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ההיסטורי, ב בטבת  עשרה 
שני,  בית  ימי  בסוף 
על  הבבלי  המצור  החל 
ירושלים. כך הפך יום זה בתודעה 
ראשית  של  ליום  הלאומית 

הפורענות של חורבן הארץ. 
כותב הרמב"ם בהלכות תענית, 
כצומות  שנקבעו  שהימים 
להבטיח  רק  באו  לא  לדורות, 
אדרבא,  העבר.  צרות  זיכרון  את 
קדימה  היא  העיקרית  מגמתם 
העיקרי  היסוד  אחורה;  ולא 
וחשבון  תשובה  הוא  במהותם 
נפש, שמטרתם להביאנו לתקן את 

מעשינו. ולא עוד, אלא שאם באה 
צרה חדשה על ישראל, מצווה מן 
)כלומר,  ולהריע  לזעוק  התורה 
בשופרות(.  ולתקוע  להתפלל 
הצרות,  מהן  הרמב"ם  מפרש 
ולזעוק:  להתענות  יש  שעליהן 
עם  מלחמה  לערוך  שבאו  "גויים 
או  מס,  מהם  ליטול  או  ישראל, 
ליקח מידם ארץ, או לגזור עליהם 
קלה,  במצווה  אפילו   - גזרה 
עד  ומתריעים  מתענים  אלו  הרי 

שירוחמו".
אנחנו  האחרונות  בשנים 
נתונים ללחץ מתמיד של אומות 

מועתק  הבנייה  בהקפאת  המאבק 
הכניסה  שער  אל  היישובים  משערי 
בירושלים.  הממשלה  ראש  לבית 
ראשי הרשויות ביהודה ושומרון פתחו 
השבוע בשביתת שבת במאהל מחאה 
מול מעונו של בנימין נתניהו בשכונת 
של  שורה  במקום  ויקיימו  רחביה, 
פעילויות הסברה ומחאה נגד הקפאת 
שביתת  פתיחת  באירוע  הבנייה. 
השבת אמר יושב ראש מועצת יש"ע 
בהקפאה  רואים  "אנחנו  דיין:  דני 
נמשיך  אנו  לגיטימית,  לא  מדיניות 
ניתן  ולא  פעולה,  עמה  לשתף  שלא 
לפקחים להיכנס ליישובים. לא נסטה 

מהמשימה לבנות את הארץ". 

על הפרשה ויחי
הרב זלמן ברוך מלמד - רב היישוב וראש הישיבה הגבוהה בית-אל
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ביהודה  הרשויות  ראשי 
יש"ע  מועצת  וראשי  ושומרון 
שבת  בשביתת  השבוע  פתחו 
במאהל מחאה שהוקם מול בית 
ראש הממשלה. לפי התוכנית, 
את  יעבירו  הרשויות  ראשי 
המחאה,  אוהל  אל  משרדיהם 
קהל,  קבלת  במקום  יקיימו 

ישיבות שוטפות ודיוני מליאה.
הרשויות  הקרוב  ראשון  ביום 
אחד  ליום  מושבתות  יהיו  עצמן 
לאזרח  שירותים  יספקו  ולא 
להפגין  יגיעו  הרשויות  ועובדי 
מול משרד ראש הממשלה בעת 
הגעת השרים לישיבת הממשלה 

השבועית.. 
פלטפורמה  הוא  המאהל 
ולהצפת  נרחבת  לפעילות 
אל  הבנייה  בהקפאת  המאבק 
סדר היום התקשורתי ואל הויכוח 
הציבורי ובימים הקרובים יתקיימו 
פעילויות  של  שורה  במקום 
ההקפאה,  נגד  ומחאה  הסברה 
מחאה  ומשמרות  עצרות  ובהן 
ועמדת הסברה לעוברים ושבים. 
אישי  להגיע  צפויים  למאהל 
במאבקנו  תמיכה  להביע  ציבור 
חברי  ובהם  והמוסרי  הצודק 
ראשי  ופוליטיקאים,  כנסת 
רשויות מכל הארץ, וחברי מרכז 
עמדת  תוקם  במקום  הליכוד. 
וכן  המאבק  להמשך  התרמה 
לעם  שתציג  הסברה  עמדת 
מה  הזו,  ההקפאה  מהי  ישראל 
ועל  שלה,  הקשות  המשמעויות 

מה אנחנו נאבקים.
של  עיתונאים  מסיבת  את 
ושומרון  ביהודה  הרשויות  ראשי 
יו"ר  פתח  במאהל  שהתקיימה 

