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לומר "עד כאן!"
יש"עמדה

הרב שלום משאש  -חלק ג'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

עשרות אלפים בחברון ובהם חברי
כנסת ,אישי ציבור ,וראשי מועצת
יש"ע ,חגגו בחול המועד פסח
את הכרזת מערת המכפלה כאתר
מורשת לאומית .יו"ר מועצת יש"ע,
דני דיין ,שהיה בין מעניקי תעודות
ההוקרה לח"כים ,אמר כי "החיבור
למערת המכפלה ,המתבטא
בהחלטה להכיר בה כאתר מורשת
לאומית ,הוא לא רק מעשה ערכי
כי אם גם מעשה מדיני .רק החיבור
לשורשיו של העם היהודי נותן את
העוצמה הדרושה כדי לעמוד בפני
לחצים זרים ולעמוד על מימוש
זכותנו על הארץ .בזכות החיבור
הזה נוכל לומר לאלה שמנסים
להכניע אותנו' :עד כאן'".
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על הפרשה שמיני
הרב ארלה הראל  -ראש ישיבת שילה

ש

גבורה פנימית

תי גבורות הן לאדם – האחת ,ידועה
וברורה ,היא גבורתו של האדם החזק
והאמיץ ,המתגבר על פחדיו ,ומעז
להילחם בקמים עליו .הוא איננו חושש מפני
הסכנות האורבות לפתחו ,ותמיד נראה אותו קם
להגן על עצמו מפני אויביו .לעולם לא יברח מן
המערכה ,כי גבור הוא ,ואין זה מתאים לו לקפל
את הזנב בין הרגליים ולברוח...
אך ,היהדות ידעה להכיר בכך ,שלא זוהי
הגבורה האמיתית והמלאה' .איזהו גיבור –
הכובש את יצרו' ,לימדונו חז"ל (בפרקי אבות),
וממילא העבירו את כובד המשקל של מלחמת
הגבור לזירה אחרת – מלחמה עם עצמי .הגבור,
איננו נלחם רק בצרים עליו מבחוץ ,באויבים
חיצוניים ,אלא – הוא נלחם ,כביכול ,גם בעצמו,
ביצרו הרע ,בתאוותיו חסרות הרסן ,המובילות

אותו מטה מטה.
אם תרצו ,זו תמצית המאבק בין התרבות
המערבית לבין השקפת היהדות .התרבות
המערבית ,מחנכת לחשוב שאין לאדם להילחם
בעצמו לעולם ,אלא 'לזרום' עם תאוותיו ,אפילו
השפלות ביותר ,לאן שיוליך אותו נהר החשק.
היהדות ידעה ,מאז ומעולם ,להכיר בכך שבתוך
אישיותנו המורכבת ,משחקים גם כוחות אפלים,
המנוגדים לעצם טבענו ,והם מסיטים אותנו מן
הרצון האמיתי שלנו .היהדות יודעת להכיר
בגבורתו של אב שכול ,השותק לנוכח מות שני
בניו האהובים ביום השמח ביותר – יום חנוכת
המשכן .מוות זה וודאי קילקל נורא את האווירה,
אך אהרון הכהן הגדול ,מבליג – "וידום אהרון"
(ויקרא י' ג') .בכך גבורתו ובכך כוחו .הוא נלחם נגד
עצמו ,נגד הצורך הטבעי לכעוס ולמרוד ,להתריס
» המשך בעמוד 3

יש"עמדה

על שלמותה של ירושלים" :אני שמח
לראות את ההמונים שהגיעו ,אבל חשוב
להביא את חברון גם לאלה שלא הגיעו
לכאן ,חברון צריכה להפוך לנחלת הכלל".
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,שהיה בין
מעניקי תעודות ההוקרה לח"כים ,אמר
כי "החיבור למערת המכפלה ,המתבטא
בהחלטה להכיר בה כאתר מורשת
לאומית ,הוא לא רק מעשה ערכי כי אם
גם מעשה מדיני .רק החיבור לשורשיו
של העם היהודי נותן את העוצמה
הדרושה כדי לעמוד בפני לחצים זרים

לומר "עד כאן!"

