חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי דוד בן שלמה בן זמרא
כרם בן זמרא

שאלות ותשובות
מארץ הקודש

ר

הרדב“ז את קהילתו ותפקידו ,וחזר
לירושלים בשנת שי“ג ( ,)1553ומשם
עקר לצפת ,הואיל ולא הייתה לו
שלווה בירושלים .מפעלו הספרותי
החשוב ביותר הוא הכמות האדירה של
תשובותיו ,כולן סולת מנופה ונקייה.
בנוסף כתב הרדב“ז גם ספר המבאר את
טעמי המצוות על פי הסוד “מצודת דוד“,
פירוש על שיר השירים “מכתב לדוד“
וחיבור על תורת הנסתר “מגן דוד“.
הרדב“ז הנהיג את המניין לבריאת העולם
המקובל בכל תפוצות ישראל וביטל את
המנהג שתפילת שמונה עשרה בקול
של הש“ץ הוציאה את הרבים ידי חובה.
פסיקה נוספת שדובר בה דווקא בשנה
האחרונה לפני הגירוש הייתה פסיקתו כי
בעזה אין לחגוג יום טוב שני של גלויות
והיא חלק מארץ ישראל ממש.
אף על פי שהיה מגדולי הידענים
בתורת הסוד ,ותלמידו המפורסם הוא
האר“י ,היה מקפיד תמיד לפסוק הלכה
על פי הנגלה ורק במקרים שאין הגמרא
או הפוסקים מביעים עמדה לפסוק על פי
הנסתר .באחת התשובות מתייחס רדב“ז
לעניין הנחת התפילין של ראש בפומבי.
בתשובתו נשאל רדב“ז על מקורותיו
של מנהג ישראל שרווח בימיהם ,להניח
את התפילין בבית ,ולבוא לבית הכנסת
בעודו עטור בטלית ותפילין .רדב“ז
מבאר שמקור מנהג זה הוא בתורת הסוד,
והוא עולה משילוב שני פסוקים“ :וַאֲנ ִי
ּבְֹרב ַח ְסּדְָך ,אָבֹוא בֵיתֶָך ,אֶׁשְ ַּת ֲחו ֶה אֶל
הֵיכ ַל ָקְדׁשְָךְּ ,בי ְִר ָאתֶָך“ ,המדגיש את
היראה ,והפסוק השני“ :ו ְָראּו ּכָל ַעּמֵי
הָאֶָרץ ּכִי ׁשֵ ם ה‘ נ ְִקָרא ָעלֶיָך וְי ְָראּו
ִמ ֶּמּךָ“ ,המלמד שהיראה האמיתית מצויה
בהנחת התפילין .מנהג זה נעוץ בדברי
קדשו של ר‘ שמעון בר יוחאי ,שמופיעים
בזוהר הקדוש .מכאן מגיע רדב“ז לקביעה
עקרונית בעלת משקל עצום בעולם
הפסיקה“ :ובכל מקום שתמצא ספרי
הקבלה חולקים על פסק הגמרא הלך
אחר הגמרא והפוסקים ,ובכל מקום
שאינו חולק כגון בכי האי גוונא שלא נזכר
בגמרא וגם בפוסקים אני ראיתי לסמוך
על דברי הקבלה“.
הרדב“ז חי בצפת עשרים שנה ,נפטר
בשיבה טובה בשנת של“ג  1573בגיל 95
שנה .אחד מתלמידיו הידועים הוא ר‘
בצלאל אשכנזי ,מחבר השיטה מקובצת.
על שמו נקרא כרם בן זמרה בגליל ,צפונית
לצפת בסמוך למקום קבורתו# .

