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שדולת ארץ ישראל קוראת 
הממשלה,לשר  לראש 
השיכון  ולשר  הביטחון 
לבניית  מכרזים  לפרסם 
יחידות דיור ביהודה  אלפי 
השדולה  יו"ר  ושומרון. 
ח"כ  הקואליציה  ויו"ר 
"ההקפאה  אלקין:  זאב 
הופשרה  לא  אך  הוקפאה 
לפתוח  יש  כן  ועל 
את  שיאפשר  במהלך 
ביישובים  הבנייה  חידוש 

העירוניים".
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17:24 16:26 תל אביב
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17:24 16:17 חברון
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17:25 16:26 ב"ש

קבר ישי ורות - חלק ב'
6סיפורו של מקום

הרב יהודה ליאון אשכנזי - חלק א'

4חיבת הארץ

בבני נ השנה  הארגון  חודש  ושא 
עקיבא הוא "עושים עליה": זהו ביטוי 
ששגור בפי העולים החדשים לארץ, 
ואנו משתמשים בו כפי שגם קודם אמרנו 

תמיד "עלה נעלה" ו"הידד במעלה". 
ישראל  לארץ  עליה  שעשה  הראשון 
היה אברהם אבינו והוא הדוגמא המקראית 
שמייצגת את קשיי העלייה – "לך לך מארצך 
העצום  הקושי  אביך",  ומבית  ממולדתך 

לעזוב משפחה, עבודה ולעלות לארץ.
רק  שלא  לברר  רוצים  זה  בחודש  אנו 
מי שבא מחו"ל לארץ "עושה עליה". אלא 
אפשר לעלות לארץ גם לתושבים הגרים 
בה. גם אנו שנולדנו בה ממשיכים לעשות 
הדוגמא  לנו  ישראל".  בארץ  "עליה 

יצחק  היא  המקראית 
שלנו:  בפרשה  אבינו 
ַוּיֹאֶמר  ה'  ֵאָליו  "ַוֵּיָרא 
ִמְצָרְיָמה:  ַאל-ֵּתֵרד 

ָּבָאֶרץ  ּגּור  ֵאֶליָך.  אַֹמר  ֲאֶׁשר  ָּבָאֶרץ  ְׁשכֹן 
כו  )בראשית  ַוֲאָבְרֶכָּך..."  ִעְּמָך  ְוֶאְהֶיה  ַהּזֹאת, 
של  בדעתו  "שהיה  רש"י:  ומסביר  ב-ג(, 

יצחק לרדת מצרימה כמו שירד אביו בימי 
מצרימה  תרד  אל  הקב"ה:  לו  אמר  הרעב 
לארץ  חוצה  ואין  תמימה  עולה  שאתה 

כדאי לך...". 
למרות  ישראל  בארץ  וחי  דבק  יצחק 
שנשארת  תמימה"  "עולה  הוא  הקשיים, 
עליה"  "עושה  יצחק  אך  הקודש.  בארץ 
מים  בארות  חופר  הוא  ישראל,  בארץ 

על הפרשה תולדות
הרב בני נכטיילר – מזכ"ל בני עקיבא וחבר מליאת יש"ע המתחדשת

עושים עליה
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שדולת ארץ ישראל בכנסת קיימה השבוע 
הקפאת  לתום  חודש  במלאת  מיוחד  כינוס 
הבנייה ולמעקב אחרי הנעשה בשטח. בכינוס 
השתתפו ראשי סיעות, ח"כים וראשי מועצת 

יש"ע וראשי הרשויות ביהודה ושומרון .
בכנס נחשף כי למרות תום ההקפאה בפועל 
לא אושרה בנייתו של בית אחד בבניה העירונית 
ביו"ש שבה מתגוררים למעלה מ 80% מתושבי 
השדולה  לחברי  הגישה  יש"ע  מועצת  יש"ע. 
על  המוכנים  המכרזים  את  המרכזת  חוברת 
ידי משרד השיכון אך הוצאתם מתעכבת בשל 
כי  עולה  מהנתונים  הביטחון.  שר  חתימת  אי 
למעלה  של  בנייתן  את  מעכב  הביטחון  שר 
למכרז  שאושרו  בערים  דיור  יחידות  מ-4000 
במשרד השיכון ובהן 503 יחידות דיור באריאל, 
במעלה  דירות   213 עילית,  בביתר  יח"ד   978
הסמוך  שבבנימין  אדם  ביישוב   134 אדומים, 
לירושלים, 265 יחידות דיור באלפי מנשה, 800 
דירות בפרויקטים שונים באלקנה, 435 יחידות 
יח"ד   48 זאב,  בגבעת  דירות   507 באפרת, 

בקרית ארבע, ו 438 דירות בקרני שומרון. 

השדולה  כיו"ר  המכהן  הקואליציה  יו"ר 
ח"כ זאב אלקין פתח את הישיבה וסקר את 
תמונת המצב ביהודה ושומרון במלאת חודש 
"ההקפאה  כי  ציין  אלקין  ההקפאה.  לתום 
יש לפתוח  כן  ועל  הופשרה  לא  הוקפאה אך 
במהלך שיאפשר את חידוש הבנייה ביישובים 
מכרזים  פרסום  באמצעות  וזאת  העירוניים 

חדשים ושיווק קרקעות".
אריה  הפרופ'  הכנסת  חבר  השדולה  יו"ר 
אלדד אמר כי "על כל אחד מחברי השדולה 
שעומדים  בכלים  לפעול  החובה  מוטלת 
לרשותו כדי שהממשלה תקיים את החלטת 
 – היקפים  באותם  ולבנות  לחזור  הקבינט 

לפחות – כפי שבנו בממשלות קודמות".

