סיפורו של מקום שומרון העתיקה

"ו

אְַר ָּבעָה אֲנ ָׁשִ ים הָיּו ְמצָֹרעִיםֶּ ,פתַח
ּׁשעַר" (מלכים ב' ,ז' ,ג'  -מתוך
הַ ָ
ההפטרה) .העיר שומרון החלה
את דרכה ככפר ישראלי קטן בנחלתו
של אדם ששמו היה שֶמֶר ,אך עד מהרה
הפכה להיות עיר חשובה ומרכזית אשר
אירועים היסטוריים ות"נכיים התרחשו
בה ,בין היתר בשל מיקומה המיוחד
 בצומת דרכים מרכזי ,על הדרך אשרחצתה את א"י מדרום לצפון המוליכה
משכם ומאזור גב ההר אל יפו ואל דרך
הים .עומרי מלך ישראל רכש את המקום
משמר כמסופר בספר מלכים א' פרק
ט"ז .למרות שהתנ"ך מעיד עליו כי עשה
את הרע בעיני ד' ,חז"ל משבחים מאוד
את עומרי על בניית העיר ,עד שאמרו
"אמר ר' יוחנן :מפני מה זכה עמרי
למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד בארץ
ישראל" (סנהדרין קב ע"ב) .זכות מצוות
יישוב הארץ עמדה לעומרי ולזרעו,
ובזכותה העמיד שלושה מלכים מזרעו
על כסא מלכותו  -אחאב בנו ,אחזיהו
בן אחאב ,ויורם בן אחאב ,דבר שלא זכו
לו שאר מלכי ישראל .חז"ל אף משבחים
את עומרי על כך שקנה את השטח בכסף
מלא ולא לקח בכוח ,ובנוסף לכך שימר
את שמו של שמר הבעלים המקורי
וקרא לעיר על שמו  -שומרון .המלך
עומרי ואחריו בנו ,המלך אחאב ,ייסדו
על גבי הנחלה הקטנה את אחת הערים
הגדולות והמפוארות בא"י בתקופת
המקרא ,שגודלה נאמד בלמעלה משש

מאות דונם.
החפירות הארכיאולוגיות המצומצמות
באתר חשפו מתחם מלכותי אדיר
בפסגת התל .אחד הארמונות שנמצאו
כלל עיטורי שנהב רבים ובּּולוֹת (חותמות)
ממלכתיות ועל כן זכה לכינוי "בית השן"
בהתאם למסופר בספר מלכים על בניית
בית השן ע"י המלך אחאב .בעיר שומרון
מתחוללת דרמה גדולה .העיר נמצאת
במצור שהטיל עליה בן הדד מלך ארם -
אין יוצא ואין בא ואספקת המזון נגמרת.
המצב מחמיר עד שמחירו של ראש
חמור מתייקר ומגיע ל– 80כסף ,נשים
רבות אוכלות את בשר תינוקותיהם.
כאשר שומע זאת מלך ישראל הוא קורע
את בגדיו ורץ אל אלישע הנביא לשמוע
את דבר ד' ,ואלישע מתנבא "ּכָעֵת ָמחָר
ְסאָה סֹלֶת ּבְׁשֶ ֶקל וְסָא ַתי ִם ׂשְ עִֹרים ּבְׁשֶ ֶקל
ׁשעַר ׁשֹמְרֹון" (שם ,א') .המצורעים אשר
ְּב ַ
נמצאים מחוץ לעיר ָּ " -בדָד י ֵׁשֵ ב מִחּוץ
ַל ַּמחֲנ ֶה מֹוׁשָבֹו" ,מבינים כי אין להם מה
להפסיד .הם יורדים למחנה ארם בניסיון
נואש להחיות את נפשם מהרעב האיום
"אם יחיונו נחיה ואם ימיתונו נמות".
שם מתגלה לעיניהם מחזה מדהים -
כל מחנה ארם הגדול ניטש ע"י יושביו
במנוסה אדירה במהומה אשר הטיל
ביניהם ריבונו של עולם.
צרעת מגיעה לאדם בגלל קלקולים
ביחסים שבין אדם לחברו ובעיקר בגלל
לשון הרע כפי שכותב הרמב"ם בהלכות
טומאת צרעת פט"ז ה"י" :זה השינוי

שורות של חביות עץ
אלון בהן מתיישנים יינות
משובחים ,מיכלי פלדה
ענקיים ,שורות של
בקבוקים עוברים במסוע,
נארזים ונשלחים.
מקים היקב והרוח
החיה מאחוריו הוא
פנחס מרציאנו ,בן ,48
יליד צרפת ,שעלה לארץ
לפני כשמונה שנים עם
אשתו וארבעת ילדיהם.
משפחתו עסקה ביין
עוד בחו"ל ,שם היה
פנחס מנהל חברת
פרסום .כשעלה לארץ הגיע לביקור
בחברון ,ואז ,כהגדרתו ,הרגיש כי זוהי
"אהבה ממבט ראשון"" :הרגשתי שזהו
המקום שלי"  -הוא אומר .מרציאנו
החליט להקים עסק שיתחבר לאדמה,
לארץ ישראל ,לשורשים ,ולתורה; וכך
חזר לעיסוק המשפחתי  -יין ,והחליט
להקים יקב בקרית ארבע .יינן היקב
הוא ברונו דרמון ,תושב היישוב מעון
בדרום הר חברון ,אב לשישה ילדים.
גם הוא עלה לארץ מצרפת לפני 22
שנה ,ובעל ניסיון רב בייננות .הוא למד
את מקצועות היין בצרפת ובארץ ,עבד
בחברת כרמל מזרחי באוסטרליה ,היה
ממקימי יקבי יתיר ,ועבד בו כיינן במשך
שבע שנים ולפני כן שימש כעוזר יינן
ביקבי אפרת.

