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יש"עמדה
הרב שבתי יגל  -חלק ב'

חיבת הארץ

בעקבות הל"ה
סיפורו של מקום

2
4
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יש " עמדה
בשבוע שעבר פרסם סאיב עריקאת
מאמר בעיתון הבריטי ה"גרדיאן" ,שמציג
את העמדות האמיתיות הבסיסיות של
הפלשתינים :שתנאי לשלום עם ישראל
הוא זכות שיבה לכשבעה מיליון פליטים
פלשתינים לכל תחומי ארץ ישראל.
המאמר ,משום מה ,חלף "מתחת לרדאר"
של התקשורת הישראלית .במחלקת
המחקר של מועצת יש"ע השיגו את
המאמר ,תרגמו אותו ,הפכו אותו לנייר
עמדה מסודר והפיצו אותו לקובעי מדיניות
בישראל ,לכותבי טורים ,לעורכי עיתונאים
ולכתבים בכירים בתקשורת הישראלית.
בעקבות כך  -פורסם המאמר בהרחבה
בעמוד שלם במוסף שבת של ישראל
היום וטור דעה על בסיס נייר העמדה
של מועצת יש"ע .בחרנו השבוע להביא
בפניכם את נייר העמדה.

ברק לא יתעלל באריאל  -מאות פעילים בליכוד ובקדימה חתמו על עצומה למען בניה
באריאל ,במסגרת קמפיין אותו מוביל ראש העיר רון נחמן.

עמדות האמת של הפלשתינים

על הפרשה בא

הרב ברוך אפרתי  -רב קהילת 'זית רענן' באפרת

י

הטרם תדע כי אבדה מצרים?!

ש להניח שפרעה היה אדם אינטליגנטי
ממדרגה ראשונה .הוא קיבל חינוך של
מלך מאביו ואמו ,השתלם במקצוע ניהול
הממלכה ברמה הפוליטית והערכית ,ואכן עמד
בהצלחה בראש אימפריה אדירת מימדים למשך
שנים רבות.
הפילוסוף ג' לוק כתב בספרו על הממשל
המדיני כי ממלכה אינה יכולה להתבסס לאורך
שנים על יסוד של עבדות והשפלה של מעמד
הפועלים .ממלכה חייבת לתת זכויות יסוד לכל
העם ,אחרת בסופו של יום ,יגיע משבר גדול,
משבר אשר יפיל את המשטר.
תובנה זו של לוק אינה חידוש ,ולמען האמת
היא די מובנת מאליה לבעלי שכל ישר.
ואכן ,כל מבנה פוליטי מבריאת העולם ועד
היום ,אשר לא דאג לרווחת כלל התושבים ,קרס.
כך פרס ,רומא ,האימפריה העותומאנית ואמריקה
בימי טרום שחרור העבדים .לא תמיד היה מרד,

אך תמיד הקריסה נגרמה בשל חוסר הסולידריות
בקרב האזרחים ותחושת הכעס שלהם על חוסר
השוויון מצד המעמד השליט .גם אם מלחמה
הכריעה את הכף ,הרי זה בשל חוסר עמוד השדרה
הפנימי של העם ,חוסר המוטיבציה להלחם עבור
המעמד השליט הרודה בחלשים.
על כן ,תמוה כיצד פרעה אינו מבחין בקריסת
מצרים המתחוללת לנגד עיניו .הקב"ה מחולל
מכות אדירות במצרים ,מעמד הפועלים מפסיק
לעבוד ,והמלך עומד בזוי לנגד עמו .האם פרעה
(ואף שאר מלכי העולם הקדמון שבאו אחריו) לא
ידע בשכלו את מה שידע ג' לוק? ודאי שידע את
הנחות היסוד הללו.
מדוע אם כן סירב פרעה בעיקשות לשלח
את ישראל לקיים את דתם במדבר לכמה ימים
ספורים? מה עמד בבסיס הסירוב שלו לשלח את
ישראל לשלושה ימים בלבד?
ודאי ,ד' הקשה את ליבו ,כתיאור התורה .אך

» עמוד 2

עתיד!
בוחרי�
יריד מו�דות ההשכלה הגבוהה

לקבלת טופ 052-8
ו 4194
וכ�
75
ת מיקו� ההדזמנה,
בחיר פ �דר
!
ה
ע"
כ
תעשה וד� זו
ככול� יבואו!
כל הק
פרטי� בקרוב!

בשיתו�

יו� חמישי כ"ט בשבט 3.2.11
בנייני האומה בירושלי�

פרסום והפקה∫

פרטי�
ל
�
�פי הזמנה:
נו
�

» המשך בעמוד 3

יש"עמדה

עמדות האמת

של הפלשתינים

סאיב עריקאת חושף את עמדות-האמת
של הפלסטינים:
תנאי לשלום עם ישראל – זכות שיבה
ל 7,000,000פליטים.
בסוף השבוע שעבר ,בטור שפרסם בעיתון
'גרדיאן' הבריטי ,חשף סאיב עריקאת את
עמדתה הרשמית של הרשות בדבר 'זכות
השיבה' ,וקבע כי זכות זו נוגעת לכשבעה
מיליון פלסטינים .לפי עריקאת ,לפלסטינים
אלו זכות לשוב ליישובים בתחומי הקו הירוק,
אף לאחר הקמתה של מדינה פלסטינית
עצמאית.
"Today, Palestinian refugees constitute
– more than 7 million people worldwide
70% of the entire Palestinian population.
Disregarding
their
legitimate
legal rights… their understandable
grievances… and their aspirations