כי:  הדגיש  דיין  דני  יש"ע  מועצת  יו"ר 
דה-פקטו  כיום  נמשכת  הבנייה  "הקפאת 
עבור כ 80% מתושבי יהודה ושומרון" והוסיף: 
הקרקע  עתודות  הן  ושומרון  יהודה  "ערי 
לבנייה ולדיור של מרכז הארץ, של השרון, גוש 
דן וירושלים. הקפאת הבנייה בערים היא אחת 
הסיבות לעליית מחירי הדיור ול"בועת הנדלן". 
לזוגות  המשכנתאות  את  לייקר  במקום 
יותר  הדיור  מחירי  את  להוריד  כדי  צעירים  
מיידית  לאשר  צודק  ויותר  נכון  יותר  פשוט, 

בניה בערי יו"ש".
אמר  )זמביש(  חבר  זאב  אמנה  מזכ"ל 
בנו  הקודמות  הממשלות  בכל  כי  בדיון 
יחידות  אלפי  של  בהיקפים  ושומרון  ביהודה 
בממשלה  "לצערנו  לשנה.  בממוצע  דיור 
דרמטית,  בצורה  נמוכים  הבנייה  נתוני  הזאת 
בערים,  חדשה  בנייה  מאושרת  לא  כעת  גם 
ההקפאה  תקופת  את  לכך  מוסיפים  וכאשר 
בכל רחבי יהודה ושומרון ובירושלים מקבלים 

תמונת מצב לא פשוטה".
בתום הדיון גיבשה השדולה את ההודעה:  

"השדולה קיבלה את הנתונים בדבר הצורך 
בערים  דיור,  יחידות  אלפים  מארבעת  ביותר 
שמימושו  צורך  ביו"ש,  המקומיות  ובמועצות 
ישפיע לטובה גם על משבר מחירי הדיור בכל 
אזרחי  כל  על  משמעותית  ויקל  הארץ,  רחבי 

המדינה, ובמיוחד על זוגות צעירים.
לשר  הממשלה,  לראש  קוראת  השדולה 
מיידי  באופן  לפתוח  השיכון  ולשר  הביטחון, 
קרקעות  ושיווק  מכרזים  פרסום  של  בתהליך 
ברחבי יהודה ושומרון. השדולה תעקוב מקרוב 
ובמידת  זה,  בנושא  הממשלה  פעולות  אחר 
הצורך תאבק בכלים הפרלמנטאריים העומדים 
ההחלטה  ליישום  להביא  מנת  על  לרשותה, 
לבנות, באותה נחישות בה הקפידו על ההחלטה 

להקפיאה".
ה  ב י ש י ב
ראשי  השתתפו: 
ח"כ  השדולה 
וח"כ  אלקין  זאב 
אברהם  ש"ס  סיעת  יו"ר  אלדד,  אריה  פרופ' 
אליעזר  התורה  יהדות  סית  יו"ר  מיכאלי, 
יעקב  ח"כ  הלאומי  האיחוד  סיעת  יו"ר  מוזס, 
ומשפט  חוקה  חוק  ועדת  יו"ר  )כצלה(,  כץ 
יריב  ח"כ  הכנסת  ועדת  יו"ר  רותם,  דוד  ח"כ 
לוין, ח"כ זבולון אורלב, ח"כ דני דנון, ח"כ ציון 
פיניאן, ח"כ ציפי חוטובלי, ח"כ מיכאל בן ארי, 
ח"כ  שאמה,  כרמל  ח"כ  שנלר,  עתניאל  ח"כ 
אלכס  ח"כ  זאב,  ניסים  ח"כ  אמסלם,  חיים 
מילר וח"כ אורי אריאל, וכן יו"ר מועצת יש"ע 
יו"ר  בנט,  נפתלי  המועצה  מנכ"ל  דיין,  דני 
מליאת מועצת יש"ע עדי מינץ, מזכ"ל תנועת 
גזבר אמנה משה  )זמביש(,  זאב חבר  אמנה 
יוגב, ראש מועצת קרית ארבע מלאכי לוינגר, 
ראש  דורני,  חננאל  קדומים  מועצת  ראש 
מועצת אפרת  עודד רביבי, ראש מועצת בית 
רוזבוים, ראש מועצת קרני שומרון  אל משה 
גרשון  שומרון  מועצת  ראש  ארי,  בן  הרצל 
זהוראי,  צדוק  אלקנה  מועצת  ראש  מסיקה, 
וראש מועצת  ראש מועצת בנימין אבי רואה 

הר חברון צביקי בר חי.•

להפשיר את ההקפאה

052-8903906



3 ישע שלנו

ִיְצָחק  "ַוִּיְזַרע  השדה.  עבודת  את  ועובד 
ֵמָאה  ַהִהוא  ָנה  ַּבּׁשָ ַוִּיְמָצא  ַהִהוא,  ָּבָאֶרץ 
ְׁשָעִרים; ַוְיָבְרֵכהּו ה'" ומדגיש רש"י: "בארץ 
לומר  למה,  שניהם  ההיא-  בשנה  ההיא 

שהארץ קשה והשנה קשה".
להתקדם  להמשיך  זה   - עליה  לעשות 
במעלה  שהטיפוס  לדעת  שקשה,  למרות 
לא  דרך  זו  החזון  מימוש  לקראת  הר 
קלה. גם היום ההתיישבות בארץ ישראל 
לפעמים  ומחוץ.  מבית  אתגרים  מצריכה 
הלחץ  ולפעמים  קשה  בטחוני  מצב  זה 
הפוליטי שנכפה עלינו ומנסה לעצור את 

מפעל ההתיישבות.
עקיבא  בני  לתנועת  היו  רבים  אתגרים   

במהלך שמונים שנות קיומה, הפצת התורה, 
חיבור לעם ישראל, שירות לאומי בכל שטחי 
אך  וכלכלה.  חינוך  בטחון  מדינה   – החיים 
שלנו  הגדולות  התרומות  שאחת  ספק  אין 
ששינינו את מפת אריץ ישראל. גוש אמונים 
קם מתוך בוגרי בני עקיבא, והחל את מהפכת 

ההתיישבות ביש"ע. 
הגולן,  בנימין,  ביהודה,  חוגגים  השבת 
גוש  חברון,  הר  דרום  השומרון,  הבקעה, 
כל  קטיף  מגוש  המפונים  וישובי  עציון 
עשרות סניפי בני עקיבא של ההתיישבות 
"שבת  את  בארץ  הסניפים  כל  עם  יחד 
ארגון". יחד כתנועה של עם, ללא הקפאה, 
תנועת נוער גדולה שיש בה פעילות וחיים, 

