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זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 19:13
תל אביב 19:29
19:21
חיפה
19:18
חברון
19:19
שכם
19:26
ב"ש

20:30
20:33
20:35
20:30
20:31
20:30

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 202תמוז תש"ע |  43שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

הרב מרדכי אליהו  -חלק ב'

חיבת הארץ
אמות המים לירושלים

סיפורו של מקום

2
4
6

יש " עמדה

"בעוד שמפלגת השלטון האיסלאמית
בטורקיה מתחזקת ,נשיא ארצות
הברית אובאמה ,מי שיש המכנים
'מנהיג העולם החופשי' אינו עושה
דבר על מנת למנוע את ההקצנה
במדינה זו .רק אובמה יכול היה לעצור
את ההשתלחות האלימה של ארדואן
בישראל בשבועות האחרונים .אך
הוא שומר על נייטרליות ,לא כופה
דבר על העולם הערבי .רק מממשלת
ישראל יש לו דרישות .אובמה מוביל
את המזרח התיכון לכאוס .במקום
לחזק את מדינות המערב ואת ישראל,
הוא מתרפס בפני האיסלאם הקיצוני
שקורא את חולשתו ומנצל אותה".
מאמרה של איילת שקד ,מראשי
תנועת 'ישראל שלי'.

על הפרשה בלק
הרב ברוך אפרתי – רב קהילת 'זית רענן' באפרת

נופל וגלוי עיניים

ב

בוא בלעם לקלל את ישראל בערבות
מואב ,הוא מתאר את אישיותו
במעמד הנבואה " -נְ אֻ ם ׁש ֵֹמ ַע
ִא ְמ ֵרי ֵא-ל ֲא ֶׁשר ַמ ֲחזֵ ה ַׁש ַּדי יֶ ֱחזֶ ה נ ֵֹפל ּוגְ לּוי
ֵעינָ יִ ם" (במדבר כ"ד ד') .קבלה בידינו מהרמב"ן
שהתורה אינה ספר פרוזה ,ועל כן כל ביטוי
המובא בה מכוון מאת ד' .עלינו לעיין אם כן
מהי המשמעות של התיאור התמוה – 'נופל
וגלוי עיניים' ,ומה נוכל לקחת ממנו לחיינו.
כל אדם לומד בתחילת גידולו ,עוד בגן
הילדים ,שעל מנת להיות יציב בעמידה
ובהליכה עלינו לפקוח עין' .לפני עיוור לא תתן
מכשול' -הוי אומר ,העיוור אינו בר הכי לעמוד
וללכת בצורה יציבה .יש לו סכנת נפילה.
על כן היה מצופה ,שדווקא אדם שהוא
'גלוי עיניים' ,יעמוד בצורה היציבה ביותר,
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חופשה בראש אחר
Æ

מלון בוטיק מפואר  Æבלב אתרי הטבע והתיירות בגוש עציון
 15דק‘ מירושלים  Æאפשרות ללינה והסעה לימי העיון של מכללת הרצוג

מחירים מיוחדים למשפחות

|

וודאי לא יוגדר כ'נופל'.
נראה שהתורה רוצה לחדש לנו שיש
נפילה ,שמגיעים אליה דווקא מתוך פקיחת
עיניים ,ולא מתוך עיוורון .ישנה בחינה
מיוחדת הנקראת 'נופל וגלוי עיניים' ,נפילה
הבאה דווקא מתוך פקחות.
בלעם היה פיקח ,הוא ידע לנתח יפה
את המציאות הגלויה לפניו .בלעם רואה
מיהם כלל ישראל העולים ממצרים לרשת
את ארץ כנען .הוא מבין בראייתו הבהירה
שהעולם התרבותי כולו עומד בפני שינוי
מרחיק לכת בגלל העם הזה .הוא רואה מי
אנו ,מה חיינו ,מהי מגמת התורה שעימנו.
בלעם יודע לקרוא מפה רוחנית-תרבותית,
והוא פשוט מפחד מהעתיד ,הוא מפחד
שההווה יהרס.
» המשך בעמוד 3
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יו"ר הכנסת ראובן ריבלין בהרודיון במהלך ביקור בגוש עציון לרגל  40שנה לעליית אלון שבות על הקרקע

בין ארדואן לטהרן
יש"עמדה

ההרשמה ליולי-אוגוסט בעיצומה

להזמנות | 02-5488440 :פקסwww.efratrc.com | 02-9932566 :

יש"עמדה

מנהלת לשכת נתניהו וכיום אשת הייטק
ומראשי תנועת 'ישראל שלי' ,אשר פורסם
במדור 'דעות' של אתר  NRGמעריב:
"אם ב 1975-הייתי מתארת בפניכם את
משטר האייתולות ואומרת לכם שכך תיראה
איראן בעוד חמש שנים  -לא הייתם מאמינים.
אם לפני חמש שנים הייתי מתארת בפניכם את
יחסינו היום עם טורקיה  -לא הייתם מאמינים.
כשבשמאל דיברו על מסירת הגולן לסוריה ,היו
שאמרו שהפתרון לבעיית המים היא רכישת
מים מטורקיה .הייתם מעלים על דעתכם היום
לסמוך על טורקיה כספקית מים? טורקיה
הייתה ידידת נפש ,בת הברית המרכזית של
ישראל במזרח התיכון ,בין שתי המדינות