מבט להתיישבות
יקב חברון

ת

מונת אשכול ענבים ענק
הנישא במוט בשניים מוכרת
לכל ילד; תמונה זו מופיעה
על בקבוקי יין ומלווה את תעשיית היין
בארץ ישראל מראשיתה .מקורה הוא,
כמובן ,במסע המרגלים ,והאשכול
מייצג את ענבי חברון הידועים בארץ
עוד מימי התנ"ך .נוף הכרמים בהר
חברון ובהרי יהודה נשאר דומה עד היום;
מה שהשתנה הוא סוג הענבים .החל
מהכיבוש הערבי הוחלפו זני הענבים
 מענבי יין לענבי מאכל ,אולם בדורהאחרון הולכים ענבי היין וחוזרים להרי
יהודה ואזור חברון .עוד ועוד יהודים
שבים אל האדמה ,עוסקים בחקלאות,
מגדלים ענבים ומפיקים יין .ואכן מתברר
כי ענבי הר חברון הם מקור ליין איכותי
ומשובח :לאחרונה זכה יקב יתיר
במקום ראשון בטעימת יין ,הופיעו יינות
'לבני' המיוחדים מכרמי 'שדה כלב' ליד
קרית ארבע ,ובשנים האחרונות הפציעו
מותגים חדשים התופסים מקום מכובד
בעולם היין האיכותי בישראל ובעולם
 יקבי 'נח' ו'רמת חברון" ,המייצגים ייןאיכותי המיוצר ביקב באזור התעשיה
בקרית ארבע .הביקור ביקב הוא חוויה:
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אלישע מלאכי

באזור השומרון ובהר גריזים .בשנת
 25לספירה בנה המלך הורדוס עיר
חדשה לה קרא בשם סבסטיה לכבודו
של הקיסר אוגוסטוס שכינויו ביוונית
היה סבסטוס (מפואר) .בין היתר הושיב
הורדוס בעיר החדשה חיילים נוכרים
משוחררים ששמרו לו אמונים .העיר
סבסטיה שהקים המלך הורדוס הייתה
מהחשובות והמפוארות שבערי ארץ
ישראל לאורך כל התקופה הרומית.
כנראה לא מקרה הוא שחידוש
היישוב היהודי בשומרון היה סמוך לעיר
שומרון (סבסטיה) .רק לאחר מגעים
רבים ומספר ניסיונות התיישבות ,אשר
במהלכן התגבשה תנועת גוש אמונים,
ואשר הגיעו לשיאן בניסיון התיישבות
בסבסטיה בחנוכה תשל"ו ,אושר לגרעין
להתיישב במחנה "קדום" 11 ,ק"מ
מערבה משכם .פריצת הדרך הראשונה
נעשתה .השומרון פסק מלהיות ריק
מיהודים .בעקבות התחלה ראשונה
זו באו במשך השנים יישובים נוספים
המעטרים את הרי השומרון# .

האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה
צרעת אינו ממנהגו של עולם אלא
אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן
מלשון הרע ,שהמספר בלשון הרע
משתנות קירות ביתו ,אם חזר בו יטהר
הבית ,אם עמד ברשעו עד שהותץ
הבית משתנין כלי העור שבביתו...
ואם עמד ברשעו משתנה עורו ויצטרע
ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד
שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא
הליצנות ולשון הרע" .והנה דווקא
אותם המצורעים למדו את הלקח ואינם
מתנקמים בחבריהם אלא אומרים זה
לזה "יֹום ְּבׂשָֹרה הּוא ,וַאֲנ ַחְנּו ַמחְׁשִ ים ו ְ ִחּכִינּו
עַד אֹור הַּבֶֹקרּ ,ו ְמ ָצאָנּו עָוֹון; ו ְ ַעּתָה לְכּו ו ְנ ָבֹאָה,
ּמלֶך" (מלכים ב' ,ז' ,ט').
ו ְנ ַּגִידָה ּבֵית הַ ֶ
בשנת  722לפנה"ס ,נכבשה העיר
שומרון ותושביה הוגלו .כך בא הקץ על
ממלכת ישראל ועיר בירתה המפוארת
שומרון .האשורים בנו את העיר שומרון
מחדש ומעתה הייתה לפחווה אשורית.
בעיר שומרון יישבו האשורים גולים
מארצות כבושות נוספות באימפריה
האשורית .צאצאיהם של תושבים אלו
הם השומרונים אשר גרים עד היום

בחול המועד פסח יקיים בית ספר
שדה עפרה סיורים והדרכות באתרים
רבים ומגוונים בבנימין שומרון ובקעת
הירדן .וביניהם סבסטיה ,הר עיבל ,נחל
דולב ,בית הערבה הישנה ובמסלולים
נוספים ,בתיאום עם כוחות הביטחון.
נשמח לראותכם עימנו,
בית ספר שדה עופרה02-9975516 :

חלומו של פנחס הוא להעביר את
היקב מאזור התעשיה למקום מרכזי בין
רמת ממרא וקרית ארבע .היקב ישמש
גם כאתר ביקורים ותיירות ויכלול גם
מרכז מבקרים ,מסעדה איכותית ובית
ספר לייננות .התיירים יוכלו לחוות את
תעשיית היין של חברון ,לטעום ולרכוש
יין במחירים מוזלים" .יש קשר עמוק
בין אזור חברון ליין"  -אומר מרציאנו -
"כבר יהושע וכלב הגיעו לחברון ומצאו
בה ים של כרמים; נוף הכרמים לא
השתנה מלפני  3000שנה עד עכשיו.
המוסלמים רק שינו את הזנים מענבי
יין לענבי מאכל .אזור חברון ויהודה
מבחינת האדמה והאקלים הוא הטוב
ביותר לגפן .כל המבקרים נתנו את
הציון הכי טוב ליינות בארץ לאזור
יהודה .זה האזור הכי גבוה ,ויש בו
השפעה גם של הים וגם של המדבר".
היקב מקבל ענבים מרדיוס של  50ק"מ
מסביב לחברון ,כולל מגוש עציון ,מבת
עין ומהר חברון .הביקוש ליינות חברון
האיכותיים לסוגיהם עולה ,והעתיד צופן
בע"ה הצלחה גדולה; נזכיר את בִרכת
יעקב ליהודה " -אוסרי לגפן עירה
ולשורקה בני אתונו ,חכלילי עיניים מיין
ולבן שיניים מחלב" .הברכה הולכת
ומתגשמת ,והענבים המשובחים שוב
חזרו להפיק את תירושם המובחר בהר
חברון.
ניתן להשיג את היין בחנות המזכרות
בחברון ובחנויות היינות המובחרים# .

