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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
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המשך בעמ' 3

ביותר א הבוערים  הנושאים  חד 
על  המאבק  סיפור  הוא  בפרשתנו 
הזה  המאבק  ספק שכל  אין  הברכות. 
החלק  ישראל.  ארץ  של  עניינה  סביב  הוא 
הארץ:  ברכת  על  מדבר  מהברכות  הראשון 
ּוִמְׁשַמּנֵי  הַָּׁשַמיִם  ִמַּטל  הֱָאֹלִקים  "וְיִֶּתן–ְלָך 
הָָאֶרץ וְֹרב ּדָגָן וְִתיֹרׁש" )בראשית כ"ז, כ"ח(. הטל 
המתיקות  ואת  החיות  את  נותנים  והשמנים 
הקודם  בפסוק  אומר  יצחק  כאשר  לגידולים. 
"ְרֵאה ֵריַח ְּבנִי ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ה'" )שם, 
כ"ז(, הדגש הוא על ברכת ה', ולכן גם בברכת 
"ויתן לך  הטל והשמנים הדגש הוא שוב על 
האלקים". חז"ל דורשים על כך: "יתן ויחזור 
מופיעה  אינה  הברכה  הדבר:  ופירוש  ויתן", 
שאר  בכל  קיימת  שהיא  כפי  הטבע  בדרך 
אלוקית  התערבות  כאן  יש  אלא  הארצות 
לברכת  קשורים  הדברים  כאשר  מיוחדת 
באיכות  רק  לא  הזו מתמקדת  הברכה  הארץ. 
של פירות הארץ אלא גם בכמות, כמו שנאמר 

"ורוב דגן ותירוש". 
הכיצד  בשאלה  דנים  רבה  במדרש  חז"ל 
אבינו  ליעקב  כיסו  הגדיים  שעורות  ייתכן 
לעורות  ומעבר  מעל  גדולות  שהיו  ידיו  את 
הגדיים. תחילה מסביר המדרש שרבקה תפרה 
ארץ  שעיזי  מובא  בהמשך  אחד.  אל  אחד 
ישראל היו גדולים משל חוץ לארץ ולכן היו 
שהספיקו  עד  מאוד  גדולים  האלה  העורות 
לכסות את ידי יעקב ללא תפירה, עד כדי כך 
ששני תמידים שהיו ישראל מקריבים בחג היו 
מרכיבים אותן על הגמלים הגבוהים, ולמרות 

הרב מיכאל ברום ראש ישיבת שילה

מתיקות הארץ
זאת רגליהם של התמידים היו נגררות בארץ 
המדרש:  מוסיף  דוגמא  ועוד  גודלם.  מחמת 
עץ  והיה  ישראל  בארץ  גדל  היה  קינמון  עץ 
היו  והליכתן  גובהן  מרוב  והעיזים  גבוה, 
רבי  ממנו.  לאכול  אילן  של  לראשו  מגיעים 
חנינא שואל איך ייתכן שעיזים ועגלים כל כך 
גדולים היו נשחטים ואיך ייתכן שזיתים שהיו 
כל כך גדולים היו נקצצים ואיך ייתכן שעפר 
טרשין,  אדמת  הוא  כי  קשה  שהוא  שבהרים, 
"בארץ  המדרש:  אומר  אלא  נחרש?!  היה 

ישראל הכל מעשה ניסים".
התיאור העולה ממדרש זה מלמד אותנו עד 
כמה שבארץ הקודש הכל מתנהל בצורה שונה 
לגמרי מאשר בשאר הארצות, הכל בדרך של 
נגלה  זה  נעמיק במאמר  ניסים. כאשר  מעשי 
שיעקב אבינו לא במקרה ָׂשם על ידיו עורות 
של גדיי עיזים כ"כ גדולים אלא כל זה כהכנה 
את  לקבל  ראוי  להיות  מנת  על  וכהכשרה 
אבינו  יעקב  ישראל. כאשר  ברכתה של ארץ 
מופיע עם העורות הגדולים הללו הוא מסמל 
שארץ  לרעיון  שלו  המלא  החיבור  את  בכך 
"ֶאֶרץ  אחרת,  חוקיות  עם  ארץ  היא  הקודש 
ה'  ֵעינֵי  ָּתִמיד  אָֹתּה:  ּדֵֹרׁש  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר 
ָׁשנָה"  ַאֲחִרית  וְַעד  הַָּׁשנָה  ֵמֵרִׁשית  ָּבּה  ֱאֹלֶקיָך 
לברכה  ראוי  אכן  הוא  לכן  י"ב(.  י"א,  )דברים 
הב"ח  עליו.  מרעיף  שיצחק  הזו  המיוחדת 
מסביר את מה שאנחנו אומרים בברכת מעין 
נמצאת  השכינה  מטובה":  "ולשבוע  שלוש 
בתוך האדמה בארץ ישראל ולכן היא נותנת 
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ובמנהלת  יש"ע  בימים אלו שוקדים במועצת 

ההסברה יחד עם אנשי המקצוע, משרד הפרסום 

קמפיין  המשך  על  האסטרטגים  היועצים  ועם 

"הסיפור של כל יהודי". לאור ההצלחה האדירה 

יתחילו  החגים,  בתקופת  ההשקה  מבצע  של 

הדבקת  מבצע  חשובים:  פרויקטים  שני  השבוע 

סטיקרים עם הסיסמה: "יהודה ושומרון הסיפור 

של כל יהודי", וגיוס תרומות להמשך הקמפיין.

יוקמו  הסטיקרים  הדבקת  מבצע  במסגרת 

נקודות חלוקת סטיקרים במקומות שונים ברחבי 

לנהגים  יציעו  פעילים  שבהן  ושומרון,  יהודה 

להדביק סטיקר על רכבם ובכך להיות שותפים 

בהפצת המסר ויצירת הד ציבורי לקמפיין. ניתן 

גודל   - שונים  בגדלים  הסטיקרים  את  להשיג 

סטנדרטי לכלי רכב פרטיים, ומדבקות מוגדלות 

ומשאיות.  אוטובוסים  מסחריים,  רכב  לכלי   -

חלק  ולקחת  להתנדב  הרוצים  ויחידים  קבוצות 

סטיקרים  והדבקת  התרמה  מבצע 
"הסיפור של כל יהודי"

יפנו לאיציק, 052-5666947.  במוקדי החלוקה, 

ושומרון  "יהודה  סטיקר  לכם  אין  עוד  אם 

הסיפור של כל יהודי" על הרכב - התקשרו למס' 

office@ :077-4009461 או פנו במייל לכתובת

המלאים,  פרטיכם  שמכם,  עם   jstory.co.il
את  וקבלו  ומייל,  טלפון  למשלוח,  כתובת 

הסטיקר לביתכם. קמפיין "הסיפור של כל יהודי" 

עולה ממון רב, וכדי שיהיה זה אכן מסע הסברה 

מבצע  יש"ע  במועצת  מקיימים  ומתמשך  ארוך 

והגדלתה  הפעילות,  המשך  למען  תרומות  גיוס 

את  ולהרחיב  להחדיר  במגמה  שונים,  באופנים 

המסר לשיח הציבורי ביתר שאת באמצעי מדיה 

ההסברה  למסע  שותפים  אתם  גם  היו  נוספים. 