בין ארדואן לטהרן

מדינת ישראל עומדת היום בחזית המלחמה
בגי'האד האיסלאמי העולמי .בכל המקומות
מהם נסוגה ישראל בשנים האחרונות את
מקומם של חיילי צה"ל תפסו לוחמים מארגוני
הטרור המרכיבים את ציר הרשע – איראן
– חיזבאללה – חמאס .מפעל ההתיישבות
ביהודה ושומרון הוא זה שעומד כיום בין מדינת
ישראל לבין חזית שלישית על לב הארץ .עלינו
להבין שהמלחמה בטרור העולמי כמו גם
בהתעצמות הגרעינית של איראן אינה צריכה
להיות מלחמתה של ישראל לבד ,אך בשל
חולשת הממשל בוושינגטון והעומד בראשו,
ארגוני הטרור הנתמכים על ידי איראן ובנות
בריתה – הולכות ומתעצמות ,וכך גם בעקיפין
דוחף מדינות שבעבר עמדו ביחסי קרבה
עם ישראל ,ובראשן טורקיה ,לזרועותיו של
אחמדינג'אד .בחרנו השבוע במדור 'ישעמדה'
להביא את מאמרה של איילת שקד ,לשעבר

מ

מבט להתיישבות

רכז רפואי חדש
נחנך השבוע בעיר
שבגוש
אפרת
עציון .המרכז החדש מספק ל
  25,000אלף תושבי אפרת,קרית ארבע וגוש עציון שירותי
רנטגן ,אולטרסאונד ,מעבדה
לבדיקות דם דחופות ושירותי
קופת חולים נוספים .בנוסף,
מהווה המרכז תחנת מד"א
אזורית ,ממוקמים בו מפקדת
הביטחון האזורית ,משרדי
המשטרה ,מקלט ממוגן וכו'.
מייסד המרכז הוא הד"ר
יצחק גליק שהוא עוף מיוחד
במינו :תשעה ימים בחודש,
כל חודש ,הוא אחראי על חדר הטראומה בבית
החולים בקליבלנד שבארה"ב .בתשעת הימים
הללו הוא עובד משמרות כפולות ,ובכך פרנסתו.
בשאר שלושת השבועות הוא מתנדב במגן דוד
אדום בישראל ,ואחראי בהתנדבות על המרכז
הרפואי בעיר אפרת שבגוש עציון.
גליק גם דאג לגייס את הכסף למרכז החרום,
שעובד מדי ערב בשבתות ובחגים ,כשמאה-
וחמישים רופאים ,אחיות ,נהגי אמבולנס ,ומגישי
עזרה-ראשונה נכונים לקריאה בכל רגע.
ראש מועצת אפרת עודד רביבי ציין "כי
ישע שלנו 2

התקיים שיתוף פעולה כלכלי ,צבאי ,ותיירותי.
אם כן ,מה קרה? במילה אחת  -אובמה.
בעוד שמפלגת השלטון האיסלאמית בטורקיה
מתחזקת ,מנהיג העולם החופשי אינו עושה
דבר על מנת למנוע את ההקצנה במדינה זו.
טורקיה הרי נבנתה על הפרדת דת ומדינה,
וצבאה ומערכת המשפט שלה מחויבים
למורשתו של אתא טורק .רק אובמה יכול היה
לעצור את ההשתלחות האלימה של ארדואן
בישראל בשבועות האחרונים .אך הוא שומר
על נייטרליות ,לא כופה דבר על העולם
הערבי .רק מממשלת ישראל יש לו דרישות.
אובמה מתקשה לקרוא נכונה את המציאות.
טורקיה של  2010דומה לאיראן של  .1979איראן,
תחת שלטון השאה מוחמד רזה משושלת
פהלווי ,הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו
במדינת ישראל בימיה הראשונים בזירה
הבינלאומית .בין איראן ובין ישראל התפתחו