ואמר:  דיין  דני  יש"ע  מועצת 
נוסף  בשלב  ממשיכים  "אנחנו 
להביא  שמטרתו  במאבק, 
מדיניות  של  מוחלט  לביטול 
ההקפאה. לא מאפשרים לבנות 
עד  עפולה  מפאתי  יהודי  בית 
כפר-סבא  מפאתי  ערד,  פאתי 
הערבים  בעוד  הירדן,  נהר  ועד 

להביא  קוראים  אנחנו  בחופשיות.  בונים 
בלתי- בצורה  ופועלים  התכנית  לביטול 

מדיניות  בכך  רואים  אנחנו  לחלוטין.  אלימה 
ארוך  הוא  שהמאבק  לא-לגיטימית. ברור 
שלא  אומרים  השרים  את  שמענו  ומתמשך. 
שנוטלת  הקפאה,  של  כזה  לסוג  התכוונו 
ואת  הסמכויות  כל  את  דמוקרטי  לא  באופן 
צורת האכיפה של כוחות הביטחון. יכול להיות 
וברק  נלמד  משהו  האכיפה,  צורת  שבנושא 
קיבל את התמונות של המכות, גם כלפי ראשי 
הרשויות. אנחנו דורשים מהממשלה להשיב 
שלהם.  הסמכויות  את  הרשויות  לראשי 
 - זה דבר בלתי נסבל במדינה דמוקרטית" 
יו"ר מועצת יש"ע. דיין הוסיף כי בימים  אמר 

גם מצד  האחרונים נשמעות שוב האמירות, 
לבטחון- השר  מצד  וגם  הממשלה  ראש 
פנים יצחק אהרונוביץ' לפיהן ההקפאה היא 
הזאת  שהאמירה  דורשים  "אנחנו  זמנית: 
"אין שום  תגובה לאלתר במעשים", הבהיר. 
סיבה שעבודות פיתוח לא ימשיכו, כמו גם 
עבודות התכנון, שהכל יהיה דרוך ונצור ליום 

שאחרי ההקפאה". 
 ראש המועצה האזורית דרום הר חברון 
להיות  יכול  "לא  כי  הוסיף  חי  בר  צביקי 
כשיש  בשגרה  להתנהל  ימשיכו  שיישובים 
תוכנית הקפאה. אנחנו נבחריהם של כ-300 
חקיקה  בלי  ישראל,  מדינת  תושבים.  אלף 
כ-300  של  באוכלוסיה  פגעה  ממשלה,  ובלי 
אלף תושבים בסמכויותיהם של נבחרים של 
לעבור  מוכנים  לא  ואנחנו  אוכלוסיה,  אותה 
מראשי  מצפים  אנחנו  היום.  סדר  על  לכך 
היום  למאבק.  להצטרף  הארץ  בכל  רשויות 
אחרים.  זה  מחר  אנחנו,  זה 
מהלך  היה  שנים  ארבע  לפני 
קשה של עקירת יישובים וגלות 
מאדמתם,  שלמים  יישובים 
חמאס.  מדינת  קיבלנו?  ומה 
אם חס וחלילה יתקדמו מהלכי 
מחר  שיקרה  מה  ההקפאה, 
בחדרה  בגוש-דן,  בבאר-שבע, 
תחת  יהיו  שהם  זה  ובעפולה 
טילים.  ולא  מקלעים  של  אש 
הממשלה  שראש  מקווה  אני 
ויחזירו  יתעשתו  והממשלה 

לראשי הרשויות סמכויות". 
האזורית  המועצה  ראש 
נעים,  אבי  אריה-עופרים,  בית 
בימים  שלנו  "בפגישות  אמר: 
פיקוד  אלוף  עם  האחרונים 
השר  ועם  מזרחי,  אבי  מרכז, 
לבטחון-פנים, יצחק אהרונוביץ', 
לא  אחד  אף  כמה  לנו  הבהירו 
הזה.  הלוהט  התפוח  את  רוצה 
קרב  אלי  ושש  ששמח  היחיד 
זה אהוד ברק, שמיישם אג'נדה 
שלו.  המפלגה  של  פוליטית 
להיות  צריכים  תל-אביב  תושבי 
על  לא  הוא  האיום  מודאגים. 
תושבי יהודה ושומרון, אלא הוא 
איום על עצם המשך קיומה של 

מדינת ישראל". 
עירית  ראש  מקום  ממלא 
על  דיבר  פולב,  פבל  אריאל, 
בעולים  הפגיעה  של  הזווית 
ביישובי  המתגוררים  החדשים 
הזו  "ההקפאה  ושומרון.  יהודה 
בקליטת  ישירה  פגיעה  פוגעת 
משאבים  השקענו  העלייה. 
עולים  להביא  מנת  על  רבים 
לארץ והעיר אריאל עשתה זאת 
נראה  הכל  ועכשיו  אדיר,  בכוח 

