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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:59
תל אביב 17:14
17:04
חיפה
17:04
חברון
17:03
שכם
17:14
ב"ש

18:11
18:13
18:12
18:12
18:11
17:13

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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ביקור שדולת ארץ ישראל בכנסת ומועצת יש"ע בחברון  -השבוע

2
4
פורים
6

סלע קיומנו
יש"עמדה

הרב משה פיינשטיין
חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

המאבק הציבורי שהובילה מועצת
יש"ע להכללת קבר רחל ומערת
המכפלה ברשימת אתרי המורשת
עליה החליטה הממשלה חידד במובנים
רבים שהמאבק על ההתיישבות
ביהודה ושומרון הוא בעצם הויכוח –
בינינו לבין עצמנו ,ובינינו לבין אויבינו –
על הזהות היהודית ,על עצם קיומה של
מדינה יהודית בין הירדן לים .תגובות
מנהיגי הפלשתינים המאיימות ביציאה
למלחמה ובאינתיפאדה נוספת רק
מוכיחות שהמאבק כאן הוא לא על
שטחי נדל"ן ,לא על אחוזים ,ולא
על גבעות וסלעים .המאבק הוא על
סלע קיומנו.

על הפרשה תצוה  -שבת זכור
הרב יואל דננברג  -ר"מ בכולל "יהושע אליהו" בית יהונתן אשר בכפר השילוח

ה

ראשית גוים עמלק

שבת מיוחדת היא בשמה ,שבת זכור,
אחת מארבע הפרשיות שקוראים
סביב חודש אדר.
בפרשה זו נצטוינו בג' ציווים כפי שמנו
מוני המצוות:
א .להכרית זרעו של עמלק " -תמחה את
זכר עמלק"
ב .לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם
ממצרים " -זכור"  -זכירה בפה.
ג .שלא נשכח מעשה עמלק" -לא
תשכח" ,בלב.
"ראשית גויים עמלק" ,עמלק הוא יסוד
ושורש השנאה לישראל.
מצינו שנאת עמים ,אומה שונאת לחברתה,
מאבקים על שליטה ,שטחים וכדומה ,תוצאות
השנאה היא מלחמה.

» עמוד 2

שנאת עמלק לישראל
אינה כשנאה רגילה
המצויה בין עם לעם היא
שנאה עצמית ,שנאה יסודית שנאה לשמה.
עמלק ,שורשו של עשו ,כל חפצו הוא שלא
יזכר שם ישראל עוד ,חלילה .אפילו להרוג
אדם אחד מישראל יקר בעיניו ,מטרה חשובה
היא אצלו ,דבר גדול מאד הוא לו.
עמלק מנגד לכל אדם מישראל מצד הסגולה
הישראלית העצמית שבו שהיא היא קדושתם
של ישראל ,כל מיעוט של קדושה זאת בעולם
חשובה בעיניו למאד מאחר ששנאתו אינה תלויה
בדבר ,כלומר אינה תלויה באיזה מעמד שישראל
תופסים בעולם וכדומה ,אלא שנאתו היא שנאת
הרע אל הטוב בניגוד עצמי גמור ניגוד מוחלט
ההיפוך הגמור נהורא לחשוכא מתוק למר.
» המשך בעמוד 3

מורידים מסכות.
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מתנות לאביונים

יש"עמדה

במקום להבהירו; היא משכיחה ,חלילה ,במקום
להזכיר; היא מנתקת במקום לחבר" .דיין קרא
לראש הממשלה לפעול ברגע האחרון לתקן
את המעוות הצורם כל כך ולכלול את מערת
המכפלה ואת קבר רחל ברשימת אתרי המורשת
שיטופחו" .העתקים מהמכתב הועברו לכל שרי
הממשלה ,לח"כים חברי שדולת ארץ ישראל
בכנסת ,וכן לראשי הרשויות ביהודה ושומרון
ולחברי הנהלת מועצת יש"ע .הדברים קיבלו
הדים בכלי התקשורת ופורסמו בהבלטה .סיור
של שדולת ארץ ישראל בכנסת שהיה מתוכנן
להיות באזור גוש עציון קיבל תפנית של הרגע
האחרון על רקע הדברים – והחליטו לפתוח את

סלע קיומנו

בנאום בכנס הרצליה דיבר ראש הממשלה
בנימין נתניהו על הצורך החיוני להתחבר לאתרי
המורשת הלאומית שבארץ ישראל" :התחברות
למורשת ,לציונות ,לעברנו לעתידנו ,פה בארץ
אבותינו ,ארץ ילדינו ונכדינו" – כלשונו .בהמשך
לדברים אלו גיבשו במשרד ראש הממשלה
רשימה של אתרי מורשת ברחבי הארץ
שיטופחו ויתוקצבו על מנת לשמר ולפתח
אותם ,והתכוונו להביא אותה לאישור הממשלה
ביום ראשון האחרון .במועצת יש"ע ובשדולת
ארץ ישראל בכנסת הבחינו כי אתרים מרכזיים
וראשונים במעלה ביהודה ושומרון כגון מערת
המכפלה וקבר רחל לא מופיעים כלל במפת
אתרי המורשת והחלו לפעול.
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,שיגר ביום חמישי
שעבר מכתב דחוף לראש הממשלה נתניהו
ובו כתב לו כי" :רשימה של אתרי מורשת
שאינה כוללת את מערת המכפלה וקבר
רחל – מחטיאה לחלוטין את מטרתה .היא
מטשטשת את הקשר של עם ישראל לארצו

