכבד אחד את השני
בתוך המחנה פנימה ,לשים בצד את חילוקי
הדעות הנכונים והחשובים ,ולהתמקד בעיקר
בזכות ובחובה התורנית והלאומית לרשת את
ארץ כנען ,ולחזק בה את מדינת ישראל ,כל אחד
בדרכו .אל נא נרגז בדרך ,אל נא נפורר לרסיסים
את הציונות הדתית שלנו ,זה מסוכן מדאי לאומה
כולה ,לארץ ישראל ,ולייעוד התורה.

ęĕĜđÅĢđĠģ
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

חלק ב'

משה מאירסדורף ושחר פרבר  -בית ספר שדה כפר עציון

"מדינת ישראל צורך הכרחי חיוני היא -

היהדות מהבחינה הכי עמוקה ,הרוחנית ,הנשמתית,
זקוקה אליו במאד מאד"

ל

אחר קום המדינה ,והתמנותו לרב
הראשי של מדינת ישראל ונשיא בית
הדין הרבני הגדול כתב הרב יצחק
אייזיק הלוי הרצוג מאמר שבו הציע להחיל
את חוקי התורה במדינת ישראל .בהקדמה
למאמר כותב הרב ברגש רב על היחס שצריך
להיות לנו כלפי מדינת ישראל:
"מדינת ישראל העמידה לפנינו בעיות קשות
הדורשות עיון ובירור מצד חכמי התורה.
הייתי בין המתלהבים לרעיון של מדינת
ישראל .בדעתי נגמר ,שמדינת ישראל צורך
הכרחי חיוני היא; לא רק מנקודת הראות של
הצלת נפשות ,של מאות אלפי אחינו שרידי
התופת באירופה ,והבאת רווח והצלחה לאחינו
בארצות האיסלאם ,שהקנאות הדתית שולטת
בהן ,כגון תימן עיראק וכו'; לא רק מן הבחינה
ההיסטורית הלאומית של השאיפה לפריקת
עול הגלות; לא רק כדי לסלק את הסכנה של
השמדת ישראל ח"ו ,המאיימת תמיד; לא רק
כדי להכין מקלט לעת צרה; לא רק מהבחינה
של כלות הנפש היהודית אל חירות ישראל,
חירות ממש ,פנימית וחיצונית כאחד .בלבי
נקבעה הדעה שזהו דבר שהיהדות עצמה,
בתוך תוכה ,היהדות מהבחינה הכי עמוקה,
הרוחנית הנשמתית ,זקוקה אליו במאד מאד.
היה ברור לי כשמש בצהרים שהשואה האיומה,
שהשמידה את רוב בניין האומה על רוב גאוניה,
רבניה ,צדיקיה ,חכמיה וסופריה ,משורריה
ועסקניה ,גרמה תזוזה עזה ליסודות האמונה,
הטמונים עמוק עמוק ,בלב המוני בית ישראל,
בעולם כולו .פחד פחדתי שאם השחר ,שהתחיל
לעלות בארץ האבות והנביאים ,יתעלם ויסתתר,
ח"ו לזמן ארוך ,תהיינה התוצאות מרות מאד,
עד כדי לסכן את עצם קיום היהדות ,על כל
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פנים בגולה .ולפיכך בשלה אצלי הכרה מוצקת
שהמאמצים להצלחת מאבקנו ההרואי בארץ
ישראל הנם דבר שנשמת האומה תלויה בו,
שאין זו רק מלחמה לעזרת ישראל מיד הצר
הצורר( ,היא מלחמת מצווה בלי ספק) ,שאין
לו רק מלחמת הצלה גופנית; אלא יותר מזה,
מלחמה להצלחת נשמת האומה".
במסגרת פעילותו לכינונה של מדינה יהודית
הוקם בשנת תש"ח "מכון למשפט התורה"
בנשיאותו של הרב הרצוג במסגרת "מכון הרי
פישל" לדרישת התלמוד ,שהקים הרב קוק
זצ"ל ,בהרצאתו על מטרותיו של "המכון"
זועק הרב הרצוג" :הנה הושיבו בית משפט
עליון ותורת ישראל לא נדרשה ,לא נזכרה ולא
נפקדה ...כלום לא היתה מחובתה הראשונה של
הממשלה להכריז ולהודיע שכוונתה ומטרתה

"כלום לא היתה
מחובתה הראשונה
של הממשלה להכריז
ולהודיע שכוונתה
ומטרתה היא ,שישוב
משפט התורה
לחדש ימיו כקדם,
ושממשלת ישראל
עתידה לבקש עצה,
הדרכה והוראה מפי
חכמי התורה בנוגע
לתקנות והשלמות
הדרושות בשטחים
ידועים במשפט
התורה ,כשיינתן לו
תוקף מלכותי?!"