בי דוד בן שלמה בן זמרא (רדב“ז)
נולד בספרד בשנת רל“ט ()1479
למשפחה של תלמידי חכמים.
בצעירותו למד אצל רבי יוסף סאראגוס.
בזמן גירוש ספרד בהיותו בן שלוש
עשרה ,נדדה משפחתו לפאס אשר
במרוקו ,ומשם לצפת ולירושלים .בשנת
רע“ג ( )1513עקב המצוקה הכלכלית
בירושלים והפרעות ,עזב הרדב“ז את
ירושלים ועבר למצרים לישיבת ר‘ יצחק
הכהן שולאל שם מונה לאב בית דין .אחרי
כיבוש מצרים על ידי העות‘מנים (שנת
 )1517מונה רדב“ז למנהיגה של יהדות
מצרים .במצרים היה הרדב“ז מקובל על
כל הקהל ושימש כאב בית הדין ,ראש
ישיבה ,גבאי צדקה והאחראי לרכוש
הציבורי של יהדות מצרים .הוא התפרנס
מסחר בתבואה ובעורות ,והצלחתו הרבה
בכך הביאו לו עושר רב.
הרב יצחק עקריש שלימד את בניו של
הרדב“ז כתב עליו באיגרת“ :ויצא יצחק
לשוח לספר מגדולת הרדב“ז אשר ראו
עיניו שהיה לו כתר תורה ,לאור פלפולו
ילכו ההולכים בחושך ותשובות שלח לכל
שואל מכל העולם .ובביתו ישבו כסאות
למשפט ,וכתר העושר ,אוצרות מרגלית
ותרשיש וספיר ...ויהיו פניו כפני הארי,
אין לפניו לא עוולה ולא משוא פנים
ולא מקח שוחד .לפניו יכרעו ברך שרים
ונדיבים וישתחוו לו חכמים ונבונים“.
אחרי  40שנות רבנות במצרים עזב

מועצה אזורית הר חברון

לשירות הפסיכולוגי החינוכי
במועצה האזורית הר חברון

דרוש/ה

פסיכולוג/ית
חינוכי/ת
עדיפות למדריך/ה
(אפשרי בתהליכי הסמכה) היקף משרה40% :
קורות חיים יש לשלוח לפקס02-9969150 :
טלפון לבירורים,02-9969184 :
מנהלת השפ“ח שלומית גיל-טיין:
052-8990333
מועד אחרון להגשת המועמדות:
ט' כסלו תשס“ז30.11.06 ,
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תיקון העולם דרך תיקון המידות
המשך מעמ' השער

אבְָרהָםׁ ,שָב ִלמְֹקמֹו“ (בראשית
אֶלַ -אבְָרהָם; ו ְ ַ
י“ח ,ל“ג).

ישנם מצבים שמידת הדין האלוקית קובעת
שחברה שהיא מושחתת ,כדוגמת סדום
ועמורה ,שהיו מושחתים בכל המישורים
האפשריים ,אינה צריכה להתקיים .אדרבה,
חברה כזו ,שאין כל אפשרות לתיקונה ,גם
מידת החסד דורשת את סילוקה מהעולם.
ועיין בדברי הרב זצ“ל על החסד שבכילוי
הרע המוחלט( .מאורות הראי“ה ,ירח האיתנים,
עמ‘ רל“ה  -רל“ו).
בשעת כתיבת שורות אלו ,אנחנו עדיין
עומדים תחת איום של חילול ארץ ישראל,
ועיר קודשינו ירושלים .גם ערך של חופש
ביטוי אינו עומד מול חילול קדושת פלטרין
של מלך .כל ערך אמור להביא טובה לאנושות,
ולא להצדיק את הקלקולים שלא עלינו
התנחלו בעולם שאינו מכיר בד‘ .נתאחד
כולנו בהתנגדותנו לעוול זה ,ונאחז בדרכו של
אברהם אבינו לפעול לתקן את העולם במלכות
שדי# .

חסד זה של אברהם אבינו לתקן את כל
הנמצא בעולם ,הוא שהביא אותו להתפלל
לפני ד‘ ית‘ על אנשי סדום ועמורה .למרות
שהם היו ההפך מכל דרכו ,ומדת הדין גזרה
עליהם כליה ,הוא שאף שיתקנו דרכיהם
ויזכו להתקיים .תפלה זו יכולה להתקיים
כל זמן שאברהם אבינו חשב שיש אפשרות
להביא לתיקונם .ועל כן ,כל זמן שגם בתוך
החברה המושחתת של סדום ועמורה נמצא
גרעין של “צדיקים“ ,יש תקווה שבסופו של
דבר גם סדום ועמורה יגיעו לידי תיקון.
אבל על פחות מעשרה צדיקים ,פחות
ממניין צדיקים ,לא ראה אברהם אבינו מקום
להתפלל .כי פחות מעשרה הוא כבר עניין
של יחידים .רק חברה ,אפילו קטנה ,יכולה
לתקן חברה גדולה ומושחתת .אבל יחידים
אינם יכולים לעשות זאת.