הביקור הפרלמנטארי דווקא במערת המכפלה
בחברון – בזמן ישיבת הממשלה.
בדרך לחברון ,באוטובוס בו נסעו חברי
הכנסת ,אנשי מועצת יש"ע ,אנשי חברון ,יחד
עם העוזרים הפרלמנטרים ,הדוברים ,וכתבים
וצלמים – הגיעה הבשורה אותה השמיע יו"ר
השדולה ויו"ר הקואליציה זאב אלקין" :ראש
הממשלה החליט להוסיף לרשימה את מערת
המכפלה וקבר רחל" – וכך הסיור שהיה בתחילה
בעל אופי מחאתי ,הפך להיות סיור חגיגי ,ואת
ההישג והניצחון ציינו המשתתפים על המדרגות
המובילות אל קברי האבות והאמהות במערת
המכפלה.
במערת המכפלה ,יו"ר השדולה ,ח"כ זאב
אלקין ,הגיב להחלטת הממשלה נתניהו להוסיף
את מערת המכפלה וקבר רחל לתכנית המורשת
הלאומית" :אנו שמחים על החלטתו של ראש
הממשלה לכלול את קברי האבות בתכנית
הלאומית .אנו נמשיך להיאבק על הכנסתם של
אתרי מורשת נוספים ביהודה ושומרון לתכנית

המורשת הלאומית" .הוא הוסיף" :כפי שניצחנו
במאבק על מערת המכפלה וקבר רחל ,נצליח
גם להכניס את קבר יוסף בשכם ואתרים
נוספים לתכנית .תכנית מורשת בלי האתרים
ביהודה ושומרון ,שהם לב המורשת ההיסטורית
והיהודית שלנו אינה יכולה להפוך לתכנית של
ממשלה לאומית בישראל".
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,הוסיף כי "בוקר
שנשא אופי של מאבק הסתיים בברכה .אם
מטרת התוכנית היא חיזוק החיבור עם ארץ
אבותנו  -אין ראויים ממערת המכפלה וקבר
רחל לעמוד בראש הרשימה".
קבר רחל ומערת המכפלה הם השלב
הראשון ,ובהמשך עלינו לפעול להכללת
אתרים נוספים ברשימת אתרי המורשת
ובהם :תל-שילה ,קבר יוסף ,מקום מזבח
יהושע בן נון בהר עיבל ,שומרון העתיקה
(סבסטיה) ,ואתרים נוספים – ערש התרבות
היהודית ,שבהם קם היהודי ,שם התהלכו
גיבורי התנ"ך ,במקומות בהם צעדו אבות
האומה .המקומות האלו הם נכסי צאן ברזל
לא רק של המתיישבים ביהודה ושומרון .הם
הסיפור של כל יהודי.
מי שחשב שמדובר רק במהלך בירוקראטי
פנימי הופתע לגלות כי המהלך זוכה לביקורת
חריפה בינלאומית ,ולקואליציה בין אבו-
מאזן להנייה אשר קראו למלחמה ולהצתת
התפרעויות ופיגועים לנוכח ההכרזה על
מערת המכפלה וקבר רחל כאתרי מורשת.
המאבק הוא לא על שטחי נדל"ן ,ולא על
מספר אחוזים מהשטח .המאבק הוא
מאבק עמוק ,ערכי ,ואידיאולוגי ,על עצם
קיומה של מדינת ישראל כמדינה ריבונית
דמוקרטית ויהודית ,מחוברת למסורת רבת
הוד ועתיקת יומין ,ששורשיה מתחילים
מאבות האומה שהתהלכו בחבלי ארץ
אלו ,ביהודה ושומרון .המאבק הוא לא על
גבעות טרשים ,ועל סלעי אבן .זהו מאבק
על סלע קיומנו.
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ביש"ע ממשיכים ובונים!

להשכרה

למכירה

למכירה

בשילה
מרכז הישוב
יחידת דיור חדשה
 3חדרים
 60מ"ר
לפרטים052-4333578 :

בעלי (ברח' הצבעוני)
בית דו משפחתי
 680,000ש"ח
בנוי  101בקומת קרקע
3
ו 76-מ"ר מעטפת.
לפרטים:
הראל 052-5665993

בעינב

בית חד משפחתי על
כחצי דונם.
 105מ"ר
 689,000ש"ח
לפרטים:
יעקב 050-5326929

למכירה

נדל"ן ביהודה ושומרון
במצפה יריחו
בית תלת משפחתי
 105מ"ר
 682,000ש"ח
לפרטים:
אלעד 050-2091959