to return to their homeland, would
certainly make any peace deal signed
with Israel completely untenable".
עריקאת ,ראש צוות המו"מ הפלסטיני ,קובע
למעשה כי כל הסכם עתידי שלא יכלול פתרון
לבעיית הפליטים אינו ראוי ואינו ניתן להצדקה.
בכך שולל עריקאת מראש כל אפשרות
להסדר שעשוי לעלות בקנה אחד עם קיומה
של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
עמדה זו היא עמדתם העקבית של
הפלסטינים החל מהסכמי אוסלו ועד היום,
והיא אחת מ 'סוגיות הליבה' ,אותן מתאמצים
מדינאים אמריקאיים וישראלים להדחיק
ולהשכיח מהציבור.
דבריו של עריקאת הם חלק מסדרה של
התבטאויות המלמדות על הכוונות האמיתיות
שמאחורי דיבורי השלום הפלסטינים:
אבו מאזן למדינות ערב" :אם כולכם

תלחמו בישראל  -אנו בעד .אך הפלסטינים
לא ילחמו לבדם משום שאין להם יכולת...
פניתי למדינות ערב ואמרתי :אם אתם רוצים
מלחמה ,ואם כולם ילחמו בישראל ,אנו בעד
זה ,אך הפלסטינים לא ילחמו לבדם משום
שאין להם יכולת לעשות זאת".
לא
"מעולם
עריקאת:
סאיב
דרשנו מהחמאס להכיר בישראל
אף אחד מעולם לא ביקש מהחמאס להכיר
בישראל ,לנטוש את דרך ההתנגדות או לשנות
את צורך ההתנהגות שלהם .תפקודה של
ממשלה הוא דבר אחד ,ותפקודו של החמאס
כגוף פוליטי הוא דבר אחר" (הטלוויזיה
הפלסטינית  19אוגוסט .)2009
כך ,בעוד שישראל מכריזה השכם והערב
על גמישותן של עמדותיה ,ועל אפשרויות
התמרון והפשרה המגוונות העומדות לרשותה,
הנהגת הרשות מכריזה באופן בלתי מתפשר
על עמדות השוללות את קיומה של ישראל.
על ישראל להבין כי פרטנרים כאלו אינם
פרטנרים לשלום ,הם אינם מוכנים להבין את
עמדותיה של ישראל ולקבל את דרישותיה
הלגיטימיות המינימאליות .על ישראל לזנוח
את דרך אוסלו שעבר זמנה ,ולהעלות לסדר
היום העולמי קווי מתאר למדיניות חדשה.
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המוציא לאור:

עורך :ישי הולנדר
תמונת שער :עדי גלר
פרסום מודעות:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -יוסי 052-6070999
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בע"מ
הפקה:
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

מבט לספר
ביהודה ושומרון  -מובילים שינוי חברתי

מ

כללת "אורות ישראל" הוציאה
השבוע לאור את הספר “וחי
אחיך עמך” העוסק ביחס החברה
וההלכה לבעלי צרכים מיוחדים .הספר עוסק
בשאלה האם יחסה של ההלכה לבעלי
המוגבלויות עשוי להשתנות בעקבות תגליות
מדעיות בנושא זה ,והאם ניתן לאפשר לבעלי
תסמונת דאון להתחתן.
מכללת "אורות ישראל" באלקנה שבשומרון
הנחשבת למכללה הדתית לחינוך הגדולה
בארץ מובילה שינוי ביחס החברה לבעלי
מוגבלויות ,והשיקה השבוע ספר מחקרים" ,וחי
אחיך עמך" אשר עוסק היחס החברה הדתית
וההלכה לבעלי צרכים מיוחדים .בין היתר

עוסק הספר ביחס החברה הדתית והחרדית
לבעלי מוגבלויות ,ביחס ההלכה לאדם החריג,
וכן בהצעות לשיפור המצב הקיים באמצעות
מאמרים ומחקרים של חוקרים ומובילי דעת
קהל .בין הכותבים בספר :הרב שי פירון ,הרב בני
לאו ,הרב פרופ נריה גוטל ,ד"ר יצחק קנדל ,ד"ר
אביעד הכהן ,ועוד רבים וטובים .הרב ד"ר משה
רחימי ,דיקן המכללה ועורך הספר אמר השבוע
כי" :המכללה רואה עצמה לא רק כגוף להעברת
ידע אלא כגוף שיכול ומחובתו ,להוביל שינויים
חברתיים ,במחקר ובעשייה ,בתחום ההתמחות
של המכללה .המכללה כמי שמכשירה מורים
לחינוך המיוחד ,וכמכללה דתית ,רואה את
בחינת השאלות ,כחלק בלתי נפרד מפעילותה.

אף שהיחס
ל ב ע ל י
מוגבלויות
טוב בהרבה
משהוא היה
בעבר ,עדיין
יש עבודה
רבהלעשות,
והמכללה מבקשת
להעלות את הפן האקדמי וההלכתי של הנושא,
בתקווה להעלאת מודעות הציבור לקושי הרב
בו נתקלים בעלי המוגבלויות ובקריאה לשינוי".
ניתן להשיג את הספר במיילdekan@orot. :
 ac.ilאו בטלפון .03-9061228
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הטרם תדע כי אבדה מצרים?!