העם  חלקי  כל  של  חיבור  בה  שיש  תנועה 
והארץ. השבת היא יום חג לציונות הדתית 
ואני מאחל לכל ההורים, הבוגרים והחברים 
של  בתנופה  בע"ה  נמשיך  והצלחה  ברכה 
לתורה  חברים  בברכת  ועליה.  עשייה 

ועבודה.•

עושים עליה – המשך מעמוד השער

המוציא לאור:

עורך: ישי הולנדר
תמונת שער: מירי צחי

פרסום מודעות: 
שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה: 
מקור ראשון - יוסי 052-6070999

עיצוב גרפי: תקוה דגן
הפקה:  בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l
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שנודע ה אשכנזי  ליאון  יהודה  רב 
דעות  הוגה  היה  'מניטו',  בכינויו 
יהדות  תחיית  של  רוחני  ומנהיג 

צרפת במאה העשרים.
הרב אשכנזי נולד באלג'יר  בשנת תרפ"ב 
נצר  )1922( לאביו הרב הראשי של אלג'יר, 

לאחד  וצאצא  ספרדית  מקובלים  למשפחת 
יוסף אבן טבול. הרב  מתלמידי האר"י, הרב 
במקביל  ולמד  בקבלה  השתלם  אשכנזי 

בישיבה ובאוניברסיטת אלג'יר.
"בתלמוד  סיפר:  לימודיו  תקופת  על 
למדתי  שבהם  חיים"  "עץ  וישיבת  התורה 
ותלמידיהם  אבי  סבי,  כמורים  לי  שימשו 
המובהקים. בהיעדר בית ספר יסודי ותיכון 
ספר  בבתי  הקהילה  ילדי  למדו  יהודי, 
נתחנכתי  כך,  עקב  צרפתים.  ממלכתיים 
הצרפתית  התרבות  ברכי  על  במקביל 
מכן  לאחר  אורן,  שבעיר  בתיכון  הקלאסית, 
ולבסוף  אלג'יר  הבירה  בעיר  באוניברסיטה 
החזקים,  ילדותי  מזיכרונות  אחד  בפריז. 
הוא האופי המיתי שהיה בעינינו לכל צורה 
האלג'ירית. היהדות  מלבד  יהדות   של 

ל-   120,000 בין  באלג'יריה  חיו  בצעירותי, 
130,000 יהודים. עבורנו, זה היה עם ישראל. 
שחיו  יהודים  אודות  סיפורים  אמנם  שמענו 
רחוקות  ביבשות  ואפילו  אחרות  בארצות 
אך אלו נדמו לנו יותר כסיפורי אגדות שכן 
הם לא התאימו למשוואה המיוחדת שחיינו 
אנו: אלג'ירים בעלי תרבות צרפתית. עבורנו, 
הילדים, היה הרעיון של יהודי בעל תרבות 
גרמנית או אחרת בלתי מציאותי. רק ההלם 
גרם  השנייה  העולם  מלחמת  אירועי  של 
הזהות  של  הרחבים  ממדיה  את  לגלות  לנו 
המלחמה  אירועי  בהיסטוריה.  היהודית 
של  אנושי  מימד  שהיה  להבין,  לי  גרמו 
מימד  בתפוצות.  היהודי  בקיום  הישרדות, 
שלא היה יכול להתקיים ללא גבורה. הבנה 
לתפוס  מחברי  רבים  ועוד  אותי  הובילה  זו 
צבאי". מעטה  דרך  היהודית  זהותנו   את 

 בשנת תש"ג )1943( גויס ללגיון הזרים של 
צרפת, כיתר היהודים אזרחי צרפת שגויסו, 
אף שהיו בעלי אזרחות צרפתית וגרו בצרפת. 
ואף נפצע במהלך  היה חייל בחיל הרגלים 

שירותו. לאחר מלחמת העולם השנייה היגר 
לצרפת והצטרף לתנועת הצופים היהודיים, 
 Manitou( 'מניטו'  הכינוי  את  קיבל  שם 
בקרב  נודע  בו  באינדיאנית(  גדולה  רוח   -
נענה  הוא  תלמידיו.  יותר  ומאוחר  חניכיו 
הדתיים  הצופים  תנועת  מייסד  לקריאת 

בצרפת רוברט גמזון )הנודע בכינוי 'קסטור'( 
הספר  בבית  לימודים  לשנת  והצטרף 
למורו  והתוודע  יהודית  למנהיגות  אורסיי 
בסורבון  השתלם  במקביל  גורדין.  יעקב 

באתנולוגיה, אנתרופולוגיה ופילוסופיה.
עמוקה  בצורה  התוודע  שירותו  בתקופת 
"אשליה  ולאומיותו:  ליהדותו  יותר  עוד 
עבורנו,  הצבאי.  שירותי  בעת  התנפצה  זו 
שונות  דתות  בני  צרפתים  של  מציאותם 
לחשוב  שלא  העדפנו  מאליה.  מובנת  הייתה 
למעשה  היה  שלנו  הדתי  שהייחוד  כך  על 
לאום  של  בדת  היה  מדובר  לאומי.  ייחוד 
אדם  יכול  היה  לא  שאליה  היטב  מוגדר 
אלא  להשתייך  אחרת  לאומית  זהות  בעל 
העם  בגורל  גורלו  את  לקשור  בחר  אם 
להתגייר  לבחור  יכול  אדם  כל  היהודי. 