ברחבת מערת המכפלה בחברון נערך
בחול המועד טקס הכרזת המערה
כאתר מורשת לאומית .את הטקס יזם
וארגן הישוב היהודי בחברון ,ובמהלכו
חולקו תעודות הוקרה לחברי שדולת
ארץ ישראל בכנסת .מעניקי התעודות
היו ראשי הישוב היהודי בחברון ובקרית
ארבע ,ויו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין.
סגן השר איוב קרא אמר בטקס ,כי
"ההמונים שהגיעו לפה ,כמו גם  40חברי
שדולת ארץ ישראל בכנסת ,הם הערובה
וההוכחה לכך שאיש לא יזיז אותנו ממערת
המכפלה ,גם לא חוסיין אובמה .ראש
הממשלה צריך להגיד "לא" לברק חוסיין
אובמה ,ו"כן" לעם ישראל ,שהגיע ומגיע
לכאן בהמוניו .צריך לתת אישור לחידוש
הבניה וההתיישבות בכל חלקי הארץ".
הוא הוסיף והתייחס לעדה הדרוזית אמר:
"אנחנו צאצאי יתרו ,שמרנו על ארץ ישראל
עבור עם ישראל כשהוא היה בגלות,
ונמשיך לשמור עליה יחד אתו גם היום".
יו"ר השדולה ח"כ הפרופ' אריה אלדד
אמר כי העובדה ששדולת ישראל
מונה  40ח"כים ,שהם שליש מהכנסת,
מייצרת את הלחץ הנגדי ללחץ שמגיע
מבחוץ ומהשמאל" :ההישג של הכרזת
מערת המכפלה הוא ההישג הראשון
של השדולה ,שתמשיך לפעול למען
ארץ ישראל ,כיון שמי שלא הבין לפני 5
שנים שגוש קטיף מגן על תל אביב ,צריך
להבין היום שחברון מגינה על ירושלים".
סגנית השר גילה גמליאל אמרה כי
"ירושלים היא בירת ישראל לנצח נצחים
נשמור עליה ועל חברון מאז ולתמיד".
חברת הכנסת ציפי חוטובלי אמרה,
כי ההשוואה של ירושלים לתל אביב
היא מעליבה" :אנחנו אוהבים את תל
אביב אבל היא בת  101שנה ,ירושלים
בת  3,000וחברון בת  4,000שנה .בחג
בו יצאנו מעבדות לחירות ,צריך לדעת
לשמור על החירות ולא לתת לאף אחד
להכתיב לנו כמה לבנות ואיפה לבנות".
ח"כ עתניאל שנלר ,חבר סיעת קדימה
אמר כי חברון וירושלים חד הן ,ויש לשמור
על שלמותה של חברון כשם שיש לשמור
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ולעמוד על מימוש זכותנו על הארץ.
בזכות החיבור הזה נוכל לומר לאלה
שמנסים להכניע אותנו' :עד כאן'".
למערת המכפלה הגיעו במהלך החג וימי
חול המועד למעלה מ  30,000מבקרים
ומתפללים יהודים – לפי נתוני משטרת
ישראל וצה"ל .במקום התקיים פסטיבל
זמר והופיעו אומנים מסגנונות שונים,
וביניהם :אודי דוידי ,אהרן ויונתן רזאל ,בן
סנוף ,וחיים ישראל.
בין המשתתפים באירועים בחברון
היו גם מאות פעילי מפלגות מטבריה
שהשתתפו בסיור ביהודה ושומרון
שאותה אירגנה מועצת יש"ע כפיילוט
לסיורי קבוצות לפעילים פוליטיים
כחלק מפרוייקט של סיורים וביקורי
אח"מים ,קובעי מדיניות ,ומעצבי דעת
קהל ביש"ע .הסיור החל בכותל המערבי
המשיך לחגיגות בעיר האבות ולביקור
מרגש במערת המכפלה שעבור חלק

מהמשתתפים היה זה הביקור הראשון
במקום.
לאחר שהצטרפו לעשרות האלפי
החוגגים בחברון ,המשיכו האוטובוסים
להר חברון ,לסיור בסוסיא העתיקה
ולבית ספר שדה סוסיא שם נפגשו חברי
הקבוצה עם מנכ"ל מועצת יש"ע נפתלי
בנט .מנכ"ל מועצת יש"ע אמר לפעילים:
"הקבוצה הגדולה והנפלאה של חברי
מפלגות שהגיעה לכאן היום היא חיל
חלוץ .לאחר החגים ,אנו נביא אוטובוסים
רבים נוספים ליהודה ושומרון לראות את
ארצנו היפה .עם ישראל לדורותיו הוכיח
שכאשר הוא חזק מבפנים ומאמין בעצמו
הוא מסוגל להתגבר על כל מכשול .אנו
עומדים בפני תקופה מכריעה והסטורית.
צריך לומר את הדברים כפי שהם :ברק
אובמה עוין את ישראל.
הוא פעל להשפיל את ראש
הממשלה שלנו ,שאינו ראש ממשלת
הליכוד אלא המנהיג של כל מדינת
ישראל .הוא התייחס אליו בצורה
שלא היה מעז להתייחס אל מנהיגים
איסלאמים להם הוא קד קידה ורוכש
כבוד עמוק .אובמה מתעלם מהקשר
ההיסטורי העמוק בין עם ישראל לארץ
ישראל .כאילו רק בגלל השואה מגיעה
לנו מדינה .כאילו אברהם אבינו לא רכש
בכסף מלא את מערת המכפלה לפני
כמעט  4000שנה ,כ  2500 -שנה לפני
שהאיסלאם ,שאובמה כה מוקיר ,הגיע
לעולם .אנו נמצאים בסוסיא ,עיר יהודית
שהתקיימה לאחר חורבן בית שני במשך
מאות שנים .לאורך כל הדורות התקיימו
חיים יהודיים בארץ ישראל והעם היהודי
כולו שמר על הקשר המיוחד .אובמה לא
מסוגל למחוק זאת .כעת ,מפעיל אובמה
לחצים בלתי הוגנים על ראש הממשלה
על מנת שיקפיא את הבנייה בירושלים
וביהודה ושומרון ,על מנת להגיע למדינה
פלסטינית בגבולות  ,'67כאשר ירושלים
מחולקת .על פני חזונו ,דגל פלסטין
יתנוסס מעל הכותל המערבי .אנו מצויים
בנקודה היסטורית מכריעה :אם חלילה
נוותר אפילו במילימטר ,לא ייעצרו
הדרישות .להיפך ,הם רק יתגברו.
אחרי ההתנתקות אמרו לנו שעכשיו
יהיו לנו שנים של שקט .מאז ,מעמדנו
הבינלאומי והביטחון בדרום הידרדרו
באופן חסר תקדים .לאחר שנתניהו
הסכים למדינה פלסטינית התיאבון
גבר ,והדרישות בהתאם .לאחר שהוא
הקפיא את כל ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,אמרה קלינטון" :זהו הישג
חסר תקדים" ,כאשר כוונתה היתה
שהדרישות רק החלו .הגיע הזמן
לומר "עד כאן" .מי שיקפיא את יהודה
ושומרון ,יחלק את ירושלים ,וסופו
שיכניס מיליוני פליטים למדינת ישראל.
אם לא נעמוד חזקים ,לא נתקיים כאן.
המזרח התיכון אינו מעריך חולשה.
הרוב המכריע של עם ישראל אומר
לאובמה "עד כאן".