יהודי  כל  ושומרון הסיפור של  יהודה  המוצלח, 

ולתרומות:  הסברה  עלון  לקבלת  שלך!  וגם   -

02-6211999 או באתר מועצת יש"ע:

# www.myesha.org.il

למסורת  כבר  הפכה  בחברון  שרה  חיי  שבת 

בקהילות ישראל. כמידי שנה נהרו לחברון אלפים 

רבים - על פי הערכת המארגנים למעלה מעשרים 

אלף איש - לקראת השבת שעברה כדי לחוות יחד 

את קריאת מעמד קניית מערת המכפלה במקום 

ההתרחשות - רחבת המערה והמבנה שמעליה. 

 רבבות האורחים התאכסנו בכל מקום אפשרי 

משפחות,  בתי  אכסניות,  הספר,  בתי  כיתות   -

הבתים  גגות  ועל  במדשאות  בחצרות,  אוהלים 

ואפילו כאלו שישנו תחת כיפת השמים. תושבי 

חברון הכינו תוכנית מוכנה לכל פרטיה בתחומי 

החינוכית  התוכנית  וגם  הסעודות  האירוח, 

השונים.  לגווניהם  האורחים  לאלפי  התורנית 

מפי  שיחות  היו שיעורים  התוכניות  שלל  בין 

הרב יהושע שפירא, הרב חיים דרוקמן הרב יוסי 

בדיחי,  הראל חצרוני ועוד רבים וטובים. בנוסף 

נערכו עשרות סיורים לאזור מעיין אברהם וחומת 

הענקים, סמטת הגיבורים, בית השלום, הדרכות 

ועוד. השנה  ובחברון  בקרית–ארבע  במוזיאונים 

השתלבה בשבת חיי שרה גם נימה אקטואלית: 

למעלה מ–20,000 בשבת חברון
על הפרק סוגיית בית השלום. הרבבות שהגיעו 

לחברון וביקרו בבית השלום יודעים את האמת 

על קניין הבית, מתכוונים להיות בו ולמחות על 

הבית.  על  בגופם  ולהגן  והגזל,  העוול  משפט 

הביקור בבית השלום מוכיח כי פרשת חיי שרה 

איננה רק נחלת העבר: קניין ארץ ישראל ממשיך 

הממשיכים  אבינו  אברהם  של  בני–בניו  על–ידי 

לשאוב עוצמה ותעצומות נפש ממערת המכפלה 

במשימה הנצחית של גאולת הארץ. #

ספר התורה נכתב על ידי קהילות ישראל 

בארץ ובקהילות העולם היהודי - לרפואתו 

מרדכי  הרב  לציון  הראשון  של  והחלמתו 

צמח בן מזל טוב בתוך שאר חולי ישראל. 

לתרומות לצורך השלמת כתיבת הספר:

# www.harav.org ,1800-272-997

ספר תורה לרפואת 
הרב מרדכי אליהו

Joseph   kauffman

קולקציית מעילי הפליז החדשה
לפרטים: 09-7941048, 050-7344422

www.josephkauffman.com
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ניתן להשיג ברשת:

* בתוקף עד ה-1.1.09 או עד גמר המלאי. * כפוף לפריטים המשתתפים
במבצע ולמגוון הקיים בסניף. *אין כפל מבצעים והנחות.  ט.ל.ח
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נחשפו  חדשים  ארכיאולוגים  ממצאים 

משכנו  עציון,  שבגוש  ההרודיון  בהר  לאחרונה 

של המלך הורדוס ומקום קבורתו. 

פרופ'  על–ידי  נחשפו  החדשים  הממצאים 

אהוד נצר מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה 

העברית שגילה במאי 2007 את קברו של המלך 

עם  תיאטרון  החדשות:  התגליות  בין  הורדוס. 

נקברו  בהם  קבורה  ארונות  ושני  אח"מים  חדר 

כנראה אשתו של הורדוס ואשתו של ארכילאוס 

בנו. הממצאים החדשים מחזקים את ההשערה 

כי הקבר שנחשף בשנה שעברה הוא אכן קברו 

של המלך הורדוס. 

לפנה"ס   37 השנים  בין  יהודה  מלך  הורדוס, 

עד ל–4 לפנה"ס, היה ידוע בזכות מפעלי הבנייה 

ביניהם:  הארץ,  ברחבי  והקים  שיזם  המזהירים 

בנייה מחדש של בית המקדש והרחבת הר הבית, 

וקיסריה,  שומרון  הערים  של  מחדש  הקמתן 

גם  ולבסוף  ומבצרו  משכנו  מקום  של  ובנייתו 

 15 ששוכן  ההרודיון,  ארמון   - קבורתו  מקום 

נצר  פרופ'  להערכת  לירושלים.  דרומית  ק"מ 

רבות.  שנים  עוד  תיקח  כולו  האתר  חפירת 

המפואר  הארמון  כלל  למאוזוליאום,  בנוסף 

נוי,  גני  ענק,  בריכת  ובו  קלאב"  "קאנטרי  מעין 

בתי מרחץ ותיאטרון. הארמון היה הגדול מסוגו 

לשער  וניתן  הורדוס  של  בזמנו  הרומאי  בעולם 

שמדי שנה הגיעו אליו מאות או אלפי אורחים. 

שאול  עציון,  גוש  האזורית  המועצה  ראש 

מאמצים  לאחר  לאחרונה  הצליח  גולדשטיין, 

ועתניאל  אלקין  זאב  ח"כ  של  ובעזרתם  רבים 

וחצי  שנלר להשיג תקציב מכובד של כשלושה 

גילויים נוספים 
במתחם הקבר 
של הורדוס

כן  כמו  האתר.  שיקום  לטובת  שקלים  מיליון 

שבו  גולדשטיין,  של  בראשותו  צוות  הוקם 

החברה  והגנים,  הטבע  מרשות  נציגים  חברים 

להתיישבות  החטיבה  לתיירות,  הממשלתית 

על  אמונים  יהיו  האזורית אשר  המועצה  ונציגי 

פיתוח תוכניות והוצאתם לפועל על פי התכנון 

העליון,  הארמון  מתחם  כל  היתר  בין  ישוקם 

ייבנה מערך כניסה חדש ובו מיצג אור קולי.

וחברי  החופרים  ובקרב  האזורית  במועצה 

החדש  האתר  כי  מקווים  המקצועי  הצוות 

לאומי  לפארק  בעתיד  הוא  גם  יהפוך  שנחשף 

ומבקרים רבים ימשיכו לפקוד אותו. #

מתיישבים  מחפשת  חגלה  בבית  החווה 

בנייה  לשמירות,  ומתנדבים  ומשפחות,  רווקים 

וחקלאות. המקום נמצא במרחק של כ–20 דקות 

אוטובוסים  תנועת  וממנו  אליו  ויש  מירושלים, 

ארץ  למען  לפעילות  הצטרפו  בואו  סדירה. 

ישראל במקום שבו נכנסו בני ישראל לארץ.