קשרים מסחריים וצבאיים שכללו פרויקטים
משותפים גדולים ,ובהם פרויקט צבאי משותף
לפיתוח טילים (פרויקט "פרח") .דרך צינור
הנפט הישראלי אילת-אשקלון תכננה איראן
להעביר נפט גולמי ,שהגיע לאילת בדרך הים
לעבר חופי הים התיכון ,ומשם למדינות המערב.
חומייני עלה לשלטון בחסות הנשיא ג'ימי קרטר,
שקשר את ידיו של השאה אל מול צמיחת כוחו של
האייתולה חומייני .קרטר הפעיל לחץ כבר מאד
על השאה בנושא זכויות האדם וכתוצאה מכך
טירפד את בלימת תעמולתו וחתרנותו של חומייני.
קרטר אף מנע מהשאה להפעיל כח על מנת
לדכא את המהפכה .חומייני נאם בבי.בי.סי באין
מפריע ,שטח את משנתו והתסיס את ההמונים.
הגנרלים האיראניים של השאה חיכו ב1979-
לאור ירוק מארה"ב לדכא את המהפכה
ולשבור את חומייני ,אך במקום זאת הם קיבלו
מסר מקרטר שאין להם גיבוי .קרטר הפקיר
את השאה ואת איראן על מזבח "זכויות
האדם" וקיבל את שלטון האייתולות האכזר.
אובמה החלש ,כמו קרטר ,מתקשה לקרוא
נכונה את המציאות ,ובמקום להעמיד את
ארדואן במקום ולהפעיל עליו את כל הלחצים
והמנופים שברשותו ,על מנת למנוע ממנו
מהפכה איסלאמית בטורקיה ,הוא אינו עושה
דבר .טורקיה החילונית נעלמת ואובמה ,כמנהיג
העולם החופשי ,משתף איתו פעולה ברפיסותו
במקום לעצור את תהליך האסלמיזציה.
אובמה מוביל את המזרח התיכון לכאוס.
במקום לחזק את מדינות המערב ואת
ישראל ,הוא מתרפס בפני האיסלאם
הקיצוני שקורא את חולשתו ומנצל אותה.
הידרדרות היחסים בין ישראל לטורקיה הוא
מהלך הרסני וחמור מאין כמוהו .צריך לעשות
הכל כדי לעצור את הברית איראן-סוריה-
איסטנבול .אובמה ,מנהיג העולם החופשי לא
עושה דבר".

•

מרכז רפואי חדש באפרת

נדיבותם של תושבי אפרת
הייתה מרשימה ביותר,
שליש מהכספים ששימשו
לבניית המרכז ,נתרמו מטעם
תושבי אפרת ,ידידיהם ובני
משפחותיהם בחו"ל .חשוב
לזכור שכשמתכננים פרויקט
בסדר גודל כזה ,החשיבה
צריכה להיות לטווח הרחוק
כשאוכלוסיית האזור תגדל.
כבר עכשיו המבנה החדש
מלא".
גליק טוען כי הידע הרפואי
שלו ושל חבריו איננו שלהם,
אלא הוא רכוש הציבור ,ולכן
הכלל צריך ליהנות ממנו בכל
שעה ושעה .להקמת המרכז ייעץ הד"ר דוד
אפלבאום ,מנהל מערך המיון במרכז הרפואי
שערי צדק ,שנרצח לפני כשבע שנים בפיגוע
טרור יחד עם בתו נאוה ,ערב חתונתה ,הי"ד.
את הפרויקט השאפתני יזם רב העיר שלמה
ריסקין כבר בשנותיו הראשונות של המקום ,אבל
רק בשנת  ,2000בעקבות גידול ניכר בתושבי
אפרת ומרכז הגוש ועל רקע ארועי הטרור החל
מאוקטובר  2000שלוו בסגירת כבישים ,עלתה
היוזמה שוב על ידי ראש המועצה המקומית
דאז איתן גולן ז"ל" .בגלל חסימת הכבישים

ומצב החרום ,לא יכולנו להשלים עם המחשבה
שלכל-כך הרבה אנשים לא יהיה מענה רפואי
בשעת מצוקה ,ובפרט שגרים באזור כל-כך
הרבה צוותי רפואה .החלטנו להקים מערך
מתנדבים שיהיו נכונים לענות ולטפל בכל פניה,
בכל שעה 24 ,שעות ביממה 365 ,יום בשנה",
מסביר גליק.
יצחק גליק ( )50עלה לארץ מארה"ב בשנת
 .1974הוא שירת בצה"ל במסגרת ישיבת
ההסדר "כרם ביבנה" ואף לחם בקרב סולטן
יעקב במלחמת שלום הגליל .את לימודי
הרפואה סיים גליק בבית הספר לרפואה של
האוניברסיטה העברית בירושלים ,התמחה
בביה"ח "הדסה" ,והמשיך להתמחות ברפואת
חירום בקליבלנד .שלא נזדקק...

•

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן ,ד"ר גליק ,ראש מועצת אפרת
עודד רביבי ויו"ר הקואליציה ח"כ זאב אלקין בחנוכת המרכז
הרפואי באפרת

נופל וגלוי עיניים – המשך מעמוד השער

מתוך ראייתו זו ,בלעם בא לקלל את
ישראל .הפחד הגויי הקמאי מפני נשמת
העולם הבאה לצאת אל הפועל ,הפחד
הקמאי מפני בנינה של מדינה אשר שם ד'
נקרא עליה ,מבעבע בליבו של בלעם הרשע.
האנטישמיות הראשונה מבקשת פורקן.
אך כאן באה הנפילה הגדולה של גלויי
העיניים למיניהם ,יהודים וגויים ,דתיים
וחילונים .קריאת המפה הרוחנית-תרבותית
שלהם לוקה בחסך אחד גדול  -הם אינם
מסוגלים לעיתים גם 'לעצום עיניים' ,להקשיב
פנימה לעתיד .נגזר עליהם להביט רק אל
החוץ ומתוך החוץ.
מי שאינו יכול גם לעצום את עיניו ומדי
פעם להביט פנימה ,אזי גם ראייתו הגלויה
פגומה היא ותביא לנפילה .העמידה היציבה