« להזמנות פרסום נדל"ן במחיר מיוחד לתושבי יש"ע052-8903906 :
ישע שלנו 2

ראשית גוים עמלק

– המשך מעמוד השער

מבאר הרב קוק זצ"ל שמתוך כך מובן מדוע
הנביא בהפטרתינו מציין במיוחד "שיכלה
מנשים חרבך" שהרי בדרך המלחמה הורגים
את הזכרים הלוחמים ,נשים שאינם בנות
מלחמה ,איזו סיבה יש להורגם בקרב? אלא
מפני ששינאתו העצמית לכל פרט ופרט
מישראל נובעת מהתנגדותו לקדושתם
העצמית של ישראל ואין הבדל בקדושה זאת
בין זכר לנקבה.
גם המכילתא על הפסוק בפרשת זכור "אשר
קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" דרשו
חז"ל שהיה נכנס לתוך כנפי הענן וגונב נפשות
מישראל והורגן ללמדנו כאמור ששנאתו על כל
נפש ונפש ולא על הכלל בלבד.
לאור האמור לעיל זה ניתן להסביר את
נוסח התוספת שמוסיפים בתפילת על הניסים
בתפילת בשמונה עשרה של פורים ובברכת

המזון "בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה
כשעמד עליהם המן הרשע ביקש להשמיד
להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף
ונשים וכו"'.
בפשטות עמד עליהם קאי על מרדכי
ואסתר והלוא לאחר מכן כתיב את כל
היהודים וכי מרדכי ואסתר אינם בכלל כל
היהודים? אלא הוא אשר אמרנו ההדגשה
היא שחשוב בעיניו לאבד מהעולם קדושה
של אדם אחד מישראל ,רק ש"ויבז בעיניו
לשלוח יד במרדכי לבדו" מתוך כך בא לעקור
גם את כלל עם מרדכי.
במצוות המיוחדות הללו שנצטווינו להכרית
זרעו ,לזכור בפה ולא לשכוח בלב ,הולכת
ומתבררת לנו סגולתם וקדושתם העצמית של
ישראל בכלל וכל אחד ואחד ממנו בפרט.
בבית מדרשנו במרומו של בית יהונתן

שבצלע הר הזיתים אל מול הקודש עמלים
בתורה אברכים בכולל יהושע אליהו ומתוך
כך ע"י אור התורה מתברר עניינם של ישראל
והנפשות מתמלאות עז וגבורה להתייצב אל
מול אויבנו והרשעה כעשן תכלה ושנראה
בבנינה של ירושלים במהרה בימינו אמן.
לתגובות ותרומות לכולל :ת.ד  3791ירושלים
 ,91030נייד.052-3003988 :

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונה בחדשות:
מירי צחי וגרשון אלינסון
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב משה פיינשטיין
משה מאירסדורף

השנים כונה בכינויים רבים שביטאו את גודלו
וההערכה הגדולה שזכה לה :גאון ,עצום ,שכל
מכמני התורה נהירים לו ,פוסק הדור ,ענק ראשי
הישיבות ,שר התורה שכל בית ישראל נשען
עליו ,עמוד ההוראה ,גדול המשיבים בדורנו,
נשיא מועצת גדולי התורה בארה"ב ונערץ על
רבבות אחינו בית ישראל.
כ"ק האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור זצ"ל אמר
עליו לאחר שביקרו כי הוא ה"חפץ חיים" של
הדור .יודעיו ומכיריו העידו עליו שעבר 150
פעמים על ה"פרי מגדים" .חתנו ,הרב טנדלר

בירושלים העתיקה ,אמר הרב פיינשטיין" :קשה
להאמין שהצהרה כזו נאמרה על ידי מי שמכהן
כרב".
בסיון תשמ"ג ,כשנשמעו קולות צורמים של
"דעת תורה" כביכול ,נגד ההתנחלויות בשטחי
ארץ ישראל ,ששוחררו במלחמת ששת הימים,
הביע דעת תורה בעניין ההתנחלויות ביהודה
ושומרון" :אודות העיר החדשה שבונים בארץ
ישראל בהרי השומרון ,שקוראין עמנואל ,שמחתי
מאד לשמוע שבעזהי"ת תיבנה עיר ואם חדשה...
אין צורך להדגיש שדבר פשוט ומובן הוא ,שכל

"דבר גדול וקדוש הוא ליטול חלק בבנין הארץ"