לחינם".
האזורית  המועצה  ראש 
אמר  מסיקה  גרשון  שומרון 
גזעני,  צו  הוא  ההקפאה  "צו  כי 
בלתי רלוונטי, אשר נוגד את כל 
ישראל  מדינת  של  היסוד  חוקי 
ולהילחם  להיאבק  צריכים  ולכן 
כזה  צו  מוציאים  היו  אם  נגדו. 
כנגד מגזרים אחרים כמו המגזר 
הערבי או כנגד העובדים הזרים 
היו  עצמם  התקשורת  כלי    -

מובילים את המאבק".•

מדה
ע

ש"
שביתת ראשי הרשויותי

ישע שלנו  2



3 ישע שלנו

חלקים  לערבים  למסור  העולם, 
של  שבתעניות  נמצא,  מארצנו. 
ימינו, ועשרה בטבת ביניהן, עלינו 
הזאת  הצרה  לתיקון  להתכוון 
לגזול  מנסים  שגויים  היום,  של 
או  ובמלחמה  בטרור  ארצנו  את 

בדרכים מדיניות.
וכך כתב הרב עמיאל זצ"ל בשנת 
הצעה  כשהתפרסמה  תרצ"ז, 
לחלק את ארץ ישראל בינינו ובין 

הערבים: 
ושלום  חס  יהיה  שזה  "חושבני, 
שלא  מה  גדול,  הכי  השם  חילול 

היה בכל הדורות ובכל הזמנים, כי 
בתור  לאומה  מצאנו  לא  סוף  סוף 
אומה כפירה בגלוי, לא רק על כל 
של  חלק  על  אפילו  אלא  התורה, 
התורה. וארץ-ישראל, שקדושתה 
תופסת החלק הכי חשוב שבתורה 
נוותר על חלקה הכי  - אם אנחנו 
אומה  בתור  שאומה  יוצא,  גדול, 
בחלק  הפחות  לכל  בגלוי  כופרת 

של התורה חס ושלום".
חרל"פ,  הרב  כתב  לזה  בדומה 
שמוטב  קוק,  הרב  של  תלמידו 
מלחתום  ידינו  בהונות  את  לקצץ 

על ויתור על חלקי הארץ.
בתפילה  ליבנו  את  נכוון  כן  על 
הכוח  את  לנו  ייתן  שהקב"ה 
לשמור על ארצנו, מפני זרים ומפני 

חולשותינו.•
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הכהן ה שאול  חיים  הרב  מקובל 
צובא  ארם  מגדולי  דוויק, 
ומגדולי המקובלים בירושלים 
)סוריה(  בחלב  נולד  שנה,  כמאה  לפני 
רבה  הכהן,  שאול  רבי  בן  אליהו  לרבי 
הספר  ומחבר  צובא  ארם  של  הראשי 
"אמת מאר"ץ" ולרבנית אסתר. בילדותו 
ובזכרונו  בכשרונותיו  דוויק  בלט 
נמנה  צעיר  בגיל  וכבר  הפנומנאלי 
מרדכי  רבי  המקובל  של  תלמידיו  עם 
עבאדי מחבר הספר "מעין מים", מגדולי 
החשובים  ומדייניה  בדורו  המקובלים 

של ארם צובא.
בטרם  עוד   ,)1887( ה'תרמ"ז  בשנת 
מלאו לו שלושים, התמנה דוויק הצעיר 
למרא דאתרא של חלאב, למרות שהיו 
ממנו,  קשישים  חכמים  תלמידי  בעיר 
קבלו הם עליהם את מרותו. אולם רבי 
באגרות  במשרה,  חפץ  לא  שאול  חיים 
התקופה  מאותה  ידו  בכתב  שנותרו 
באשר   ..." שונים:  בסגנונות  הוא  כותב 
בחצרות  לישב  נפשי  כלתה  וגם  נכספה 
אל  בית  ישיבת  העולה  בדרך  ולילך  ה' 
תכב"ץ, מיסודו של מרנא ורבנא הרש"ש 

זיע"א, בעיר עוז לנו תבנה ותקומם".
הרב  הוציא   ,)1890( ה'תר"ן  בשנת 
את מחשבתו מן הכח אל הפועל, ועלה 
של  נכבדה  קבוצה  עוד  עם  לירושלים 
ידיד  טוב  יום  רבי  ביניהם  חאלב,  חכמי 
הלוי, רבי אברהם קצין ובנו רבי שאול, 
הררי  עזרא  הרב  תלמידו  של  ובסיועו 
קודם  כשנתיים  לעיר  שהגיע  רפול, 
ראשי  עם  נמנה  שנים  שש  במשך  לכן. 
חכמי ישיבת המקובלים בית אל שבעיר 