לפרטים והצטרפות: ארנה 052-8699300 #

בית חגלה קוראת לכם

המשך מעמ' השער

מתיקות הארץ
מתיקות מיוחדת וטעם מיוחד לפירות הארץ. 
ידוע שהרבה ישראלים השוהים בארץ העמים 
עמם  שיביאו  המשפחה  מקרובי  מבקשים 
בביקורם מפירות הארץ על מנת להרגיש את 

זימרת הארץ.
הנקודה הייחודית הזו באה לידי ביטוי גם 
בסוג הנופים של ארץ ישראל. חז"ל מלמדים 
אותנו שהעולם כולו נברא מתוך ארץ ישראל. 
בחוץ  שקיים  נוף  שכל  הוא  הדבר  משמעות 
לארץ מקורו בארץ ישראל, אלא שבחוץ לארץ 
הדברים מופיעים בכמויות גדולות ואילו כאן 
שלא  לדעת  עלינו  יותר.  הרבה  קטן  במינון 
מחוץ  החוזרים  אנשים  שומעים  אנחנו  פעם 
לארץ מתפעלים מאוד מהנופים שראו. חשוב 
ארץ  נופי  בין  עקרוני  הבדל  שישנו  להדגיש 
הקודש לנופי שאר העולם. חנה אומרת "וְֵאין 
צּור ֵּכאֹלֵקינּו" )שמואל א', ב' ב'(, וחז"ל דורשים 
על כך: "אין צייר כאלוקינו" )ברכות, י', ע"א(. 

לצייר יש תכונה מיוחדת להטביע את חותמו 
הקודש  בארץ  שלנו  הנופים  עצמו.  בציור 
הם בגדר של ציור של הקב"ה ואילו הנופים 
האחרים הם בגדר של צילום. ציור דורש הרבה 
יותר העמקה והתבוננות. ההבדל המהותי בין 
שבין  ההבדל  את  מסמל  לעשו  אבינו  יעקב 
היוצא  עשו  הארצות.  לשאר  הקדושה  ארצנו 
ראשון, אדמוני כולו כאדרת שיער, נקרא עשו 
יעקב  לעין.  בולט  והכל  עשוי  על שם שהוא 
היוצא  אוהלים  יושב  תם  איש  והצנוע  העניו 
פנימי,  עולם  כולו  כל  מתבלט.  איננו  שני 

עולם של אמונה, עולם של לימוד תורה.
אבינו.  יעקב  של  בחינה  היא  ישראל  ארץ 
הסגולה  את  נכונה  להעריך  שנדע  ככל 
של  בנים  היותנו  ישראל,  עם  של  האמיתית 
הקב"ה, כך נהיה ראויים יותר לארץ המיוחדת 

והמופלאה הזו. #
yeshilo@netvision.net.il :לתגובות
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טוען  ברק  אהוד  הביטחון  ששר  בעוד 

שהוא חייב לפנות את מתיישבי בית השלום 

בחברון, וזאת כדי לא להביא לזילות של בית 

התמונה  כך,  על  שהורה  העליון  המשפט 

בקרב  בכירים  ועוד  עוד  ומתבהרת.  הולכת 

הדין  פסק  את  שבוחנים  המשפט  מערכת 

נגד  יוצאים  השלום  בית  בנושא  בג"ץ  של 

קביעתו של שר הביטחון וטוענים: הדיווח על 

פסק הדין באמצעי התקשורת שממנה ניזונו 

ושקרי.  מוטעה  היה  הביטחון  מערכת  ראשי 

שופט  של  דבריו  את  להביא  השבוע  בחרנו 

טירקל  יעקב  בדימוס  העליון  משפט  בית 

מתוך חוות דעתו על פסק הדין שאותה פרש 

השבוע במהלך ראיון בערוץ 7:

כבוד השופט בדימוס יעקב טירקל: "אם 

ננסה לתמצת את פסק הדין, המציאות בבית 

את  שרכשו  היהודים  כדלהלן:  היא  השלום 

כל המסמכים  בידם את  יש  כי  הבית טוענים 

כדת  בוצעה  שהרכישה  המוכיחות  והראיות 

מבחינתם  הרכישה  השלמת  לאחר  וכדין. 

המוכר  שכנגד,  הצד  המבנה.  לתוך  נכנסו  הם 

הערבי, טוען כנגדם שלא היו רשאים להיכנס 

זו  הושלם.  לא  שהמכר  טענתו  בשל  למבנה 

מאחר  הצדדים.  בין  הבסיסית  המחלוקת 

והמתיישבים נכנסו לתוך המבנה ותפסו אותו, 

סיוע  ממנה  וביקש  למשטרה  המוכר  פנה 

בסילוק הפולשים לשיטתו. על פי החוק אדם 

שפלשו לתוך נכס בבעלותו, רשאי לסלק את 

הפולשים בעצמו או לבקש לשם כך את עזרת 

ומהנקודה  הערבי  המוכר  נהג  כך  המשטרה. 

הנכס  רוכשי  להתגלגל.  הפרשה  החלה  הזו 

צו  להוציא  וביקשו ממנו  לבג"ץ  פנו  היהודים 

כנגד המשטרה שיעכב אותה מלסייע למוכר 

לפנות את התושבים שאכלסו את הבית לאור 

טענתם שהם רכשו אותו כדת וכדין. מה פוסק 

בסוגיה בית המשפט העליון? כאן יש להיזהר 

לא  אנחנו  מצהירים:  העליון  שופטי  ולדייק. 

הבעלות.  של  עצמן  הסוגיות  לבירור  נכנסים 

כך נכתב גם בפסק הדין: "ההליך בענייננו לא 

נועד לבירור זכויות הקניין בין הצדדים ולא לנו 

להכריע בסוגיות המורכבות העולות מפרשה 

של  במהותו  עוסקת  שהיא  ככל  זו,  מסובכת 

הסכם המכר וזכויות הצדדים על פיו", דהיינו, 

שום  כאן  קובע  לא  העליון  המשפט  בית 

עמדה לגבי הזכויות בנכס.

השופטים ממשיכים בפסק הדין וכותבים: 

"השאלה העומדת להכרעתנו היא רק זו - האם 

העותרות  לסילוק  לפעול  המדינה  החלטת 

ללא  במבנה  שתפסו  מחזקתן  מטעמן  מי  או 

במבחן  עומדת  ראג'בי,  המוכר,  הסכמת 

הסבירות לאור הראיות המנהליות שנצטברו 

אחרות,  במילים  דהיינו,  וכו'",  המדינה  בידי 

האם מותר למדינה לסייע לסלק אותם. הם 

ראיות  עם  סבוכה  בסוגיה  שמדובר  אומרים 

מפוקפקות, הן לעניין הרכישה מצד אחד וכן 

כך  על  טענות מפוקפקות מצידו של המוכר. 