היהודי. לעם  מצטרף  הוא  כן,  בעשותו   אך 
המפגש עם האנטישמיות של הצרפתים הלא 
את  בנו  חידדה  מצרפת  הגיעו  אשר  יהודים 
תחושת השייכות הלאומית. למעשה, היו עד 
אז הקשרים החברתיים שלנו עם האוכלוסייה 
והתמקדו  מאוד  מועטים  צרפתית  הנוצרית 

בעיקר בלימודים משותפים באותם בתי ספר 
של  האנטישמיות  אישיים.  קשרים  אלו  ובאי 
הערבים לא הייתה ברובד הפוליטי אלא נבעה 
ליהודים. האסלאם  של  הדתית  השנאה   מן 

ומורכבותו  היהודי  החיים  אורח  של  עושרו 
הפכו אותו לפגיע מאוד ולפיכך קשה להעברה 
מאוד  מהר  מסוים.  מאוד  לרקע  מחוץ  אל 
הרגשנו את חוסר האיזון שנוצר בין משקלה 
של  לזה  בחיינו  הצרפתית  התרבות  של 
הייתה  למפרע,  ערבית.   - היהודית  התרבות 
תקופת שירותי בלגיון הזרים חוויה מעשירה 
ביותר, אך כיהודים לא היינו מאורגנים עד כדי 
עצמנו  ראינו  לאומית.  תודעה  לפתח  שנוכל 
במחנה  הדתיים  החיים  גלותי.  אתני  כמיעוט 
היו עשירים ביותר וזו אולי הנקודה שהתחלתי 
שממנו  גלות,  של  הקיומי  המצב  מהו  להבין 
 נחלצתי סופית עם הפיכתי לישראלי לכל דבר.

בית  בן  שאינני  בתוכי  הרגשתי  ההם  בימים 
לבוא  זכות  כל  לי  אין  ושלפיכך  במקום 
ההכנעה  מעמדת  שיכולתי,  כל  בדרישות. 
שבא הייתי מצוי, היה לנסות ולבקש טובות. 
חוויה זו הבשילה בהבנתי את הגדרת הגלות. 
כמה שבועות לפני הניצחון של כוחות הברית 
יחד  לאלג'יריה  והוחזרתי  בחזית.  נפצעתי 
ובהגיענו  מאפריקה.  המגויסים  יתר  עם 
של  החדש  המצב  עם  מייד  נפגשנו  חזרה 

ההתקוממות הערבית נגד צרפת".
הרב אשכנזי גם סיפר על השפעת השואה 
השאירה  "השואה  ואמונותיו:  תפיסותיו  על 
נוראותיה  את  חשתי  ביותר.  עז  רושם  עלי 
לא  שקהילתנו  אף  על  אישית  נפגעתי  כאילו 
יהודי  קהילת  למשל,  כמו,  ישירות  נפגעה 
אמנם,  הגרמנים.  ידי  על  שנכבשה  תוניסיה 
ליהודי  אך  ישירות  נפגעה  לא  קהילתי 
אלג'יריה יועד על ידי משטר וישי גורל דומה 
גילינו  בהגעתנו,  תוניסיה.  יהודי  של  לזה 
שהוכנו רשימות של יהודים למסירה לגרמנים 

משה מאירסדורף

הרב יהודה ליאון אשכנזי – חלק א'

הזהות הישראלית הכילה 
בה מימד יציב, מוגדר, 

ואחיד הרבה יותר מאותה 
תופעת שוליים שהייתה 

הזהות היהודית הגלותית: 
מערכת אמונה חסרת 
עמוד שדרה הנצמדת 
לזהות לאומית זרה, 

יוקרתית ככל שתהיה. 
הזהות הלאומית 

המושאלת נותרה בהכרח 
חצויה, מתורגמת וחסרת 

חיות ועתידה הייתה 
להיעלם במהירות. צמחה 
בי אז ההכרה בפן הלאומי 

פוליטי של העם היהודי

"דת ישראל הינה גילוי דרך הפרט של 
הזהות הלאומית הייחודית לישראל"



"צריך לזקק את מידת החסד, שלא תהיה 
טבועה רק ברוך הלב אלא שהחסד יהיה 
מבוסס על גבי גבורה פנימית". 

)אורות הקודש ג' שלד-שלה(

5 ישע שלנו

הרב  של  בנו  בהיותי  אני,  לאלג'יריה.  בבואם 
הרשימות. בראש  כמובן  נמצאתי   הראשי, 
הכול  בסך  שהמדובר  סברנו  בתחילה 
רק  קיצוניים.  למימדים  שהגיעו  ברדיפות 
מחנות  ניצולי  את  בפוגשנו  המלחמה,  אחרי 
מדויקות,  ידיעות  לידינו  ובהגיע  ההשמדה 
למחיקת  ממשי  בניסיון  מדובר  שהיה  הבנו 

העם היהודי כאומה".
עשייתו  את  אשכנזי  הרב  מתאר  וכך 
"בצרפת  המלחמה:  לאחר  והרגשותיו 
שואה  פליטי  המלחמה  לאחר  נאספו 
פולניה,  כגון  ביותר  מגוונים  יהודיים  מנופים 
מפגש  עבורי  זה  היה  והונגריה.  רוסיה 
ונרחבת  חדשה  בתצורה  היהודי  העם  עם 
כה,  עד  שהכרתי  מה  מכל  יותר  משמעותית 
מפגש  הקהילות.  בארגון  מחדש  עיון  שדרש 
הזהות  עם  לנו  שהיה  לשבר  הצטרף  זה 
הישראלית. לזהות  אותי  והביא   הצרפתית, 
יציב,  מימד  בה  הכילה  הישראלית  הזהות 
תופעת  מאותה  יותר  הרבה  ואחיד  מוגדר, 
הגלותית:  היהודית  הזהות  שהייתה  שוליים 

שדרה  עמוד  חסרת  אמונה  מערכת 
יוקרתית  זרה,  לאומית  לזהות  הנצמדת 
המושאלת  הלאומית  הזהות  שתהיה.  ככל 
וחסרת  מתורגמת  חצויה,  בהכרח  נותרה 
במהירות.  להיעלם  הייתה  ועתידה  חיות 
פוליטי  הלאומי  בפן  ההכרה  אז  בי  צמחה 