העתיקה ובה אף כתב את רוב ספריו. אך 
עם הקמתה של ישיבת "רחובות הנהר" 
בשכונת הבוכרים בשנת ה'תרנ"ו )1896( 
על ידי הנגיד רבי ניסים נחום מטריפולי, 

נקרא הוא לעמוד בראשות הישיבה.
דבר,  לשם  הייתה  התורנית  גדלותו 
גדולי דורו העידו עליו כי יודע הוא את 
בעל  הרש"ש  וכוונות  האר"י  כתבי  כל 
פה. גדולי האדמו"רים והמקובלים מכל 
רחבי העולם הריצו אליו שאלות בתורת 
הנסתר, אך עם זאת היה הרב דוויק צנוע 
לספרו  בהסכמתו  הכלים.  אל  ונחבא 

יהודה  הרב  של 
כותב  אשלג  לייב 
רוח  בענוות  הוא 
"וכשאני  אופיינית: 
לא  בי  אין  לעצמי, 
תבונה  ולא  דעת 
בדברים  וחומר  וקל 
של  ברומו  העומדים 

עולם...".
הגיע  כאשר 
האדמו"ר  לבקרו 
רבי יואל טייטלבוים 
וביקש  מסאטמר, 
נוצרה  ברכתו,  את 
בין השניים אי הבנה, 
בין  ההבדל  עקב 
האשכנזית  ההגייה 
הספרדית,  זו  לבין 

של  ברצונו  כי  חשב  שאול  חיים  ורבי 
ראשו  את  כפף  ומיד  לברכו,  יואל  רבי 
האדמו"ר  של  ידיו  שתי  בין  והכניסו 
יואל בירכו, ולאחר מכן  מסאטמר. רבי 
כופף הוא את ראשו אל בין ידיו של רבי 
חיים שאול. משיצאו את המקום, נענה 
יואל למקורביו: "מאדם שמתייחס  רבי 
באותו  ברכה  והענקת  ברכה,  לקבלת 
האופן, היה כדאי להתברך!" ואכן ידועה 
חיים  רבי  של  בפיו  השגורה  האימרה 
מכך  ונהנה  המתגאה  'חכם  כי  שאול 
"מיתת  זו  הרי  ידו,  גב  את  שמנשקים 
כי  ספרו  הקרובים  תלמידיו  נשיקה". 
בכל עת מצוא שגורה הייתה על לשונו 
גם האימרה "אין עוד מלבדו", עליה היה 

חוזר אף תוך כדי שנתו.

הרב דוויק הכהן היה ידידו של מייסד 
יוסף  הרב  בירושלים  החרדית  העדה 
היה  המובהק  ותלמידו  זוננפלד,  חיים 

הרב סלמאן מוצפי.
מרגליות  זעליג  אשר  רבי  המקובל   
מביא בספרו 'הילולא דרשב"י': "אספר 
מחו"ל  בקשה  מכתב  בא  ה',  מעשה 
לכ"ק מו"ר המקובל האלוקי רבי חיים 
שמושל  זצוק"ל,  דוויק  הכהן  שאול 
העיר שבא מקרוב שם מציק ליהודים, 
למירון  נסע  זצוק"ל  הקדוש  ורבינו 
עם  ר"ה  לפני  סליחות  של  לשבת 

מתלמידיו  עשרים 
עמהם,  הקטן  ואני 
חמישה  שם  והיינו 
יום  ובכל  ימים, 
שם  שעשינו 
הקפות סביב הציון 
רבי  של  הקדוש 
ארבעת  עם  אלעזר 
הישנים  המינים 
שעברה  השנה  של 
וכשחזרנו  בידינו, 
מצא  ירושלימה, 
טלגרמה  רבינו 
כי  ונתבשר  בביתו 
מת  העיר  מושל 
וליהודים  פתאום, 
שם אורה ושמחה".
מלחמת  בשנות 
מכיוון  בעיניו.  חש  הראשונה  העולם 
בנמצא,  היו  ולא  כמעט  שרופאים 
לצאת  ותלמידיו  ביתו  בני  בו  הפצירו 
לעיניו  רפואי  טיפול  לקבל  כדי  לחו"ל 
מוחלט.  עיוורון  מהן  ולמנוע  החולות 
סרב  לעיניו,  שנשקפה  הסכנה  למרות 
הוא  הארץ.  את  לעזוב  תוקף  בכל  רבנו 
נותח בעיניו בארץ, אך התעוור. כאשר 
לו  ונודע  הניתוח,  מתרדמת  התעורר 
אמר:  היום  אור  את  יראה  לא  ששוב 
לעזוב  שלא  ובלבד  כדאי,  היה  "הכל 
אחת  לשעה  אפילו  הקדושה  ארצנו  את 

בלבד!"
סגי- היה  שנה   20 שבמשך  למרות 
יומו  עם  מתלמודו  הפסיק  לא  נהור, 
היה  לא  בשר  בעיני  אומנם  האחרון. 