המכר  בעניין  להכרעה  שעד  המדינה  טענה 

משפט צדק

פי  על  לקדמותו.  המצב  את  להחזיר  צריך 

זו החזרת המצב לקדמותו מבוססת  תפיסה 

בין היתר, על הסכמה של המוכר ראג'בי, בעל 

הנכס הקודם, שעד להכרעה שיפוטית בנושא, 

זו  היא  והמדינה  בבית,  המתיישבים  יפונו 

שתחזיק בנכס במהלך תקופת הביניים, ואני 

הזכויות  בירור  בהליך  להכרעה  "עד  מצטט: 

בתקופת  דהיינו,  בערכאות".  המהותיות 

ביניים מסוימת הצבא יחזיק בנכס, והשופטים 

בנכס  שמחזיקים  למתיישבים  שהות  נותנים 

המבנה  את  לפנות  ימים  שלושה  של  שהות 

לא  הדבר  ואם  לצבא  אותו  ולמסור  מרצון 

פי  "ניתן יהיה לפעול על  ייעשה, אני מצטט 

צו סילוק פולשים כאמור". צו סילוק פולשים 

זה צו החל ביהודה ושומרון שמקביל להוראות 

מסוימות בתחום המקרקעין בתחומי ישראל 

שלא  חזקה  שתפסו  אנשים  לסילוק  ומשמש 

יהיה לפעול", דהיינו,  כדין. אני מדגיש: "ניתן 

בניגוד לכל מה שנאמר ונכתב בתקשורת, 

את  לפנות  למדינה  הנחייה  כאן  אין 

האנשים האלה, אין הנחייה כזו, אין הוראה 

הביטחון  שר  של  ההתבטאויות  וכל  כזו, 

שהם  משום  לרוחי,  לא  מאוד  היו  וסגנו 

ו"אנחנו  בג"ץ"  הנחיית  ש"ניתנה  אמרו 

נפעל לפי הנחיית בג"ץ", אך במציאות אין 

כזו הנחייה, מה שנאמר שם: אחרי שלושת 

יש  דהיינו,  לפעול,  רשאים  אתם  הימים 

לכם שיקול דעת, תרצו - תפעלו, לא תרצו 

- לא תפעלו, תרצו להשהות את הפעולה - 

תוכלו להשהות את הפעולה. 

מראיין: זאת אומרת, כבוד השופט טירקל, 

גם  הממשלה,  ראש  גם  הביטחון,  שר  שגם 

הרמטכ"ל הבוקר שעדיין ממשיך, כולם בעצם 

חייבים  אנחנו  כולם,  מעל  החוק  אומרים: 

לפנות את הבית הזה.

כבוד השופט בדימוס יעקב טירקל: הם 

לא חייבים לפנות, הם רשאים לפנות או ליתר 

הם  אם  שלהם.  הדעת  שיקול  בגדר  זה  דיוק, 

 - הימים האלה  לפנות אחרי שלושת  יחליטו 

זכותם לפנות, אני לא אומר שהם לא רשאים 

בהחלט  אני  לפנות.  חייבים  לא  הם  לפנות, 

התקשורת  אמצעי  על  לביקורת,  שותף 

והצורה שהם דיווחו על פסק הדין. פסק הדין, 

הוא  בתקשורת,  ביטוי  קיבל  שהוא  כפי 

פסק דין אחר ממה שניתן בבג"ץ וכתוצאה 

מזה נוצרה מהומה גדולה מאוד שלא היה 

צורך להגיע אליה בכלל, וזה מצער מאוד. 

מצער גם ששר הביטחון נגרר בעצם אחרי 

הדין  פסק  שקיבל  והביטוי  הפרשנויות 

בתקשורת, והחליט, כנראה בעקבות זה, כל 

מיני החלטות שהוא לא היה צריך להחליט 

ראיות  מיני  וכל  מאחר  כזה,  במקרה  אותן. 

התערבבו כאן: ראיות טובות, ראיות קלושות 

אני  מזויפות,  שהן  שטוענים  ראיות  ואפילו 

גם   - ההכרעה  את  להעביר  מציע  הייתי 

המחוזי  המשפט  לבית   - הזמנית  בשאלה 

שבפניו תלוי עניין הבעלות בנכס הזה. 

והוא  והטענות,  הראיות  כל  יוצגו  הרי  שם 

טענות  את  שיאששו  הראיות  פי  על   - יוכל 

צריך  אכן  האם  פיהן  על  להחליט   - הצדדים 

בטרם  עוד  הפינוי  לגבי  כלשהו  זמני  צו  לתת 

ההחלטה הסופית על הבעלות או שאין בכך 

בית המשפט המחוזי  כזה, כאשר  צורך. מצב 

הוא זה שיחליט בעניין על סמך ראיות שיונחו 

יהיה  הסוגיה,  של  לעומקה  וירידה  לפניו 

שנוצרה  המהומה  לכל  יגרום  ולא  יותר,  טוב 

הדין  פסק  של  נכונה  לא  מפרשנות  כתוצאה 

על ידי אמצעי תקשורת ובעקבותיהם על ידי 

כל מיני אנשים מאוד נכבדים. #
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סיפורו של מקום

בראשית ההתיישבות

10

שכפר–מ אחרי  שבועות  ספר 

ביקר  הקרקע,  על  עלה  עציון 

משה  הביטחון  שר  אצלם 

דיין. כששאל את המתיישבים "מה עוד 

רוצים  "אנחנו  השיבו:  רוצים"?  אתם 

אותה  לידינו".  אחד  יישוב  עוד  לפחות 

להתיישבות  במחלקה  עסקו  כבר  שעה 

של הסוכנות, ובמינהל מקרקעי ישראל, 

אלא  באזור.  הקרקעות  וסקר  בתכנון 

שתנופת ההתיישבות לא היתה מהירה 

מפלגת  בראשות  הממשלות  דיה. 

יישוב,  להקים  אם  התלבטו  העבודה 

כמו  ב"קונסנזוס"  הנמצא  באזור  אפילו 

גוש–עציון. עוד שנתיים נאלצו לחכות עד 

שזכו לראות יישוב חדש בקירבתם.

בדיוק  תשכ"ט,  אייר  חודש  בשלהי 

ויש"ע,  ירושלים  שחרור  אחרי  שנתיים 

של  חדש  גרעין  בכפר–עציון  התארגן 

היה  הגרעין  וצעירות.  צעירים  כשלושים 

גרעין  מחברי  ממחציתו  למעלה  מורכב 

הצופים הדתיים "יאיר" ויתרם בני קיבוצים 

שעשו שנת שירות רביעית. מטרתם היה 

השני  בגוש–עציון,  חדש  קיבוץ  הקמת 

אחרי כפר–עציון. אפילו מקום נקבע לו - 

על חורבותיה של קבוצת עין צורים. כיוון 

שהשם עין–צורים לא היה פנוי, כי הקיבוץ 

זה  בשם  מחדש  הוקם  בתש"ח  שחרב 

חדש,  שם  למקום  ניתן  שפיר,  במרכז 

פי הפסוק מדברי  על  הישן,  המזכיר את 

בלעם: "כי מראש צורים אראנו ומגבעות 

התמהמה.  להקמה  האישור  אשורנו". 

בעבודה  הגרעין  חברי  העבירו  הזמן  את 

בכפר–עציון. בטו' באב תשכ"ט, 30 ביולי 

סוף  סוף  העלייה.  טקס  התקיים   ,1969

זכו ליום של חג. שר הפנים ד"ר יוסף בורג 

הביא את ברכת הממשלה. אחרי ברכת 

נציג הקיבוץ הדתי וקריאת מגילת היסוד 

האורחים  הטקס.  הסתיים  הקיבוץ  של 

קופלו,  הדגלים  לביתו,  איש  חזרו  הרבים 

וחברי הגרעין חזרו ל...כפר–עציון, לשיגרת 

החיים האפורים.

של  וחצי  חודש  עבר.  וחצי  חודש  עוד 

אופטימיות זהירה. הבתים העומדים על 

קרובה.  בפועל  שהעלייה  סימנו  תילם 

הבנים נשלחו מדי ערב לשמירה במקום. 