היא דווקא בשיווי המשקל בין עצימת
העיניים לפקיחתם ,בין הבטה פנימה על
העתיד להבטה החוצה על ההווה.
תכונת עצימת העיניים היא אחת
מתכונותיהם של ישראל .אנו יודעים לעצום
עיניים בקריאת שמע ולהביט פנימה אל
נשמתנו .אנו יודעים להנהיג את המציאות
הנגלית ,ולא להיכנע לה או לפחד ממנה .איננו
רדיקלים כבלעם ,אשר קידש רק את העולם
הנגלה .לנו יש עולם של עתיד ,ראיה רחוקה
ופנימית .ודאי ,גם ישראל הם גלויי עיניים ,גם
אנו קשובים למציאות ולא פנאטים בעלמא.
אך ככלי ולא כערך.
לסיום ,ישאל נא כל אחד את עצמו ,האם אנו
עצמנו איננו גלויי עיניים קיצוניים לעיתים?
האם אנו כהורים ומחנכים איננו מביטים על

צבע העור והמוצא העדתי כמגדיר הזהות
המרכזי לעיתים קרובות? האם אנו איננו
מפחדים כבלעם מהמציאות השונה הבאה
לקראתנו לטובה? האם אנו נוהגים באמת
להביט פנימה אל האחר ואל עצמנו ,באומץ,
ללא סטריאוטיפים ,וללא ניסיון להשמיד את
השונה ולהדיר אותו?

•
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב מרדכי אליהו חלק ב'
משה מאירסדורף

ל

אחר פרישתו מהרבנות הראשית,
המשיך הרב מרדכי אליהו להיות
פעיל יחד עם הרב אברהם שפירא
זצ"ל ולפסוק בהלכות ציבור לבעלי תפקידים
רמים בציונות הדתית אשר היו מתייעצים
איתו באופן תדיר .לרב אליהו היה מספר רב
של חסידים ששיחרו לפתחו.
השפעתו הרבה של הרב אליהו התגברה
בזכות הקמתם של עשרות רבות של גרעינים
תורניים בכל רחבי ישראל – מערי פיתוח
ועד לערי המרכז .הרב שימש כנשיא "קרן
מורשת" ,רשת הגרעינים התורניים הגדולה
ביותר בזמנה ,שנסגרה ב  .2005 -ב"גרעינים"
של קרן מורשת הוקמו בתי מדרש ("כוללים"
או ישיבות גבוהות וישיבות הסדר) ,ועסקו
גם בפעילות ציבורית .הגרעינים התורניים,
תחת הסיסמה "להתנחל בתוך הלבבות",

מדוע היה צריך הקב"ה לשמרו ,אם משום
שמלאכי ארץ ישראל הלכו ,ונשאר בלי מלאכים
עד שירדו מלאכי חו"ל ,מדוע מלאכי ארץ
ישראל לא המתינו עד שמלאכי חו"ל ירדו?
הטעם הפשוט הוא :אם אדם רק חושב לרדת
לחו"ל ,מיד מלאכי ארץ ישראל מתרחקים
ממנו ,כי מלאכים אינם יודעים לקרוא מחשבות
בני אדם ,ואינם יודעים שיעקב הלך בשליחות
אביו ואמו ,ואינם יודעים שהוא הולך להקים
י"ב שבטים ,ועל כן הם "ברחו ממנו" כי הם לא
רצו לצאת לחו"ל ,ומלאכי חו"ל עוד לא הגיעו
ועל כן ירד הקב"ה כביכול לשומרו."...
וכך כתב על איסור יציאה מהארץ" :חז"ל
גזרו שלא לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ,
והחמירו בדבר מאוד ,עד כדי כך שאפילו אם
אדם שהוא תושב חוץ לארץ ובא לארץ ישראל,
צריך לברר מראש כיצד ינהג כך שלא יחול עליו