•

גבורה פנימית

– המשך מעמוד השער

ולזעוק .הוא מתגבר! ועל כך הוא מקבל את שכרו,
וגם לדורות ,האדם האבל נדרש לשתוק ,להתגבר,
ולסכות בשכר זה ,כלשון חז"ל" :אמר רב פפא –
שכר בית האבל שתיקותא ,שנא' 'וידום אהרון',
וקיבל שכר על השתיקה (ברכות ו' ע"ב ,בתרגום לעברית).
האדם זוכה בשכר על פעולת השתיקה ,שמבטאת
את כוחו הגדול של האדם .האדם יכול לדבר ,ובזה
ייחודו ,אך דווקא מכך נובעת גם עוצמת השתיקה,
היכולת לעצור את פיך ,להתגבר על הרגש הטבעי,
ולבטא את אמונתך בטוב האלוקי על ידי שתיקתך
וקבלת הדין.
גם בהתפתחות המדעית והרפואית ניתן לראות
זאת .לפני ימות דור ,טרם התפתחותה המדהימה
של הרפואה ושל המדע בכלל ,מתו הרבה יותר
אנשים מכל מיני מחלות למיניהן ,שהיום הרפואה
מיגרה אותן לחלוטין ,או לפחות יודעת לרפאן
בקלות .זוהי גבורת המדע – להילחם בכוחות

שמחוץ לאדם ,התוקפים אותו ,ואנו הודפים
אותם .אך ,כיום ,רבים הם הסובלים מחוליים
כאלה ואחרים ,אותם אנו מביאים על עצמנו .יותר
מאי פעם ,האדם המודרני מביא על עצמו כליה,
במזון הקלוקל אותו הוא אוכל ,בעישון ,בסמים,
בהריסת המאזן האקולוגי ,בהתחממות העולם
ובשאר מרעין בישין .את כל המתים שהצלנו
במאה העשרים ממוות ע"י מחלות ,הרגנו בשתי
מלחמות העולם (שגבו כמאה מיליון קורבנות!),
ומאז היד עוד נטויה.
אנו גיבורים על חלשים – על כל האויבים
החיצוניים .אך האם אנו יודעים גם להילחם עם
עצמנו ,לקנות שליטה עצמית ,לעשות את מה
שאנחנו באמת רוצים? כמה אנשים אומרים לי
– אני בהחלט רוצה ומבין שעלי לשוב בתשובה
השלימה ,אך אינני מצליח?
בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,בו אנו

מעלים את זכרונם של גבורי המרד ,אשר חרפו
נפשם להילחם בצוררי עמנו ,נזכור גם את אותם
גבורים שקטים ,שבמסירות נפש טרחו על קיום
המצוות בתנאים לא אנושיים ,ששמרו על צלם
אלוקים במצבים הקשים ביותר ,גם אם לא
היה להם האומץ להרים את נס המרד (ומומלץ
לכולם ,לעבור ולקרוא את העדויות המדהימות
המצויות בספר 'אני מאמין' בהוצאת מוסד הרב
קוק ,ובעוד ספרים ,המראים פן זה של גבורת
השואה .לא רק לוחמים גיבורים היו שם ,אלא
גם בני אדם מאמינים ,שנלחמו יומם וליל ביצרם
הרע ויכלו לו!) .גיבורים גדולים הם ,לא פחות
מאחיהם הלוחמים .גבורתם במלחמתם נגד יצרם
הרע ,אשר הפיל חללים רבים בימי הסער והסופה
הנוראים הללו .הם ,אותם גבורי כח עושי דברו,
עמדו בפרץ ,וגבורתם לנו לאות ולמופת.
לתגובותyshilo@yshilo.co.il :
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שלום משאש – חלק ג'
משה מאירסדורף

"כפי
ההלכה
אסור
להחזיר
שום
שטח מן
הארץ"