יינות היקב מופעים תחת שני
מותגים :יקב 'נח' ,המפיק יין צעיר
מעולה ,ו'רמת חברון'  -יינות מיושנים
איכותיים .המחירים בהתאם :מ–25
  50ש"ח ליינות 'נח' ועד 260 - 60ש"ח ליינות רמת חברון .היין המשובח
והיקר ביותר נקרא  -כמובן "מכפלה".
יינות 'נח' מיוצרים מזני קברנה סוביניון,
מרלו ,פטיט סירה וגם בלנדים .תחת
מותג זה מופיעות הסדרות 'תבל'' ,נח',
'גדעון'' ,וילאז'' ,וגם יינות לבנים שונים.
'רמת חברון' הוא מותג הכולל יינות
משובחים ,שעברו התיישנות בחביות
מעץ אלון .טווח ההתיישנות הממוצע
הוא  12-24חודשים .במותג זה נמצא
את היינות 'פרדס'' ,מכפלה'' ,יצחק
רם'' ,רמת חברון' ו'ארמגדון' ,מהזנים
קברנה סובניון ,מרלו ,סירה ,קברנה
פרנק ושיראז .אחד היינות (שייצורו
הופסק)  -נשא את השם המקורי
" ."160מסביר פנחס" :כשהאינתיפדה
התחזקה תושבים רבים נמנעו מלנסוע
ברכבם הפרטי ,הקשר בין ירושלים
לקרית ארבע היה בעיקר באמצעות קו
האוטובוס  ,160ולכן הענקתי ליין שם
זה" .כעת הוחל בהשקת סדרות חדשות
 'רמת ירושלים' ו'הר חברון' .היקבעומד בקשר עם מגדלי ענבים בכל רחבי
הארץ ,ומעודד נטיעות ובציר ענבים
משובחים באזור חברון .כמובן שהיינות
המשובחים מופקים מזנים איכותיים,
אותם מגדלים רק יהודים.
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ובחג הקדוש הזה ,זמן חירותינו,
יופיעו עלינו נהורות החירות בעצם טהרתם,
להבדיל בין עבדות לחירות,
ובין חירות טהורה שהיא חירות של אמת,
ובין חירות מזויפת שחותם העבדות
חרות עליה בעומק מהותה
(הראי"ה קוק ,מאמרי הראי"ה עמ' )164

ח
ס
פ
ב
ם שבור

בית

מפגבית
ת סח

קרן שס"ח
מס' 519

חג החרות קרב ובא .החג בו קראו כל הכתובים דרור לנשמתו של יהודי ,החג בו
נצטווינו "כל דכפין ייתי וייכול".
עזרי ,המושיטה יד למאות משפחות ,ממשיכה במלוא המרץ ומרחיבה
מעגלותיה .והיא מצפה לכם! לכם ,שנתברכתם מן השפע של בורא עולם.
מצפה לכם להצטרף למשפחת החסד הגדולה.
קריאת "מה נשתנה" הבוקעת מחלונותינו ביום בו פסח מלכנו על בתינו והכה
בבכורות מצרים ,קריאה זו תתן כח למשפחות הכורעות תחת הנטל ,החשות
לעתים כי טרם יצאו מן המיצר ,כי ידם לא מגיעה להידור מצווה.

בזכותכם ,מה נשתנה השנה ,יאמר בשמחה גם אצלם.

עזרי-קרן הצדקה המאוחדת לישראל

1800-39-50-50
כמו כן ניתן לשלוח מעטפה ל-ת.ד 16216 .ירושלים ת"ו
או בהפקדה בבנק הדואר חשבון מספר8209909 :
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ניתן לתרום גם באתר שלנו:

WWW.EZ-RI.COM

גליון  | 92ניסן תשס"ח |  40שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
"...וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ,להנות בהם בני אדם" (ברכת האילנות)  -פריחת עצי הפרי בבית-אל

על הפרשה מצורע
הרב מרדכי גרינברג ראש ישיבת "כרם ביבנה"

צרעת וצָרּות עין

"כ

י ָתבֹאּו אֶל אֶֶרץ ּכְנ ַעַן ֲאׁשֶר אֲנ ִי
נֹתֵן ָלכ ֶם ַל ֲא ֻחּז ָה ו ְנ ָ ַתּתִי נ ֶג ַע
צַָרעַת ְּבבֵית אֶֶרץ ֲא ֻחּז ַ ְתכ ֶםּ .ובָא
לּכֹהֵן" (ויקרא י"ד ,ל"ד
ֲאׁשֶר לֹו הַ ַּבי ִת וְהִּגִיד ַ
 ל"ה)" .א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן,על שבעה דברים נגעים באין ...ועל צרות
העין ...דכתיב 'ובא אשר לו הבית' וגו'.
ותנא דבי ר' ישמעאל :מי שמיוחד ביתו לו"
(ערכין ט"ז ע"א) ,וביומא הוסיפו "שאינו רוצה
להשאיל כליו ואומר שאין לו ,הקדוש ברוך
הוא מפרסמו ,כשמפנה את ביתו" (י"א ,ע"ב).
צרות עין היא אחד הגורמים לצרעת ,והתורה
מוסרת לנו שמידה מגונה זו מקורה בחם ,אבי
כנען" .וַּי ְַרא חָם ...אֵת עְֶרו ַת ָאבִיו וַּיַּגֵד ִלׁשְנ ֵי
ֶאחָיו (בראשית ט' ,כ"ב) .ופירשו חז"ל שהמניע
של חם היה למנוע מנח בן רביעי ,משום צרות
עין שלא ייגרע חלקו בירושה (סנהדרין ע',
ע"א) .לכן קיללֹו נח שיהא עבד ולא יהיה לו
דבר משלו ,שהרי מה שקנה עבד קנה רבו ,וזה
שהדגישה התורה בפרשת מצורע "ּכִי ָתבֹאּו אֶל
אֶֶרץ ּכְנ ַעַן" ,שכן אבי כנען היה צר עין ,וצר
עין פורש מן החברה מסתגר בביתו " -אשר
לו הבית" שהבית מיועד רק לו; בניגוד גמור
לדרכם של בני אברהם ,שאביהם פתח את ביתו
לארבע רוחות ,כדי לגמול חסד עם האורחים.
השורש צר"ע מורכב מאותיות צר עי"ן,
לרמוז על הצרה הפוקדת את מי שעינו צרה
ועוקפת את מי שעינו טובה .ומיסודות לשון
הקודש ,שהיפוך האותיות של שם או מושג
מהפך גם את משמעותו של המושג ,צר"ה
ירושלים
כניסת שבת 18:30
צאת השבת 19:43