"רב מנהיג ופוסק"
הפכו לתנועה בעלת השפעה רבה בציונות
הדתית .הרב אליהו היה נשיא של הכולל
"דרכי הוראה" בירושלים ,שבראשות בנו הרב
יוסף אליהו .כולל זה מכשיר אברכים לרבנות
ודיינות ולהנהגת קהילות בארץ ובעולם.
ברחבי העולם ישנם למעלה מ  60 -שליחים
של הרב במדינות שונות ועוד שליחים נוספים
בארץ .בן נוסף שהלך בדרכו ברבנות הוא הרב
שמואל אליהו ,רבה הראשי של צפת .לרב עוד
בן ,עו"ד שלומי אליהו שהיה מנכ"ל משרד
השיכון והיה מהכוחות העיקריים שהביאו
להוצאת ספריו של הרב בשנים האחרונות.
כמו כן לרב אליהו עוד בת אחת.
לא ברור מהי נקודת הזמן המדויקת בה
החל להיחשב כפוסק של הציונות הדתית
אך חיבתו לארץ הקודש ופסיקותיו הברורות
בנוגע לשמירה על כל חלקי ארץ ישראל
השלימה בוודאי קירבה אליו רבים.
וכך כתב על הפסוק" :וַ ּיִ ְפּגַ ע ַּב ָּמקֹום וַ ּיָ ֶלן
ָׁשם ִּכי ָבא ַהּשֶׁ ֶמׁש וַ ּיִ ַּקח ֵמ ַא ְבנֵ י ַה ָּמקֹום וַ ּיָ ֶׂשם
ְמ ַר ֲאׁש ָֹתיו וַ ּיִ ְׁש ַּכב ַּב ָּמקֹום ַההּוא .וַ ּיַ ֲחֹלם וְ ִהּנֵ ה
סֻ ָּלם מֻ ָּצב ַא ְר ָצה וְ רֹאׁשֹו ַמּגִ ַיע ַהּשָׁ ָמיְ ָמה וְ ִהּנֵ ה
ֹלקים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים ּבֹו .וְ ִהּנֵ ה ה' נִ ָּצב
ַמ ְל ֲא ֵכי ֱא ִ
ָע ָליו" (בראשית כח ,יא  -יג) ,אומר רש"י ,וז"ל:
"עולים ויורדים  -עולים תחלה ואחר כך
יורדים ,מלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים
חוצה לארץ ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה
לארץ ללוותו".
וכאשר יוצא יעקב אבינו מבאר שבע ומגיע
להר המוריה ,כתוב (בראשית כח ,יג) "והנה ה' נצב
עליו" ,ומבאר רש"י" :נצב עליו  -לשמרו".
מסביר הגר"מ אליהו" :ולכאורה יש לשאול,
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האיסור לשוב לארצו אחרי שכבר נמצא בארץ
ישראל .גם תושבי ארץ ישראל לא יכולים
להקל ראש ולצאת לחוץ לארץ בכל מצב ,אלא

בתנאים מיוחדים .חז"ל אמרו שמי שרוצה
לישא אשה ,יכול לצאת לחוץ לארץ ,אבל יש
לדעת שאין הכוונה שמותר לו לצאת ולהשתקע
בחוץ לארץ משום כך ,אלא שמותר לו לצאת
לחוץ לארץ להכיר את אותה המיועדת ,אבל
את מקום מגוריו יקבע בארץ ישראל דוקא .ואם
אותה בחורה  -אפילו אם היא טובה  -מציבה
בפניו תנאי שאינה מוכנה להתחתן אתו אלא
אם יגורו בחוץ לארץ ,לא יצא להכיר אותה
כלל .כמו כן ,מותר לנסוע לפרנסה ,אבל בתנאי
שלא לעקור מארץ ישראל ולהשתקע במקום
פרנסתו ,וכן על זה הדרך".
ועוד הוסיף וכתב על השתטחות על קברי
צדיקים בחו"ל:
"יש חסידים הנוהגים לצאת לחוץ לארץ
להשתטח על קברי רבותם ,כגון חסידי חב"ד
שנוסעים לציון האדמו"ר נר שביעי של חב"ד
זצ"ל ,או חסידי ברסלב שנוסעים לאומן בראש
השנה .והנה ,מעיקר הדין מותר הדבר ,אלא
שאני רגיל לומר להם מדוע אין הם משטחים
על קבר רבו של רבי נחמן ...על פי רוב אין
הם יודעים למי הכוונה ,ואינם יודעים מי
הוא רבו של רבם ,ואני מסביר להם שהכוונה
לרבי שמעון בר יוחאי ששוכן במירון שבארץ
ישראל ,וכי להשתטח על קברו הוא עדיף
מכמה בחינות ,ומהטובות שבהם היא שכן אין
הם צריכים לצאת לחוץ לארץ משום כך .ומכל
מקום ,כיון שכוונתם לשם שמים ,אין לנו הכרח
למנוע זאת מהם ,והעיקר הוא שלא תהיה
להם שום מחשבה להשתקע שם ,אלא נסיעה
להשתטחות גרידא ,וחזרה לארץ".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

"בין המצרים נגאל עם ,על ידי
מורים חמושים בגבורה רוחנית,
שאינם צריכים למקל חובלים"
(מהראי"ה קוק ,מגד ירחים ,תמוז)
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סיפורו של מקום
פעילות קיץ בבית ספר
שדה למבוגרים:
מסע חוצה שומרון –
מעפרה לאלון מורה
בהדרכת דביר רביב

אמות המים לירושלים
מ

שחר ימיה של ירושלים היה קיומה
מותנה ביכולתה לספק מים לתושביה.
כבר בתקופה הכנענית התיכונה
(המאה הי"ז לפני הספירה) ,עת נהייתה לראשונה
לעיר ,התמודדו שליטיה עם הבעיה .מפעל המים
המשוכלל שפיתחו סביב מעיין הגיחון המשיך
לשמש הן בימי הבית הראשון הן בימי הבית השני.
בתקופה זו נמשך השימוש במי המעיינות
הקרובים לעיר ובמים שנאגרו בבריכות
שבתחומיה ,אך לא היה די באלה.
ירושלים – עיר הבירה והמקדש  -גדלה והלכה
לכדי מטרופולין והמון עולי רגל ומבקרים פקדו
אותה כל ימות השנה וביתר שאת בשלושת
הרגלים .היא נזקקה בדחיפות למקורות מים
חדשים .עיקר המאמץ הוקדש מעתה להובלת
מים ממרחקים.