המשך מעמוד השער

אך לשם כך ,פרעה היה צריך להכיר בעובדה
שהוא אינו כל יכול ,שאלוקי ישראל הוא מלך
העולם ומלכותו ומוסרו בכל מושלים .הוא היה
צריך להיות בעל ענווה וגם בעל לב טוב לנתיניו,
ענווה כלפי שמיא ולב טוב כלפי ארעא.
פרעה חלה במחלת המלכים והמעמד השליט.
הוא חלה בחולי הגאווה ,ואיבד את יסוד החמלה על
האחר בעל המעמד השפל יותר.
על כן ,משאין ענווה וחמלה ,משאין קישור למוסר
של אלוקי ישראל ,אזי אין גם בחירה חופשית .ללא
הכרה בזכות האחר אין לו את האפשרות לשחרר
את האחר ,וממילא החברה המצרית קורסת .לא
רק המכות החיצוניות שהכה ד' במצרים שברו את
הממלכה ,אלא גם השבר הפנימי בה .חוסר האונים

מהו האופן בו ד' הקשה את ליבו? יתכן שלא בנס
מדובר כי אם בדרך הטבע ,בדרך היצר הרע .לפעמים
מלכים ומעמד הביניים מקשים את ליבם שלהם
באכזריות אל מול מעמד הפועלים .בחירת פרעה
להיות רשע ואטום לצרכי האחרים ,היא זו שנטלה
ממנו את הבחירה החופשית שלו ,את האפשרות
לשנות כיוון ולקבל את דבר מלכו של עולם 'שלח
את עמי ויעבדוני במדבר' .הוא בחר באטימות הלב
וד' לא מנע זאת בעדו .פרעה כבל עצמו באזיקי
הטומאה וחוסר החמלה.
פרעה יכול היה להסיר במחי יד את קללת ד' מעל
מדינתו .הוא היה צריך רק לשלח את עם ישראל
ממצרים ,לתת למעמד הפועלים את זכות היסוד
לחיות בחירות אנושית ודתית.

של פרעה ויועציו אל מול מלך העולם הגדול יותר
מפרעה ,אל מול הצורך בהכרה באחר ובזכויותיו.
מצרים אינה לבד .כל חברה -כולל חברת עם
ד' -עלולה ליפול לבור העיוורון ,עלולה לתבוע
בגאווה ובחוסר חמלה על המעמד החלש העמל
ביגיע כפיו ללחם.
תחילת קריסה לאומית תמיד נעוצה בחוסר
חמלה על החלשים .לא בחוסר בטחון צבאי ,לא
בחוסר כלכלי ,אלא דווקא ברפיון בעמוד השדרה
של המוסר האלוקי.
הבה נשים לב לחלשים בינינו ,הבה ניזהר שלא
להיות בעלי גאווה וחוסר חמלה כלפי בני עמנו ובשרנו
הסובבים אותנו ,בני המעמד החלש יותר מבחינה
כלכלית' .וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים'.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב שבתי יגל  -חלק ב'
משה מאירסדורף

"בשלושת החודשים ששהיתי בארץ ישראל
היו הימים היותר מאושרים ומוצלחים אצלי,
ימי הפיסגה בחיי".

א

רבת
ישיותו
הפנים של הרב
שבתי יגל האירה
פנים לכל אחד .מלבד היותו
גאון וגדול בתורה השתבח
כאציל נפש ,חכם ובעל לב
טוב .הרב יחזקאל סרנא,
ראש ישיבת חברון אמר עליו כי" :מעולם לא
נפגש אדם עם רבי שבתי יגל ולא קנה מפיו איזה
דבר חוכמה".
לפי נטית נפשו העדינה שלל את הפלגות.
המשפט שהיה שגור על פיו היה" :יוצר הרעיון
המפלגתי היה קורח שבמקרא כתוב 'ויקח
קרח' ואונקלוס מתרגם 'ואתפליג קרח' .לפנים
היה בישראל צבור מאוחד .צבו"ר נוטריקון:
צדיקים ,בינוניים ורשעים .כולם חיבה אחת.
רק בימינו שהחילוניים עשו מפלגות לעצמן
אנוסים היינו להתלכד גם מצידנו באגודת
ישראל שלנו .הרב יגל התרחק ממרביות ושלל
ויכוחים מיותרים במעגל הפנימי .פעם אחת
הוזמן לנאום באסיפת התנועה ובדבריו העיר
בנוגע למריבות" :הקב"ה סובל .מאתנו הצדיקים
ממחוקות שבתוכנו ,ומעלים עין מסוררים -
אשר מחוץ למחנה החרדים."...
מלבד עמיתיו הרבנים שכיבדוהו מאוד
ותלמידיו שאהבוהו והיו כרוכים אחריו ,היה הרב
שבתי יגל חביב ונערץ גם על פשוטי העם משום
שתמיד האיר פנים לכל איש וחיוכו הנעים לא סר
מעליו לרגע .סיפר יהודי יוצא סלונים :כשנכנסו
הגרמנים לסלונים במלחמת העולם הראשונה
הורגש בעיר מחסור חמור במזון .הגרמנים ימ"ש
הנהיגו בעיר קיצוב מנות מזון וקבעו ועד מיולד
שיפקח על חלוקת המצרכים החיוניים כגון קמח,
סוכר ,מלח ,נפט למאור וכיו"ב .בוועד השתתפו
כמובן נכבדי סלונים ,אבל כרגל במסיבות של
קיצוב אירעו כמה תקלות של גניבה ומעשי
סחר בשוק השחור שגרמו סבל רב לדלת העם
ולמעוטי היכולת שחלקם היה מתקפה באותה
חלוקה בלתי צודקת .ההמונים התחילו לדרוש
מאת השליטים הגרמניים שרבי שבתי יגל
יפקח על על הוועד אבל אפילו הרב יגל הפיקח
והממולח לא הצליח בהתחלה לשמור על פיתם
של העניים שלא תחסר להם .אז החליט הרב
יגל לשים קץ לתקלות החמורות על ידי הצבת
משמרות של התושבים .בכל פעם שנודע לו
דבר בואה של רכבת מצרכים וסחורות לעיר
היה מכנס את בעלי המלאכה ,והיה הולך עימהם
לתחנת הרכבת לדאוג לכך שלא תארע תקלה
בדרך העירה ואמנם מאז שופר המצב ונסתמו
הפרצות והעיר נשמה לרווחה".
ישע שלנו 4