תל אביב חיפה
18:37
18:46
19:46
19:46

המתהפכת לרצ"ה ,שמכוח התפילה הופכת
הצרה לעת רצון וישועה .וכן הצרעת ,הנובעת
מצרות עין כלפי הזולת ,מבודדת את האדם
מן החברה ,ומתרגם אונקלוס "צרעת" -
'סגירו' ,היינו בידוד; ברם היפך הצרעת היא
'עצרת' ,שנקראת בלשון התרגום 'כנישו',
התכנסות והתחברות .וכן בשם נגע (הצרעת)
האות עי"ן בסוף המילה; אבל כשמתקן את
הנגע ,עוברת האות עי"ן לתחילה והופכת
לענג .וסימן לדבר" ,ו ְָראָה הַּכֹהֵן ...וְהִּנ ֵה ֹלא
הָפְַך הַּנֶג ַע אֶת עֵינֹו" (ויקרא י"ג ,נ"ה) ,היינו,
שאם האות עי"ן לא שינתה את מקומה ,ולא
הפך הנגע לענג ,ועדיין לא תוקן שורש החטא
 טמא הוא .ומובא בשם הזוהר הקדוש ,שמישיכול לענג את השבת ולא עושה כן ,מתהפך
לו הענג לנגע; ועל כן צריך המצורע להסתגר
ז' ימים ,כדי לעבור שבת ,שיתהפך לו הנגע
לענג (בראשית כ"ו).
הצרעת באה לאדם בשל צרות עין ,אך
טהרת המצורע נעשית דוקא ע"י הכהן .שהוא
טוב עין .וכיוון שהכהנים הם בעלי עין טובה,
הפקידו בידם את הזכות לברך את העם" .אין
נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין,
שנאמר 'טֹוב ַעי ִן הּוא יְבָֹרְך ּכִי נ ָתַן ִמ ַּלחְמֹו ַלּדָל'
(משלי כ"ב ,ט') ,אל תקרי 'יבֹורך' אלא 'יבֵַרך'
(סוטה ל"ח ,ע"ב) .וזהו שנאמר בפרשת עגלה
ערופה "ו ְנ ִּגְׁשּו הַּכֹהֲנ ִים ּבְנ ֵי ֵלו ִי ּכִי בָם ָּבחַר ה'
אֱֹלקיָך ְלׁשְָרתֹו ּו ְלבֵָרְך ּבְׁשֵ ם ה' וְעַל ּפִיהֶם יִהְי ֶה
ּכָל ִריב וְכ ָל נ ָג ַע" (דברים כ"א ,ה') .מה הקשר
המשך בעמ' 8

חברון
18:44
19:44

שכם
18:35
19:43

באר–שבע
18:46
19:45

חדשות ישע
סקר  85%מהציבור :הטיפול
במגורשים  -כישלון הממשלה
חשבו כי מינהלת סל"ע היא האחראית לכישלון.
צריך לציין כי רק  8%מכלל הציבור מאשים את
התושבים בעיכוב פתרון.
ע"פ הסקר  25%מהנשאלים מגדירים את
המציאות שבה קרוב לשלוש שנים לאחר
הנסיגה מרבית ממגורשי הגוש עדיין מתגוררים
בקרוואנים כפשע מוסרי כלפי המגורשים30% .
מגדירים זאת כהתנערות ממחויבות הממשלה
כלפי המגורשים ו– 29%טוענים כי זהו מחדל
בירוקראטי של הממשלה .רק  5%טוענים כי
העובדה הזאת היא סבירה והגיונית בעיניהם.
לשאלה האחרונה ,מי מבין האישים הבאים
היה פותר לדעתך את מצוקת מגורשי גוש קטיף
בצורה המהירה ביותר  -העדיפו רבים אישים
שלא נמצאים בעמדת ההנהגה 22% .טענו
כי ארקדי גאידמק היה פותר זאת מהר יותר,
 19%חשבו ששרון שביצע את ההתנתקות היה
עושה זאת ,נתניהו זכה ל  15%וראש הממשלה
אהוד אולמרט קיבל רק  .2.5%מלבד המגורים
בקרוואנים מתמודדים מגורשי הגוש עם
בעיות תעסוקה קשות .אחוז האבטלה בקרב
המגורשים הוא כמעט פי  2משיעור האבטלה
בשאר המדינה.
 90%מהציבור חושבים כי על הממשלה
להעניק עדיפות למגורשים בקבלת משרות
עבודה ,ומתוכם  65%הסבורים כי על הממשלה
לעשות כל מאמץ ולתת עדיפות מלאה למגורשים
שאיבדו את עבודתם עקב עקירתם# .

סקר מיוחד שנעשה על הטיפול במגורשי גוש
קטיף קובע כי  86%מהציבור סבור שממשלת
ישראל אחראית לכישלון בטיפול בעקורי גוש
קטיף 95% ,נותנים לממשלה ציון נכשל וגרוע
על אופן הטיפול במגורשים ,ולמעלה מ–25%
מגדירים את המציאות שבה רבים מהמגורשים
מתגוררים עדיין בקרוואנים כ"פשע מוסרי".
סקר מיוחד שנערך ע"י מכון מותגים במהלך
חודש מרץ בקרב  500בני אדם המהווים מדגם
מייצג מגלה כי הציבור מאשים את הממשלה
בטיפול הכושל במגורשי גוש קטיף .הסקר
בדק ומצא גם כי מרבית הציבור ( )60%לא
היה מוכן להתחלף במגורים בקרוואנים עם
העקורים בעד שום סיבה שבעולם .גם בקרב
אלה שתמכו בהתנתקות רק  17%מהם היו
מוכנים לעבור לגור באופן זמני בקרוואן למען
הסכם שלום .מהסקר עולה עוד כי פחות
מ– 8%היו מוכנים לעבור לקרוואן למען איכות
הסביבה .לשאלה איזה ציון היית נותן לממשלה
בטיפול במגורשי הגוש מרבית הנשאלים
( )85%התלבטו בין הציון כישלון ( )45.5%לבין
הציון גרוע (.)40.4%
הנסקרים נשאלו גם מי הוא הגורם העיקרי
האחראי לכישלון בפתרון מצוקת מגורשי הגוש.
מבין אלה שענו על התשובה כ– 86%האשימו את
גורמי הממשלה השונים בכישלון 62% .האשימו
את ראש הממשלה אהוד אולמרט בכך12% .
טענו כי משרד האוצר הוא האשם ו 11%נוספים
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אוהלי לימוד לע¢נ הנופלים

הפעלות ערכיות בפארקים

יום ירושלים

מצעדי דגלים ועצרות חגיגיות בכל הארץ

שדרות

מטה מתחברים לשדרות

פגישת
ראשי יש"ע
עם המפכ"ל
לצורך  -הסכמה אותה אישר גם המפכ"ל .בנוסף
עלו בישיבה נושאים שונים ובהם פתיחת ערוצי
תקשורת בין הצדדים כדי למנוע חיכוך מיותר
כאשר ניתן לעשות זאת ,גניבת המתכות ביהודה
ושומרון הגורמת לבעיה ביטחונית המסכנת חיי
אדם בעקבות פירוק וגניבה של עמודי תאורה,
הצורך והחשיבות בחיזוק המשמר האזרחי
במרחב ,הסרת מחסומים עבור נהגים ישראלים
בכניסה לאיו"ש הגורמים לתחושה של "מעבר
גבול" ,ובקשה לפתוח את קבר רחל לנסיעת
כלי רכב פרטיים ,ללינה במקום ,ולאפשרות
הליכה רגלית לציון .הישיבה התנהלה באווירה
טובה והצדדים סיכמו להמשיך במערכת
הידברות קבועה ,בפעילות של ממשק משטרה
וקהילה וביצירת ערוצי קשר פתוחים בזמן אמת
באירועים השונים ביו"ש# .