כבר בימי השליטים לבית חשמונאי ובעיקר בימי
הורדוס ,נוצל הידע ההנדסי וההידרולוגי שנרכש
ברומא לבניית אמות מים ארוכות ומפותלות
שהזרימו מים אל העיר ממעיינות הר חברון.
במפעל מתוחכם ורב ממדים זה שולבו
נקבות-מעיין ,אמות בנויות וחצובות ,מנהרות
פירים ,סכרים ובריכות ענק .הוא התפתח
בשלבים ,מימי החשמונאים (המחצית השנייה
של המאה הב' לפנה"ס) – עת נבנתה אמה
מעין עיטם (בערבית :עין עטן) מצפון לגבעת
הדגן (רכס ד'הר באקו) שבתחום העיר אפרת,
אל בית המקדש – ועד הגיעו לשיאו בסוף
ימי הבית ,בימי הנציבים (אמצע המאה הא'
לסה"נ) ,כאשר לא פחות מחמש אמות נכללו
במפעל ,שבלבו בריכות שלמה.
שתי אמות מתוך החמש הובילו את מי
המעיינות שבאזור גוש עציון של היום אל ברכות
ישע שלנו
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שלמה :אמת הערוב  -האמה אספה את מימיהם
של כמה מעיינות בבקעת ערוב ובסביבותיה
והזרימה אותם כנחש ארוך ומפותל לאורך כ -
 40ק"מ ממזרח לרכסי מגדל עוז והעיר אפרת,
עד הבריכה התיכונה שבבריכות שלמה.
אמת הביאר  -רובה של האמה היא מנהרה
תת-קרקעית מתחת ערוצו של נחל הפירים
(ואדי אל ביאר) שממערב לעיר אפרת .מנהרה
זו הזרימה את מי עין האמה (עין ואדי אל ביאר)
שבראשה ,וכן מי תהום שנאספו לאורכה .למי
המעיין ומי התהום הצטרפו גם מי גשמים שזרמו
לעמק הנחל מהרכסים שסביב ,ונעצרו בסכר
שהותקן במורד העמק מעל קצה המנהרה.
שלושת המקורות הללו הזרימו מים רבים אל
הבריכה העליונה שבבריכות שלמה ,באמה
שנבנתה על פני השטח בקו גובה מתאים .את
המכשול הטופוגרפי של גבעת הדגן חצתה
האמה במנהרת פירים שאורכה כ  400 -מ'.
אל מי שתי האמות שבאו מדרום ,נוספו בבריכות
שלמה מי גשמים שנוקזו מהבקעה הסמוכה וכן
מי ארבעה מעיינות הנובעים בצד הבריכות.
מהבריכות זרמו המים בשלוש אמות
לשלושה יעדים עיקריים:
האמה התחתונה – זו שראשיתה בעין עיטם –
הובילה אל הר הבית והמקדש שבמרכזו.
האמה העליונה  -הובילה אל המצודה ואל
ארמון הורדוס שבעיר העליונה של ירושלים.
האמה להרודיון  -האמה יצאה מבריכות
שלמה מזרחה ,חלפה מעל הכפר ארטס,
והזרימה מים אל הבריכה הגדולה שנבנתה
לרגלי מצודת הרודיון המדברית  ,בלב העיר
התחתית שהקים כאן המלך הורדוס.
מערכת אמות המים המורכבת והמסועפת
של ירושלים מימי בית שני הייתה כה משוכללת
ומוצלחת עד שפרנסי העיר בדורות הבאים
המשיכו לנצלה .לא יהא זה מוגזם אם נסכם
ונאמר כי לאורך אלפיים שנה ,מאז ימי הבית
השני ועד כיבוש ירושלים בידי הבריטים בתחילת
המאה העשרים ,המשיכה העיר להיות תלויה
במידה רבה במערכת קדומה זו.
ניתן לבקר כיום באתר "אמת הביאר" המופעל
על ידי בית ספר שדה כפר עציון.
המבקרים יהנו מטיול רטוב ומהנה במנהרה
תת-קרקעית שעומקה  12מטר ואורכה 130
מטר ,הכולל הליכה חווייתית בנקבה שמימיה
הזורמים מגיעים עד גובה ברכיים.
במהלך השנה ניתן להזמין כניסה לאמה,
השכרת אופניים ,שכירות של המאהל לאירועים,
לינה במאהל ועוד.