בשנת תרפ"ט ביקר הרב יגל בארץ ישראל
במשך כשלושה חודשים .כשהגיע הצטער לראות
איך מתרקם פה היישוב החדש כשחלק גדול
ממנו לובש "צביון מעורטל" מקדושה ותורה.
כשנתכבד לדרוש באסיפה בתל אביב ,הזכיר הרב
יגל את מליצת המלבי"ם שהגיע לגרמניה ונדהם
לראות מה רבו פורקי העול מזרע ישראל ,עד
שקרא הפסוק" :גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני
מצוותיך" .בתוספת הסבר :משל לשני אנשים
יוצאי עיר אחת שהיו כמתנכרים איש לרעהו.
אבל כשניטלטלו למרחקים ונפגשו בנכר נעשו
ידידים בל המוצא והמצב המשותף שלהם .כך
גם אומר דוד המלך :אני "גר" בארץ ,וגם (אנוכי
ה' אלוקיך') גר בארץ ,שכינתא בגלותא .אם כן יש
לנו סיבה מיוחדת להתיידד ולכן אבקש שתגלה
לי מסתורים של ו"-אל תסתר ממני מצוותיך."...
למרות הצללים שראה בביקור בארץ ישראל
היה הרב יגל מאושר מאוד מהביקור .וכך
כתב באגרת מיום י"ז באדר תר"ץ" :בשלושת
החודשים ששהיתי בארץ ישראל היו הימים
היותר מאושרים ומוצלחים אצלי ,ימי הפיסגה
בחיי .נהניתי מטוב הארץ ומקדושתה ועל כולם
מבני שלמה היקר שהיה גולת הכותרת ,בריח
התיכון של צאצאי יחי' "...זמן קצר לאחר הביקור
נרצח בנו בטבח חברון ובאותה איגרת הספיד

סתם 'ארחי פרחי' קבצנים והולכי פתחים ואין זו
מחובתנו לטרוח למען אלה".
מיד קם רבי שבתי וכך השיבם" :שנינו באבות
שהעולם מתקיים "על התורה על העבודה ועל
גמילות חסדים" ,ולכאורה מה ראה התנא להזכיר
רק שני הדברים הראשונים בה"א הידיעה
(התורה העבודה) בעוד הדבר השלישי נזכר
בלא ה"א? אלא חז"ל ברוח קודשם צפו מראש כי
יבואו ימים שיתווכחו בישראל מה זו תורה והלא
יש כל מיני ''תורות'' .לכן הטעימו שהעולם עומד
על ''התורה'' בה"א הידיעה ,תורה מן השמיים .וכן
ידעו בחזון שיהיו מתווכחים על עבודה מה טיבה,
אנו אומרים עבודה זו תפילה ,עבודה זו יראת
שמיים ,ואחרים דוגלים בעבודת כפיים ולכן בא
הצורך להדגיש על העבודה שהיא עבודת ה' ותו
לא .אולם ביחס לגמילות חסדים לא ציינו זאת
בה"א הידיעה מאחר שהמצווה הזאת היא באין
הבדל ,לא חשוב עם מי אנו גומלים חסד ,וכלפי
מי אנו עוסקים בגמילות חסדים וזה אומר שאין
להפלות בין נכבדים לארחי פרחי!"
בראשית ימי השואה נמלט הרב יגל דרך
וילנא ,עלה לארץ ישראל והקים מחדש את
הישיבה ברמת גן .ישיבתו בגולה קרסה ורבים
מתלמידיו לא שרדו אך הוא לא התייאש והיה
אומר" :חז"ל ,מהם שהתפללו על חבלי משיח