ראשי מועצת יש"ע נועדו בראשית השבוע
עם מפכ"ל המשטרה ,רב ניצב דודי כהן ,בלשכתו
במטה הארצי בירושלים.
הפגישה נולדה לאחר מכתב שכתב יו"ר
המועצה ,דני דיין ,למפכ"ל בסוגיית התנהגות
המשטרה בפרשת הבנות שנעצרו בגבעת האור.
בפגישה דרשו ראשי יש"ע מהמפכ"ל להורות
לשוטרים להימנע בכל מחיר מהתנהגות דומה
ולפעול למניעת הישנות מקרים כאלו .מנהיגי
המתיישבים חזרו על הסיכום עם מפקד מחוז
ש"י ,ניצב שלום קעטבי ,שהשתתף בדיון ,כי
בעתיד ,במקרה שחלילה תיווצר שוב מציאות
של מעצר בנות או חיפוש על גופן  -תהיה בעת
החיפוש נוכחות של נציגת ההתיישבות ,סגנית
יו"ר מועצת יש"ע ,שרה אליאש ,על מנת למנוע
כל פגיעה או אפילו חשד לפגיעה בבנות שלא
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יש"עמדה

מול האמריקנים בלי לעמוד על שלה ,ובלי
להבהיר את הסכנות הביטחוניות ,כאשר
מנהיגות כזו מאבדת את ההכרה בצדקת
הדרך ובלי הרצון הטבעי הפשוט והבריא
 לחיות ולשם כך לנצח ,גם העם נהיהמבולבל ומיואש .כשראש ממשלה מצהיר
ש"נמאס לנו לנצח" ושהמטרה היחידה
של ממשלתו וחבריה היא "הישרדות",
אין פלא שגיבורי התרבות של עם ישראל,
הם משתתפי תוכנית טלוויזיה בעלת שם

לצאת לחירות
דומה .נמצאים אנו בחודש ניסן ,זמן יציאת
מצרים .כאשר עומדים בני ישראל לפני ים
סוף ,והמצרים דולקים אחריהם ,קופץ נחשון
בן עמינדב למים ומתחיל ללכת  -גם כאשר
המים מגיעים לו עד צווארו .עם הנחישות
הזו ,והאמונה הזו ,מוביל נחשון עם שלם
לתוך הים ,ולמולה אפילו ים סוף נבקע
לשניים.
הגיע זמן להבקיע .לשאוף לנצח ,להכניע
את הטרור ,להתבונן במציאות ולהכיר
איפה אנו חיים ועם מי אנחנו מתמודדים.
להבין שבמזרח התיכון ככל שאתה נדיב
ומבצע מחוות לצד שכנגד ,אתה נתפס
כחלש ורכרוכי .בעוד שהצד השני מגדיר את
המציאות כ'מלחמת קודש'  -ג'יהאד ,אנחנו
תופסים זאת כאירועים נקודתיים שיש לתת
להם מענה טקטי מקומי ,וממילא כל ויתור
מצידנו מנוצל על–ידי הערבים להרחיב את
מעגל הנפגעים בצד הישראלי.
ציבור גדול בישראל נמצא היום בשבי.
בשבי של קונספציות כזבים שקרסו פעם
אחר פעם :ויתורים ומחוות יביאו שקט
ביטחוני ,מסירת חבלי ארץ תביא לשלום
עם שכנינו ,אנחנו הצד ה'לא–בסדר' ,הכובש
והאכזר לעומת המסכנות והאומללות
בצד שכנגד ועוד כהנה וכהנה דוגמאות.
ולמרות שבמשך שנים עם ישראל מובל
על פי אותן הקונספציות ומצבו רק הולך
ומתדרדר  -במקום שיקרה ההיפך ,ישנם
רבים שמתעלמים מכך ומוציאים צידוקים
ותירוצים למה עליהם להמשיך ולדבוק
באותה הדרך שנכשלה .לקראת חג הפסח,
עלינו לצאת לחירות .להשתחרר מכבלי
הקונספציות הכושלות ומסממני הגלות,
ולחזור לעצמנו ,בחירות מחשבתית,
ובתחושת בן חורין  -אנחנו כאן כדי
להישאר וכדי לנצח! #

בשבוע שעבר התבשרנו ,שוב ,על "סדרת
מחוות לאבו–מאזן"  -שתרגומה בעברית
מדוברת" :נשחרר מעט את האחיזה
הביטחונית ביהודה ושומרון ,ונקל על ארגוני
הטרור ,עד לאירוע החבלני הבא" .לצערנו אנו
למודי ניסיון מהעבר .ניתן לבדוק זאת .בכל
פעם אשר נתנו הקלות ביטחוניות לערבים,
הם ניצלו זאת כדי לתקוף להרוג ולרצוח
ישראלים ,או לפחות לנסות לעשות זאת.
באמצעות רובים שישראל סיפקה לערבים
למשימות שיטור נפגעו אזרחים ישראלים,
ובאמצעות החסימות שהוסרו על הדרכים
נמלטו המפגעים .בכל פעם כשישראל הגיעה
ל"הפסקת אש" עם ארגוני הטרור ביהודה
ושומרון או בחבל עזה ,ניצלו הטרוריסטים
את ההזדמנות כדי לחדש כוחות ,לאגור נשק,
לרענן פקודות מבצעיות ,ותוכניות לפיגועים
חדשות ,ולמלא את מלאי הרקטות והטילים,
כל זאת על מנת להיערך לסיבוב הבא .אבל
מדינת ישראל חוזרת על אותה טעות שוב
ושוב .כאשר הערבים זקוקים למחוות ,כאשר
הם באים ומציעים הפסקת אש ,כנראה שהם
צריכים זאת .זו בדיוק ההזדמנות להכניע
אותם ,למגר את הטרור עד חורמה ,לפרק
את תשתיות ארגוני המחבלים ולרדוף אותם
ביום ובלילה .אבל לשם כך דרושה ממשלה
אמיצה והחלטית .דרושה מנהיגות.
כאשר מאמינים בכוחו של צה"ל ,כאשר
מורים לו משימות החלטיות ומדויקות,
היורדות מצד מנהיגות אחראית ושקולה,
שגם יודעת ליטול על עצמה את האחריות,
החייל הפשוט יכול להסתער קדימה ,בלי
לחשוב פעמיים על חיצי התקשורת ,ארגוני
זכויות האדם הצבועים ,ועל מפקדים
שבורחים מאחריות .להסתער לעבר מטרה
מוגדרת  -לנצח .אבל כאשר המנהיגות
מגמגמת ,כאשר היא נסחטת ונלחצת
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צרעת וצָרּות עין
המשך מעמ' השער