הדתיים,  הצופים  של  "יאיר"  גרעין  חברי 

הכשרה  לתקופת  בינתיים  הוצבו 

חקלאית בקיבוץ סעד. בני הגרעין נועדו 

בגדוד  מתקדם  לאימון  משם  לעבור 

בני  היו  לא  בלעדיהם,  המוצנח.  הנח"ל 

הקיבוצים יכולים להקים את ראש–צורים. 

הנוער  אגף  ראש  פגש  הימים  באחד 

והנח"ל משה נצר את שר הביטחון משה 

המצב"  זה  "אם  כך.  על  לו  וסיפר  דיין, 

לנו  שיש  "ומכיוון   - במקום  דיין  הגיב   -

צורים  שראש  בכך  לרצות  הסיבות  כל 

על  ותעמוד  במהירות  בגוש–עציון  תקום 

הגרעין  את  עכשיו  תשחררו  הרגליים, 

תעבירו  הרגיל.  הנח"לאי  מהמסלול 

אותם ישר לשל"ת )שירות ללא תשלום, 

תקופת השירות בקיבוץ של הנח"לאים(. 

יביאו את התועלת  שם, בגוש עציון, הם 

וכך  ישראל".  למדינת  ביותר  הגדולה 

 15 גדליה,  צום  תש"ל,  תשרי  בג'  היה. 

בספטמבר 1969, עברו סוף סוף מקימי 

לא  ההעברה  מבצע  למקומם.  הקיבוץ 

היה מסובך. בתוך שעות אחדות השלימו 

מכפר– והרכוש  הציוד  כל  העברת  את 

החדש,  בקיבוץ  היו  כבר  בלילה  עציון. 

אפורים  בודדים,  טרומיים  בתים  שכולו 

חשו  כפר–עציון,  אחרי  לזה.  זה  וצמודים 

מהלך  מוזרה:  הרגשה  הגרעין  חברי 

בקצהו  נמצא  ואתה  אחדות  פסיעות 

תשרי,  ד'  למחרת,  הקיבוץ.   של  השני 

לנוף חדש, שקט  התעוררו חברי הגרעין 

הטובה  וההרגשה  אנשים  פחות  יותר, 

שהמקום שייך להם. #

)מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" על 

תולדות מפעל ההתיישבות ביו"ש, הוצאת ספריית נצרים(.

הקיבוץ השני בגוש–עציון

טקס העליה לקיבוץ ראש צורים )צילום יוחנן בן–יעקב(

וַּיְִמָצא "ו הַהִוא,  ָּבָאֶרץ  יְִצָחק  ְַרע  ּיִז
ַּבָּׁשנָה הַהִוא ֵמָאה ְׁשָעִרים; וַיְָבְרכֵהּו 
בפרשת  י"ב(.  כ"ו,  )בראשית  ה'" 
אבינו,  יצחק  על  קוראים  אנו  השבוע 

הרעב  בעקבות  למצרים  לרדת  הרוצה 

אליו  נגלה  הקב"ה  הרעב  למרות  בארץ. 

"וַּיֵָרא  בארץ:  להישאר  יצחק  על  ומצוֶוה 

ָּבָאֶרץ  ְׁשכֹן  ִמְצָריְָמה  ֵּתֵרד  ַאל  וַּיֹאֶמר  ה',  ֵאָליו 
ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך. ּגּור ָּבָאֶרץ הַּזֹאת וְֶאהְיֶה ִעְּמָך 
ְַרֲעָך, ֶאֵּתן ֶאת ּכָל הֲָאָרצֹת  וֲַאָבְרכֶּךָ: ִּכי ְלָך ּוְלז
נְִׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  הְַּׁשֻבָעה,  ֶאת  וַהֲִקמִֹתי  הֵָאל 
ב'  )שם,  ִּבגְָרר"  יְִצָחק  וַּיֵֶׁשב  ָאִביָך...  ְלַאְבָרהָם 
- ו'(. יצחק נשאר בארץ ונתברך בתבואה 

טובה. על המילים "מאה שערים" מביא 

רש"י במקום שני פירושים: 1. "שאמדוה 

אחת  על  ועשתה  לעשות,  ראויה  כמה 

שאמדוה - מאה", הארץ הניבה יבול גדול 

פי מאה מכפי שקרקע זו אמורה להניב. 

למעשרות  זה  אומד  אמרו,  "רבותינו   .2

ֵמָאה ׁשְָעִרים
היה", כלומר לאחר שהקרקע הניבה את 

יבולה ואמדו את התבואה לצורך הפרשת 

מעשרות, נוצר נס מופלא והיבול הכפיל 

את עצמו פי מאה.

השתרעה  ה–19  המאה  אמצע  עד 

ירושלים על השטח המתוחם בין חומות 

היהודי  הרובע  בלבד.  העתיקה  העיר 

בירושלים אכלס את כל היהודים שישבו 

בירושלים )כ–14 אלף איש(. בעקבות זאת 

הייתה צפיפות רבה, מחירי הדירות היו 

גרועים.  היו  החיים  ותנאי  מאוד  גבוהים 

ומגפות  רבות  מחלות  נפוצו  גם  כן  כמו 

קשות שפגעו באוכלוסין. היהודים חששו 

שונות  מסיבות  לחומות  מחוץ  לגור 

בדואים  של  מהתקפות  החשש  ובהן 

לא  ושודדים, החשש ש"כספי החלוקה" 

שונים,  שירותים  והיעדר  ליעדם,  יגיעו 

החומות.  בתוך  היו  זמנים  שבאותם 

זרות,  מעצמות  בהם  שונים,  גורמים 
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ֵמָאה ׁשְָעִרים

חפשו שטח שבו הם יוכלו לפעול. כאשר 

בא  מונטיפיורי,  משה  האנגלי,  השר 

ליהודים  לעזור  במטרה  בארץ  לביקור 

הדיור  ממצוקת  הוטרד  הוא  בה,  החיים 

העיר  חומות  בין  ירושלים  יהודי  של 

רווחה  שרותי  של  מהיעדרם  העתיקה, 

אמצעי  ומהיעדר  הולמים,  ובריאות 

להשתחרר  ליהודים  שיאפשרו  כלכלה 

מן התלות בנדבות לקיומם. בשנת 1855, 

לאחר ביקורו הרביעי בארץ, החליט השר 

יהודית  שכונה  להקים  מונטיפיורי  משה 

השר  העתיקה.  העיר  לחומות  מחוץ 

"משכנות  הקים את השכונה הראשונה, 

שאננים" אשר נחנכה בשנת 1860. השר 

היה זה שקפץ ראשון לבריכה. כ–5 שנים 

"מחנה  שכונת  את  הקימו  מכן  לאחר 

ישראל", בשנת 1869 הקימו את שכונת 

את  הקימו   1873 ובשנת  שבעה,  נחלת 

השכונה הרביעית "בית דוד".

הייתה  שנבנתה  החמישית  השכונה 

שכונת "מאה שערים" שהוקמה בסמוך 

מתוך  לה  ניתן  ושמה  תולדות  לפרשת 

בשנת  הוקמה  השכונה  השבוע.  פרשת 

ירושלים".  בוני  "חברת  ידי  על   1874

קבוצת המייסדים כללה את בן–ציון ליאון 

ואת רבי יוסף ריבלין, שהקים קודם לכן 

את שכונת נחלת שבעה ושכונת בית דוד. 