השבת אבידה
מתקופת המאבק נגד ההתנתקות
נמצאו מספר תפילין
ניתן לקבלם על פי סימנים במועצת יש"ע

0 2 -6211999
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ישראל בעמים ,תורת ישראל
באמונות ,ארץ ישראל בארצות,
הינם שלושת המרכזים
שהאוצרות גנוזים בהם
לזון ולקדש את העולם כולו
(הראי"ה קוק ,אורות קנ"א)

מ
ב
צ
ע
מ
ו
ג
ל– 4בתי בל
ם בלבד!
בית איכותי של
בתי אמנה

ב
מ
צ
פ
ה
יריחו
מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי ,דתי-תורני ,המונה
 250משפחות .היישוב באזור עדיפות א‘ ,משופע
בשירותים קהילתיים :מעון ,גן ,בית ספר יסודי,
ישיבה תיכונית ,ישיבה גבוהה ,מרפאה כללית,
מכולת ,בית כנסת ,מקווה ,חוגים ,תלמוד תורה

 4בתים צמודי קרקע עם ציפוי אבן וגינה רחבה
 4.5חדרים 112 ,מר‘ בנוי על שטח של  500מר‘ ,אופציה
להרחבה ,בניה ופיתוח ברמה גבוהה ,שירות זמין של
אנשי מקצוע

669,000
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מרכז מידע אמנה

;?;>K7J

1-800-260-240
מענה טלפוני מהיר ויעיל במשך כל שעות היום
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שילה ברכץ בית אל 02-9973875

;79;J

גליון  | 21חשוון תשס"ז |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

ארץ זית שמן  -מסיק במשק אחיה

על הפרשה וירא
הרב יהושוע מגנס ר"מ בישיבת מרכז הרב

תיקון העולם דרך תיקון המידות

“ו

ּיֵלְֶך ה‘ ַּכ ֲאׁשֶר ִּכּלָה ,לְַדּבֵר אֶל
ַאבְָרהָם; ו ְ ַאבְָרהָםׁ ,שָב ִלמְֹקמֹו“
(בראשית י“ח ,ל“ג) .המפרשים
עמדו על השאלה ,מדוע לא המשיך אברהם
אבינו לבקש על חייהם של אנשי סדום
ועמורה .עיין בדבריהם .ויש מקום להוסיף
ביאור בע“ה.
בתחילת הפרשה ,מעיד הקב“ה על
גדולתו של אברהם אבינו (בראשית י“ח ,י“ט):
“ּכִי י ְַד ְעּתִיוְ ,ל ַמעַן ֲאׁשֶר י ְ ַצּו ֶה אֶת ּבָנ ָיו וְאֶת
ׁשמְרּו ּדֶֶרְך ה‘ַ ,לעֲׂשֹות ְצדָָקה
ּבֵיתֹו ַאחֲָריו ,ו ְ ָ
ּו ִמ ְׁשּפָט .“...יש לעיין :מהי המשמעות של
“דרך ה‘“ המוזכר בפסוק? והנראה לומר
בזה הוא ,שהכוונה לתיקון המידות .והוא
על פי מה שנאמר (דברים כ“ח ,ט‘)“ :וְהָ ַלכְּתָ,
ּבְִדָרכ ָיו“ ,שממנו למדו חז“ל ,שישנה חובה
על האדם מישראל לתקן את מידותיו,
ולהדמות במידותיו המתוקנות לד‘ ית‘ .עיין
חינוך (מצוה תרי“א) ורמב“ם (הל‘ דעות פ“א).
כדי להבין במקצת את חשיבות עבודת
המידות בעולמו הרוחני של האדם ,נביא את
דברי מרן הרב קוק זצ“ל המגדיר את המידות
(עולת ראיה ,ח“א ,עמ‘ ד‘)“ :המידות הנפשיות
כולן ,הנן לבושי הנפש .העצמיות הנפשית
בעזוז פנימיותה ,היא ענין נשא ונעלה ,טמיר
ונעלם ,מכל רעיון והשגה אישית גופנית.
המידות הן מלבישות אותה ,נותנות לה את
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
16:08
17:20