•

טלפון לתיאום 02-9935133 :או .www.k-etzion.co.il

במהלך הקיץ הקרוב נצא למסע נודד בהרי
ה"-מ ִס ָּלה
ְ
השומרון – מעפרה לאלון מורה ,לאורך
ָהע ָֹלה ִמ ֵּבית ֵאל ְש ֶׁכ ָמה" .המסע יימשך שלושה
ימים ובמהלכם נבקר בעשרות חורבות ,נקודות
תצפית ומעיינות לאורך הדרך בה צעדו אבותינו.
תאריכים :י'  -י"ב באב (.)21-23/7/10

מחנה נופש לימודי  -חידושים
במחקר בר כוכבא

נעסוק השנה במחנה הנופש השנתי בחידושים
במחקר מרד בר כוכבא וימי האימפריה הרומית.
בין האתרים בהם נבקר :חורבת עבוד ,יער אום
צפא ,שייח עיסה ,דיר קלעה ,מערב השומרון,
חורבת זעק ,תל ביתר (חורבת אל יהוד) ,מערת
התאומים ,ירושלים בימי האימפריה הרומית.

מדריכים :אריה רוטנברג ומדריכים בכירים נוספים
תאריכים :כ"ב-כ"ד באב (.)2-4/8/10

פעילות קיץ בבית ספר
שדה לנוער:
"המסע"

נצא למסעות חווייתיים בהרי יהודה ובמדבר יהודה
נטייל בנחלים הגדולים של הרי ירושלים ,נזחל
במערות עלומות ,נכבוש את פסגות ההרים ,נרחץ
בעשרות מעיינות ונלון לאור המדורה תחת כיפת
השמים במלון אלף הכוכבים של הטבע.

מסע נודד לבני נוער מגוש עציון
לירושלים

המסע מיועד לבנים ולבנות (בקבוצות נפרדות)
בוגרי ז'-ח.

מועדים :כ"ג-כ"ו בתמוז ( )5-8/7ט"ו-י"ח באב
( ,)26-29/7כ"ב-כ"ה באב ( ,)2-5/8כ"ט באב -ב'
באלול (.)9-12/8

מסע נודד משפלת יהודה אל ירושלים

המסע מיועד לבנים ולבנות (בקבוצות נפרדות)
בוגרי ט'-י').

מועדים :כ"ג-כ"ו בתמוז ( ,)5-8/7ט"ו-י"ח באב
( ,)26-29/7כ"ב-כ"ה באב (.)2-5/8

מסע נודד בהרי ירושלים

המסע מיועד לבנים ולבנות (בקבוצות נפרדות)
בוגרי ה'-ו'.

מועדים :כ"ג-כ"ה בתמוז ( ,)5-7/7ט"ז-י"ח באב
( ,)27-29/7כ"ב-כ"ד באב (.)2-4/8

מסע נודד בוואדי קלט

המסע מיועד לבנים ולבנות (בקבוצות נפרדות)
בוגרי ח'-ט'.

מועדים :י'-י"ב באב ( )21/7-23/7כ"ט באב -א'
באלול (.)9/8-11/8

"סיירי עציון" -שבוע טבע,
טיולים והרפתקאות

מיועד לבנים ולבנות (קבוצות נפרדות) בוגרי
כיתות ו'-ז'.
לילה במערות בר כוכבא ,זריחה בהרודיון ,זחילה
במערה הארוכה בארץ ,גלישה באומגה הארוכה
בארץ ,לינה בחוף ניצנים ושחזור ההעפלה לחופי
הארץ ,טיולי מעיינות והרפתקאות נוספות...
מועדים :כ"ג-כ"ו בתמוז ( ,)5-8/7כ"ב-כ"ה באב
(.)2-5/8

טיול הישרדות לבוגרי כיתות ח'-ט'

במהלך הסדנה נלמד להתמודד בעצמנו עם איתני
הטבע ולהסתדר לבד בשטח.

בהדרכת גדי חיימוב.
מועד :כ"ט בתמוז  -ב' באב (.)11-13/7/10

צילום :מיכאלי

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 :סרטבה .שמות הילדים הזוכים יתפרסמו
באתר האינטרנט של מועצת יש"ע.
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חדשותיש"ע

יו"ר הכנסת
בביקור בגוש
עציון

לרגל  40שנה לעליית
אלון שבות על הקרקע,
הגיע בשבוע שעבר יו"ר
הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
לביקור בגוש עציון.
יו"ר הכנסת החל את
ביקורו בהרודיון ,שם
הפגין כושר וידע בלתי
רגיל .ריבלין התראיין
לכלי התקשורת שסיקרו
את הביקור והצהיר כי:
"הבטחות חייבים לקיים,
והממשלה
ומאחר
הבטיחה לאמריקאים כי ההקפאה תופסק
לאחר עשרה חודשים עלינו לעמוד
בהבטחתנו."...
לאחר מכן נכנס המשיך יו"ר כנסת ליקב
גוש עציון וסייר יחד עם חברי ועד מאלון שבות,
והמשיך לישיבת מקור חיים שבכפר עציון
שבה התקבל ריבלין בשירה ובריקודים על ידי
התלמידים וצוות ההוראה.
לאחר תצפית וסקירה על היישובים גבעות
וראש צורים הגיע יו"ר הכנסת לאלון שבות ובירך
את התושבים ביום חגם .ראש מועצת גוש עציון
שאול גולדשטיין סיכם את הביקור ואמר כי" :יו"ר
הכנסת רובי ריבלין הינו ידיד אמיתי של ההתיישבות
אשר תמיד מרגיש פה כמו בבית".