"מאה שערים" שווה בגיאומטריה ל–666, 

מספר, שעל פי הגר"א )שמקימי השכונה 

משיח  את  מסמל  תלמידיו(,  צאצאי  היו 

השכונה  מתכנן  גלויות.  וקיבוץ  יוסף  בן 

הגרמני  והארכיאולוג  האדריכל  היה 

שעסק  שיק,  קונרד  ירושלים  תושב 

בחקר ירושלים וארץ ישראל ושמו חתום 

על מבנים רבים בעיר מאותה תקופה. 

ביותר  למרוחקת  הייתה  השכונה 

מהעיר העתיקה, וגם מרחוב יפו, רחובה 

נבנתה  השכונה  ירושלים.  של  הראשי 

כמעין חצר פנימית כשהקירות החיצוניים 

ואפשרות  חומה,  יוצרים  הבתים  של 

הכניסה לשכונה היא אך ורק דרך שערים 

במרכז  ביטחון.  למטרות  בלילה  שנסגרו 

השכונה,  של  המים  בורות  רוכזו  החצר 

בשכונות  קלאסית  אז  שהייתה  תופעה 

השכונה  ניהול  ירושלים.  של  הראשונות 

שבעה  מנה  אשר  ועד  בידי  הופקד 

של  הנוקשה  התקנון  את  ואכף  חברים, 

השכונה. בצד הקפדתו היתרה על ניקיון 

לניקוז  באשר  תקנות  וקביעת  השכונה 

מים באמצעות מרזבים אל בורות המים, 

דאג הוועד גם לשמר את אופייה האדוק 

בתקנות מסוג "אסור להשכיר דירה למי 

שאינו מוחזק לישראל כשר". כדי למנוע 

אופי  ישתנה  הימים  שברבות  חשש 

מראש  נקבע  השכונה,  של  אוכלוסייתה 

לשנותן.  ואין  לדורות  הן  התקנות  כי 

החיים אז בשכונה נחשבו לאיכותיים.

וחלוקת  העצמאות  מלחמת  לאחר 

שערים  מאה  שכונת  הייתה  ירושלים, 

כך  ובשל  הירדני  לגבול  מאוד  סמוכה 

גידול  כן,  כמו  סְפָר.  לשכונת  נחשבה 

המהיר באוכלוסיה פגע גם הוא בגאוות 

השכונה וחיי האיכות בה, והמקום נהפך 

חל  העיר  איחוד  לאחר  ומוזנח.  לצפוף 

בה שינוי גדול לטובה והוקמו בסמיכות 

אליה שכונות רבות. #

סיורי ביס"ש עפרה לקהל הרחב

יום חמישי ז' כסלו )4.12(

אתרים בדרך אלון בהדרכת שי בייטנר

יום שישי ח' כסלו )5.12(

עיר דוד בהדרכת חיליק אברג'יל

נשמח לראותכם עימנו 02-9975516

מאה–שערים בשנות ה–50

דרושים/ות טלפנים/יות 
רצינים/יות ואידיאליסטים/יות 

לגיוס תרומות למען ההתיישבות ביהודה ושומרון
שכר בסיס + בונסים | העבודה בירושלים במשמרות 

לפרטים: 052-3872406, 050-6698799



של גדולי ישראל חיבת הארץ

6

לו, כ בסמוך  ופעל  לדין  עימו  שישב  מי  ל 

הרב  של  המיוחדת  יכולתו  את  מציין 

הדברים  לשורשי  לרדת  ולדנברג  אליעזר 

את  המופלג.  גילו  למרות  מופלאה,  בזריזות 

במסירת  בין  רבים,  מציינים  המופלאה  זריזותו 

לשאלה  מענה  במתן  בין  הלכתיות,  דעת  חוות 

הרב אליעזר ולדנברג - ה'ציץ אליעזר' חלק ב'
"החיוב הכללי על כל בית ישראל לבוא ולהתנחל בארץ חמדתנו"

בעניין ציבורי, ובין בכתיבת הסכמה על ספר. הכל 

היה אצלו בזריזות, מבלי למשוך זמן. כאב בית דין 

מספרים על רגישותו הרבה, כאשר הצטיין ביחסו 

ובהבנת מצבה המיוחד. במיוחד  האנושי לאישה 

היו ידועות התחבולות שהיה עושה כדי שהאישה 

לא תתבייש במקרה שהיה צורך בחליצה, מעמד 

וקבלו את הספר 
ב-35 ש"ח בלבד.

בואו לאחת מחנויות 
רשת           או

חדש! 

מחזירים את הספרים לעם הספר 

והחודש: 
שלום עליכם

מבחר סיפורים

yesha_shelanu.indd   1 11/24/08   9:35:03 AM
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שעלול להיות מביך מאוד עבורה. גדלותו ניכרה 

גם מאחורי הקלעים של הדיונים. סופר עליו כי 

בתום הדיונים בבית הדין נזהר שלא להיכנס ליותר 

מדי שיחות רעים עם הדיינים האחרים, כדי שלא 

להיכשל בדיבור לשון הרע על המתדיינים.

המופלגת.  צניעותו  את  נס  על  מעלים  רבים 

הדין,  בבית  שעשה  הרבות  השנים  למרות 

הוא  הדיינים,  מגדולי  כאחד  שם  לו  שהוציאו 

ספרים  ומלאת  צנועה  דירה  באותה  לגור  נשאר 

ביותר  הידוע  מפעלו  בירושלים.  מזור  ברחוב 

)למעלה  הרבים  החלקים  בעל  החיבור  הוא 

אליעזר'.  ה'ציץ  ותשובות  שאלות  של  מעשרים( 

הרחב.  בציבור  ידוע  גם  הוא  זה  ספרו  בשם 

סדרת הספרים מכנסת למעשה את משנתו בכל 

הנושאים העומדים על הפרק: מעניינים הלכתיים 

אישות,  ודיני  והיתר  איסור  בסוגיות של  רגילים 

המאפיינים כל ספר שו"ת, ועד לעניינים סבוכים 

בתחומים שבין הלכה לרפואה. בשנת תשל"ו זכה 

הרב ולדנברג בפרס ישראל לספרות תורנית על 

נודעו  במיוחד  המרשימים.  הספרותיים  מפעליו 

רבות  שנים  ורפואה.  הלכה  בענייני  פסיקותיו 

שימש כרבו הבלתי מוכתר של בית החולים הדתי 

'שערי צדק', שבסמוך לבניינו הישן התגורר. מדי 

בית  יד  שעל  הכנסת  בבית  שיעורים  העביר  יום 

החולים, בהם גם שיעורים לרופאים, עד שבמשך 

רפואה  לענייני  תלפיות  תל  להיות  הפך  הזמן 

יש  בספריו  הפזורות  התשובות  במאות  והלכה. 

הרבנים  וגדולי  הרופאים  גדולי  עם  תכתובות 

בכל נושאי הרפואה. לכל נושא הוא נכנס באופן 

מקצועי וענייני. לעיתים ֵמקל, לעיתים מחמיר.