שבאלג'יריה  בעוד  היהודי  העם  של 
היהודית. הדת  בן  כצרפתי   הזדהיתי 

היציאה  את  הכילה  הישראלית  המציאות 
ואת  ארוכות,  כה  לה  שציפינו  המחתרת  מן 

החיפוש אחר הזהות הפוליטית היהודית. זה 
שמאחד  שמה  להבין  שהתחלתי  הרגע  היה 
את כל היהודים ברחבי העולם הוא קודם כל 
הדתית. השייכות  ולא  הלאומית   השייכות 
מאוד  הינה  עמנו  של  הדתית  השייכות 
אישית אך כוללת בה מימד קולקטיבי. דרכו 
התורנית של מר גורדין הבהירה לי אמיתות 
פנימיות אשר חשתי באופן טבעי: הפן היהודי 
ולא  קולקטיבי  וראשונה  בראש  הינו  הדתי 
גילוי  הינה  ישראל  שדת  אז  הבנתי  אישי. 
הייחודית  הלאומית  הזהות  של  הפרט  דרך 
שסביבה  אמונית  מערכת  ולא  לישראל 
אישיות  אמונות  בעלי  פרטים  מתאחדים 
לכך  הביאה  הגלות  אחרות,  במילים  דומות. 
על  בתודעתנו  נתפשה  היהודית  שהקהילה 
ידי השאלת מושגים הדתיים זרים לנו במקום 
דרך  בעל  עם  המקורית:  היינו  במשמעותה 
דתית המתבטאת בחיי הקהילה ולא קהילה 

דתית".•
המשך אי"ה בשבוע הבא

מה שמאחד את כל 
היהודים ברחבי העולם 
הוא קודם כל השייכות 
הלאומית ולא השייכות 

הדתית. השייכות הדתית 
של עמנו הינה מאוד 
אישית אך כוללת בה 

מימד קולקטיבי
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פסגת תל חברון )'תל רומידה'(, מעל ב
קבר  המסורת  לפי  נמצא  בו  המקום 
בתקופה   מבצר  נבנה  דוד,  אבי  ישי 
כ-900  לפני  לסה"נ,  ה-12  )המאה  הצלבנית 
שנה(, ככל הנראה מעל יסודות קדומים. עקב 
מיקומו האסטרטגי והתצפית המעולה על עמק 
חברון כולו הוא שימש כנקודת תצפית ומשמר. 
שבתוך  יותר,  קדום  מבנה  נמצא  לו  ממערב 
קירו הצפוני ישנה גומחה. עקב כיוונו המדויק - 
הפונה לצפון, לכיוון ירושלים - קיימת השערה כי 

מבנה זה הוא בית כנסת. 
ישי", נקנה ע"י  כולו, כולל "קבר  שטח התל 
הקהילה היהודית בתחילת המאה הי"ט. האתר 
ע"י היסטוריונים ערבים; אך המוסלמים  הוזכר 
לא   - והירדני  - אף בתקופת  השלטון התורכי 
התייחסו אליו כאל מקום קדוש או בעל חשיבות. 
יש  ארבעין".  אל  "דיר  המקום  נקרא   בערבית 
 - חברון  של  הקדום  לשמה  זה  שם  הקושרים 
קרית ארבע, ויש התולים זאת באפשרות שהם 
מאמינים שקבור במקום צדיק אחד מארבעים 

צדיקים שקדמו לאיסלם.
על  הדיונים  בעת  הבריטי,  בתקופת המנדט 
חלוקת ארץ ישראל, תבע הועד הלאומי בשם 

העם היהודי זכויות במקומות הקדושים. לצורך 
המקודשים  "המקומות  החוברת  הוכנה  כך 
שנערכה  המערבית"  א"י  בשטח  ליהודים 
בדורות  ישראל  ארץ  חוקרי  מגדולי  אחד  בידי 
האחרונים, יו"ר הועד הלאומי יצחק בן צבי )לימים 
החוברת  ישראל(.  מדינת  של  השני  נשיאה   –
המקודשים  המקומות  רשימת  את  כוללת 
הבריטי  המנדט  לשלטונות  והוגשה  ליהודים, 
במטרה לשמור ולהגן על האתרים המקודשים 
זו  והתפילה בהם. ברשימה  זכויות הביקור  ועל 
נמנו גם "קבריהם המסורתיים של ישי אבי דוד 

ואבנר בן נר".
האדמות  רוב 
סביב  היהודיות 
ע"י  נתפסו  ישי  קבר 
חלקן  אך  ערבים, 
על  רשום  נשאר 
רישום  יהודים.  שם 
ישראל  כיום, אך לצערנו ממשלת  זה קיים גם 
מונעת מימוש בעלות זו. בשנת תשמ"ד )1984( 
בבעלות  אדמות  על   – הקרקע  על  עלתה 
ישי", על פי החלטת  - שכונת "אדמות  יהודית 
ישב  שבראשה  התיישבות  לענייני  שרים  ועדת 
ז"ל. השכונה נקראה על שם  נאמן  יובל  פרופ' 
נוספות  בחלקות  התיישבות  הסמוך.  ישי  קבר 
)52-53( הנקראות "נחלת שלמה"  טרם זכתה 
לאישור. בער"ח אלול תשנ"ח נרצח הרב שלמה 
ניתן  בעקבותיו  זו;  בשכונה  בקרוואן  זצ"ל  רענן 
אישור לבניית בית אחד. ב-1999 נערכו חפירות 
חשובים  ממצאים  ונחשפו  ארכיאולוגיות 
ומעניינים, ומעליהם נבנה  "בית מנחם".  אתר 

החפירות פתוח לקהל.
לפני כ – 15  שנה החלו הערבים לטעון כי קבר 
ישי הוא מסגד, ולזמן מה הוא אף נסגר ליהודים. 
אך לאחר זמן קצר הוא נפתח שוב, ולידו נבנה 
מחנה צבאי קטן. כיום קיים בו בית כנסת פעיל, 

ועל גגו מוקמה נקודת תצפית צבאית.
ישי  קבר  תרומות,  בסיוע  בשנים האחרונות, 
שופץ, חצר האתר נוקתה ופנים המבנה  טויח  
להגיע  ניתן  והתאורה.   האוורור  ותוקנו  ונצבע, 

למקום ללא הגבלה, בכל שעות היממה. 
במקום  החל  האחרון  בדור 
השבועות:  בחג  מיוחד  מנהג 
ישי  יהודים עולים לקבר  מאות 
וקוראים  הצהרים,  אחר  ורות 
קריאת  רות.  מגילת  את  יחד 
זה  במקום  המיוחדת  המגילה 
היא  הללו  הקסומות  בשעות 

חוויה מיוחדת ומומלצת.
איש   – ישי  קבר  של  מיקומו 
בית לחם - בחברון- טעון הסבר:

הרחק  ישי  נקבר  מדוע   
מגבול נחלתו בבית לחם?