ישע שלנו 4

חיבת הארץ של גדולי ישראל 
הרב חיים שאול הכהן דוויק

משה מאירסדורף

אפילו לשעה אחת בלבד"

"ובלבד 
שלא לעזוב 
את ארצנו 
הקדושה 



מסוגל לראות, אך בעיני רוחו ראה את 
הכביר  זיכרונו  כוח  בספר.  הכתוב  כל 
המשיך  והוא  צרה,  בשעת  לו  עמד 
ללמוד בעל פה. וכאשר פתחו לפניו את 
העמוד  על  בדיוק  להצביע  ידע  הספר 

והשורה שבה למדו.

השד"ה  הספיק  לגמרי  שהתעוור  עד 
"איפה  ביניהם:  ספרים  מספר  לכתוב 
"אוצרות  הספר  על  ביאור   - שלימה" 
חיים" לרבי חיים ויטאל, "ספר ייחודים", 
דברי  ביאור   - השד"ה"  הרב  "הערות 
הערות  וכן  שלום"  "נהר  בספר  הרש"ש 

נהר"  "עלי  הספר  בגוף   - השד"ה  הרב 
עוורונו  עקב  רפול.  הררי  ניסים  לרבי 

נותרו כתבים שלא הושלמו לספרים
המקובל הרב חיים שאול הכהן דוויק 
ומנוחתו  תרצ"ג,  בשנת  טבת  בד'  נפטר 
בשנת  בירושלים.  הזיתים  בהר  כבוד 

תש"ג עלו פורעים ערבים להר הזיתים, 
וחיללו  מצבות  נתצו  קברים,  הרסו 
מיקירי  רבים  של  הציונים  מקום  את 
מצבת  גם  חוללה  ביניהם  ירושלים. 
טרם  ולצערנו  הצדיק,  של  קבורתו 

נתגלתה עד היום.•

"סגולת הארץ וסגולת האומה מתאימות יחד. 
כשם שהאומה היא מיוחדת להרוממות האלוקית 
במעמקי חייה, כך הארץ, ארץ ד', היא מכשירה 
את העם היושב עליה בנחלת עולמים."
שבת הארץ עמ' יז 
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בשנות מלחמת העולם הראשונה חש בעיניו. מכיוון שרופאים 
כמעט ולא היו בנמצא, הפצירו בו בני ביתו ותלמידיו לצאת 
מהן  ולמנוע  החולות  לעיניו  רפואי  טיפול  לקבל  כדי  לחו"ל 
עיוורון מוחלט. למרות הסכנה שנשקפה לעיניו, סרב רבנו בכל 
תוקף לעזוב את הארץ. הוא נותח בעיניו בארץ, אך התעוור. 
כאשר התעורר מתרדמת הניתוח, ונודע לו ששוב לא יראה 
את אור היום אמר: "הכל היה כדאי, ובלבד שלא לעזוב את 

ארצנו הקדושה אפילו לשעה אחת בלבד!



את ל יעקב  מברך  ימיו  סוף  קראת 
פי מעלתו  כל שבט על  השבטים,  
לברכת  זוכה  יהודה  ודרגתו. 
ביין  חומרי  שפע  של  ולברכה  ההנהגה 
היא  רבגונית  נחלה   - יהודה  נחלת  ובחלב. 
מהבחינה הנופית: ליהודה חלקים בשפלה, 
נותן  ליהודה  בברכתו  ובנגב.  במדבר  בהר, 
יעקב אבינו דגש מיוחד על היין והחלב.  יש 
לציין שיש המפרשים שהברכה "ּוְלֶבן-ִׁשַּנִים 
ביין לבן שהיה מובחר מאוד  ֵמָחָלב" עניינה 
בימי קדם. גידול כרמי יין ועדרי צאן הינן שתי 
אחת  לכאורה  מנוגדות  חקלאיות  פעולות 
לשנייה, שתי תפיסות עולם עומדות בייצור 
היין ובהפקת החלב: אנשי היין הם הכורמים, 
אנשי הקבע הגרים בארץ הנושבת, הנוטעים 
כרמיהם ומקובעים למקומם. לעומתם אנשי 
החלב )וכמובן אין כאן הכוונה לתנובה...(, הם 
רועי הצאן המדברים צאנם במדבריות, אלו 
ואינם  המרעה  בשטחי  צאנם  עם  הנודדים 
האוכלוסיות  שתי  מסוים.  לשטח  מחוברים 
התפר  בקו  יהודה  בנחלת  נפגשות  הללו 
)ארץ  למדבר  הנושבת(  )הארץ  ההר  שבין 
הרועים(, באזור המכונה ְספר המדבר. בעת 
העתיקה לרועי הצאן ולאיכרים היו מאבקים 
– כורם רצה  רבים בתפיסת השטח: האיכר 
אדמות  ולהכשיר  כרמים  הרבה  לטעת 
צריך  היה  הצאן  רועה  מאידך  זה,  לצורך 
וכמובן  צאנו,  להדברת  קרקעות  אותן  את 
גרם  המשימות  ובין  התפיסות  בין  שהשוני 
לחיכוכים רבים. בנוסף, לכל אזור יש "שטח 
מדד  הינו  נשיאה"  "שטח  משלו.  נשיאה" 
המציין את מספר הפרטים של מין מסוים, 
בסביבה  זמן  לאורך  להתקיים  היכולים 