במחשבה  נכנס  פסק  שבו  חדש  תחום  לכל 

אלא  לנושא  מוקדמת  גישה  כל  וללא  נקייה 

לעומק  הנושא  את  החוקרת  עניינית  גישה  עם 

הן  וכיצד  ההלכה  דרישות  מהן  לברר  רצון  מתוך 

שבה  לצורה  דוגמה  שלפניו.  במקרה  מיושמות 

עליו  חיווה  בטרם  לעומק  חדש  תחום  כל  למד 

מופיעה בחלק השלישי של  את דעתו ההלכתית 

בפני  קונטרס  המהווה  ט"ז,  בסימן  אליעזר'.  'ציץ 

המחבר  מברר  ובו  פרקים  עשר  שנים  עם  עצמו, 

האם   - בימינו  כך  כל  הטריוויאלית  השאלה  את 

מותר לפתוח מקלט רדיו בשבת וביום טוב. הרב 

השחרור,  מלחמת  בימי  כך  על  נשאל  ולדנברג 

כשהמצב הצריך זאת. לפני שהוא ניגש לברר את 

הנושא מבחינה הלכתית, הוא נותן סקירה קצרה 

אך מקיפה על דרך הפעולה של הרדיו, מהאולפן 

לימוד  שלצורך  מציין  הוא  הביתי.  למקלט  ועד 

המהנדסים  עם  ארוכות  ניהל שיחות  הוא  הנושא 

הראשיים של אולפן הרדיו הירושלמי, כולל ביקור 

את  נכון  שהבין  מוודא  כשהוא  באולפן,  מודרך 

ובנוסף הוא מפנה  החומר. הוא לא הסתפק בכך, 

גם למקורות ביבליוגרפיים בהם השתמש - הספר 

ד"ר  של  שנייה  מהדורה  הרדיו'  תורת  'יסודות 

אחרי  רק  מאיר.  ישראל  המהנדס  ודו"ח  רובינזון 

הלימוד המדעי המקיף הוא ניגש לבירור ההלכתי.

המחודש  בבניינה  שראתה  תפיסה  מתוך 

ה'ציץ  בעל  כתב  אלוקי  גילוי  ישראל  ארץ  של 

'הלכות   - כרכים  שלושה  בן  חיבור  אליעזר' 

בנגב",  כאפיקים  שביתנו  את  ה'  "בשוב  מדינה'. 

אחרי  הקוצר  ברינת  אותנו  "וזכותו  כותב,  הוא 

בתקומת  דגאולה  באתחלתא  בדמעה,  הזריעה 

ממשל  עם  קדשנו,  מאדמת  חלק  על  מדינתנו 

בגויים  גם  הפלאות  למראה  אשר  משלנו,  עצמי 

עם  לעשות  ה'  הגדיל  ויאמרו  עלינו,  יצביעו 

לבאר  צורך  מוצא  הוא  זה  בשלב  לכן,  אלה...” 

המתנהלת  יהודית  מדינה  להראות  צריכה  כיצד 

על פי התורה: "חובתנו להורות נתיב ודרך לאומה 

השבה לתחיה לפלוש אל חוקי התורה ומשפטיה, 

תגיע  עולם...  הליכות  שהיא  ההליכה  ידי  שעל 

תורת  של  הליכותיה  שרק  הברורה  ההכרה  לידי 

קדשנו יכולות לשמש יסוד ובניין ולצינור שאיבה 

הספר,  כרכי  מתמיד להלכות מדינתנו". שלושת 

שהדפסת האחרון שבהם נסתיימה בשנת תשט"ו 

)1955(, מוקדשים כל אחד לנושא נפרד. הראשון 

וסמכויותיה,  המשפטית  המערכת  במבנה  עוסק 

הספר  )כשבראש  הישראלי  בצבא  עוסק  השני 

והחלק  נשים(,  גיוס  נגד  פרנק  הרב  דברי 

הפוליטית. המערכת  במבנה  עוסק   השלישי 

הרב  רחש  הישיבות  בני  לגיוס  שהתנגד  למרות 

בהקדמה  צה"ל.  לחיילי  רבה  אהבה  ולדנברג 

לחלק השלישי של 'ציץ אליעזר', שיצא לאור זמן 

קצר אחרי הקמת המדינה, הוא כותב: "התהילה 

את  חרפו  אשר  הגיבורים  לחיילנו  והתפארת 

נפשם להילחם כאריות לכיבוש ארצנו הקדושה 

פניהם  אריה  מדינתנו, כשפני  ולכינון  זרים  מידי 

השם  בעזרת  וזכו  למהר.  ההרים  על  כצבאים 

להיות שליחי ההשגחה העליונה להוציא לפועל 

את  ה'  יזכור  הזאת.  ההיסטורית  השליחות  את 

ויחוקו  הקדושה,  שליחותם  במילוי  שנפלו  אלה 

לזכרון פאר ונצח אלה החיים איתנו היום".

אינה  המדינה  שהקמת  ומדגיש  מזכיר  הוא 

לראות  "ונזכה  וכותב:  ממשיך  והוא  הסוף 

במהפכה הרוחנית הענקית אשר תתחולל באופן 

פלאי בקרב כל אחד ואחד מישראל בפרט, ובקרב 

את  וללמוד  ה'  את  לאהוב  בכלל,  כולה  האומה 

כל  את  ולקיים  ולעשות  ולשמור  קדשו  תורת 

גם אחרי מלחמת  דברי תלמוד תורתו באהבה". 

ששת הימים, בתשובה ארוכה שכותב על שאלות 

המלחמה,  הישגי  בעקבות  שהתעוררו  הלכתיות 

הוא שב ומביע את שמחתו העצומה על ישועת ה' 

בשחרור חבלי ארץ ישראל. גם כאן הוא אינו נכנס 

לאופוריה ומזכיר שהעיקר, בית המקדש ועבודת 

הקרבנות, עדיין חסר. הוא מביא את דברי הפייטן 

"אזכרה אלוקים ואהמיה בראותי כל עיר על תילה 

בנויה ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה", 

ואומר שהדברים תקפים עד היום, והעיר "מלאה 

ויעביר  ירחם  ה'  והמסגדים  הכנסיות   מטומאת 

במהרה גילולים מן הארץ, והאלילים כרות יכרתון 

והעולם יתוקן במלכות ש–ד–י". וכך כתב בשאלת 

ההשפעה שיש למדינה על מצוות העלייה לארץ, 

"...מאז פקד  יב(:  פרק  סימן מח  ז  אליעזר חלק  )ציץ 

בארץ  ושארית  שם  לנו  ליתן  לטובה  ד'  אותנו 

קדשו, להיות אדונים בה, ונתן בלב אומות העולם 

הגזילה  לנו  להשיב  בשעתו,  ככורש  המאוחדות, 

יום  לרווחה  נפתחו  ושערי הארץ  בחלק מארצנו 

כל הגבלה  יהודי בלא  כל  יסגרו לפני  ולא  ולילה 

בזרועות  מתקבלים  וכולם  צמצום  שום  ובלא 

חל  לא  הרי  כן  אם  נפשית,  ובשמחה  פתוחות 

השבועה,   - דבר  כללית  עלייה  על  יותר  ממילא 

כיון שזה כבר לא  ופג תקפה,  יעלו בחומה  שלא 

ואם  בחומה...  כעלייה  בעיני שום אחד  מתפרש 

הכללי  החיוב  גם  העלייה  במצוות  נתחדשה  כן 

יהודי הנמצא  קיבוץ  כל  ועל  ישראל  בית  כל  על 

ולהתנחל  ולבוא  לקום במרוכז  אי שם בתפוצות 

המצב  שלפי  לומר,  יש  שנית,  חמדתנו.  בארץ 

יצאה  בו, שזה עתה  העכשווי שהמדינה נמצאת 

אויבים  מסביב  מוקפת  והיא  מחיתוליה  כמעט 

מוטלת  חלילה,  לבלעותה  הרוצים  מושבעים 

חובה מיוחדת של החלצו חושים, למהר לעלות 

ארצה ולבוא לעזרת ישראל מיד צר הבא עליהם, 

שנובע מחיוב של מלחמת מצוה, כנפסק ברמב"ם 

ה' מלכים פרק ה' ה"א, וכל כוח עולה מאורגן וגם 

בלתי מאורגן מסייע לכך מבחינת מה במישרין או 

בעקיפין, כמובן". 