ה

רב משה פיינשטיין נולד בפלך אוזדה
שליד מינסק ביום ז' באדר תרנ"ה,
לאביו המרא דאתרא הגאון רבי דוד
זצ"ל .במבוא ל"דברות משה" לבבא קמא ,כתב
רבי משה על אביו שהיה מצאצאי אחיו של
הגאון מוילנא" :הוא היה גאון עצום ,צדיק ,חסיד
ועניו .קשה למצוא דוגמתו במידות ובמעשים
שכל כולם לשם שמים בלבד ,כמו גם אהבתו
את התורה ואת לומדיה ,ואהבתו לכל יהודי
מישראל" .ועל אמו שהייתה מגזע השל"ה
הקדוש כתב :םימש תאריב הל המדיש ימ ןיא"
ונחנאש היה השפנ הלאשש לכ ,הרותה תבהאו
"הרותב לדגנ.
בילדותו ,למד תורה אצל אביו בהתמדה
ושקידה בלתי רגילים ,וכאשר היה בן עשר שנים
ידע את שלושת ה"בבות" על בורין .לפני הגיעו
למצוות החל ללמוד בישיבת "עץ חיים" בסלוצק
אצל הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,שייעדו
לגדולות .בן חמש עשרה יצא עם עוד קבוצה
של עילויים לייסד ישיבה בשקלוב בראשותו
של הגאון רבי פסח פרוסקין זצ"ל בעל 'חידושי
רבי פסח מקוברין' ,אשר תמיד החשיבו כרבו
המובהק .בגיל שבע עשרה היה בקי בכל הש"ס
וכעבור שנתיים רכש בקיאות מפליאה בד"ח
השו"ע עם נושאי כליהם.
בשנת תרע"ו עלה על כס הרבנות בעיר מולדתו
אוזדה ,ולאחר מלחמת העולם הראשונה עסק
הרבה בהתרת עגונות .בשנת תרפ"א התמנה כרב
ואב"ד בעיר לובאן .שש עשרה שנה כיהן בתפקיד
זה והרביץ תורה ברבים ,על אף משטרי הדיכוי
והמלחמות ,ולבסוף כאשר גברו הרדיפות הצליח
להימלט בשנת תרצ"ז לארצות הברית .זמן קצר
לאחר שהגיע לאמריקה נתבקש לעמוד בראש
ישיבת "תפארת ירושלים" בניו יורק ,ולאחר
שנתן את הסכמתו העמיד שם אלפי תלמידים
גדולי תורה ומורי הוראה במשך ארבעים ותשע
שנים עד פטירתו .משם גם הריץ את אלפי
תשובותיו בהלכה ,וכן נשא את דרשותיו בפני
מאות תלמידי חכמים ובעלי בתים ,שהיו צובאים
על שערי בית המדרש בכל עת שהיה דורש
ברבים .שמו של רבי משה נודע למרחוק ובמשך
ישע שלנו 4

כאשר היו שמועות שנולדה
בארץ ישראל פרה אדומה,
ורבים ראו בכך רמז לגאולה
הקרובה ,נענה רבי משה
ואמר" :על הפרה להיות
לפחות בת שנתיים בכדי
שיוכלו להזות מאפרה ,ואנו
הרי מצפים למשיח שיבוא
מיד! האם נוכל לחכות
שנתיים בכדי להיטהר? ברור
שנמצא פרה מבוגרת יותר
ולא יהיה עלינו לחכות".
שליט"א ,העיד שלמד שבעה דפים גמרא בעיון
בכל יום והיה מסיים את הש"ס פעם בשנה .כן
למד שני פרקי נ"ך ליום ,למד את הפרשה עם
פירושי הרמב"ן האור החיים ועוד ,וסיים את
המדרש רבה על הפרשה בכל שבוע.
ביחד עם גאונותו העצומה ,היה עניו ושפל
ברך ,בורח מן הכבוד והאיר פנים לכל אדם.
דאגתו לתלמידיו הייתה כשל אב רחמן ,וכך נהג
עם כל קשה יום שצערו בא לפניו .באדר שני
תשכ"ט נתמנה לנשיא אגודת הרבנים בארה"ב,
ובמסגרת זו היה מגדולי הלוחמים נגד התנועות
הקונסרבטיבית והרפורמית.
באירוע שנערך לרגל התמנותו נכחו זקן
האדמורי"ם ,האדמו"ר מבלוז'וב זצ"ל ,הגאון רבי
יוסף דב סולוביצ'יק זצ"ל ,הגאון רבי שניאור
קוטלר זצ"ל ועוד רבים מגדולי הדור.
בעקבות שיחות ה"שלום" עם הערבים ,כתב
במכתב כללי שפרסם בשנת תש"מ" :המצב בארץ
ישראל אינו משביע רצון ,השלום מחריד וסופו מי
ישורנו ,ומי יודע מה ילד יום".
כאשר שמע בשנת תש"מ שאחד הרבנים
החשובים בבריטניה ,אמר שעל פי הלכה יש ח"ו
מקום לדון בעניין מדינה פלסטינאית שבירתה