צאן אשר  רועה  בעלת משאבים מסויימים. 
לא מתחשב בכושר הנשיאה של השטח בו 
הוא מדביר את צאנו – פוגע בעצמו בשטח 
בחוסר  מתבטאת  הפגיעה  שלו.  המרעה 
היכולת של הצומח החד שנתי לשוב ולגדול 
של  האחרות  בעונות  לצאן,  מזון  ולספק 

השנה ובשנים הבאות. 
לאחר  ושומרון  יהודה  להרי  חזרתנו  עם 
מלחמת ששת הימים, נוכחנו לדעת שרועי 
את  להדביר  השכילו  לא  המקומיים  הצאן 
הצאן על-פי העיקרון של כושר הנשיאה ולכן 
מפותח  שנתי  חד  עשב  למצוא  היה  קשה 
גדילת  עם  כיום,  המדבר.  ובְספר  בהרים 
עדרי  ודחיקת  ושומרון  ביהודה  היישובים 
וצצים הרבה  הצאן מהשטח, חוזרים עולים 
מיני צומח שנדמה ונכחדו בשנים האחרונות 
המתחשבים  היהודיים  הצאן  רועי  מארצנו. 
את  רועים  שלו  הנשיאה  ובכושר  בשטח 
לראות  ניתן  וכך  מושכלת  בצורה  עדרם 

לאורך כל ימות החורף כסוי צומח בשטח . 
המבקרים כיום בנחלת יהודה יוכלו לראות 
צאן  עדרי  שם,  בעלי  יקבים  רבים,  כרמים 
ומחלבות משוכללות, כל אלה מגשימים את 

ברכתו של יעקב ליהודה.•

קורסים עם מרכז סיור ולימוד סוסיא 

קורסי ידיעת הארץ עם מרכז סיור 
ולימוד סוסיא לאורך השנה – 
שילוב של שטח, תנ"ך וטבע.

לפרטים והרשמה 02-9963424
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סיפורו של מקום
מרכז סיור ולימוד

נדב אברהמוב 

"אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 
ִעירֹה ְוַלּשֵֹׂרָקה 
ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס 
ַּבַּיִין ְלֻבׁשו ּוְבַדם-
ֲעָנִבים סּותֹה.  
ַחְכִליִלי ֵעיַנִים 

ִמָּיִין ּוְלֶבן-
ִׁשַּנִים ֵמָחָלב" 

)בראשית מ"ט, יא-יב(. 

ברכת נחלת יהודה
עזים בספר המדבר

גת קדומה שנתגלתה סמוך לאתר העתיקות בסוסיא



המאבק על גבעת התמר - חלק ב'

שבט ב ב'  בבוקר,  שלישי  יום 
נסע   ,1995 בינואר   3 תשנ"ה, 
אחימן לפגישה עם שבס. השניים 
תתחיל  בגבעת-הזית  שהעבודה  סיכמו 
אישורים  מספר  שיגיעו  אחרי  מיידית, 
התכנס  יום  באותו  האזרחי.  מהמינהל 
צוות השרים לעניין הבנייה בגבעת-הזית. 
חיובי: הבנייה בגבעת-הזית  הסיכום היה 
סעיף  אי-אפשר.  "עז"  בלי  אבל  תימשך. 
הפיתוח  "הסכם  כי  קבע,  בהחלטה   7
השטח  לגבי  העמותה  לבין  הממונה  בין 
ביום  שנחתם  כ"גבעת-התמר"  הידוע 
ידי הממונה".  על  יבוטל   93 באוגוסט   24
חוזה  הפרת  של  חמור,  תקדים  זה  היה 
בידי הממשלה באופן פומבי, בגלל כניעה 