שכם
16:12
17:19

תוארה ואת תפארת אופייה להתגלות על
מרחב החיים “.המידות המתוקנות מאפשרות
לאדם לגלות את פנימיותו ,את נשמתו
הפנימית בעולם הזה המעשי והמוחצן.
אברהם אבינו היה ידוע במידת החסד
שלו .מידת החסד מתייחסת למצבו החומרי
של הזולת ,אבל גם למצבו הרוחני .אברהם
אבינו ,דווקא מכוח מדת החסד שבו ,שאף
לתקן את העולם במלכות שדי( .ומכבר
שמעתי ממו“ר הגר“א שפירא שליט“א
שמדת החסד היא ההפך מעבודה זרה .ועל
כן אמרו חז“ל שלמסכת עבודה זרה שהיתה
בידי אברהם אבינו היו ארבע מאות פרקים).
על פי זה מובן :אחד מיסודות עבודת
אברהם אבינו ע“ה ,ששאף לתקן את העולם
במלכות שדי ,הוא להביא את האנשים להכיר
בפנימיותם ,ולגלות אותה בחיי היום-יום.
ולשם כך צריך לתקן את המידות .זו הייתה
עבודתו של אברהם אבינו“ :ושמרו דרך ד‘“,
את דרך המידות המתוקנות ,שעל ידם יכול
האדם לגלות את כוחותיו הספונים ,ולהדמות
בזה לד‘ ית‘.
ועל פי הבנה זו ניתן לענות על שאלת
המפרשים מדוע לא המשיך אברהם אבינו
לבקש על חייהם של אנשי סדום ועמורה
כנאמר בפסוק“:וַּיֵלְֶך ה‘ ַּכ ֲאׁשֶר ִּכּלָה ,לְַדּבֵר

תל אביב חיפה
16:12
16:22
17:20
17:22
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חברון
16:23
17:21

באר–שבע
16:16
17:22

'

סיפורו של מקום צֹהר לארץ סדום וצֹער

מ

עם אברהם ,חבל ארץ שכולו משקה חבל
ארץ פורה עם חקלאות שלחין בדיוק כמו
במצרים.
צֹער מוזכרת כמקום פורה שמתאים מאד
לאזור של נאת א–צאפי ,העשירה במעיינות
ובה ניתן לגדל גידולי שלחין .המקום מזוהה
עם צֹער המקראית שאליה ברח לוט לאחר
המהפכה .צֹער נמצאת בקצה הדרום מזרחי
של ים המלח סמוך לשפך של ואדי אל
חאסה המזוהה עם נחל זרד.
בספר דברים ל"ד ,א  -ג' מוזכרת
התצפית של משה מהר נבו רגע לפני
מותו “ -וַּי ְַראֵהּו ה‘ אֶת–ּכָל–הָאֶָרץ ...וְאֶת הַּנֶג ֶב,
וְאֶת הַ ִּכּכָר ּבְִקעַת י ְֵרחֹו עִיר הַ ְּתמִָרים עַד צֹעַר“.
מפסוק זה נראה שצֹער נמצאת בקצה
השני של ים המלח בנקודת קצה של חבל
הארץ הנצפהִ “ .לּבִי ,לְמֹואָב י ִז ְעָקּ ,בְִרי ֶחהָ ,עַד
צֹעַר“ (ישעיהו ט"ו ,ה') כאן מופיעה צֹער כעיר

מרומי הר חברון צופה אברהם
עם שלושת המלאכים מזרחה
לעבר בקע ים המלח .במקום זה
מנסה אברהם להציל את אנשי סדום אך
נענה בשלילה.
מקובל על רוב החוקרים שסדום ועמורה
שכנו בחלק הדרומי של ים המלח בחבל
ארץ המכונה" :ארץ הכיכר".
אברהם משקיף “ ...עַל–ּפְנ ֵי סְֹדם ו ַ ֲעמָֹרה,
וְעַל–ּכָל ּפְנ ֵי ,אֶֶרץ הַ ִּכּכָר( “...בראשית י"ט ,כ"ח).
לוט ישב בערי הכיכר  ...“ -ו ְלֹוט ,יָׁשַב ְּבעֵָרי
הַ ִּכּכָר ,וַּי ֶ ֱאהַל ,עַד–סְֹדם“ (שם י"ג ,י"ב) .לוט
רואה את ערי הכיכר עד צוער ,כלומר צוער
נמצאת בקצה השטח של ארץ ערי הכיכר
 “וַּיִּׂשָא לֹוט אֶת עֵינ ָיו ,וַּי ְַרא אֶת–ּכָל ִּכּכַר הַּי ְַרּדֵן,ּכִי כֻּלָּהַ ,מׁשְֶקה ִלפְנ ֵי ַׁשחֵת ה‘ ,אֶת סְֹדם וְאֶת
ֲעמָֹרהְּ ,כג ַן ה‘ ְּכאֶֶרץ ִמצְַרי ִםּ ,בֹ ֲאכ ָה צֹעַר“ (שם,
שם ,י') .על פי הפסוק רואה לוט ,בתצפית