התנ"ך מספר  שבזמן שדוד ברח מפני שאול, 
הוא העביר את כל משפחתו ובית אביו מזרחה, 

אל מלך מואב, כדי למנוע משאול לפגוע בהם:
ם, ַוִּיָּמֵלט ֶאל-ְמָעַרת ֲעֻדָּלם;  "ַוֵּיֶלְך ָּדִוד ִמּׁשָ
ֵאָליו  ַוֵּיְרדּו  ָאִביו,  ְוָכל-ֵּבית  ֶאָחיו  ַוִּיְׁשְמעּו 
ְוָכל- ָמצֹוק  ָּכל-ִאיׁש  ֵאָליו  ַוִּיְתַקְּבצּו  ָׁשָּמה. 

ַמר-ֶנֶפׁש,  ְוָכל-ִאיׁש  נֶֹׁשא,  ֲאֶׁשר-לֹו  ִאיׁש 
ַוְיִהי ֲעֵליֶהם, ְלָׂשר; ַוִּיְהיּו ִעּמֹו, ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות 
ַוּיֹאֶמר  מֹוָאב;  ִמְצֵּפה  ם,  ִמּׁשָ ָּדִוד  ַוֵּיֶלְך  ִאיׁש. 
ִאְּתֶכם,  ְוִאִּמי  ָאִבי  ֵיֵצא-ָנא  מֹוָאב,  ֶאל-ֶמֶלְך 

ֱאֹלִהים.  ַמה-ַּיֲעֶׂשה-ִּלי  ֵאַדע,  ֲאֶׁשר  ַעד 
ַוַּיְנֵחם, ֶאת-ְּפֵני ֶמֶלְך מֹוָאב; ַוֵּיְׁשבּו ִעּמֹו, ָּכל-

ְיֵמי ֱהיֹות-ָּדִוד ַּבְּמצּוָדה". )שמואל ב' כ"ב(.
באמון  בגד  מואב  מלך  כי  מספר,  המדרש 

ורצח את משפחתו של דוד:
שם,  נתעכלו  כך  בסיר  מתעכל  הבשר  "מה 
אח  אלא  מהם  נמלט  ולא  מואב  מלך  שהרגם 

אחד" )במדבר רבה, נשא, יד(.
וכל  דוד  הלך  שאול  מן  בורח  דוד  "כשהיה 
בית אביו אצל בני מואב; אמר להם: "קבלו בית 
אבא", שנאמר "וינחם את פני מלך מואב, ויאמר 
ישב נא אבי ואמי", קבלו אותם; וכיון שיצא דוד 
עמד מלך מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של 
)תנחומא  אחד"  אלא  מהם  ולא נשתייר  דוד, 

וירא כ"ה, ילקוט שמעוני שמואל ב' י'(. 
בעבר  במואב,  ונקבר  נהרג  ישי  כך,  אם    
למלוכה  שעלה  לאחר  כי  מסתבר,  הירדן. 
אביו  עצמות  את  דוד  אליה  העלה  בחברון, 

מארץ מואב.• 
.noam@hebron.com

סיפורו של מקום
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קבר ישי ורות 
בתל חברון 

חלק ב'

נעם ארנון
ועד הישוב 

היהודי בחברון

האחרונה,  בשבת  הגיעו  רבבות 
לציון  האבות  לעיר  שרה,  חיי  פרשת 
בכל  התארחו  הרבבות  חברון.  שבת 
כיפת  תחת  מאוהלים  דרך  ובכל  מקום 
כל  התושבים,  בבתי  לינה  ועד  השמים 
המסדרונות,  ספר,  בבתי  לימוד  כיתת 
למשך  הפכו  הציבוריים  הגנים  ואפילו 
שבת אחת לאופצית לינה. רבים נוספים 
בקרית  התושבים  בבתי  התארחו 
ארבע-חברון אשר נהגו כמידת הכנסת 
האורחים של אברהם אבינו ופתחו את 
המבקרים.  לאלפי  ליבם  ואת  ביתם 
רבים התרגשו לקרוא את סיפור רכישת 
מניינים  בעשרות   – המכפלה  שדה 
מסיורים  נהנו  וכן  המכפלה,  במערת 
בכל רחבי העיר, כולל בסמטאות העיר 
ליהודים  כלל  בדרך  הסגורות  העתיקה 
לתנועת  השבת  במהלך  נפתחו  אשר 
מאובטח  באופן  והאורחים  המטיילים 

וחופשי. 

אלפים רבים
בשבת חברון

מבט על חברון מקברי ישי ורות

ום
של
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ית
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ם:

לו
צי



מבט להתיישבות

7 ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את הדמות 
המפורסמת מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 

לפקס 02-6516662 
ita@myesha.org.il או למייל

 בהצלחה רבה!
הדמותזהה את 

מעמד רבה של קרית ארבע-ב
ראש  ליאור,  דב  הרב  חברון 
מועצת שומרון גרשון מסיקה, 
ראש ישיבת ההסדר שבי שומרון הרב 
יהושע שמידט, חכ"ל ניסן סלומיאנסקי 
החודש  נחנכו  השומרון  תושבי  ומאות 
ההסדר  ישיבת  של  החדשות  הפנימיות 

"ברכת התורה" בשבי שומרון. 
התורה"  "ברכת  ההסדר  ישיבת 
בישוב שבי שומרון הוקמה לפני שתים 
רב הישוב הרב  עשרה שנה בראשות 
יהושע שמידט ובנשיאותו של הרב דב 
עשרות  בה  ולומדים  שליט"א  ליאור 

רבות של תלמידים ואברכים.
הקבע  פנימיות  חנוכת  בטקס 
השתתפו גם נציגי התורמים  ר' יעקב 
יוסף מילר ואחיו שבתאי מילר, ר' יצחק 
מוסקוביץ  משפחת  נציגי  מוסטוביץ, 
ומנהל יחידת קשרי חוץ שליד מועצה 

אזורית שומרון דוד העברי.
וסעודת  המרגש  הטקס  לאחר 
המשתפים  מאות  התכנסו  המצווה 
בית  באולם  תורה  דברי  של  לערב 

המדרש של הישיבה.