אחד שביכולתו לעזרם ולסייעם ...דבר גדול
וקדוש הוא ליטול חלק בבנין הארץ ,ובמיוחד
רציתי להדגיש החשיבות הגדולה של מצות ישוב
ארץ ישראל ,ובפרט לישב בעיר מלא תורה ויראת
השי"ת .לפיכך הריני פונה לאחינו בני ישראל ,שכל
אלה החושבים לעלות לארץ ישראל ,שיתחשבו
היטב באפשרות להתיישב בעיר החשובה הזאת.
וגם אלו שבחסדי השי"ת כבר גרים בארץ ישראל,
שחושבים לאיזה סיבה לשנות דירתם ,שיעיינו
היטב בדבר להתיישב במקום קדוש זה.
הכותב וחותם לכבוד מצוה גדולה זו של ישוב
ארץ ישראל .נאום משה פיינשטיין".
הרב פיינשטיין היה מרבה לדבר על כך
שעומדים אנו לפני התגלות המשיח .פעם כאשר
היו שמועות שנולדה בארץ ישראל פרה אדומה,
ורבים ראו בכך רמז לגאולה הקרובה ,נענה רבי
משה ואמר" :על הפרה להיות לפחות בת שנתיים
בכדי שיוכלו להזות מאפרה ,ואנו הרי מצפים
למשיח שיבוא מיד! האם נוכל לחכות שנתיים
בכדי להיטהר? ברור שנמצא פרה מבוגרת יותר
ולא יהיה עלינו לחכות".
הגה"צ ר' שכנא זאהן שליט"א ,מגדולי המוסר
בארה"ב ובירושלים ,מעיד בספרו "פרקי תשובה
וגאולה" ,כי הגר"מ אמר לו שמשיח כבר בודאי
נמצא כאן" )ער איז שוין געוויס דא(" ,אלא
שבינתיים עושה פעולותיו שצריך לעשות בזמן
הגלות ואח"כ יתגלה לכל".
הגר"מ זצ"ל השאיר אחריו ברכה בספריו
הנודעים" :דברות משה" על הש"ס ,ט"ו חלקים,
דרשות "קול רם" וג' כרכים "דרש משה".
אולם גולת הכותרת הם כמובן ח' החלקים של
תשובותיו "אגרות משה" ,שהפכו לנכסי צאן
ברזל בספרות הפסיקה ההלכתית.
הרב משה פיינשטיין נפטר בי"ג אדר ב' תענית
אסתר תשמ"ו בן תשעים שנה לאחר מחלה קשה,
ומנוחתו כבוד בירושלים .מאות אלפי יהודים
בני תורה ועמך בית ישראל ,ובראשם גדולי
האדמורי"ם וראשי הישיבות ,הלכו אחר מיטתו
בארה"ב ובירושלים ,וביכו את האבדה העצומה
לעולם התורה וליהדות.

•

"ידענו מדברי חכמים אמתיים
שהארת פורים גדולה למאד
וקדושה גדולה מאירה בו בעולם".
(עולת ראי"ה ,ח"א ,עמ' תלט)

מבט להתיישבות

דקות אמר" :ראו ,אני מוכן לעזור לכם להתיישב
היכן שתרצו – באזור ירושלים ,בגליל ,ובגולן,
בכל מקום .אבל תדעו לכם שבהר-חברון לא
תהיה התיישבות יהודית .בהר חברון אין מים,
אין חשמל ,אין כבישים ,אין אדמות ,קר שם
מאד בחורף ,חם בקיץ ואין ממה להתפרנס.
תשכחו מזה .חפשו רעיונות אחרים".
אבל הם ,עקשנים ,התעקשו דווקא על הר-
חברון – וניצחו .האתר שנמצא עבורם לבסוף
היה ההיאחזות הצעירה נח"ל כרמל ,שהוקמה
בי"ז בשבט תשמ"א 22 ,בינואר  .1981בשלהי
אותה שנה ,י"א באלול תשמ"א 10 ,בספטמבר
 ,1981עלו לאדמתם  11משפחות למושב
כרמל ,יישוב יהודי ראשון בדרום הר-חברון מזה
 1300שנה .חבל ארץ חדש נפתח להתיישבות
יהודית.
טקס אזרוח ההיאחזות כרמל היה בח'
בחשוון תשמ"ב 5 ,בנובמבר  .1981באותם
ימים פרסמה סעודיה תוכנית מדינית משלה
בת שמונה סעיפים ,שכללה נסיגה ישראלית
מלאה מיש"ע והקמת מדינה פלשתינית ,ללא
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תמורה של שלום .שר הביטחון אריאל שרון
סקר את מסדר הנח"לאים ובדברי ברכתו
אמר" :לאור המתרחש באזורנו יכלה ישראל
לבחור בדרכים אחרות ,אך היא בחרה בשלום
והיא תמשיך בדרך זו .אנו מאמינים בביטחון
וביצירה ותשובתנו ל  8 -הסעיפים של סעודיה
היא –  8יישובים של ישראל".
(מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל
הסיכויים" על  40שנות התיישבות ביו"ש,
בהוצאת ספריית נצרים).

đĐ

ĦĜđĐĕ ĞĢčĘĚč

צילום" :צילמתי" ,ויקיפדיה בעברית

ė

ב

תחילת שנות ה  80 -ישבו במושב
עצמונה  -אז עדיין בחולות חבל
ימית  -חברי גרעין "זיף" ,בוגרי ישיבת
ההסדר בקרית ארבע ,שביקשו להקים יישוב
חקלאי חדש בהר חברון .הם קראו לעצמם
גרעין "זיף" כי האזור בו ביקשו להתיישב היה
מעט דרומה מחברון ,איזור תל זיף .באלול
תש"מ קיבלו  600דונם של אדמות חקלאיות
בבקעת ערד .כדי לעבד את הקרקע ,עקרו
שמונה המשפחות וששת הרווקים לערד,
שם חיו במשך שנה בדירות שכורות .הם היו
קבוצה מגובשת עם פעילות חברתית משלה.
מושבניקים ביום ועירוניים בלילה.
המוסדות לא ממש האמינו באפשרות של
התיישבות בהר-חברון .באחד הימים נפגשו
חברי הגרעין עם מנהל חבל הנגב בסוכנות
היהודית ,גדעון ויתקון .החבורה ניסתה לשכנעו
לזרז את הקמת היישוב באזור שבין חברון
לבאר-שבע ,שעדיין היה ריק באותם ימים
מכל אחיזה יהודית .ויתקון הקשיב בסבלנות,
וכשסיימו לדבר שקע במחשבות .אחרי מספר