ללחץ ערבי.
נקודת  היתה  גבעת-התמר  פרשת 
וממשלת  יש"ע  מועצת  ביחסי  מפנה 
להפתעתם  גילו  מרצ  ששרי  לאחר  רבין. 
למרות  נמשכת  ביש"ע  שהבנייה 
"ההקפאה", הם הובילו לקבלת החלטה 
על הקמת ועדת שרים מיוחדת שתחליט 
ראשי  ושומרון.  ביהודה  הבנייה  כל  על 
נושאים  כיצד  לראות  נאלצו  המועצות 
שהיו "נחתכים" בפגישה אחת או שתיים 
בוועדת- ממושכת  בסחבת  נתקלים 
פעלתנות  עודף  הפגינה  שלא  השרים, 
והתכנסה בפרקי זמן רחוקים מאד אחד 
מהשני. הקפאת הבנייה הציבורית ביש"ע 

הפכה למוחלטת.

 29 תשס"א,  בסיוון  בז'  שנים.   6 עברו 
נוה- ליד  ירי  בפיגוע  נרצחו   ,2001 במאי 
תושבות  שתי  גוש-עציון,  בצפון  דניאל, 
ואסתר   ,53 בת  בלאושטיין  שרה  אפרת, 
20. באותו לילה עלתה קבוצת  עלוון בת 
והקימה  לגבעת-התמר,  מתיישבים 
גבעת- גם  כיום  במקום.  מאחז  מחדש 
חיות  שכונות  הן  גבעת-התמר  וגם  הזית 
היא  גבעת-הזית  אפרת.  של  ותוססות 

שכונה גדולה ובה כמה מאות משפחות.
ובו  מאחז  ישנו  בגבעת-התמר 
מעשרים  ולמעלה  צבאית  קדם  מכינה 

משפחות.
)מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" 

בהוצאת ספריית נצרים(.•

מבט להתיישבות
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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 

ita@myesha.org.il או למייל
 בהצלחה רבה!

המקוםזהה את  פתרון החידה הקודמת: בקעת הקהילות, "יד ושם".
 שמות הילדים הזוכים: 

שולמית כץ, ירושלים  נעמה בר, בית אל  אל טל מרקס, דולב
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אפרת בשלג. צילום: און להב
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חריפה  מחאה 
יש"ע  ראשי  של 

נגד אכיפת  
              ההקפאה 

עם  השבוע  נפגשו  יש"ע  מועצת  ראשי 
לביטחון  השר  ועם  המרכז  פיקוד  אלוף 
הפנים וקבלו בפניהם על אופן אכיפת צווי 
באלימות  שימוש  תוך  הנעשה  ההקפאה 
צה"ל  הערכות  על  הפרסומים  ועל  קשה, 
אמצעים  על-ידי  ההקפאה  לאכיפת 
סיוע  ובהם:  באויב  ללחימה  המשמשים 
ביחידות מיוחדות, מיסוך סלולארי, שימוש 

בחיל האוויר ובמזל"טים ועוד.
מועצת  ראשי  קיימו  האחרון  ראשון  ביום 
יש"ע פגישה עם מפקד פיקוד המרכז האלוף 
אופן  על  חריפה  מחאה  והביעו  מזרחי,  אבי 
אכיפת הצו ועל האלימות חסרת הפרופורציה 
ראשי  המתיישבים.  כנגד  הופעלה  אשר 
את  להוציא  מהאלוף  דרשו  אף  המתיישבים 

צה"ל כליל מהעיסוק בנושא. 
האלוף אמר כי אף הוא סבור ש"יש להוציא 

את צה"ל מהויכוח".
המחסומים  הסרת  על  זעמו  יש"ע  ראשי 
שבו  בשומרון  לפיגוע  הביא  הצעד  כי  וטענו 
נרצח הרב מאיר חי הי"ד משבי שומרון. "הסרת 
המחסומים עולה לנו בדם", אמר אחד מראשי 

יס"מ  של  הכוחות  כל  "אם  למזרחי,  הרשויות 
ומג"ב שעוסקים במימוש צווי ההקפאה היו על 
הצירים - הרצח של הרב מאיר חי היה נמנע". 

במהלך הפגישה אמר האלוף מזרחי לראשי 
המתנחלים כי "ברגע שארגיש כי הכח שנדרש 
מצה"ל לטובת צווי ההקפאה פוגע בהגנה - 

הצבא יתעסק רק בהגנה על האזרחים". 
יצחק  הפנים  לביטחון  השר  עם  בפגישה 
יש"ע  מועצת  בכירי  בפניו  הציגו  אהרונוביץ' 
עדויות על קריאות של קציני משטרה בשטח 
לו  ואמרו  ורגליים' של מפגינים  ידיים  'לשבור 
כי "אנחנו מנהלים מאבק לגיטימי, המשטרה 
היא זו שמפעילה סדר כוחות ואלימות בלתי 
מתקבלת על הדעת, גם כלפי נערים וילדים".