לאירועי  התייחס  ליאור  דב  הרב 
התקופה האחרונה תוך שהוא מתבל 
דבריו  בסיום  תורה.  בדברי  דבריו  את 
בדברי  "מובטחנו  ליאור:  הרב  אמר 
בספרו,  חרל"פ  הרב  כתב  וכן  התורה 
בזכות  יהיה.  לא  שלישי  שחורבן 
צפון  תושבי  של  הנפש  מסירות 
השומרון בתורה ובעשיה, הקדוש ברוך 
הוא ימצא את הפתרון ונעבור גם את 

המצב הזה".
ראש המועצה האזורית שומרון גרשון 
מסיקה שיבח בדבריו את הרב יהושע 
שמידט  עפרה  הרבנית  ואת  שמידט 
והתמסרותם  הנפש  מסירות  על 

להרמת קרן התורה  בצפון השומרון. 
מסיקה שיבח את תושבי שבי שומרון 
ואמר כי הם מהווים דוגמה ומופת לכל 

עם ישראל.
ניסן  לשעבר  הכנסת  חבר 
כמזכ"ל  שימש  אשר  סלומיאנסקי, 
הקמת  על  סיפר  אמונים",  "גוש 
הישוב שבי שומרון וציין את החשיבות 

האדירה בהקמת הישיבה בישוב.
שליד  חוץ  קשרי  יחידת  מנהל 
מועצת שומרון, דוד העברי, דיבר על 
חשיבות הרמת קול התורה באזור עיר 
הקודש שכם. הערב הסתיים בסעודת 

מצווה, בשירה ובשמחה ברוב עם.•

אור חדש בצפון השומרון

www.harav.co.il :לפרטים ולהזמנות: אריאל- 02-6521195 או באתר

שני הכרכים במחיר מיוחד של 80&*
משלוח עד הבית  ׀ ניתן להשיג ב

של ישראלאביהם

פתרון החידה הקודמת: דוד בן גוריון. 
שמות הילדים הזוכים: יפעד זגלמן, ירושלים  שירה בנון, 

נווה צוף  יהודה שמחה ולדמן, בית שמש
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תנועת ישראל 
שלי חוגגת 

10,000 חברים
פעילות תנועת 'ישראל 
וצוברת  הולכת  שלי' 
במבצעים  תאוצה 
ובפעילויות אשר קובעות 
סדר יום במדינת ישראל. 
במשך פחות מחצי שנה 
הפכה  הקמתה  מאז 
התנועה לאחד הקבוצות 
והפעילות  הגדולות 
במרחב האינטרנטי בכלל 
החברתיות  וברשתות 
השבוע  וחצתה  בפרט 
החברים.   10,000 רף  את 
תפיץ  האירוע  לציון 
תחת  סטיקרים  התנועה 
 – שלי  "ישראל  הסלוגן: 

עושים ציונות".
שלי'  'ישראל  תנועת 
הולכת  שפעילותה 
בימים  תאוצה  וצוברת  
לאומית- תנועה  היא  אלו 
פעילות  המשלבת  ציונית 
עשייה  עם  באינטרנט 
מטרת  האמיתי.  בעולם 
את  לקדם  היא  התנועה 
הציונית-לאומית  העשייה 
במדינה. והנושאים שעל האג'נדה שלה מגוונים: 
בעולם,  ישראל  של  מעמדה  צה"ל,  מחיזוק 
הלחימה,  רוח  במדינה,  היהדות  ערכי  חיזוק 
התמודדות  במדינה,  המשפטיזציה  הפחתת 
הציונית  המורשת  הכרת  ועד  התקשורת,  עם 
הוא  המיזם  מאחורי  שעומד  הרציונאל  ועוד. 
באמצעות  ומתנדבים  פעילים  של  רשת  הקמת 
הלאומי  המחנה  לחיזוק  לפעילות  האינטרנט 
ואחיזתנו בארץ – בפעולות באמצעות האינטרנט 

והרשתות החברתיות וגם בשטח. 
בתוך פחות מחצי שנה והקבוצה מונה חצתה 
פועלים  אשר  הפעילים   10,000 רף  את  השבוע 
הקבוצות  באחת  מדובר  ברשת.  ציונות  להפצת 

הגדולות והפעילות ביותר בפייסבוק בארץ.
בשפה  מקבילה  קבוצה  גם  שלי'  ל'ישראל   
ישראל  למען  להלחם  תפקידה  אשר  האנגלית 
במדיה,  ופרו-ישראלית  חיובית  בהסברה 
באינטרנט וברשתות החברתיות. הקבוצה נקראת 
"שגרירי ישראל ברשת" והיא מתקרבת כיום כבר 

ל 20,000 חברים רשומים ופעילים.
דיבורים.  עקרון העל, כאמור, הוא עשייה, לא 
לא  הצלחות  מספר  לזקוף  ניתן  התנועה  לזכות 
לאחר  טורקיה  שגרירות  מול  ההפגנה  מבוטל: 
המשט, חלוקת סטיקרים "כולנו שייטת 13", לחץ 

סביב תערוכת שנאה במכללת שנקר, החתמה 
את  לחון  לנשיא  מכתב  על  אזרחים  אלפי  של 
איתי  אל"מ  למען  פעילות  מזרחי,  שחר  השוטר 
וירוב, פעילות נגד קריאות לסרבנות, פעילות נגד 
אומנים המתנגדים להופיע מעבר לקו הירוק ועוד 