כשהגיע לארץ ישראל הצטער לראות איך מתרקם פה
היישוב החדש כשחלק גדול ממנו לובש "צביון מעורטל"
מקדושה ותורה .כשנתכבד לדרוש באסיפה בתל אביב,
הזכיר הרב יגל את מליצת המלבי"ם שהגיע לגרמניה
ונדהם לראות מה רבו פורקי העול מזרע ישראל ,עד
שקרא הפסוק" :גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיך".
בתוספת הסבר :משל לשני אנשים יוצאי עיר אחת שהיו
כמתנכרים איש לרעהו .אבל כשניטלטלו למרחקים ונפגשו
בנכר נעשו ידידים בל המוצא והמצב המשותף שלהם.
ותיאר את מעלותיו של בנו.
ביתו של הרב יגל היה פתוח לרווחה לכל
דורש ותמיד היו נכנסים ובאים אצלו חזנים,
דרשנים ,וסתם עני עמך .סיפר חתנו הרב צבי
מרקוביץ :בסלונים התקיים מוסד הכנסת
אורחים שהוחזק על ידי הקהילה .לימים ,קמו
נציגים מתוך וועד הקהילה והתנגדו להקצבת
תקציבים לבתים פרטים .הם טענו כי האורחים
הנכבדים מתארחים בכל מקרה בין תושבי
העיר ונמצא שהכנסת אורחים מזדקקים רק

"ייתי ולא אחמיניה" אבל "אחמינייה ולא ייתי"
בוודאי שאין להעלות על הדעת -וזה הדור שחזה
על בשרו את מוראות ההשמדה בוודאי עוד יראה
בטובה ויזכה לביאת משיח".
במשך שבע עשרה שנה תקע יתד הרב
יגל ברמת גן .בהשפעתו נוסדו בעיר מוסדות
לחינוך תורני ת"ת לבנים ,בית יעקב לבנות ,כולל
לאברכים וסמינר חרדי.
באור ליום חמישי עשרה בטבת תשי"ח נפטר
הרב שבתי יגל והוא בן .83

•

"המצוות התלויות בארץ מחיות הן
את רוחנו ,כמה שעולה בידינו לקיים
מהן גם כעת .הגיעה השעה לתחיית
התורה המכוונת לעומת תחיית הארץ,
תלמודן של המצוות התלויות בארץ
החל להיות לחובה קדושה"
הראי"ה קוק ,הקדמה ל'שבת הארץ')
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סיפורו של מקום

בעקבות הל"ה
ב

לילה בין ד' לה' שבט תש"ח )(15-16.1.48
יצאה מחלקת ה-ל"ה במסע רגלי
מפרך ,מהר טוב לעבר גוש עציון.
בניסיון לפרוץ את המצור שהטילו
הערבים על ארבעת יישובי הגוש
המבודדים ,על אם הדרך ירושלים-חברון.
ל"ה הלוחמים נפלו בקרב גבורה לאחר שאזלה
תחמושתם ,גווייותיהם הושחתו .פרשת ה-ל"ה
היא אחת מפרשיות מורשת הקרב המפוארות
והמרשימות מימי תש"ח ,עליה מתחנכים בני
הנוער הישראלים ודורות של לוחמים בצה"ל.
לפניכם הצעת מסלול לסיור בעקבות
מחלקת הל"ה.

נפתח את סיורנו בצומת שמשון ,על הכביש
הישן מרמלה לירושלים .בימי תש"ח עבר כאן
כביש משובש המקשר את שער-הגיא עם אזור
בית גוברין ,המיושב כפרים ערביים" .כביש –
הגבורה" רמלה – שמשון – שער הגיא ,נסלל
לאחר מלחמת השחרור ,הר-טוב הייתה מושבה
נידחת ומבודדת.
מכאן לשרידי המושבה הר-טוב ,קורותיה של
הר-טוב הינן פרק מרתק בתולדות ההתיישבות
הציונית ,שלא זכה להגיע לתודעת הציבור
כאחיותיה הידועות .הר-טוב נוסדה בתרמ"ב
( ,)1883על ידי המיסיון הבריטי ,שהושיב בה יהודים
במטרה להביא אותם לחיק הנצרות .הניסיון כשל
והישבו פורק .בחנוכה תרנ"ה ( ,)1895עלתה
למקום קבוצת משפחות עולי בולגריה "אגודת
אחים לישוב ארץ ישראל" .מאותה עת ועד פינוי
המושבה ,במבצע מיוחד ביום הכרזת המדינה,
ה' אייר תש"ח ,חיו בהר-טוב יהודים אלה,
שנאבקו בגבורה ובמסירות נפש בתנאי החיים
הקשים ,במצוקת הקרקע והמים ,ובמתנכלים
הערבים סביב.
עדות אילמת למאבק זה הינם שרידי המבנים
המעטים שנותרו במקום ,למרגלות המושב נחם
שהוקם בשנת תשי"ג ,והמרכז החינוכי האזורי –
"אבן העזר" .ניתן להבחין במבנה הבלוקים ששרד
מימי המיסיון הבריטי ,בבתי המושבה משנות
ה 20-ואילך ,שרידי בית הבד וכבשן הסיד וממול,
באזור התעשייה ,בבית הקברות של המושבה.
מכאן פתוחות בפנינו שתי דרכים להמשך
הסיור:
האחת – להיצמד ככל האפשר למסלול הל"ה:
ניסע למושב זנוח ,תוך עיקוף העיר בית שמש
מצפון ומזרח .נחלוף ליד צומת הכביש העולה
למערת אבשלום ונס הרים .ננוע בכביש המשובש
מצומת זנוח ,בה נפרדו הפצוע ושני המלווים
ששבו להר-טוב ,לאורך 'ואדי הנתיב' עד הכניסה
לעמק האלה בפינתו הצפונית מזרחית ,למרגלות
שרידי הכפר הערבי בית נטיף .ומכאן לעבר
המושב רוגלית .בציר זה נעו הל"ה ,תוך ניצול נבון
ישע שלנו 6