אף שהלכות צרעת אינן נוהגות כיום ,מכל
מקום שורש הצרעת אוכל בנו בכל פהּ" .כִי
ָתבֹאּו אֶל אֶֶרץ ּכְנ ַעַן אֲׁשֶ ר אֲנ ִי נֹתֵן ָלכ ֶם ַל ֲא ֻחּז ָה
ו ְנ ָ ַתּתִי נ ֶג ַע צַָרעַת ְּבבֵית אֶֶרץ ֲא ֻחּז ַ ְתכ ֶם"  -אם
רצוננו לאחוז בארץ ישראל ,עלינו להיזהר
מנגע הצרעת  -מחטא צרות העין ומלשון
הרע" .חייכם ברשותכם היא ,אתם אוחזים
ותופסים אותה ,הזהרו בכם פן תחרב הארץ
ממעשיכם הרעים" (מדרש תדשא י"ז)# .

בין ברכת הכהנים לריב ונגע ולעגלה ערופה?
עגלה ערופה באה על צרות עין ,וזקני העדה
ׁשפְכּו אֶת
סומכים ידיהם ואומרים "י ֵָדינּו ֹלא ָ
הַּדָם הַּז ֶה" (דברים כ"א ,ז')  -שלא פטרנוהו בלא
מאכל ובלא משקה (סוטה מ"ה ,ע"ב) .ובכהנים
בחר בהם ה' לברך את עמו משום שהם טובי
עין ,והם–הם המטפלים במי שנרצח בשל
צרות עין ובשאר דברי מריבה ,שכן ריבי בני
אדם ונגעיהם  -מצרות עין הם באים.
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב אליהו פרדס "ועל ידי כך זוכה לנחול את הארץ" חלק א'

ה

בבית הספר לקצינים בבעל בק ,יחד עם
הרב עזרא שראם ,לימים ראש ישיבת
'פורת יוסף' .בשנת  ,1915לימד הרב
פרדס בבית הספר לבנים ביפו ,ושנתיים
מאוחר יותר בבית ספר 'למל' .בהמשך
לימד הרב גם בבית הספר העירוני לבנים,
בתלמוד תורה הספרדי שבו הוא עצמו
למד ,והיה למנהל של בית הספר לבנות
של תנועת המזרחי בשכונת אוהל משה.
הרב פרדס נשא לאשה את ארמוזה
(יפה) ,בתו של הרב יוסף מרדכי הלוי ,רבה הראשי
של חברון בשנות ה– 30וראב"ד ירושלים .ארמוזה
ילדה בן ובת ונפטרה בשנת תרפ"א (.)1920
מאוחר יותר נישא הרב פרדס לזהרה ,בתו של
הרב שלמה אבורביע ,ונולדו להם שבעה ילדים.
הרב פרדס נמנה על המחזור הראשון של תלמידי
האוניברסיטה העברית בהר הצופים שם למד
מדעי יהדות החל משנת  .1925במשך שנות חייו
ינק תורת אמת מפיהם של גדולי ירושלים ,ובהם ר'
אברהם פינטו  -ראב"ד לעדת הספרדים בירושלים,
הרב אברהם פילוסוף זצ"ל  -ראב"ד בירושלים,
הרב חזקיה שבתאי זצ"ל  -רבה של ירושלים,
הראשל"צ הרב יעקב מאיר זצ"ל והרב בן ציון מאיר
חי עוזיאל זצ"ל שיחד עם הרב צבי פסח פרנק אף
הסמיכוהו לרבנות והפליגו בשבחו באומרם עליו
'שלם במידות ולן בעומקה של הלכה'.
הרב פרדס כתב על הייסורין בגלות מצרים
(מובא בקיצור מספר שיצא לזכרו)" :בפרשת 'בא'
אנו נמצאים בשלבים האחרונים של גלות מצרים.
זו הייתה גלות איומה ששעבדה את כל עצמותו
והוויתו של עם ישראל ומררה את חייו .גלות נוראה
זו לא הייתה בדרך של מקרה חו"ח .היא נועדה
לבוא על עם ישראל בהתגלותו של הקב"ה לאברהם
אבינו ע"ה בברית בין הבתרים .בו בזמן שהודיעו על
ירושת הארץ לו לזרעו הודיעו על הגלות האיומה
אשר עתידה לבוא על זרעו אחריו כמו שנאמר
'ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה' .תורתנו
הקדושה נותנת לנו נימוק מדוע אין אנו נוחלים את
הארץ מיד והוא מפני 'כי לא שלם עוון האמורי עד
הנה' ולכן 'ודור רביעי ישוב הנה' .ויש להבין על מה
ולמה נתחייבו בניו של אברהם אבינו ע"ה גלות? הרי
היה אפשר שישראל ישבו בארץ יחד עם האמוריים
עד שתתמלא סאתם של האמוריים ואז יגרשם
הקב"ה וישראל יישארו בה .חז"ל נימקו את הצורך
בגלות בנימוק קצר וקולע במסכת ברכות ה' :תניא
רבי שמעון בר יוחאי אומר :שלוש מתנות טובות נתן
הקב"ה לישראל וכולן לא נתנן על ידי יסורין אלו הן
תורה ארץ ישראל והעולם הבא .מה הסיבה לייסורין
אלו? על כך יש להשיב כי הסיבה נעוצה בקדושתם
של שלושת הדברים שהזכיר רשב"י זי"ע .על קדושת
התורה ועולם הבא אין צורך להרבות בדברים כי הם
גלויים וידועים לעין כל .נרחיב על מעלתה וקדושתה