"הכח המחייה את נשמת ישראל הוא
העריגה הנפלאה לבניין בית המקדש,
ולהחזרת כבודו בתכלית
שלמותו האידיאלית המקווה"...
(קובץ א' תרמ"ח)

"מדינת ישראל צורך הכרחי חיוני היא"

המשך מהעמוד הקודם

"יש גדולים שבאים בכוח התורה,
היא ,שישוב משפט התורה לחדש
ויש גדולים שבאים בכוח מעשיהם.
ימיו כקדם ,ושממשלת ישראל
רבינו זצ"ל זה וזה היה בידו ...כבר
עתידה לבקש עצה ,הדרכה והוראה
יצאו שלושים יום ועדיין לא תמו ימי
מפי חכמי התורה בנוגע לתקנות
בכי אבלו של אותו גאון .עדיין סופדים
והשלמות הדרושות בשטחים
ובוכים על פטירתו .והלא ימי שנותיו
ידועים במשפט התורה ,כשיינתן לו
בהם שבעים שנה ואם בגבורות
תוקף מלכותי?!".
שמונים שנה .ואם לא נגברו שנותיו
בנושא זה אמר פעם בנו של
של רבינו לשנות גבורה ,הרי כל יום
הרב ,הנשיא חיים הרצוג ז"ל" :אבי
מימיו אזור בגבורה היה ,בתורה,
מורי ,זכר צדיק לברכה ,שהנושא
בעבודה ,במסירות נפש על ישראל.
היה כאש בוערת בעצמותיו ,שקד
ואם עושים חשבון נמצאים ימיו
על הכנת יסודות לחוקה שלמה
הרב הרצוג והראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל בביקור במחנה צה"ל בתל השומר
שקולים פי שניים".
למדינה יהודית על פי ההלכה ,עוד
לאחר מותו יצא ספר שאלות
שנים לפני קום המדינה" .ומוסיף
לבני הישיבות .בתזכיר ששלח לוועד הישיבות
ותשובות שלו בנושאי אישות "היכל יצחק"
הנשיא" :למרות מאמציו של אבא ,לא זכינו עם
בארץ ישראל ,מחה הרב הרצוג על ניסיונם של
(אבן-העזר חלק א' ירושלים ,תש"ך( .
קום מדינת ישראל שהמשפט העברי יהא מונח
בני ישיבה להיפטר מחובת השירות בצבא.
בבסיסה של חוקת המדינה .עם זאת משפטה
יעמוד
שמעון
האומר,
יאמר
"איך
דבריו:
ואלה
המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
צילום השער :נועם וייס
של מדינת ישראל והמשפט העברי אינם
כנגד להילחם ולהציל את עצמו ואת ראובן,
תמונות בחדשות:
זרים זה לזה ...הכנסת ,בבואה לחוקק חוקים
של
חשבונו
על
ידיים
בחיבוק
ישב
וראובן
נועם וייס ומירי צחי
פרסום מודעות:
חדשים ,נתנה דעתה לעיתים תכופות ,לעמדתו
ישיבה?".
בן
הוא
שראובן
מפני
שמעון,
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
של המשפט העברי בנושא הנדון ,ופעמים
בשנת  1958קיבל הרב הרצוג את פרס
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
רבות אף אימצה את עקרונותיו ואת מושגיו,
יותר
מאוחר
ושנה
תורנית
לספרות
ישראל
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס 11גבעת שאול ,ירושלים 95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
הלכה למעשה".
הרצוג.
הרב
נפטר
1959
תמוז
בי"ט
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :
ספד לו הסופר ש"י עגנון ביום ה30-
הרב הרצוג פעל בין שלל הנושאים שהיו
 www.myesha.org.ilאין המערכת אחראית לתוכן המודעות
לפטירתו:
לפתחו עם הקמת המדינה על חובת הגיוס גם