תשס"ז  מרחשון  בל'  נפטר  אליעזר'  ה'ציץ 

בהיותו כבן 91. אלפים ליוו את מיטתו מתוך כבוד 

והערצה למידותיו ולמפעלו ההלכתי שנגע בחיי 

כל יהודי שומר תורה ומצוות. #



קדושת הארץ
הרב אהוד אחיטוב, מכון התורה והארץ 
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כיצד יש לנהוג אם נשארו בידינו פירות 
אותם?  ביערנו  ולא  זמנם  שעבר  שביעית 
דווקא  שכיחה  להיות  עלולה  זו  מציאות 
ריבות  יינות  כגון:  אוכל משומרים,  במוצרי 
וכדו’. זאת משום שבדרך כלל בזמן שהגיע 
כלים  הטריים  כשהפירות  הביעור  זמן 
יהיו  ולא  כמעט  בבית  גם  אזי  השדה,  מן 
מצויים פירות שחלה עליהם חובת הביעור. 
לעומת זאת עלולים להימצא בבית מוצרים 
ריבות,  כגון:  שביעית  מפירות  מעובדים 
וירקות כבושים, היות שניתן לשמור  יינות 
אותם זמן רב. לפיכך כדאי לשים לב לזמני 
הביעור של אותם מוצרים, כשאז ניתן יהיה 

לקיים בהם את מצוַות הביעור בזמנה. 
קיים  ולא  עבר  כשאדם  קורה  אכן  מה 
הדעה  שביעית?  פירות  ביעור  מצוות 
ולא  שעבר  שאדם  בפוסקים  המקובלת 
נאסרו  הביעור  בזמן  הפירות  את  הפקיר 
הפירות באכילה )קטיף שביעית פרק סו סעי’ 
אמנם  ג(.  אות  ה”ג  פ”ז  הארץ  שבת  ועי’  טו, 

כאשר קיים ספק בדבר, כגון אדם שקיבל 
מחברו פירות או תוצרת פירות הקדושים 
בקדושת שביעית )ריבות, מיצים טבעיים(, 
כבושים  )ירקות  ירקות  של  תוצרת  וכן 
של  הביעור  זמן  לאחר  וכדו’(  בית  תוצרת 
כל אחד ממינים אלו - ניתן לאוכלם לאחר 
שיקיימו בהם את מצוות הביעור אף אם 
נעשית לאחר הזמן, ואף אם אינו יודע אם 

קיימו בהם את מצוות הביעור אם לאו. 
גם כאשר ידוע לנו בוודאות שלא ביערו 

פירות שלא קיימו בהם מצוות ביעור פירות שביעית
את הפירות אך הדבר אירע מחמת אונס; 
ניתן להקל בדבר, בעיקר אם האדם שלא 
ביער העביר את הפירות לאדם אחר, שאז 
ייוודע  המקבל יבער את הפירות כשהדבר 
)קטיף  הפירות  את  לאכול  יוכל  אז  ורק  לו 
שביעית פרק סו סעי’ טז, ושבת הארץ פ”ז ה”ג 

לפירות  ביחס  הוא  האמור  כל   .)29-26 הע’ 

מאנשים  קיבל  או  קטף  שאדם  שביעית 
לפירות  ביחס  אולם  ההפקר.  מן  שקטפו 
שהגיעו לידי הציבור מאוצר בית–דין; קיימת 
הסוברים  ויש  היות  להקל.  נוספת  סיבה 
שפירות שהיו ברשות בית דין - כלל לא חלה 
עליהם חובת ביעור פירות שביעית, אף אם 
אמנם  פרטי.  לאדם  מכן  לאחר  הגיעו  הם 
מסתמכים  אך  כן,  נוהגים  אין  מלכתחילה 
על דעה זו כאשר אדם שכח לבער פירות 
שביעית שהגיעו אליו מרשות בית דין )עפ”י 

התורה והארץ ח”ו עמ’ 422-419(. #

בקרני שומרון
נותרו מס' קארוונים 

חדשים אחרונים 
לשכירות

לפרטים:
אריק 052-6162403
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ילדים שלנו

את פתרון החידה יש לשלוח עד יום ב' הקרוב, באמצעות דוא"ל: m@myesha.org.il או באמצעות 
02-6516662. נא לציין שם וכתובת הפותר. בין הפותרים יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף.  הפקס' 

 www.myesha.org.il פתרון החידה יתפרסם מיום ג' הקרוב באתר

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו 

הקטנטונת והיפה. מדי פעם, אנו מציגים בפינה חידה הקשורה לארצנו 
וכמובן שהפותרים נכונה יזכו בפרסים נאים. באהבה רבה, צוות העלון

זהה את המקום
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מקובלים אנו שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל
ובישראל בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. 

השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה תקטין את הנשמה 
ויבואו ימים שהשאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל 
וממילא ירד הרוח וישקע. עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה 
וייראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים באור 
ה' ותורתו וחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה 

המנצחת את כל העולמים וכל כוחותיהם
)אורות פ"ד(
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חודשים  כמה  לפני  שנתיים.  ל-א.  מלאו  לאחרונה  רק 
הליכה  עקב  החולים  לבית  ההורים  של  פנייתם  בעקבות 
חולה  הילד  כי  התגלה  הילד-  אצל  שהתחילה  מוזרה 
של  בהמלצתם  במוחו,  גידול  לו  ויש  האיומה  במחלה 
מגיל  פחות  לילד  הקרנות  לעשות  כדאי  שלא  הרופאים- 
שלא  טבעיים  טיפולים  לכמה  המשפחה  פנתה  ארבע- 

מטעם קופת החולים של הילד, בעלויות גבוהות.
וכן  השונים  והניתוחים  הרופאים  אצל  ההתרוצצות 
לא  ילדם-  למען  ההורים  שעושים  והתרופות  הבדיקות 
חודשים  כמה  וכבר  בעבודתם  להמשיך  להם  מאפשרים 
שאינם מתפרנסים וצמודים הם כל העת לצד מיטת בנם 
בבתי החולים השונים- ועלויות כל הצרכים הללו מגיעים 
המשפחה  של  ביכולתה  אין  אשר  גדולים  כסף  לסכומי 

להשיג.
להם  שיעזור  כדי  עזרי  לארגון  ההורים  פנו  להם  בצר 
להחלץ מהמצב העגום אליו נקלעו- ובהמלצת רבני הקרן 
541 למען הצלתו של הילד  הוחלט לפתוח את קרן מס׳ 

בן השנתיים.

אחד  לכל  קוראת  א.  של  והכואבת  הקטנה  דמעתו 
ואחת מאחינו ”עזרו ל-א. להתגבר על מחלתו!“

הרה"ג יעקב עדס שליט"א קיבל 
על עצמו בלי נדר להתפלל עבור  

התורמים.