ישוב יהודי ראשון בהר-חברון
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מקומו של סיפור

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
אלישע מלאכי
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בים וטובים חושבים כי סיפור
המגילה התרחש לו אי שם הרחק
הרחק מארץ ישראל אך זה לא
נכון .סיפור המגילה התרחש בלב ליבה של
הארץ – בירושלים ,בבית המקדש.
הגמרא מספרת על דו שיח מעניין בין
המן למרדכי :המן בא להלביש בבגדי המלך
את מרדכי אך מרדכי אמר להמן שהוא
צריך קודם להסתפר (שהרי ישב בתענית
ושערו גדל) ואי אפשר ללבוש בגדי מלך
בצורה מנוולת .המן סיפר אותו ,ומהיכן הידע
המקצועי שלו  -כותבת הגמרא "תנא המן
ספר של כפר קרצום  22שנה היה" (מגילה דף
טז').
כפר קרצום הוא קיצור של השם המלא
קריית צום ,זו עיר אשר תושביה היו שרויים
בצום כל השנה והיו אוכלים רק בשעות
הערב ולכן נקראה קריית צום .עקב שנות
הצום המרובות שעברו על המן הוא היה רזה
מאד ,לכן מעט היין ששתה במשתה השפיע
עליו מאד וגרמו לו ליפול על המיטה בניגוד
לאחשורוש ואסתר שנשארו צלולים לגמרי.
כאשר התקדם המן בחייו ועזב את מקצוע
הס ָּפרּות עבר לעיר הגדולה ,לירושלים ,ושם
ַ
התקדם עד שנעשה משנה למלך .כולם
השתחוו לו כי לא ידעו את עברו ,אך מרדכי
שעלה לארץ עם זרובבל" ,הבאים עם זרובבל
ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי
ישע שלנו 6

בלשן" (נחמיה ה') ,והכיר את המן מבבל ,ידע
שאיננו אלא ספר פשוט ולכן לא השתחווה.
המן בכעסו על מרדכי חשש שמרדכי
יספר לחבריו היהודים את הסוד המביש
והחליט להרוג את כל תושבי ירושלים על
מנת שלא יפיצו את הסוד...
"ובמלכות אחשורוש בתחילת מלכותו
כתבו שיטנה על יושבי יהודה וירושלים" (עזרא
ד' ו) .באותה תקופה הרי רוב רובו של עם
ישראל ישב בגלות ,א"כ למה כתבו שיטנה
רק ליושבי יהודה וירושלים ולא על יהודי
הגולה? כי המן חשש שמרדכי יספר לחבריו
הקרובים.
המן הולך אל אחשורוש שהיה עסוק
במשתה היין בכלי המקדש שהיו בירושלים
ולכן אנו קוראים במגילה את המילים "וכלים
מכלים שונים" במנגינת איכה .אחשורוש
מסכים להרוג את היהודים שהיו בירושלים
שהיו באותו הזמן מעטים מאד ולא היו כל
כך חשובים.
וברצינות...
בסיפור המגילה חוזרת שוב ושוב שושן
הבירה .האימפריה הפרסית האדירה שלטה
על רוב העולם הקדום וכל איזור היה מכונה
פחווה ,מעין אוטונומיה .בראש כל פחווה
עמד פחה (המקביל לרה"מ).
אחד השערים של בית המקדש נקרא
שער שושן  -השער המזרחי של בית המקדש

כמו שמפרטת המשנה במסכת מידות.
חמישה שערים היו להר הבית :שני שערי
חולדה מן הדרום ,משמשין כניסה ויציאה;
קיפונוס מן המערב ,משמש כניסה ויציאה;
טדה מן הצפון ,לא היה משמש לכלום; שער
מזרחי ,עליו שושן הבירה צורה  -שבו כוהן
גדול השורף את הפרה ,ופרה ,וכל מסעדיה
יוצאין להר המשחה.
מסבירים המפרשים :בגלל אישורו של
כורש מלך פרס לבניין המקדש בזמן עזרא
ונחמיה ,ראו מקום לחקוק על גבי האחד
מ  5 -שערי הר הבית את דמותה של שושן
הבירה – כאות תודה לשלטון הפרסי.
פורים שמח!

•

אל מזבח יהושע בהר עיבל
בתאריך  3.3.10י"ז אדר יתקיים
סיור להר עיבל.
נסייר בהר עיבל שבשומרון ובו
נשמע את הסיפור הימצאותו של
אתר ארכיאולוגי מרתק.
האם זהו מזבח יהושע?
הטיול מתקיים בתיאום עם גורמי הביטחון

לפרטים והרשמה:

בית ספר שדה עפרה02-9975516 :

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!