•
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סיפורו של מקום

בית כנסת חבוי ביער
ב

לב ליבה של הארץ ,על במת הרי
הגיאוגרפי ,כמו גם הממצא הקרמי
יהודה ,פזורים בהיחבא שרשרת
שנחשף בחורבה ,הביאו לזיהויה עם
בתי כנסת עתיקים החושפים את
ענים המקראית .כמו כן ,זוהה האתר עם
סיפורה המופלא של "דרומא" ,היא דרום
עניא של התקופה הרומית -ביזאנטית
הר-חברון .אוסביוס מקיסריה בן המאה
עליה כתב אווזביוס" :ויש דרומא כפר
הרביעית הזכיר בספרו אחד עשר יישובים
אחד גדול מאוד של יהודים נקרא עניא,
יהודיים ברחבי הארץ באותה התקופה,
ט' מילין מחברון דרומה'.
השרידים בחורבת ענים נסקרו ותוארו
ביניהם מספר נכבד של ישובים בדרומא –
בידי חוקרים שונים :גרן ,כוכבי ,גוטמן ומשל.
ענים ,אשתמוע ,כרמל ,ויוטה.
בית הכנסת שבמקום נתגלה בידי צבי
ברשימה זו נתמקד בבית הכנסת ביישוב
אילן ב ,1986-ובחפירתו הוא החל יחד עם
ענים .ענים ,החבויה בלב יער יתיר ,כ19-
דוד עמית ב ,1988-מטעם רשות העתיקות
ק"מ מדרום לעיר חברון .יער יתיר ננטע על
והקרן ובית ספר שדה כפר עציון .על-פי
ידי הקרן הקיימת לישראל ,ביוזמתו של
החפירות והממצאים באתר ,הבניין הוקם
יוסף וייץ ,בשנת  .1964היוזמה לנטיעת יער
במאה ד' ,כנראה בתחילתה; במהלך קיומו
יתיר באה בעקבות מספר גורמים .בראש
הובחנו שני שלבים ,כאשר האחרון שבהם
ובראשונה ,נודע הצורך בהפסקת תהליך
התקיים עד מאה ז'! המבנה הוא אורכי,
המדבור בדרום הרי יהודה .נוסף על כך
בציר צפון -דרום ופונה צפונה  -לירושלים.
הייתה זו מחווה לשיפור הנוף והסביבה,
לבית הכנסת שני
הן בריאותית -
הפונים
פתחים
צמחייה המשפרת
מזרחה ,כמקובל
את הנוף והאוויר,
הכנסת
בבתי
הן חברתית  -קק"ל
בדרומא ,שנאמר:
פיזרה שולחנות
"אין פותחין פתחי
ברחבי
פיקניק
בתי כנסת אלא
היער ,והן ביטחונית
למזרח ,שכן מצינו
 שביל הפטרוליםשפתחו
במשכן
אשר עבר מצפון
למזרח".
ליער יתיר מסוף
בית
חשיפת
שנות השישים.
שרידי בית הכנסת בחורבת ענים
ענים נזכרת
הכנסת בענים ובתי
במקרא ברשימת
הכנסת האחרים
ערי יהודה (יהושוע ט"ו ,נ') .בין חרסי
בדרום הר חברון היוותה תגלית מרשימה
ערד נזכרות "ענים עליונים" ו"ענים
ומפתיעה כאחד .עד אז האמינו כי לא
תחתונים" ,דהיינו העליונה והתחתונה.
הייתה התיישבות יהודית בהרי יהודה מאז
שמה הערבי של החורבה הוא 'ח'רבת
חורבן יהודה במרד בר כוכבא (132-135
לסה"נ) ועד לעת החדשה.
עיון אל -תחתא' (אל ע'רביה) .מיקומה
ישע שלנו
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טיולים קרובים בבית
ספר שדה כפר עציון
יום חמישי ,י"ד בטבת ()31/12/09
מרד החשמונאים והשומרונים בשומרון
בהדרכת אפרת נתן
יום שישי ,ט"ו בטבת ()1/1/10
מהר אורה לנבי סמואל-
טיולים למיטיבי לכת
בהדרכת אהרל'ה מייטליס
פלגי מים בנחל קנה-
טיול אוטובוס מת"א
אל הנקיק השחור בנחל יתלה -
טיול משפחות ברכבים פרטיים
יום שני ,י"ח טבת ()4/1/10
נחל ערוגות ואזור עין גדי  -טיול איכות
עם אוטובוס צמוד
בהדרכת גלעד בן צבי
יום רביעי ,כ' בטבת ()6/1/10
יום עיון  -מאין באנו? על גיבוש עם
ישראל בארצו  -יום עיון במסגרת קורס
לטייל עם התנ"ך
בין המרצים :פרופ' אוריאל סימון ,איתמר
אלדר ,אריה רוטנברג ,דוד נתיב
יום חמישי ,כ"א בטבת ()7/1/10
יוצא לאור -סיורי ערב בירושלים
יום שישי ,כ"ב בטבת ()8/1/10
אל חורבות ומעיינות במערב הרי גופנא–
בין נריה לנילי  -טיולים למיטיבי לכת
ברכבים פרטיים בהדרכת דביר רביב
סנוב ,בהרודיון כבר ביקרת? -
טיול אוטובוס ממת"א.
קנאים ומורדים במרד הגדול -
טיול איכות עם אוטובוס צמוד מת"א
בהדרכת ינון שבטיאל