מבט להתיישבות | משכיות  -שירת הים
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גרעין שירת הים אל הקרקע .במשכיות
מתעתדת לקום שכונה חדשה ,כשמבני
המגורים יוצבו מראש על מגרשי הקבע,
המשתרעים על פני שטח של כדונם
למגרש .כמו כן יוקמו מבני ציבור; בית
כנסת ,מעון וכו'.
רוב המשפחות הן משפחות צעירות
אך ישנן גם משפחות עם ילדים בגילאי
תיכון .הגרעין מגובש מאוד ומקיים
פעילות חברתית ענפה ,סדנאות ,טיולים
וסעודות משותפות.
חברי היישוב שואפים להביא איתם
רוח חדשה ויוזמה בתחומים שונים; יזמות
עסקית בתחומי החקלאות ,מחשבים,
עיצוב אופנה ,נגרות וצילום אירועים.
בנוסף ,הקים חבר הגרעין בתחילת
השנה ,תלמוד תורה בבית–שאן .ביישוב
סטודנטים רבים הלומדים במכללות
אריאל וצמח ונהנים ממערך הסעות
לסטודנטים.
חברי היישוב רואים בחקלאות מרכיב
חשוב בהיאחזות בקרקע ,ולכן עמלה
האגודה על הקמת מטעי תמרים וזיתים.
כמו כן ישנן נחלות חקלאיות לתושבים
המעוניינים לעסוק בתחום ומספר
חברים כבר נמצאים בשלבים של הקמת
משק.
חברי הגרעין מזמינים אתכם לבקר
ולהישאר# .
אתר האינטרנטwww.shirat–hayam.org :
לפרטים :יערה
02-9941383 ,050-7714618
מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

אחר הגירוש מהיישוב שירת
הים בגוש קטיף תובב"א ,ומתוך
רצון עז להישאר כקהילה
ולהמשיך את השירה המיוחדת ,החליט
גרעין המתיישבים להמשיך במשימה
חלוצית ולהקים יישוב בארץ ישראל.
נשקלו מספר אפשרויות מהנגב ועד
הגליל והגולן ,ולבסוף הוחלט ליישב את
משכיות שבצפון בקעת הירדן.
משכיות שוכנת על דרך אלון בצפון
בקעת הירדן ,כ– 5ק"מ דרום מערבית
למושב מחולה ,ומהווה חוליה משמעותית
בשרשרת ההתיישבות היהודית לאורך
כביש אלון .משכיות היא פינת חמד
הטובלת בשלווה ונוף בראשיתי קסום.
המקום הוקם כהיאחזות נח"ל וכיום
פועלת במקום מכינה קדם צבאית
ומתגוררות בו מספר משפחות.
בימים אלו יושב עיקר הגרעין בחמדת
הסמוכה למשכיות ,כששאר המשפחות
יצטרפו בעת העלייה לקרקע .הגרעין
מורכב ברובו מתושבי שירת הים ,אליהם
הצטרפו משפחות נוספות ,חלקן מבין
התומכים והמחזקים ששהו בשירת הים
בתקופת המאבק .העבודות בשטח יחלו
בעז"ה בקרוב ,ובחודשים הקרובים יעלה
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בפרק י"ט (פס' ט"ו ,כ"ג) מוזכרים שני
ציוני זמןּ“ :וכ ְמֹו הַ ַּׁשחַר ָעלָה ,וַּיָאִיצּו הַ ַּמ ְל ָאכ ִים
ּבְלֹוט ...הַ ֶּׁשמֶׁש ,יָצָא עַל הָאֶָרץ; ו ְלֹוטּ ,בָא
צֹעֲָרה“ .במסכת פסחים צ"ג ע"ב הסיקו
חז"ל שהזמן בין עלות השחר לבין הנץ
החמה הוא זמן הליכה של חמישה מילין,
זהו המרחק בין סדום לבין צֹער .רבי חנינא
מוסיף ואומר שהוא היה במקום ואכן
מדובר על חמישה מילין .על פי הגמרא
ניתן להסיק שסדום שכנה במרחק של
קילומטרים ספורים מצוער.
"אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל
טובה שהשפיע להם הקב"ה" (סנהדרין
ק"ט ,ע"א).
ידוע שאנשי סדום יצרו מערכת חיים
מאורגנת ומסודרת בסביבה כל כך קשה.
באופן פשוט ושטחי ראוי הדבר להערכה
ואף להערצה .אך במבט מעמיק מגלים
מה עומד מאחורי התפתחות זאת ומבינים
את הריקבון המוסרי של החברה הנאורה
שישבה בסדום .הם הצליחו להמתיק את
ים המלח אך מיררו את חיי האדם .אשת
לוט ,בבורחם מהמהפכה ,לא מצליחה
להתנתק מהתרבות הסדומית ולכן היא
נשארת כנציב מלח ,המלח ידוע כחומר
משמר .ואילו לוט נמלט לצֹער ומשם להרי
מואב ,המקום ממנו תצא רות.
החלום הציוני והעשייה הציונית הביאו
לפריחה ולהמתקת ים המלח  -יישובים,
מפעל מצליח ותיירות מצליחה וייחודית.
הצלחת המתקת המר היא תוצר ישיר
של השקעה ,ויותר מזה ,של רמה מוסרית
גבוהה# .