ל

רב משאש היו יחסי קרבה ואהבה עם
כל גדולי ישראל והוא זכה להערכה
וכבוד מכולם .הגאון הרב אברהם
שפירא זצ"ל כתב עליו" :תורתו של הגאון הגדול
המפורסם ...ידועה בשערים המצוינים בהלכה,
ושמו הולך לפניו כאחד מגדולי הרבנים ,דיין
מובהק ומנהיג דגול .ספריו הנכבדים המלאים
זיו בקיאותו וחריפותו נודעים למשגב באהלי
תורה ...והם מספרי התשובות והפוסקים
החשובים בדור ."...הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל
כתב ..." :חשיבות מיוחדת נועצת לספרים אלו,
באשר מחברם – הגאון הרב שלום משאש עתיר
ניסיון עצום משנים מרובות בבירור הלכות
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מסובכות בהיותו יושב על מידין ודן דין אמת
לאמיתו ,עשרות שנים בארץ ובחו"ל .ספריו
אלה הם תרומה גדולה לגנזי הרוח של היהדות,
ונכס יקר לכל שוחרי התורה בארץ ובעולם."...
הגאון הראשל"צ הרב עובדיה יוסף שליט"א
כתב ..." :נודע בשערים המצוינים בהלכה,
בשקידתו ובהתמדתו בתורתנו הקדושה.
כבר זכה להוציא לאור את חיבוריו הגדולים
"תבואות שמש" ,על ארבעת חלקי ה"שולחן
ערוך" בהם הוא צולל בעמקי ים התלמוד
והפוסקים בחריפות ובקיאות עצומה ובתוכם
בירור להלכה ולמעשה גם לבעיות אקטואליות
בעידן הטכנולוגיא ,אשר הזמן גרמן וסמכות
פסיקתו היא בעלת משקל רב בעולם התורה".
הרב דוד יוסף ,בנו של הרה"ג עובדיה יוסף
שליט"א סיפר ,שבאחד מן הפעמים ששוחח
עם אביו אמר לו שהוא כותב תשובה הלכתית
החולקת על אחד מפסקי הרב משאש .אמר
לו אביו" :אם הינך רוצה להשיב על דברי הרב
משאש ,תחזור על הדברים עשר פעמים".
אף על הגויים היה אהוב ומקובל .בשנות
כהונתו במרוקו ,עמד הרב משאש בקשרים
הדוקים עם המלך חסן השני ,והמשיך לברך
אותו ואת ממלכתו גם כשהתיישב בירושלים.
הערבים במרוקו התייחסו לדמותו המלכותית
בהדרת כבוד ,וגלי הערצה אפפו אותם כשראו
את מלכם מבקש את ברכת הרב היהודי .במשך
הזמן המלך הפך לידידו האישי ,ולפחות פעמיים
בשנה היה הרב משאש מוזמן לבא לברך את
המלך בטקס מלכותי ומפואר ,כשהמלך מאזין
לכל מילה ביראת כבוד ,תוך שהוא עומד כפוף
כל זמן הברכה .המלך העניק לו תליון ותעודה,
המעניק לו מעמד של שופט במערכת המשפט
של מרוקו ,לא רק ליהודים אלא גם לגויים,
והעניק לו סמכויות נרחבות נוספות ,בכל הנוגע
לביסוס מערכת הכשרות ועוד.
הרב משאש דיבר בהזדמנויות רבות על
מעלתה של ארץ ישראל קדושתה וחשיבותה.
וכך כתב יהושע וכלב על בספרו "וחם השמש"
(חלק ב' ,עמוד תק"ז .דרשה לפרשת שלח משנת תשט"ו)" :מדוע
התפלל משה על יהושע והוסיף אות על שמו
לאמר" :י-ה יושיעך מעצת המרגלים" ולא עשה
כן לכלב? עונה הרב וזו לשונו" :אמנם הביאור...
כי מפליא הדבר שלבסוף נתגלה שבחו של כלב,
גדול מיהושע ,שלא הוצרך משה להתפלל
עבורו ,כי כלב היה לאומי ,מאותם אשר אהבת
הלאום והארץ בוערת בקרבם ,אהבתם לארץ
היא טבעית ופשוטה ,הם באים ורואים כאן את
קברות אבותם ,זאת הארץ אשר על כל צעד ושעל

מלאה זכרונות עלומים מעבר עמו ,מחשבות אלו
מעוררות בהם מיד רוח חבה וגבורה ,ונכונים
המה להלחם בחרוף נפש עבור אדמה זו ,חז"ל
מספרים שבבואו לחברון השתטח על קברי
אבות ,וזה גרם לו שלא הושפע מעצת המרגלים,
כח ההתעוררות הלאומית אצלו ,והוא נטל שכרו
מן הארץ .מאהבתו הטבעית לארץ .אבל יהושע
משרת משה ,היה שקוע כל ימיו בתורה ובמצוות,
לא ימוש מתוך האהל ,הוא לא ידע ולא הרגיש
מעולם ,מה זו לאומיות טבעית .משה שידע את
מצב נפשו של יהושע ,חשש מאוד שיכשל .ידע
משה שהוא זקוק לרחמי שמים והוסיף לו יו"ד
על שמו ,שהיא אות משמו של הקדוש ברוך הוא,
רצה משה שהתורה והמצוות אשר עסק בהם כל
ימיו ,יעמדו לו ,ולא ילך בעצת מרגלים .מפרשה
זו של כלב ויהושע יש ללמוד הרבה ,אף לצדיקי
הדור ,יש ללמוד לקח מפרשה זו ,ואל יתרעמו
על כך ,שהרי בגמרא (תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נ"ז
עמוד א') אמרו על זה החורבן" :וכי הוו צדיקי כולי
האי אמאי נענשו? שלא התאבלו על ירושלים"(!)
הרי שגם בקדש הקדשים יכול להיות פגם עמוק,
דבר זה נאמר על כל הדורות כי חוסר ההכרה
בגדולת הארץ וקדושתה(!) ,הוא פגם הנמשך
והולך בדברי ימינו".
וכך כתב בספרו שמ"ש ומגן בחלק ג' ,סימן
כ"ד ,שאלה ד' ,עמוד נ"א" :האם יש מצווה
להחזיר שטחים מפני השלום? תשובה :בודאי
שאין שום ריח מצוה בזה ,ואדרבה כפי ההלכה
אסור להחזיר שום שטח מן הארץ ....ובפרט
שבאין בכח וביד חזקה שזה שלהם וזה זכותם,
מה יעשו אחר-כך בהיותם בתוך  -תוכינו .וכבר
ראינו מה שמסרו להם דבר שהוא רק סמוך
לארץ ולא הכירו בטובה ,וחזרו לסורם .ולכן כפי
ההלכה ,דבר זה לא יזכר ולא יפקד .ונבטח בשם
ה' ונשען בא-להינו ,אבינו שבשמים .והנה היום
אנו עומדים בשנת תשנ"ט .ובעוונות הרבים מסרו
להם מקומות גם במזרח ירושלים .ועדיין הורגים
בנו .ועוד לא רצו לחתום ולחזור ממה שאמרו
להשמיד את ישראל .וזה התנאי הא' (=הראשון)
שהיו ראויים לחתום עליו קודם שנחזיר להם
שום גיורא דארעא .אם כן ,כל שכן להחזיר להם
בתוך בארץ שישבו בתוך טבור הארץ".
הרב שלום משאש נפטר בשבת הגדול,
י' בניסן תשס"ג ( .)2003בן  95היה במותו.
עשרות אלפי אנשים מכל קצות הארץ ומחוצה
לה השתתפו בהלווייתו ,ומקום קבורתו הפך
למקום תפילה .עד יומו האחרון לא נס ליחו
ולא כהתה עינו ,והוא פעל ללא לאות בכתיבת
פסקי-דין ותשובות בהלכה.
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" ...כבר ראינו מה שמסרו להם דבר שהוא רק סמוך לארץ ולא
הכירו בטובה ,וחזרו לסורם .ולכן כפי ההלכה ,דבר זה לא יזכר
ולא יפקד ...ובעוונות הרבים מסרו להם מקומות גם במזרח
ירושלים .ועדיין הורגים בנו .ועוד לא רצו לחתום ולחזור ממה
שאמרו להשמיד את ישראל .וזה התנאי הא' (=הראשון) שהיו
ראויים לחתום עליו קודם שנחזיר להם שום גיורא דארעא .כל
שכן להחזיר להם בתוך בארץ שישבו בתוך טבור הארץ".