צילוםEdoM :

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :מצדה .שמות הילדים הזוכים:
חננאל וגר ,פני חבר  בראל אוחנונה ,עפולה 
אשכול ביטון ,מצפה הושעיה

ת
זהה א ה

מקום

"אלעזר שטרן כתב אוטוביוגרפיה.
"משא כומתה" ,בהוצאת ידיעות אחרונות.
היא מעניינת ,חינוכית ואפילו מומלצת.

קראתי אותה עד לאשמורת הבוקר כמעט ,ובכל זאת קמתי למחרת
מלא אדרנלין שטרניסטי ...את הספר החדש של שטרן כדאי להעניק
לכל צוער בבה"ד  ,1כדי שיידע לא רק איך נלחמים אלא גם בשביל מה"
חגי סגל ,מקור ראשון

רב
מכר

"מרתק ,לא הנחתי את הספר מידי .אני בטוח שיקראו ויחזרו ויקראו את
הרמטכ"ל ,רב-אלוף גבי אשכנזי
הספר החשוב הזה".
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חדשותיש"ע

ביש"ע
ממשיכים ובונים

בניגוד לצו ההקפאה
הונחה בשבוע שעבר
אבן פינה לבניין חדש
למועדון נוער בפדואל
שבשומרון.
הטקס התקיים בגשם
השוטף ובמהלכו הונחה
אבן הפינה ונוצקו יסודות
מבטון ופלדה לבניין
 במעמד רב הישובהרב יששכר מנשה,
ראש המועצה האזורית
שומרון גרשון מסיקה,
יו"ר מועצת יש"ע דני
דיין ,ולמעלה ממאה מתושבי פדואל.

יושב ראש הכנסת בחנוכת
בית המדרש בכרמל" :כאן
נשאר לעד"

בית מדרש החדש "בית יוסף"
בישיבת רעותא נחנך בסוף השבוע
שעבר בכרמל בדרום הר חברון .בטקס
השתתפו יו"ר הכנסת ראובן ריבלין,
הרב הראשי לישראל ,הרב יונה מצגר,
רבה של קרית ארבע-חברון הרב דב
ליאור ,ראש המועצה האזורית צביקי בר-
חי ,חבר הכנסת רוני בר-און ,רבנים ואישי
ציבור ,תושבי כרמל ,תלמידי הישיבה ובני
משפחותיהם.
באירוע אמר ריבלין כי" :היום נוסף עוד
נדבך בבניינה של בתולת ישראל .היום אנו
מעמיקים עוד את שורשי אחיזתנו באדמת
הארץ הטובה הזו מתוך אמונה שלמה שכאן
נשאר ולעד!".