ת
א
זהה ה

מקום

פתרון החידה הקודמת :ראש הנקרה .שמות הילדים הזוכים :אליחי ויהלי
שואפי ,נהריה  דביר דוד ,קרני שומרון  מירב בסיס ,כוכב יעקב
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לפרטים -עדי:
לפרטים -עדי:
052-6070199 ,02-6791122
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יהודי
לראש
עזרו
יכולים
אמונה
להפיץ
יהודי
לראש
עזרו
וקבלו שי חינוכי נפלא לחגים-
אתם יכולים
גם אתם
גם

למהפכת
להצטרף
למהפכת
להצטרף
הציונית
התשובה
התשובה הציונית

נפלא לחגים-
וקבלו שי
לילדים על התנ“ך
חינוכישמע
תקליטורי
סדרה של 12
התנ“ך
על
לילדים
שמע
תקליטורי
לקבלשל
סדרה
 12גם חוברות או ספרים בהתאם לתנאי המבצע בעלון(
במקום
)ניתן
)ניתן לקבל במקום גם חוברות או ספרים בהתאם לתנאי המבצע בעלון(

בקבוק חלב אחד שווה אלף ממתקים..

לבחירתך ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:
הבאות:
לתרום
לבחירתך ניתן
כרטיס אשראי-
הדרכיםעם
באחת ביממה
 24שעות
מאובטח
 .1באתר
ביממה עם כרטיס אשראי-
 .1באתר מאובטח  24שעות
/http://roshy.org/donation
/http://roshy.org/donationבו ביום ובתענית אסתר.
 .2בטלפון 02-6791122 :כולל
 3889827אסתר.
ביום ובתענית
 02-6791122כולל
 .2בטלפון:
הדוארבומספר
בהעברה ישירה לבנק
.3
3889827
הו“קלבנק
ישירה
 .3בהעברה
02-6482044
מספרלפקס
הדואראלינו
ושליחתה
בחתימה על
.4
02-6482044
יהודי:לפקס
ראשאלינו
ושליחתה
בחתימה על
.4
ירושלים.
הנוטרים 7
הו“ק למשר
המחאה
 .5בשליחת
 .5בשליחת המחאה למשר ראש יהודי :הנוטרים  7ירושלים.

השנה תורמים משלוח מנות

תינוק.למי שצריך. .
ומאכילים מה שצריך
נותנים
נא הקדימו תרומתכם להערכות החלוקה
משלוח מנות 120 :ש"ח
’אימוץ‘ תינוק לשנה 1440 :ש"ח

3
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בחג הפורים יעניק ארגון ’יד אליעזר‘ ,בפרויקט מיוחד במינו,
מטרנות למשפחות מעוטות יכולת.

במסגרת מבצע זה ,מתבקש הציבור להירתם ולתרום
סכום חודשי  /שנתי להאכלת תינוק במשך שנת חייו הראשונה.

לתרומות *3618

להתנדבות באריזת מזון) 050-4122034 :איציק(
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חדשותיש"ע

שדולת ארץ
ישראל לראש
הממשלה:
התערב אישית
למען בניית מבני
ציבור ופיצוי
נפגעי ההקפאה

בסיור שהתקיים
השבוע
בראשית
בחברון ,בגוש עציון,
ובבית"ר
באפרת
עילית קראו חברי
שדולת ארץ ישראל
לראש
בכנסת
בנימין
הממשלה

נתניהו להתערב אישית על מנת להבטיח
כי משרד הביטחון יעמוד מאחורי החלטת
הקבינט ויאפשר בנייה של מוסדות
חינוך ,בתי כנסת ומבני ציבור וכי יקבעו
קריטריונים לפיצוי נפגעי ההקפאה.
בסיור השדולה – אותו ארגנה מועצת
יש"ע יחד עם הרשויות המקומיות בהם
ביקרו הח"כים ,השתתפו יו"ר השדולה ויו"ר
הקואליציה וסיעת הליכוד -ח"כ זאב אלקין,
יו"ר עמית של השדולה -ח"כ אריה אלדד,
יו"ר סיעת ש"ס -ח"כ אברהם מיכאלי ,יו"ר
סיעת יהדות התורה -ח"כ מנחם מוזס ,סגן שר
החינוך -ח"כ מאיר פורוש ,יו"ר האיחוד הלאומי-
ח"כ יעקב כץ וחברי הכנסת אורי אריאל ,ניסים
זאב ,חיים אמסלם ,ומיכאל בן ארי.
במהלך הסיור גילו חברי השדולה כי בניגוד
להחלטת הקבינט מבני ציבור רבים מוקפאים
על ידי משרד הביטחון וכי עדיין לא הוקם
מנגנון לפיצוי נפגעי ההקפאה.
ראשי סיעות הליכוד ,ש"ס ,יהדות התורה,
האיחוד הלאומי ,והבית היהודי אשר השתתפו
בסיור של השדולה הודיעו כי אם הממשלה
לא תגבש קריטריונים לפיצויים באופן
מיידי ,הם יאלצו לתמוך בחוק לפיצוי נפגעי
ההקפאה שיועלה להצבעה בכנסת ביום ד'
הבא על ידי ח"כ דני דנון ואורי אריאל .באפרת

קיבלו הח"כים סקירה מראש המועצה עודד
רביבי שסיפר על משמעות ההקפאה ,בביתר
עילית נפגשו חברי השדולה עם ראש העיר
הרב מאיר רובינשטיין.
רובינשטיין ציין כי למעלה מ 900-ילדים
נמצאים ללא קורת גג ללימודים בשנה
הקרובה וזאת בשל החלטת שר הביטחון
לעצור לחלוטין את כל הבנייה בעיר כולל
בניית מוסדות חינוך וזאת בניגוד להחלטת
הקבינט .עוד הוסיף כי התקציב שהקצתה
הממשלה לפיצוי נפגעי ההקפאה לא יספיק
אפילו לפיצוי הנפגעים מפרויקט אחד בלבד
בבית"ר עילית.