"מתחיל בגנות של 'עבדים היינו' .אמנם העבדות ודאי
גרמה כמה דברים רעים ,כמה תכונות נשחתות ,ואצ"ל
רעות וצרות ,בהווה שלה ,לאותם הסובלים אותה אז,
אבל גם תכונת ההכנעה ,וההשתעבדות למי שראוי
להשתעבד ,להיות עבדי ד' באמת ,להיות יכולים לבטל
את הרצון העצמי והנטיה העצמית בשביל קבלת עול
מלכות שמים ,שישראל מצטיינים בה ,ושהביאו בזה
טובה רבה להם ולעולם ,גם זה ההכשר נקנה ע"י קנין
העבדות והרגל השעבוד ,שאחרי שסיגיו יצורפו וכוח
השפלות המוריד את ערך האדם יוסר ,ע"י התרוממות
הנפש של גאון שם ד' ותפארת הוד החיים המלאים כל
טוב ,שיברך ד' בהם את עמו באחרית הימים"...
('עולת ראיה' ח"ב עמ' רס)
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עפרה
אלישע מלאכי

"לאלעזר ולאיתמר בני אהרן"...
ל

ישוב איתמר שבשומרון סיפור ארוך
ומעניין מאחוריו .מטרת התושבים
הייתה להקים ישוב קרוב לשכם
כדוגמת קריית ארבע בקרבת חברון.
לאחר נדנודים והשתדלויות רבות מלוות
במאבקים אישרה הממשלה בראשותו של
יצחק רבין את המקום הסמוך לכפר הערבי
רוג'ב בדרום מזרח שכם .במהירות מוקמו
קרוונים בלי יסודות ,צינורות מים על גבי
הקרקע ,גנרטור וחמש עשרה משפחות ביניהן
ברוכות ילדים .מיד עם העלייה הוטל עליהם
צו של בג"ץ שענינו היה למנוע התיישבות.
מאותו רגע חל עליהם איסור להתפתח בגלל
התהליך המשפטי .אסור היה לבנות ,לשפץ
בתים ,דרכים וכדומה  -הכל נשאר קפוא.
נציג של הגרעין ביקש להיות צד במשפט
נוסף למדינת ישראל  -הנתבעת ולערבים -
התובעים .נציג הישוב הרב מנחם פליקס לא
השתמש בטיעון הרגיל שמקום הישוב נצרך
לצורכי בטחון כי אם שהתיישבות כאן עניינה
 חזרה לנחלת אבותינו ,נחלת יוסף הצדיק.השופטים פסקו כי הצדק עם הערבים ועל
היהודים להתפנות מהמקום.
חלפו שנים והתחלפה ממשלה בישראל
– לממשלה בראשות בגין היה עניין מיוחד
ליישב את המקום שנעזב.

מקור השם "איתמר" ,מן המקרא ,ע"ש
איתמר בן אהרון הכהן ,שעל פי המסורת מצוי
קברו בכפר סמוך  -עוורתא .השם הראשון
של הישוב היה "תל חיים" שניתן על שמו של
חיים לנדאו ,ממפקדי האצ"ל ושר התחבורה
לשעבר .מזכיר גם את חורבת "חיה" אתר
מתקופת בית שני הנמצא בתחום הישוב.
הרעיון להקמת הישוב איתמר נולד במכון
מאיר ,ישיבה גדולה לחוזרים בתשובה בדרכו
של הרב קוק זצ"ל .קבוצת תלמידים פנתה
לרב דב ביגון ,ראש הישיבה ,בבקשה להגשים
ולקיים בפועל את מה שהוא לימד אותם
בקשר לגאולת העם והארץ.
הרב מיהר להפגיש את הגרעין עם ראשי
"אמנה" .בהתחלה ,הגרעין היה מיועד להקים
את כוכב השחר ב' .אמנם ,באחד המפגשים
של הגרעין עם הרב חנן פורת  -מראשי גוש
אמונים ,הודיע" :אם אתם רוצים להישאר
גרעין כוכב השחר ב' תישארו גרעין זמן רב ,אם
אתם רוצים לעלות מיד ליישוב עליכם לעבור
לתל חיים".
תוך חודשיים עלה הישוב לקרקע .בתחילה
הובאו אשקוביות על משאיות ,מתחו צינור
מים ,פתחו מערכת ביוב והקימו מערכת
חשמל עם גנרטור .ההכנות האלו בוצעו לפני
העלייה לקרקע ואובטחו על ידי חברי הגרעין
שהגיעו לשטח בתורנות .החברה שמרו ללא
נשק .בהוראת הרב ביגון שאין הברכה שרויה
אלא בדבר הסמוי מן העין העלייה לקרקע
הייתה בו' אייר שנת תשמ"ד ( )1984יום אחרי
יום העצמאות.
במרוצת השנים הלך הישוב והתפתח
והוקמו מספר "גבעות" בסמיכות לישוב
המחברות בפועל בין גב ההר לבין ישובי
דרך אלון.
בישוב הוקמו בית בד ,חממות ,חוות גבעת
עולם –חווה אורגנית לביצים ומוצרי חלב,
ישיבה תיכונית וישיבה גבוהה בראשות של
הרב תא"ל אבי רונצקי – הרב הצבאי הראשי.
כיום הישוב פורח ומונה כ  200 -משפחות
בישוב ובגבעות השונות ,שוקק חיים ומושך
אליו תושבים מכל הארץ לראות ולחוות את
הנוף המיוחד באזור חשוב ומיוחד זה.
(תודה לרבנית דבורה רקאנטי מראשוני
איתמר על המידע).