של תואי טופוגרפי נוח להליכה וניווט לילי.
השניה – לנוע מתל בית שמש לאורך הכביש
הישר דרומה ,נחלוף סמוך לריכוז האקליפטוסים
ליד האזור בו נקע אחד הלוחמים את רגלו( ,כיום
חניון מוסדר בו מתקני משחק לילדים) .מכאן
השביל מוביל למנזר בית ג'ימאל .נמשיך בדרכנו
דרומה לעמק האלה ,משמאל לנו מתנשא תל
ירמות ,מהגדולים בתילים הכנעניים באזורנו.
עמק האלה משתרע למרגלות הרי יהודה
ומנקז את הנחלים המרכזיים היורדים מגב ההר.
אדמת סחף פוריה מעניקה לעמק המפותל ערך
כלכלי ומראה חקלאי מלבב .מיקומו הטופוגרפי
העניק לו חשיבות כלכלית ואיסטרטגית-צבאית,
בהיותו צומת דרכים חשוב ,לארוך כל התקופות.
בפינת המושב רוגלית ,על שם הגפן
השרועה על הקרקע ,ניתן לחנות להפסקה.
מכאן פתוחות בפנינו שלוש אפשרויות :הליכה
רגלית בוואדי גדור בצמוד למסלול ה-ל"ה עד
גבעת הקרב .נסיעה בדרך הפטרולים השינה
המסתעפת מכביש ה-ל"ה צפונה לחרבת
סנסן ומשם ברגל או ברכב עד למרגלות "גבעת
הקרב" (לא ניתן למעבר רכב בימי גשמים).
נסיעה לאורך דרך ה-ל"ה ותצפית על "גבעת
הקרב" מאזור גבעת החפורית ,מדרום לכביש
ה-ל"ה ,ליד האנדרטא.
נמשיך בנסיעה לאורך כביש הל"ה ,מעמק
האלה לגוש עציון .בראשיתו ,מול המושב רוגלית,
ניצבת אנדרטה לזכר היהודים שנרצחו בצרפת
בימי השואה .כביש ה-ל"ה סלול על שלוחה בין
הנחלים עציונה מצפון וגדור מדרום .מחלקת
הל"ה בחרה לנוע בואדי גדור ,שהיה מוכר וידוע
לסיירי הפלמ"ח ממסעות קודמים ,התנועה בו
נוחה ובטוחה יותר.
נעלה על ראש גבעת חפורית ,אשר מדרום

במלאת שש שנים
לפטירת בעלי ,אבינו,
סבינו ואחינו היקר באדם

מאיר )מיש(
אלימלך ז"ל
נקיים אזכרה וערב לימוד
לעילוי נשמתו ,בהשתתפות
רבנים ואישי ציבור
ביום חמישי ,ח' בשבט
) (13.01.11בשעה 19:00
בבית הכנסת "נחלת יעקב",
רחוב רבוצקי  56רעננה.

נעלה לקברו ביום ראשון,
י"א בשבט ,בשעה 8:30
בבית העלמין כפר נחמן ברעננה.

מוקירי זכרו מוזמנים

המשפחה

יוחנן בן יעקב
לכביש הל"ה .מכאן ניתן לראות ,בינות לאורנים
הגדלים בקצב מהיר וחוסמים את המראה ,את
מסלול התנועה של המחלקה מעמק האלה,
בוואדי גדור עד מסעף הוואדיות בו נתגלו
לראשונה עם אור הבוקר .שדה הקרב בו החלה
המערכה של לוחמי הל"ה מול המוני ערבים,
משתרע למרגלותנו ממערב .ניתן להבחין
בכפר הגדול צוריף ,ובכפר הקטן ג'בעה מצפון,
במצלעות הר חברון המתנשאים בגובה כ400-
מטר מעלינו ,ובגוש עציון הניצב על פסגת הכר,
קטע זה לא זכו לוחמי הל"ה להשלים במסעם.
לוחמי מחלקת הל"ה ,בחרו לנוע צפונה,
כנראה במטרה להגיע לחרבת סנסן ,הם חצו את
נחל עציונה העמוק העפילו לראש גבעה נ.ג573.
ושם נלכדו וניהלו את הקרב עד ערב ,עת תמה
התחמושת בכליהם .או אז עלו הפורעים על
הגבעה ,שללו ,בזזו ,ולאחר זמן אף השחיתו את
הגויות .איש מלוחמי המחלקה לא נותר בחיים,
כולם נפלו בקרב.
כמדי שנה נקיים ביום חמישי ח' בשבט 13/1
צעדה בעקבות ל"ה הלוחמים הגיבורים .הציבור
מוזמן!