•

הושקה תחנת הרדיו האזורי של
יהודה ושומרון "גלי ישראל".

בטקס רב משתתפים נחנכה השבוע
תחנת הרדיו האזורי של יהודה ושומרון
שתשדר בתדרים ,FM 106.5 :ו .FM 102.5 -
תחנת הרדיו החדשה של יהודה ושומרון
 "גלי ישראל" ערכה השבוע השקה חגיגיתבאולפנים החדשים בגבעת זאב .במעמד
נכחו :שר התקשורת ,משה כחלון ,יו"ר הרשות
השניה נורית דבוש ,מנכ"ל הרשות מנשה
סמירה ,ראש מועצת גבעת זאב יוסי אברהמי,
יו"ר מועצת יש"ע דני דיין ,ראשי הרשויות
ביהודה ושומרון ,וכן אנשי תקשורת ואנשי
עסקים.
שר התקשורת ,משה כחלון אמר" :זהו
יום חג לפלורליזם בתקשורת ,למגוון הדעות.
זהו יום חג למפת התקשורת ולקהל הדתי-
הלאומי שמאמין שמקומנו בארץ ,בגאווה
וללא סיסמאות ,ושעל סדר היום שלנו אהבת
ישראל .באמצעות התחנה נוציא את דבר
הציבור הזה החוצה .ונוכל להראות כמה
דברים טובים ישנם בארץ הזו .שנשמור על
האינטרסים של המדינה אל מול הלחצים
המופעלים עלינו".

שר החינוך בגוש עציון

שר החינוך גדעון סער ביקר השבוע
בגוש עציון ובאפרת ,בליווי מנהל החינוך

מנכ"ל הרדיו ,יהושע מור יוסף ,הודה
באירוניה לכל מי שניסה לעכב את הקמת
הרדיו" :אני מודה היום לאנשי גוש שלום
על העתירה הראשונה ועל העתירה השנייה
לבג"ץ ,תודה להנהלת רשות השידור על הדיון
המיותר בבית המשפט המחוזי בפתח תקווה
אליו גררתם אותנו עם שחר .תודה לכם ולעוד
רבים שניסו להפריע ולתקוע מקלות בגלגלים.
אנו מודים לכם כי בכל פעם שחשבנו שמותר
לנו להאט את הקצב ולהסדיר את הנשימה
באתם והמרצתם אותנו .הוכחתם לנו שוב
ושוב עד כמה אנו נחוצים ועד כמה מפת
התקשורת הישראלית נכה ,חד צדדית ולוקה
בחסר .תקשורת שרואה בשכונת מונטיפיורי
בתל אביב אתר מורשת ואילו מערת המכפלה
בחברון היא בעיניה פרובוקציה .תקשורת
שמתרכזת בין חדרה לגדרה .תקשורת
שהלקאה עצמית ותחושת כשלון המפעל
הציוני הם סם החיים שלה"
תחנת הרדיו החדשה פועלת מטעם
הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה וניתן לקלוט
את שידוריה בתדרים  106.5ו FM 102.5-מאזור
שבי שומרון (עפולה) שבצפון ,עבור דרך
בנימין (ירושלים) במרכז ועד עומרים (באר
שבע) שבדרום .התחנה מפעילה מחלקת
חדשות עצמאית המשדרת מדי יום מהדורות
בכל שעה עגולה החל מ  7:00בבוקר ועד
חצות .מדי יום ישודרו גם יומני חדשות -יומן
בוקר בשעה  ,7:00יומן צהריים בשעה ,13:00
יומן ערב קצר ב  18:00ויומן מסכם בחצות.

•

הממלכתי דתי ,הרב אברהם ליפשיץ שנכנס
לאחרונה לתפקידו ועם צוות מקצועי
ממשרדו.
סער פגש את ראש מועצת גוש עציון
שאול גולדשטיין ועמד יחד עמו מקרוב על
כלל מסגרות החינוך בגוש עציון מילדי גן אלון
שבות ועד הסטודנטים במכללת "הרצוג"
שבאלון שבות.
שר החינוך המשיך למועצה המקומית
אפרת ,שם השתתף בחנוכת חדר התנ"ך
בבית הספר "עשה חיל" בו לומדים את סיפורי
התנ"ך בצורה חוויתית ,קיים סיור רכוב על
משמעות הקפאת הבנייה וקיים דיון בנושאי
חינוך עם אנשי מועצת אפרת.

•
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