•
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סיכום אירועי פסח ביהודה ושומרון
פסח בחבל יתיר-הר חברון –
המוני מטיילים ביער יתיר ,באתר
העתיק בסוסיא ,במעיינות זיף
ובבתי הארחה והצימרים בדרום
הר חברון.

המוני בית ישראל ,לאו דווקא מהמגזר
הדתי ,הגיעו במהלך החג לביקור בחבל יתיר
בדרום הר חברון ולאתרי התיירות השונים
ובראשם האתר העתיק בסוסיא .הציבור
הכללי ובעיקר תושבי הדרום נחשפים לכך
שהר חברון נמצא במרחק של פחות מחצי
שעה נסיעה מבאר שבע והציבור מתחיל
להצביע ברגליים ...ביער יתיר הייתה נוכחות
ערה מתמיד של מטיילים ונופשים אשר באו
ליהנות מנופי פריחה של אביב ומזג אוויר
מעולה .בתי ההארחה במעלה חבר ובסוסיא
והצימרים ביישוב שני ליבנה היו בתפוסה
מלאה ברוב ימי החג והאורחים נהנו ממגוון
אטרקציות שסיפק להם האזור  -רכיבה
על סוסים בחוות הסוסים שביתיר ,טיולים
בהדרכת מרכז סיור ולימוד סוסיא למעיינות
זיף ,טיולים לאור ירח מלא ומסלולים רבים
נוספים ,טיול ברכב ספארי מדברי בנופי חבל
יתיר  ,ביקור ביקב יתיר ועוד מגוון פעילויות
יצירה לכל המשפחה.

פריחת הנקטרינה ביער יתיר .צילום :נדב אברמוב

כעשרת אלפים מטיילים הגיעו
בחול המועד פסח לתל שילה
– התל העתיק בבנימין בו עמד
המשכן  400שנה .אלפים רבים
נוספים תיירו גם במסלולים
ואתרים נוספים באזור בנימין.
מעל  5,000מטיילים הגיעו לנחל
דולבים.

ועדת אתרי מורשת בממשלה החליטה
שלא לכלול את תל שילה שבבנימין בין אתרי
המורשת ,אבל החלטה זו לא מנעה מעשרת
אלפים ישראלים להגיע למקום ביומיים
האחרונים .שילה הייתה עיר הבירה של

ישראל במאה ה 13-לפני הספירה ,במשך
קרוב ל  400שנה .למקום ,בו הוצב גם המשכן
שקדם למקדש בירושלים ,עלו לרגל אלפים
רבים.
המועצה מקיימת מדי שנה בימי חול המועד
הפנינג משפחתי בו משחזרים את העיר
העתיקה יחד עם שוק מקראי וחידוש מלאכות
קדומות .במהלך ימי חול המועד זרמו לאתר
אלפים רבים ,שפקקו את כבישי האזור.
מאז הוחלט בממשלה שלא להכניס
את התל לרשימת אתרי המורשת ,פועלת
המועצה בעניין" .לא ייתכן שמקום שהעם
היהודי התאחד סביבו במשך מאות שנים,
לא יהי כלול ברשימת אתרי המורשת של
מדינת ישראל" ,אומרת צופיה דורות ,מנהלת
תל שילה .לדבריה ,אלפי המטיילים שהגיעו
למקום והיום בחול המועד מוכיחים אחרת.
אלפים רבים נוספים טיילו בימי החג
במסלולים ואתרים נוספים באזור בנימין.
ביומו הראשון של חול המועד נצפו מעל
 5,000מטיילים בנחל דולבים ליד היישוב
דולב .לקראת שעות הצהרים נאלצה
המועצה לפנות לתקשורת ולבקש לא להגיע
למקום עקב עומס רב של מטיילים.