•

טיולים קרובים נוספים
בבית ספר שדה:
יום ב' ,ה' בשבט ()10/1/11
טיול לילי קצר אל גבעת הקרב – טיולי
משפחות ברכבים פרטיים.
יום ד' ,ז' בשבט ()12/1/11
התקופה החשמונאית " -השיבונו אלינו
את נחלת אבותינו"  -ממרד למדינה  -יום
עיון בבית ספר שדה כפר עציון.
יום ה' ,ח' בשבט ()13/1/11
ל"ה  -עמק האלה  -מערב הרי יהודה
והשפלה  -טיול לגיל השלישי עם אוטובוס
צמוד ,בהדרכת אריה רוטנברג.
מסע לילי בעקבות הל"ה – טיולי משפחות
ברכבים פרטיים.
יום ו' ,ט' בשבט ()14/1/11
רוכבים בעקבות הל"ה  -מהר טוב לגבעת
הקרב  -טיול לרוכבי אופניים ,בהדרכת גדי
חיימוב.
בית אל ,עמונה ,הר הזיתים " -וזה שער
השמים" (בראשית כ"ח ,י"ז)  -טיול איכות עם
אוטובוס מת"א בשיתוף ארץ נהדרת .בהדרכת
אריה רוטנברג.
אל הרכס הכי יפה בארץ – רכס הטמון -
טיול למיטיבי לכת במכוניות פרטיות ,בהדרכת
דביר רביב.
יום ב' ,י"ב בשבט ()17/1/11
שפלת יהודה  -אתרים באזור בית שמש-
טיול איכות עם אוטובוס (יציאה מי-ם) ,בהדרכת
ד"ר דוד עמית.
יום ו' ,ט"ז בשבט ()21/1/11
"משולש הביניים" בין ההר לשפלה –
טיול לחובבי ארכיאולוגיה ברכבי שטח (,)4*4
בהדרכת ד"ר דוד עמית.
הנגב המערבי  -טיול איכות ברכבים פרטיים
לחובבי צפרות ,בהדרכת ערן בנקר.
בעקבות פריחת השקדיות בנחל קטלב -
טיולי משפחות ברכבים פרטיים.
נחל פצאל ויובליו – טיול רגלי בשיתוף 'ארץ
נהדרת' (יציאה מת"א).

ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
02-6516662 לפקס
.ita@myesha.org.il או למייל
!בהצלחה רבה

זהה את
ה
דמות

.) אורי צבי גרינברג (אצ"ג:פתרון החידה הקודמת

. רחובות, ספיר עדי  נתיבות, חננאל ויצמן: שמות הילדים הזוכים
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שבת

ספורט

דיוקן

כלכלה

יומן

חדשות

חדשותיש"ע

קדימה לבנייה
באריאל

אריאל
בעיריית
קמפיין
המקיימת
למען המשך הבנייה
בעיר לנוכח ההקפאה
בשל
המתמשכת
באישורים
העיכוב
חדשים למכרזים על ידי
שר הביטחון אהוד ברק
הופתעו השבוע לקבל
טלפון מפעילים בכירים
ב"קדימה" אשר ביקשו
להצטרף לתמיכה בעיר.
הפעילים אף העבירו
רשימה של עשרות
בכירים מהתנועה ובהם ראשי רשויות,
ראשי סניפים ופעילים אשר חתמו על
קריאה התומכת בהמשך הבנייה באריאל.
למרות ההצהרות על תום ההקפאה
ביהודה ושומרון – בפועל ההקפאה נמשכת
 .אריאל נמצאת תחת משטר הקפאה הדוק
בהובלתו של שר הביטחון אהוד ברק אשר
מנהל מדיניות העצמאית .שר הביטחון לא
מאשר שיווק מכרזים ,לא מאשר קידום
תוכניות בניין עיר ההשלכות הן ארוכות טווח.
בפניית התמיכה של בכירי תנועת קדימה
נכתב:
"תושבי אריאל היקרים ,אנו ,חברי כנסת,
ראשי מועצות ,ראשי סניפים ופעילים
מרכזיים בתנועת קדימה החתומים מטה
שותפים מלאים לקריאתכם לאישור ושיווק
מכרזים וקידום תכניות בניין העיר אריאל...
אנו סבורים שהמשך הקפאת הבניה בפועל
בעירכם היא עוול בלתי מוצדק לחלוטין,
ואנו מצטרפים לדרישתכם הצודקת".
בין החותמים :ראשי רשויות מקדימה
ובהם ראש עיריית גבעתיים ראובן בן-
שחר ,ראש המועצה האזורית באר טוביה
דרור שור ,ראש המועצה האזורית תמר דב
ליטבינוף ,ראש המועצה האזורית יזרעאל
אייל בצר ,ראש מועצת מבשרת ציון אריה
שמם ,ראש מועצת הר אדר ,אבירם כהן,
ראש מועצת קדימה-צורן יצחק גולברי,
ראש מועצת בנימינה אורי דיסטניק ,ראש
מועצת חצור הגלילית שמעון סוויסה ,וכן
חברי מועצת ערים בבית שאן ,בחולון ,ובבת-
ים ,כארבעים חברי מועצת קדימה ,ופעילים
בכירים בתנועה בהם מנהלי מרחב ,יושבי
ראש מטות ,ומנהלי מטות סניפי קדימה
ברחבי הארץ.
השמועה על היוזמה עברה בין חברים
רבים בתנועה אשר פנו וביקשו לחתום
וטרם נכללים במודעה הנוכחית ויאלצו
לחכות לסדרה השנייה של המודעות.