שבת נוער ביישוב שילה

ראש המועצה האזורית שומרון גרשון
מסיקה ברך על הנחת אבן הפינה" :יום
שבונים בו בית חדש בארץ ישראל הוא יום חג.
הבניה בארץ ישראל בכלל ובשומרון בפרט
היא המעשה החשוב ביותר בימינו ,המדינה
צריכה להתאמץ ולעמוד אל מול הלחצים
המופעלים כנגדה הן מצד מדינות זרות והן
מגורמי שמאל קיצוני מתוך המדינה".
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין אמר בטקס:
"ההחלטה להקפיא את הבניה מערד
ועד עפולה ומפתח תקוה ועד הירדן אינה
לגיטימית".

•

על רקע אירועי התקופה האחרונה ,גזירת
הקפאת הבנייה ביישובי יש"ע ושערוריית
הוצאתה של ישיבת הר ברכה מההסדר,
תקיים ישיבת שילה בשבת פרשת 'ויחי' -
שבה אנו קוראים את הפסוק "עד כי יבוא
שילה"  -שבת נוער ייחודית ביישוב שילה
שתעסוק בנושא החיות והשמחה בלימוד
התורה.
במהלך השבת יתקיימו שיעורים מאת רבני
הישיבה ,אשר ידונו בהתחברות של כל תלמיד
ללימוד התורה כבקשת-אלוקים ,ככלי מעורר
שמחה וסיפוק ,אך מתוך מחויבות עמוקה
לתורה ומצוותיה .השבת תיחתם בהתוועדות
עם ראש הישיבה ,הרב ארלה הראל.
ההתוועדות תתקיים במוצאי-השבת בליווי
כלי נגינה ,בדברי תורה ,שירה וריקודים.
לפרטים נוספים ולרישום לשבת הנוער
בשילה (לבנים בלבד):
משה רט .054-5649323
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Joseph

(יהודה ,שומרון ,בנימין והבקעה)
לצרכנים  -כלי למציאת עסקים
ושירותים מקומיים ודרך לעזור לתמוך
ביישובי יש"ע.
לבעלי עסקים  -אפשרות לקבל
חשיפה גדולה יותר לעסקים שלהם
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ליל עשרה בטבת בתמנת חרס

ביום הקדיש הכללי נהגו לעלות אל
ציונו של כלב בן יפונה זי"ע שלא נודע יום
פטירתו ולהתפלל עבור כל נשמות ישראל
הקדושים שלא נודע יום פטירתם ושמסרו
נפשם על קדושת השם העם והארץ.
המועצה האזורית שומרון  -המועצה הדתית
שומרון ,אגודת 'שכם-אחד' ,והמחלקה
למקומות הקדושים בשומרון יקיימו את
העלייה המסורתית למקום מנוחתם כבוד
של יהושע בן נון וכלב בן יפונה זיע"א במוצאי
שבת קודש פר' ויגש אור לי' בטבת ה'תש"ע.
הגעה עצמאית עד צומת אריאל ברכבים
פרטיים ,ומשם כניסות רגליות החל משעה
 23:30ועד  .03:00האירוע בתיאום ובאבטחת
כוחות הביטחון .במקום אזורים מוסדרים
לתפילת נשים .תרומות למימון האירוע
יתקבלו בברכה.
לפרטים ותרומות  054-7684258או בדוא"ל
shechem1@gmail.com

אתר אינטרנט
מדריך עסקים חדש
המשרת את כל יש"ע
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ראש מועצת הר חברון צביקי בר חי אמר
כי "חסרונה של הרוח היהודית והאמונה
בצדקת הדרך מורגשת במאבק מול אויבינו
ושאר העולם ומול החברה הישראלית פנימה
המושפעת ונחלשת מתרבות המערב".
בית מדרש החדש נבנה על שם יוסף
ויינריבר ז"ל ובני משפחתו שנספו בשואה הי"ד.
בניין בית המדרש נבנה מחדש לאחר שבית
המדרש בישוב עצמונה על שם יוסף ויינריבר
ז"ל נחרב בגוש קטיף במהלך הגירוש.

www.dkatom.com
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