במבנה המתנ"ס המקומי בהשתתפות
רבנים בולטים בחסידות חב"ד ,שהסתיימה
בהופעה סוחפת של הזמר אריאל זילבר.
בנוסף ,קיימו המדרשות לידיעת הארץ
באזור (מכון חלקת השדה ומדרשת שומרון)
עשרות סיורים מודרכים באזור  -ברגל ,ברכב,
באוטובוסים ובג'יפים  -ביקור במזבח יהושע

למעלה מ 15,000-מטיילים מכל
רחבי הארץ גדשו בימי הפסח
את אתרי התיירות והאטרקציות
בשומרון .שמורת הטבע הר
כביר ושמורת הטבע יער ריחן
התמלאו עד אפס מקום

אלפי ההורים והילדים נהנו מסדנאות יצירה
ופינות ליטוף של חיות וזוחלים אקזוטיים,
מסיורי ג'יפים לתצפיות ולמאחזים בשומרון
ומנסיעה ברכבי ספארי על רכס הר כביר
מול הנוף עוצר הנשימה של מעיינות נחל
תרצה ,בקעת הירדן והרי הגליל .בנוסף ,נהנו
המטיילים מהצגות של שחקני רחוב שהציגו
סיפורים מהתנ"ך המתארים את ההיסטוריה
היהודית בשומרון וביקורים בחוות החקלאיות
האורגניות וביקבים הרבים הפרוסים באזור.
בצפון השומרון השתתפו אלפים
ב"פסטיבל ירוק" בפארק התעשיה שח"ק
שבצפון השומרון  -פסטיבל בסימן מיחזור
ואיכות הסביבה לילדים ולהורים.
במערב השומרון טיילו למעלה מאלף
איש באפיק ומעיינות שמורת הטבע נחל
קנה ובעתיקות דיר סמעאן ליד פדואל .אלפי
המבקרים נהנו ממופעים ומסיורים במפעלי
פארק התעשיה שח"ק בנושא מחזור ואיכות
הסביבה ,סדנאות פיסול באלומיניום ,קיר
טיפוס מאוייר בנושא איכות הסביבה ,מופעי
קסמים ולהטוטנות ,אקרובטיקה עם אש
וחרבות בשיתוף הקהל ,ציורים מחומרים
טבעיים ,סדנאות בכלי נגינה ממוחזרים,
הכנת כדורי ג'אגלינג ומתחם מתנפחים לגיל
הרך ועוד.
במבקרים בלטה קבוצה גדולה של
כ 1,300 -חסידי חב"ד מכל רחבי הארץ
וגם מחו"ל שהגיעו באוטובוסים מאורגנים
להצטרף לסיורים בשומרון ואף קיימו
"התוועדות חסידית" המונית מיוחדת

בהר עיבל ,סיורים לעתיקות שומרון העתיקה
(סבסטיה) וכן טיולים רבים לשמורות הטבע,
הנחלים ואתרי התנ"ך וההיסטוריה הרבים
שבאזור.

אלפי מטיילים ביקרו בחול
המועד בהרודיון ,באמת הביאר,
בחיזיון האור-קולי בכפר עציון
בטיולים מודרכים של בית ספר
שדה כפר עציון ובמסע אופניים
– למען ילדי החינוך המיוחד
בישראל.

גוש עציון היווה מוקד משיכה למטיילים רבים
מכל רחבי הארץ במהלך חול המועד פסח.
הבאים נהנו מאתרי התיירות הרבים וממגוון
האטרקציות שהוצעו למבקרים ובהם גם
טיולי אופניים ומשחקי ניווט למשפחות,
ברגל או ברכב ,טיולי ג'יפים ,משחק 'חפש
את המטמון' ומגוון סיורים מודרכים לאתרי
טבע ומורשת בגוש עציון .הגן לאומי
» המשך בעמוד הבא
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חדשותיש"ע

המשנה לראש
הממשלה
בביקור בבנימין

לראש
המשנה
הממשלה והשר לעניינים
אסטרטגיים משה (בוגי)
יעלון ערך בערב חג הפסח
סיור בבנימין כשהוא מלווה
בראש המועצה ,אבי רואה
ובמנכ"ל מועצת יש"ע
נפתלי בנט ,כדי לעמוד
מקרוב ,אחר המצב
בשטח בשכונות חרשה
והיובל  -כחלק מהערכות
לתשובת המדינה לבג"ץ
בעניינם.

השר ביקר בחרשה ,וקיבל סקירה על
המקום ועל המצב המשפטי ,ונועד עם תושבי
המקום .יעלון המשיך ליישוב עטרת שם
ערך תצפית על העיר הפלסטינית החדשה
"רוואבי" .לאחר מכן ביקר המשנה לראש
הממשלה בשכונת היובל בעלי ,נפגש עם
תושבי השכונה ועם יו"ר הועד המקומי ,קובי
אלירז ,ודן עמם באפשרויות להסרת איום
העקירה המרחף מעל שכונות היובל וחרשה.
את ביקורו סיים השר לעניינים אסטרטגיים
בביקור מרגש בתל-שילה.