ראשי יש"ע הוסיפו כי קישור מכתב האיום 
בהקפאת  למאבק  למפכ"ל  נשלח  שכביכול 
רפש  להטיל  שמטרתו  ספין  הוא  הבנייה 
דה- ולעשות  ולגיטימי  חוקי  מוסרי  במאבק 

לגיטימציה לציבור המתיישבים כולו.
יקיים  כי  וסיכם  לדברים  האזין  אהרונוביץ' 
התנהלות  לגבי  הנחיות  וחידוד  בדיקה 

המשטרה.
של  היותה  עצם  כי  והצהיר  הוסיף  הוא 
ההקפאה זמנית וחד פעמית, היה תנאי לקבלתה 
בקבינט, ושמפלגתו, ישראל ביתנו, לא תיתן ידה 

לכל הארכה נוספת של הקפאת הבנייה.•

משחק מכור
מתושבי  עשרות 
פסגות  היישוב 
הפגינו  שבבנימין, 

השבוע בדרישה להפסיק את בנייתו הבלתי 
ונבנה  חוקית של האצטדיון הערבי, ההולך 
לעבר  צעדו  מהם  עשרות  לביתם.  סמוך 
לפקחים  "להראות  במטרה  הענק,  המבנה 

את הדרך לבניה בלתי חוקית".
 מדובר באצטדיון ענק, בן 15,000 מושבים 
במימון  נבנה  אשר  דונם   16 של  ובהיקף 
וההתאחדות  גרמניה  ממשלת  של  מלא 
בהשקעה  )פיפ"א(  לכדורגל  הבינלאומית 
מוערכת של כמה עשרות מיליוני יורו, בשטח 
אישורי  שום  ללא  מלאה  ישראלית  בשליטה 
בניה. כבר לפני למעלה מחודשיים הוציא נגדו 
המינהל האזרחי צווי הפסקת עבודה והריסה. 
ממשלת  ובעידוד   - הפלשתינאים  ואולם, 
הצו  את  להפר  החליטו   - ופיפ"א  גרמניה 

ולהמשיך בבניה.
נועם שרון, הדגיש  היישוב פסגות,   מזכיר 
כי "לא ייתכן שאצלנו יאכפו צווי הקפאה שש 
עושים דבר". על  לא  ובמקרה הזה  פעמים,  
מזכיר  מדגיש  האצטדיון,  שבבניית  הסכנה 
הישוב כי הוא "קרוב מאוד ליישוב, ואם 15,000 
מגיעים  הם  לפסגות,  להיכנס  יחליטו  ערבים 
תוך זמן קצר ואף אחד לא יוכל לעצור אותם".

 מקורות במנהל האזרחי הודו כי אי-אכיפת 
הבנייה הערבית היא "הוראה מגבוה".

פסגות,  היישוב  בשיתוף  "רגבים"  עמותת 
בדרישה  לבג"צ  וחצי  כחודש  לפני  עתרו 
הצו  כפי  חוקית  הבלתי  הבנייה  שתופסק 
שהוציא המינהל האזרחי. בתשובותיה לבג"צ 
הודתה הפרקליטות כי "אין למינהל האזרחי די 
כוח אדם, כיוון שכל הפקחים התגייסו לאכיפת 
הקפאת הבניה רק במגזר היהודי". בג"צ דחה 
את הבקשה למתן צו ביניים להפסקת הבנייה 
את  מעכבת  המדינה  וגם  פעם,  אחר  פעם 

תשובותיה.•

שביתה כללית ברשויות ביהודה ושומרון
במחאה נגד הקפאת הבניה

ביום ראשון הקרוב, י"ז טבת 3.1.10, יושבתו כלל הרשויות 
ביהודה ושומרון, ולא תהיה קבלת קהל. 

ראשי הרשויות יחד עם עובדי הרשויות, חברי מליאות, 
חברי מליאת מועצת יש"ע ותושבים מכל יהודה ושומרון יעלו לירושלים 
ויקיימו לקראת השעה 10:00 משמרת מחאה המונית נגד ההקפאה 

מול משרד ראש הממשלה בזמן ישיבת הממשלה השבועית. 
בתום ההפגנה במשרד ראש הממשלה תתקיים צעדת מחאה עד 

למאהל ראשי הרשויות סמוך לבית ראש הממשלה בירושלים.
פרטים נוספים במזכירויות היישובים, 

במועצות האזוריות והמקומיות ובטלפון: 02-6211999.•