•

יהונתן פולארד  9000ימים
בכלא!

מרתון הזדהות ומחאה למען שחרורו של
יהונתן פולארד יתקיים בתאריכים א' עד
ג' מנחם-אב ( 14 - 12ליולי) מתחת לגשר
המיתרים (פינת קריית משה) בירושלים.
לפרטים :עדיאל 052-8109483
adielya@gmail.com
www.freepollard.net

•

פרסים ותעודות הוקרה לבית
הספר היסודי ולנוער בית-אל

בית הספר היסודי ממ"ד בית-אל אשר בו
לומדים השנה קרוב ל –  500תלמידים זכה
השנה בפרס החינוך הדתי לשנת תש"ע.
בתעודת הוקרה זכתה מחלקת הנוער של
בית-אל על פרויקט ייחודי למען ילדים בעלי
צרכים מיוחדים.
בנימוקים למתן הפרס לבית הספר
הממלכתי דתי בבית-אל ציינו השופטים מספר
פרויקטים המתנהלים בבית הספר שהקנו לו
את הפרס ובהם:
 הפעלת תלמוד תורה בתוך מסגרת
הלימודים של בית הספר תוך שמירה על
איכויות לימוד גבוהות הן בלימודי הקודש והן
בלימוד החול.
 דאגה חינוכית לכל ילד ,כולל ילדים עם
צרכים מיוחדים ,ביה"ס פעל רבות בשנים
האחרונות לשילוב ילדים עם קשיים וצרכים
מיוחדים בבית הספר .ב –  4השנים האחרונות
נפתחו  5כתות חינוך מיוחד בהן ניתן מענה
חינוכי ,ערכי לכל ילד שמתאים לכיתה .במקביל
מעודד בית הספר הפניית תלמידים מצטיינים
ללימודים בביה"ס "דעת" למצטיינים ומחוננים
שמופעל ע"י המועצה המקומית בית-אל
ומועצה אזורית בנימין.
 שיתוף פעולה עם הקהילה .בית הספר פועל
בעזרת ועד ההורים להקשבה לקולות וצרכים
שעולים מתוך הקהילה.
 ביה"ס המשיך לפעול בשנים האחרונות

גם בתקופת החופש הגדול .שנת הלימודים
הוארכה לתקופה של בין  3שבועות – לחודש,
כדי לספק מענים חינוכיים גם בתקופת הקיץ.
בתקופה זו נבנתה תכנית לימודים מיוחדת.
הרב יאיר ליברמן ,מנהל ביה"ס קיבל את
הפרס בשם צוות ביה"ס תוך הדגשה להיותו
שליח של הצוות החינוכי לצורך קבלת הפרס.
הוא הודה על שיתוף הפעולה המוצלח עם ועד
הורי ביה"ס והמועצה המקומית.
בטקס חלוקת תעודות הוקרה לנוער
מתנדב בקהילה מטעם משרד החינוך-מנהל
חברה ונער -מחוז ירושלים שהתקיים בשבוע
שעבר בירושלים קיבלה אורה לין בת  17מבית-
אל בתעודת הוקרה על ריכוז והובלה של
פרויקט נח"ל ביישובה .נח"ל ר"ת של נותנים
חיוך לילד – הינו פרויקט שהוקם השנה על ידי
מחלקת נוער במתנ"ס בית-אל לילדים בעלי
צרכים מיוחדים .הפרויקט ,המקיף  30מדריכים
מתנדבים מנוער בית-אל החונכים  22ילדים,
מפעיל מועדונית הפועלת פעמיים בשבוע
בימי שלישי ושבת.
אורה קיבלה את התעודה על גילוי מסירות
רבה בריכוז המועדונית ברגישות יוצאת דופן,
בבגרות ובאצילות ,כמו כן מחלקת הנוער
במתנ"ס קיבלה תעודת "אות המופת  -נוער
למען נוער" על הקמת והפעלת המועדונית .
פרוייקט הנח"ל הינו אחד מהפעילויות הרבות
של מחלקת הנוער במתנ"ס בית-אל המפעילה
עשרות רבות של בני נוער בהתנדבויות שונות
בישוב ומחוצה לו.

•

שיעור לנשים במערת המכפלה
ביום ראשון ט"ו בתמוז יתקיים בע"ה שיעור לנשים במערת המכפלה מפי הרבנית עידית
איצקוביץ בנושא :מעלת האבות .הסעות מבנייני האומה בשעה  18:00עלות ההסעה  35ש"ח.
נא לתאם מראש.054-5334864 ,054-4698161 ,052-8243017 :

•

כתב התיישבות חדש ברדיו קול חי

נתקלתם בסיפור אישי מעניין ואין לכם למי לספר אותו?
לרדיו קול חי  fm93יש כתב חדש לענייני התיישבות ,אריאל שרפר ,שמעוניין לשמוע מה חדש אצלכם.
שלחו מייל לאריאל ariels@93fm.co.il :ואולי הסיפור שלכם יגיע לרדיו.

•
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