שורה ארוכה של פעילות.
לאחרונה אף קיימה 'ישראל שלי' קורס עריכה 
שבו  בעולם,  מסוגו  ראשון   – בוויקיפדיה  ציונית 
משתתפים  ממאה  למעלה  להכשיר  התחלנו 
באינציקלופדיה  עורכים  להיות  לקורס  שנרשמו 
האינטרנטית בעברית ובאנגלית, אירוע אשר גם 

זכה להד ציבורי וסיקור תקשורתי נרחב. 
ישראל  של  מתדמיתה  מודאגים  רבים  אנשים 
בעולם, מההתקפות החוזרות ונשנות על חיילי 
צה"ל מצד ארגוני אנטי ישראלים במסווה של 
ארגונים לזכויות אדם, מהקריאות לסרבנות או 
נמצא  שהוא  בגלל  רק  בתיאטרון  להופיע  לא 
מעבר לקו הירוק. כולנו מדברים על כל הדברים 
גם מי שבוחר לעשות. הסיסמה  יש  הללו, אך 
כדרך  שלי'  'ישראל  תנועת  מאמצת  שאותה 
מצטרפים  עכשיו  ציונות".  "עושים  היא:  חיים 
רק  שלא  חברים  אלפים  מעשרת  ללמעלה 
מדברים אלא פועלים. זה ממש לא מסובך, כל 
וכל אשר דרוש הוא קצת  יכול להצטרף,  אחד 

רצון טוב, מחשב, מקלדת ועכבר. 
קפצו אלינו לביקור, הירשמו לקבל עידכונים, 

ותתחילו – "לעשות ציונות".  
www.myisrael.org.il בקרו אותנו באתר

•.www.facebook.com/myisrael

ישראל שלי למען גלעד שליט
האחרונים  בימים  העלתה  שלי  ישראל 
קמפיין למען חוק גלעד שליט הקורא להחמיר 
פלשתינים  מחבלים  של  הכליאה  תנאי  את 
על  לא  לחץ  להפעיל  ובכך  בישראל  הכלואים 
קובעי המדיניות בישראל אלא על ראשי חמאס 

על מנת לקדם את שיחרורו של החייל החטוף.
עצומה  הועלתה  הקמפיין  במסגרת 
חברים  מאות  כה  עד  חתמו  עליה  אינטרנטית 
ובו  בפייסבוק  יומי  פוסט  מתפרסם  יום  ומדי 
הכלואים  המחבלים  אחד  על  מקיף  מידע 
זאת  ולעומת  הרצחני  עברו  על  בישראל, 
 3 טלויזיה,  עם   – כלוא  הוא  שבו  התנאים  את 
ארוחות, קורסים לימודיים ועוד. הקמפיין קורא 
חוק  הצעת   - שליט  חוק  את  לאלתר  להעביר 
מציעה  אשר  וחסון  מטלון  לוין,  הח"כים  של 
של  מקיף  סל  המדינה  לרשות  להעמיד 
אסירי  של  הכליאה  תנאי  להחמרת  אפשרויות 
החמאס ומאפשרת לשלול מהם את ההטבות 
נדרשים. אסירים  לאותם  הניתנות   הרבות 
הממשלה  בידי  בידי  תהיה  ההצעה  ע"פ 
האסירים  הטבות  את  לשלול  האפשרות 
זמן  שלילת  כגון:  מאסרם  תנאי  את  ולהחמיר 

האפשרות  שלילת  טלוויזיה,  שלילת  ביקורים, 
ללימודים, שלילת מתן עיתונים וספרים וכליאה 

בבידוד ללא הגבלת זמן.
כיום אסירים אלו כמעט חוגגים – אסיר חמאס 
חופשית  מצפייה  נהנה  ישראלי  בכלא  השוהה 
אקדמאים  לימודים  יומיים,  עיתונים  בטלוויזיה, 
וביקורים משפחתיים. בו בזמן גלעד שליט נמק 
בשבי החמאס בלי כל מידע עליו, ללא קשר עם 
משפחתו, בלי ביקורים של הצלב האדום בתנאים 
הצעת  בבסיס  העומד  הרציונאל  מנשוא.  קשים 
החוק והקמפיין הוא פשוט: כל ההפגנות עד כה 
לחצו על ממשלת ישראל להגדיל את הויתורים, 
דבר  עושה  שליט  חוק  מחבלים.  יותר  לשחרר 
ידי  על  החמאס  הנהגת  על  לוחץ  הוא   – הפוך 

הרעת תנאי המחבלים.
לראש  ולקריאה  לעצומה  אתם  גם  הצטרפו 

הממשלה לתמוך בחוק באתר 'ישראל שלי'.•

סרטון חדש מבית היוצר של 
'ישראל שלי': 2 דקות על 

ישראל
סרטון חדש עלה השבוע לרשת מבית היוצר 

של 'ישראל שלי' – "2 דקות על ישראל" ובו נתונים 
הטופוגרפיה  על  גרפיות  והמחשות  מדהימים 
והגיאוגרפיה של מדינת ישראל במרחב והחשיבות 

האסטרטגית המכרעת לחבלי יהודה ושומרון.
חדשים  בנתונים  מלווה  אשר  הסרטון 
באמצעים  ממחיש  יו"ש  איזור  על  ומפתיעים 
ויזואליים פשוטים את העליונות האסטרטגית של 
הרי יהודה ושומרון החולשים מפסגותיהם על כל 

שפלת החוף – מהצפון ועד הדרום. 
יהודה  חלילה  אם  תרחישים  מוצגים  בסרטון 
ואת  ישראלית,  בריבונות  יהיו  לא  ושומרון 
טילים  לשגר  מחבלים  ארגוני  של  האפשרות 
ללא  בישראל  המרכזיות  הערים  לעבר  ורקטות 
צורך בטיווח מיוחד. הסרטון ממחיש כי לישראל 
כ  של  צרות  מותניים  יש  ושומרון  יהודה  ללא 
סבא  כפר  ובין  הים,  ועד  הירוק  מהקו  ק"מ   15
הסרטון  בלבד.  ק"מ   2 רק  מפרידים  לקלקיליה 
נחתם בסלוגן: "יהודה ושומרון – הר של ביטחון". 

כנסו עכשיו וצפו.•
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