קצה של מואב.
יוסף בן מתיתיהו במלחמות היהודים
מזכיר את צֹער כנקודת קצה דרומית בים
המלח  ..." -כי הוא ים המלח משתרע עד
צֹער אשר בערב למטה".
אובסביוס כותב" :ים מלח ...בין יריחו
וצֹער" .כמו כן ,גם במפת מידבא המתארת
את ארץ ישראל בתקופה הביזנטית (מאות
 6 - 5לספירה) מופיעה צֹער בקצה הדרומי
של ים המלח.
בארכיון של בבתא אשר נמצא במערת
האגרות בנחל חבר ,נמצאה תעודה
המעידה על שדות תמרים בצֹער שהיו
שייכים לבבתא .מציאותם של תמרים
בצֹער מחבר אותנו למשנה במסכת יבמות
המזכירה את צֹער כ"עיר התמרים".
מקובל לזהות את צֹער של ימי בית
שני ושל ימי המשנה והתלמוד עם חורבת
שייח עיסא ק"מ אחד דרומית לכפר הירדני
א–צאפי השוכן בקצה הדרום מזרחי של ים
המלח .במקום נמצאו שרידים של בית
קברות עם שלוש מצבות ובהם כתובות
בארמית ושמות יהודיים מהמאה הרביעית
והחמישית לספירה.
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חדשות ישע
טוב שמן משמן טוב
משק אחיה :בית הבד היהודי הראשון ביש"ע בשורה הראשונה
של ייצור שמן הזית בישראל
עברית והוא משמש מקור תעסוקה ליהודים רבים
תושבי האזור.
לקראת חנוכת המפעל החדש והשקת קווי
הייצור ,בהשקעה של גדולי התעשיינים במשק
("ליימן את שליסל" ואחרים) ,ערכו אנשי "משק
אחיה" יום חשיפה לתעשיינים ולאנשי התקשורת,
אליו הגיעו גם נציגי משרד החקלאות ואנשי
מועצת הזיתים .הנוכחים סיירו במפעל החדש
ובמטעי הזיתים והתרשמו מאופיו הייחודי כמפעל
יחיד מסוגו ביהודה ושומרון# .

בימים אלו מבשילים הפירות על עצי הזית ועונת
המסיק בעיצומה .לא מדובר כמובן רק במטעים
פלשתינים אלא גם באלפי דונמים של מטעי זיתים
בבעלות חקלאים יהודים ביישובי יש"ע.
בבית הבד היהודי הראשון ביש"ע" ,משק
אחיה" ,חנכו השבוע מפעל חדש באזור התעשייה
שילה ,בהשקעה של מיליוני שקלים .המפעל יקלוט
מדי שנה כאלפיים טון זיתים ,שמהם יופקו כשלוש–
מאות טון שמן .מדובר בהיקף רחב ביחס לתעשיית
השמן המקומית ,ובתפוקה שתעמיד את המשק
בשורה הראשונה של ייצור שמן הזית בישראל.
המפעל הוקם לפני כחמש שנים כמשק משפחתי
קטן במאחז אחיה ,ואנשיו שמחים לחנוך את המפעל
החדש דווקא בתקופה שבה מדובר בממשלה על
עקירת מאחזים .בבית–הבד מקפידים על עבודה

 #הערה :בגליון הקודם נשמטה בטעות העובדה
שהשנתון הסטטיסטי יוצא לאור בשיתוף מרכז מו"פ
אזורי השומרון ובקעת הירדן  -עמם הסליחה.