•

שר התשתיות בתל שילה :כאן
חיה המורשת של העם היהודי

המשך מעמוד הקודם

הרודיון קם לחיים במהלך ימי חול המועד  -עם
שחקני רחוב ותחנות הדרכה ,סדנאות יצירה
לילדים ,ירידה למאגרי המים והתרשמות
משרידי מתחם קבר הורדוס וגילויים חדשים
אחרים שנחשפו באתר.
מבקרים רבים הגיעו לשכשך רגליים
באמת הביאר ,לגלוש באומגה הארוכה
ביותר בארץ ב'חוות ארץ האיילים' ,ולסיור
במרכז החוויות – ונהנו גם מפינות יצירה,
אוהל אירוח ,פינות מנגל ,רכיבה על חמורים,
השכרת אופניים ,חי בר ופינת ליטוף ,קיר
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שר התשתיות הלאומיות ,הד"ר עוזי לנדאו
השתתף בסיור בבנימין שעסק במשק המים
בתחומי המועצה .הוא ביקר במכון לטיהור
שפכים בטלמון ולאחר מכן המשיך לחרשה,
לתל שילה ולמרכז המבקרים ביקב פסגות.
בביקור במתקן הטיהור בטלמון אמר
השר לנדאו" :לא נזרים אף טיפת מים לעיר
הפלסטינית החדשה "רוואבי" עד שלא נראה לאן
הם מזרימים את הביוב" .אם הפלסטינאים רוצים
לקבל ממדינת ישראל מים הם צריכים להתחיל
להיות שותפים לטיהור ומיחזור מי שפכים".
שר התשתיות קיים תצפית על הנחל הזורם
בוואדי חרמייה ,אליו מוזרמים שפכים.
בפני השר הוצגו נתונים לפיהם בכל יישובי
יהודה ושומרון יש מתקני טיהור שפכים כש -
 82%מהם מתקנים מתקדמים ואילו ל300-
כפרים פלסטינים אין אף מתקן טיהור .השר תמה
על הנתונים ושאל איך אפשר להסביר את הנתון,
"אנחנו נותנים להם מים ומקבלים ביוב בחזרה".
בנוסף הוצגו בפני השר הקשיים שמערים
המנהל האזרחי לפני אישור בניית מתקני
טיהור חדשים וניסיונות לשיתוף פעולה
הרשות הפלסטינית להקמת מתקני טיהור
שפכים משותפים שלא נענו.
בביקורו באתר שילה המקראית אמר השר
לנדאו" :במשך שנים הזנחנו את השורשים
שלנו,אחרי כל כך הרבה שנים של הזנחה צריך
ללמד מחדש את ערש המורשת היהודית.
שילה המקראית לא נכנסה לרשימת
אתרי מורשת למרות היותה אחת מהערים
המרכזיות במורשת היהודית ,עיר הבירה
הראשונה במדינת ישראל הקדומה שהייתה
מוקד עליה לרגל במשך קרוב ל 400-שנים.
לא משנה מה ייכנס לרשימת אתרי מורשת
ברור ששילה היא המורשת" כך סיכם השר
את ביקורו במקום .בנוסף ביקר השר בשכונת
חרשה שם נפגש עם תושבים ושמע מהם על
ההתפתחויות השונות בבג"ץ חרשה היובל.
השר חיזק אותם והבטיח לפעול בנושא.

•

למעלה מאלף איש שבו לקבר
יוסף

רבנים ומקובלים ,וכן הרב אליקים לבנון ראש
ישיבת ההסדר ורב הישוב אלון מורה וגרשון
מסיקה ראש המועצה האזורית שומרון.
ההתרגשות הרבה הקיפה גם את האזרחים
וגם את החיילים במקום .חיילים רבים התפללו
וקראו בספר התהילים יחד עם האזרחים ,חיילים
רבים התפללו עם דמעות התרגשות בעינים.
האורחים הרבים הזדעזעו ממראה המצבה
המחוללת וסימני הפיח בחלקים רבים במבנה,
וכן מכיפת הקבר הנתוצה.
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון
מסיקה הודה לחטיבת שומרון בפיקודו של
אל"מ איציק בר על האבטחה והליווי ואמר:
"אין זמן מתאים יותר מחג החירות לבוא
ולהתחזק אצל יוסף הצדיק .עם ישראל
משתוקק לחזור לקבר יוסף בצורה מלאה
ולחדש את האחיזה במקום ,דבר שאפילו לפי
הסכמי אוסלו האומללים אמור להיות .מראה
הקבר המבוזה ממחיש לנו כמה צריכים אנו
ללמוד מימי החירות של יציאת מצרים ,אני
מקוה שהמדינה תשאב מיוסף את המנהיגות
והעוצמה לעמוד בתוקף ובגאוה על ריבונותנו
בארץ ועל חירותנו בה".

•

המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונה בחדשות :מירי צחי,
מועצה אזורית שומרון
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

למכירה /השכרה

למעלה מאלף איש מרחבי הארץ
השתתפו בכניסה מיוחדת ומרגשת לקבר
יוסף לרגל חג הפסח שהתקיימה בלילה
שבין רביעי לחמישי – א'-ב' חוהמ"ס .בין
המבקרים :קבוצת אזרחים ששרתו בעבר
בקבר יוסף כחיילים וכקצינים  -קודם
שננטש  -ובקשו להגיע לבקר בו.
הכניסה לקבר יוסף התקיימה באישור
וליווי צה"ל ואורגנה ע"י אגודת"שכם אחד"
והמועצה האזורית שומרון .באירוע השתתפו

לפרטים:
יגאל 052-7966600

טיפוס ,פארק חבלים ,טרמפולינת באנג'י,
קליעה למטרה ,רכבת ילדים על מסילה,
קרוסלת סוסים לילדים ,מתקני משחק
לילדים ,ועוד.
בין ההצעות לפעילות היה ניתן למצוא
מסע אופניים שכלל שני מסלולים ובהם:
מסלול של רכיבה מקצועית לאורך  32ק"מ
ומסלול של רכיבה עממית יחד עם בי"ס שדה
כפר עציון של  12ק"מ .כל הרווחים מפעילות
זו הועברו לפרויקט" :משתלבים בגוש עציון"
– סיוע ושילוב ילדי חינוך מיוחד מכל הארץ

במסגרות חינוך ייחודיות בגוש עציון.
גם הצד הקולינרי לא נשכח – מחלבת
'שדה בר' היתה פתוחה במהלך חול
המועד והציעה למבקרים טעימות ורכישת
מוצרים מחלב עיזים כשרים לפסח בכשרות
מהודרת ,יקבי גוש עציון ערכו סיורים
וטעימות יין מדי חצי שעה  -שרובם התמלאו
במהרה במטיילים ובטועמים.
כל הפעילויות נערכו בשיתוף ובחסות
המועצה האזורית גוש עציון ,יחד עם
המתנ"ס והחברה לפיתוח גוש עציון.

בעלי

בית בשכונת נוף הרים
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