רב אליהו פרדס ,רבה הראשי
של ירושלים ,נולד בירושלים
בי"ז תמוז תרנ"ג ( )1893לאביו
רבי בן ציון ניסים פארדיס שהיה מרבני
ירושלים ולאימו מזל אורו למשפחת
קאסוטו שנודעו כמשפחת רבנים
וסופרים .סבו ,אליהו פארידיש ,שעל
שמו נקרא ,נמנה בין מקובלי ישיבת 'בית
אל' שרוב ימיו עסק בלמדנות הפשט
והסוד ודרכו בחסידות ובסיגופים.
שורשי משפחתו נטועים עמוק בתולדות ירושלים -
אבות אבותיו ,ממגורשי ספרד ,עלו לארץ במאה ה–15
בשנת רנ"ב ( )1492והיו קדושים וגאונים ,ותולדותיהם
חקוקים בתולדות רבני ירושלים ומקובליה .הרב
פרדס גדל בבית ספוג בתורה ,יראה ,מצוות ובגמילות
חסדים .בית דל באמצעים אך עשיר בביטחון בקב"ה
ובאמונה ותקווה בתקומת ציון וירושלים .כבר בהיותו
בן שנה נהגה דודתו ,הרבנית רבקה פרדס ,שהשפיעה
רבות על חינוכו ,לקחתו למערת המכפלה בחברון.
הרב פרדס למד בת"ת הספרדים בירושלים ומאוחר
יותר בביהמ"ד 'דורש ציון' והתבלט בלימוד התורה
ובכישרון ספרותי פורה .רבותיו ,שראו בו עילוי ,קראו
לו בלשון חיבה 'המתמיד אליהו' ,וניבאו לו גדולות.
בשקדנותו הרבה היה לומד עד השעות המאוחרות
בלילה לאור עששית ,כשאימו הצדקת יושבת ליד
חלון דירתם ושומרת מפני התנכלויות הערבים שהיו
מיידים אבנים ופורצים בצעקות ואיומים .כשבגר
והיה לנער המשיך את שקידתו הרבה בישיבת
'תפארת ירושלים' ובבית המדרש הרבני 'עזרה'.
כבר בהיותו נער היה מעורה בפעילות ציבורית
וחינוכית .כשהיה בן  12ארגן את הנוער בירושלים
ללמוד תורה ושפה עברית והחל כותב מאמרים
בענייני השעה .כשהיה בן  18היה מקורב לרבני
ירושלים שנהגו להתייעץ עמו מפעם לפעם בענייני
התורה ובבעיות היישוב .כמה שנים מאוחר יותר
יצא בשליחות לארצות המזרח והנהיג בבתי הספר
שבהן שיפורים בחינוך הלאומי והחברתי אשר העלו
את קרנה של ישראל בגולה .הרב פרדס פעל רבות
לחיזוק וביסוס הישיבות בארץ ,להרחבת פעילותה
של קרן א"י של המזרחי ובמיוחד למען הישיבה
הגדולה 'פורת יוסף' .הוא יצא מטעם הישיבות
לשליחות בארצות אירופה ,באמריקה ,ובצפון
אפריקה ,ובכל המקומות קיבלוהו בכבוד מלכים
והפצירו בו להישאר עוד ועוד .הרב פרדס ראה
בלמדנותו אומנות אך לא פרנסה ושאיפתו המתמדת
הייתה להתפרנס מיגיע כפיו .בשנת תר"ע ,בהיותו
מצויד בידיעות מרובות ,החליט להקדיש עצמו
לחינוך העברי שהיה בחיתוליו באותם ימים ,וכך
נתגלה כפדגוג ומחנך מזהיר שלשונו ויכולת הדיבור
שלו שובה את לב כל שומעיו .הוא היה חבר בתנועת
החלוץ הספרדית ''חלוצי המזרח'' ובניגוד ליהודים
ספרדיים אחרים בני גילו ,שירת שנתיים בצבא
התורכי במלחמת העולם הראשונה ,ואף היה צוער

המוציא לאור:

"ּתָבֹוא לְפָנ ֶיָך ֶאנ ְַקת
אסִיר( "...תהילים ע"ט)
ָ

מועצת יש"ע

8183

עורך:
ישי הולנדר
כותבים:
משה מאירסדורף
מרדכי גנון
גרפיקה:
שקד מורי
צילום תמונת השער:
מרדכי ברכץ
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052–8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בשיתוף :ישראל מאוחדת
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

ימים
זועק יהונתן מבור
כלאו ,עד מתי?!

לפרטים והצטרפות לפעילות:
טלמסר  | 054-6437218פקס' 02-5636162

www.freepollard.net | freepollard@gmail.com
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לקח ה' ויוציא אתכם כור הברזל מצרים' (דברים ד',
כ') .הייסורים מזככים את גופו ונפשו של האדם,

של ארץ ישראל ובפרט על בירתה הנצחית ירושלים.
חז"ל אמרו 'הנצח זו ירושלים' וכל כך למה? משום
שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים...
משום קדושתה ועליונותה ,אין א"י סובלת מעשים
שאינם הגונים ומקיאה מתוכה כל מי שיעשה מן
התועבות של הגויים כמו שנאמר' ושמרתם את כל
חוקותי ואת כל משפטי עשיתם ולא תקיא אתכם
הארץ ...ולא תלכו בחוקת הגוי' .הייסורים הם כור
הברזל בו נצרף האדם ,ומשום כך נאמר 'ואתכם

מכשירים ומגביהים אותו מחומריותו מסירים
מהאדם מעילת כפיים ועיקשות לב ומרוממים אותו
אל על לשמי מרום להידבק בקונו בתורתו ובמידותיו
הנעלות ועל ידי כך זוכה לנחול את הארץ .בזכות כור
ברזל זה זכינו ל'ואתכם לקח ה' ...להיות לו לעם
נחלה כיום הזה' וכן זכינו לתורת ישראל ארץ ישראל
המשך אי"ה בשבוע הבא...
ולעולם הבא# .
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הרב אהוד אחיטוב ,מכון התורה והארץ

קדושת הארץ
מצוות ביעור מעשרות
הפרשת התרו”מ עד מועד זה ,אך אין בהם
חובת נתינה.
ד .זמן הגידול המחייב בביעור :החובה להפריש
תרו”מ עד זמן הביעור קיימת רק בנוגע ליבול
שגדל בשלושת השנים הקודמות ,לפי הפירוט
הבא:
 .1ירקות שנקטפו בין ראש השנה תשס”ה
לראש השנה תשס”ח.
 .2פירות שהגיעו לשליש גידולם בין ט”ו בשבט
תשס”ה לראש השנה תשס”ח.
 .3קטניות שהגיעו לשליש גידולן בין ראש השנה
תשס”ה לראש השנה תשס”ח.
ה .יבולים ששנת המעשר שלהם היא השנה
(תשס”ח  -אף אלו החייבים בהפרשה בשמיטה)
 חובת ביעורם תהיה רק בשנת הביעור הבאה(ערב–פסח תשע”ב).
ו .מצווה זו יכולה להיות מעשית בייחוד ביבולים
שנשמרים זמן רב ,כגון :פירות המאוחסנים
בקירור ,הדרים (מאדמות שלא נמכרו לגוי),
גרעינים ,קטניות (שגדלו בארץ) ,בוטנים ,מיני
מאפה ומוצרי תעשיה.
ז .אופן ביעור מעשר–שני ונטע–רבעי  -מי שנשארו
בידו מטבעות ששימשו אצלו לפדיון מעשר שני
או נטע רבעי  -צריך להשמידן .ניתן לעשות זאת
בשלוש אפשרויות :זריקה לים ,שריפה באש או
מחיקת צורת המטבע בשחיקה.
ח .קיימת אפשרות לחלל תחילה את כל
המטבעות שברשותנו ,על מטבע של  10אג’,
עפ”י נוסח החילול כדלקמן“ :כל המעשר–שני
והרבעי שבמטבעות שברשותי ,בתוספת רבע
מערכן  -יהיו מחוללות על מטבע זו” .לאחר
אמירת הנוסח ,יוצאות שאר המטבעות לחולין,
ויש צורך להשמיד רק את המטבע הקטנה
ששווה  10אג’.
ט .קיימת אפשרות לקחת כמות סוכר (בשווי
פרוטה ורבע כ  10אג’) ,לחלל עליו את המעשר–
שני שברשותו ,לאחר מכן להמיס את הסוכר
מתחת לזרם מים.
י .על המנויים ב”בית האוצר” של מכון התורה
והארץ ,לסיים את הפרשת התרו”מ כפי מנהגם
(עד ערב פסח או ערב שביעי של פסח) .את
ביעור המטבעות בבית האוצר יעשו פעמיים;
בערב פסח ,ובערב שביעי של פסח# .