•

פירותיה המתוקים והטעימים אנחנו משתבחים
דובר מועצת יש"ע החדש:
מפירות שהגיעו מהגלות .הערכה שמשווקת
רוני ארזי
השנה רשת 'על המשקל' מטרתה לפתור את
רוני ארזי (,)26
האבסורד".
מחלקת
מנהל
מתקיימת גם
בימינו!וחנות באזור
בגבעת שמואל
פרעה לרשת חנות
החדשותגזרתשל
במגיפהשערבהצלחה
"אפרת" נלחמת
בנימין -,והמועצה האזורית
התעשייה
רדיו קול חי ועורך
מטה בנימין כבר סיכמה עם השניים כי תרכוש
של
החדשות
לעובדיה לקראת ט"ו בשבט –מארז של פירות
'בשבע',
www.efrat.org.il
02-6536212
העיתון היו
מתוצרת ארץ של 'על המשקל'.
שותפים יבשים
מונה השבוע לדובר
הערכה אגב כוללת פירות יבשים מכל רחבי
מועצת יש"ע.
הארץ ומספר מיני פיצוחים שגדלים בארץ
נשוי,3+
ארזי,
ישראל .ישנם פירות נוספים שיימכרו במשקל
מחליף את ישי הולנדר ,שכיהן בתפקיד בארבע
ולא יוכנסו לערכות .מחיר של ערכה קטנה
השנים האחרונות ומונה לאחרונה למנהל מערך
יהיה  ₪ 25ושל הגדולה  39.9ואנו מזמינים את
התקשורת והדוברות במשרד יחסי הציבור
הציבור 'לקחת לו מזמרת הארץ.'...
 EDKתקשורת .
להזמנות:
את דרכו העיתונאית החל בגלי צה"ל ביוני
מוקד טלפוני ארצי .1-599-50-15-15 -
 ,2003שם שימש כעורך התוכנית "המילה
האחרונה" .עם תום שירותו הצבאי ,כיהן ככתב
בימינו!
גם
מתקיימת
פרעה
גזרת
יריד יש"ע לקראת ט"ו בשבט יתקיים
ראשון',
'ישראלי'
צבא וביטחון
ו'מקורבימינו!
מתקיימת גם
בעיתוניםפרעה
גזרת
בהצלחה -
במגיפה
השעות
בינואר) בין
נלחמת(10
"אפרת"בשבט
ביום שני ה'
כיהן
חי' ,שם
נלחמת'קול
הרדיו
ואחר כך עבר לתחנת
בהצלחה-
במגיפה
"אפרת"
 10:00ל  15:00 -במרכז הישראלי ברח' קרן
כמנהל מחלקת החדשות ,מחלקה המונה
היסוד ( 22פינת מנדלה) בירושלים.
האחרונה
למעלה מ 20-עורכים וכתבים .בשנה
02-6536212
שותפים
היו
היו שותפים 02-6536212
באירוע יימכרו מוצרי יש"ע כולל פירות
www.efrat.org.ilהעיתון
שימש במקביל כעורך החדשות של
www.efrat.org.il
ארץ ישראל ,שמן זית ,יין ,קוסמטיקה,
'בשבע'.
עציצים ועוד .לפרטים :דינה .054-4864109
ארזי אמר השבוע" :אני נכון להתחיל ברגל
ימין את התפקיד החדש והמאתגר ,ומקווה
שניסיוני בעולם התקשורת יתרום משמעותית
להצלחתה של מועצת יש"ע".
יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין אמר כי "רוני מביא
עמו לתפקיד ניסיון עיתונאי וניהולי מוכח ,היכרות
מצוינת של העיתונות הכתובה והמשודרת ושל
דרכי פעולתה וכן הבנה מעמיקה של התחומים
בהם מועצת יש"ע עוסקת .כל זאת ,יחד עם יכולת
גבוהה ו'-ראש גדול' .אני משוכנע שרוני ארזי יתרום
רבות למילוי משימותיה של מועצת יש"ע".

 150תינו
לא זובכל יום
כים לח
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•

פרעהאמיתי
גזרתישראלי
ט"ו בשבט

מתקיימת גם בימינו!

מועצה אזורית מטה בנימין תרכוש השנה
שי לעובדיה לקראת ט"ו בשבט – מארז של
פירות יבשים מתוצרת הארץ.
ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות כפי
שאומרת המשנה במסכת ראש השנה ,אך
בישראל רבים מהדרים את טו בשבט עם פירות
יבשים אשר מיובאים מחו"ל .שני יזמים צעירים,
עמיחי חלמיש ( )36ונתנאל קיזלשטיין ()30
בעלי רשת החנויות 'על המשקל' החליטו השנה
להרים את הכפפה.
רשת החנויות בבעלותם מוכרת כל השנה
תבלינים ,פירות יבשים ,פיצוחים ומוצרים מן
הטבע .אך לקראת ט"ו בשבט השנה יזמו
השניים מכירת ערכות מיוחדות לכבוד החג של
פירות שגדלו רק בארץ ישראל.
השניים הסבירו ל'ישע שלנו' כי "בכל שנה
אנחנו חוגגים עם תאנים מתורכיה ,ואננס
מאמריקה ,במקום לשבח את ארץ ישראל על

"אפרת"

נלחמת במגיפה בהצלחה -

גזרת פרעה
מתקיימת גם בימינו!

"אפרת"
נלחמת במגיפה בהצלחה -

היו שותפים 02-6536212
www.efrat.org.il

היו שותפים 02-6536212
www.efrat.org.il

למכירה
שלושה מגרשים
בישוב

רבבה
טלפון:

050-7581761
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