בתקופה זו של השנה נוהגים לקיים את
מצוות ביעור–מעשרות .לפיכך בשבועות
הקרובים נעסוק במצווה זו .מצוות ביעור
מעשרות מתחלקת לשנים:
• ביעור המעשרות מרשותנו ,בזמנים שקבעה
התורה ,והיא מוזכרת בפרשת ‘ראה’ (דברים יד,
מעְׂשַר
כ”ח)“ :מְִקצ ֵה ׁשָֹלׁש ׁשָנ ִים ּתֹוצִיא אֶת ּכ ָל ַ
ׁשעֶָריָך“.
ּת ּב ִ ְ
ּתְבּו ָאתְָך ּבַּׁשָנ ָה הַהִוא וְהִּנַחְ ָ
• וידוי מעשרות  -להתוודות ולהודות לה’ על הטוב
שהשפיע לנו ,כלשון התורה בפרשת כי תבוא
(דברים כ”ו ,י”ב–ט”ו)ּ” :כ ִי ְתכַּל ֶה לַעְׂשֵר אֶת ּכ ָל ַמעְׂשַר
ּׁשל ִיׁשִת ׁשְנ ַת הַ ַּמעֲׂשֵר ו ְנ ָ ַתּתָה לַּל ֵוִי
ּתְבּו ָאתְָך ּבַּׁשָנ ָה הַ ְ
ׂשב ֵעּו :ו ְ ָאמְַר ָּת
ׁשעֶָריָך ו ְ ָ
לַּג ֵר לַּי ָתֹום וְלָאַלְמָנ ָה ו ְ ָאכ ְלּו ב ִ ְ
לִפְנ ֵי ה’ אלוקיך ּבִעְַרּתִי הַּקֶֹדׁש מִן הַּב ַי ִת וְג ַם נ ְ ַתּתִיו
לַּל ֵוִי וְלַּג ֵר לַּי ָתֹום וְלָאַלְמָנ ָה ּכְכ ָל ִמצְוָתְָך אֲׁשֶר צִּוִיתָנ ִי
ׁשכָחְּתִי“.
ֹלא עָב ְַרּתִי ִמ ִּמצְֹותֶיָך וְֹלא ָ
מתוך לשון הפסוקים דרשו חז”ל (ר”ה י"ב
ע”ב) שמצווה זו נוהגת פעמיים בכל מחזור של
שבע שנים; בשנה הרביעית ובשנה השביעית
למחזור השמיטה ,ותמיד היא מתקיימת לאחר
סיום שנת מעשר עני .על התקופה המדויקת
בשנה בה מתקיימת מצווה זו ,למדו חז”ל מתוך
ההשוואה בין שתי לשונות הפסוקים“ :מקצה
שלוש שנים” ,ו”כי תכלה לעשר” .כשעל כך
דרשו חכמים (שם) שמדובר באחד משלושת
הרגלים שהמעשרות (של שנה שעברה) כלים
בו ,והרגל הראשון המתאים להגדרה זו הוא
חג הפסח של הרביעית והשביעית .אם כן,
דיני ביעור המעשרות רלוונטיים לחג החירות
הבעל”ט ,ולשם כך נביא לקמן את תמצית דיני
ביעור מעשרות:
א .זמן הביעור לדעת הרבה פוסקים הוא רק בערב
שביעי של פסח ,אך יש פוסקים הסוברים שיש
לבער בערב יו”ט ראשון של פסח  -וכך נוהגים
רבים .לפיכך השנה שערב פסח יחול בשבת ,יש
להקדים את הביעור ליום ו’ י”ג ניסן תשס”ח.
ב .אופן ביעור תרומה גדולה ,מעשר–ראשון תרומת
מעשר ,ומעשר–עני :מצוות הביעור היא להפריש
תרומות ומעשרות מיבול הטבל שברשותנו ,וכן
להפריש חלה ולחלל פירות נטע–רבעי .לאחר מכן
יש לתת את המתנות הראויות להינתן ללויים,
ולעניים (באופנים המקובלים בדרך כלל).
ג .ביבולים שהם ספק טבל ,יש לסיים את
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ילדים שלנו
מטמון בחברון
פסח בפתח ואתו אירועים שונים .אנו מזמינים אותכם ,ילדים יקרים,
להשתתף במשחק שיתחיל כאן בפינה שלנו ויימשך בחוה"מ פסח בעיר
האבות חברון .כּוּוּולם (גם מי שלא מגיע לחברון) מוזמנים להשתתף!

מאחורי כל שורה מסתתרות מילים שונות שבחיבורן יחדיו יהוו הודעה חשובה לקראת
חג הפסח הבא עלינו לטובה .חציה הראשון של ההודעה מסתתר במדור שלפניכם
ואת חציה השני תקבלו בעלון הבא ,וכך תהיו הראשונים לדעת על האירוע הבא.

 
 
  

רגל בקרית–ארבע
בזמנו של מזמור לאסף
תחילת בראשית עפר הנופל
ישפריץ ,ילדי בן אנגלי ,כלל
התלמוד בתלמיד חכם בר"ת

  

(במספרים משמאל לימין)

  
כלל הא"ב ,מס' האמהות × 8 ,נר 8 +
התיבה הל"ו בבראשית השישים דקות ברבים  
  
רשע מבולבל נצח לו בשש
בין הפותרים נכונה יוגרלו פרסים ממוצרי חברון את הפתרונות יש לשלוח
לפקס'  02-6516662או לדוא"ל m@myesha.org.il
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