היערכות בארגון זכויות האדם ביש"ע
לקראת מאבק במאחזים
מועצת יש“ע המסייעת לארגון.
הארגון מנהל את כל הפעילות המשפטית כנגד
השוטרים שהפעילו אלימות באירועי עמונה ונגד
קציני המשטרה שהיו אחראים לאלימות 10 .עורכי
דין שותפים בפרויקט ,ועד כה הוגשו למעלה מ–60
תלונות מפורטות למח“ש ותביעות נזיקין אזרחיות.
בארגון מבקשים מהציבור לשתף פעולה בחקירה
הרחבה והמסובכת בקשר לאירועי עמונה .כל מי
שבידו מידע ,תמונות ,סרטים ועדויות מתבקש
לפנות לארגון ולסייע להרכבת הפאזל הענק ומיצוי
הדין עם השוטרים האלימים.
תחום נוסף בו מבקשים בארגון להסתייע בציבור
הוא הגעה למשפטים המתנהלים כנגד שוטרים
פוגעים ,על מנת להביע התעניינות ציבורית בהליכים
המשפטיים אלו .ניתן לקבל מידע על מועדי המשפטים
בפנייה לארגון“ .חשוב שנזכור שזכותנו למחות
לא נופלת מזכותו של כל גוף אחר שמוחה מסיבות
כלכליות ,סקטוריאליות או אידיאולוגיות“ ,אומרת
סטרוק“ ,וגם כאשר המאבק המשפטי או הפוליטי נכשל
מסיבות כאלה ואחרות ,עדיין יש לנו לגיטימציה חוקית
ומוסרית להביע מחאה באמצעות מאבק בשטח“.
לתרומות ,מסירת עדויות בעניין עמונה ,ופרטים
נוספים# .052-4295558 :

בארגון זכויות האדם ביש“ע מתכוננים בימים
אלו לאפשרות של מאבק מחודש על עתיד המאחזים
ופעילות מורחבת להגנה על זכויותיהם של מפגיני
הימין .עד כה ,רשם הארגון מספר הצלחות לא
מבוטל בתחום ההגנה על זכות המחאה הדמוקרטית
בישראל ובמערכה כנגד הנהלים המחמירים והמפלים
נגד אנשי יש“ע ותומכיהם .כנגד  5שוטרים אלימים
הוגשו כתבי אישום פליליים 7 ,שוטרים נוספים
הועמדו לדין משמעתי 2 ,שוטרים הושעו מתפקידם
בעקבות הכאת מפגינים כתומים ,שוטר נוסף הועבר
מתפקידו ,ועשרות תיקי חקירה נפתחו במח“ש.
“ארגון זכויות אדם ביש“ע הוקם במהלך ההפגנות
נגד תוכנית ההתנתקות“ ,מסבירה יו“ר הארגון ,אורית
סטרוק“ ,מפגינים רבים נפגעו פיזית על–ידי שוטרים,
חירותם של אחרים נשללה שלא בצדק ,ונוצר הצורך
להילחם על הזכויות האלמנטריות ביותר ,בפרט
כשארגוני זכויות האזרח הקיימים התעלמו מהעוולות
כנגד הכתומים ,ולעיתים לא הסתירו את עמדתם
כי מדובר באזרחים סוג ב“ .הארגון פועל בכלים
משפטיים ,פרלמנטריים ,ציבוריים ותקשורתיים
לקידום נושאים הנוגעים לכלל ולפרט .ארגון זכויות
האדם ביש“ע הינו גוף עצמאי הדוגל בשיתוף פעולה
ותיאום בין כלל הארגונים העוסקים במאבק וביניהם

התפכחות
פרופ' אהרון צ'חנובר
זוכה פרס נובל בכימיה לשנת
 ,2004איש שמאל מובהק.
הביע בעבר את תמיכתו
הנחרצת בהתנתקות בפומבי:

טרור ועוד טרור .רעיון החד–צדדיות
פשט את הרגל ויחד עימה פשטה את
הרגל מפלגת בועת הסבון שקמה על
בסיסו .היא אומנם נותרה בשלטון
אך מה בשורתה כיום? המפלגה הזו,
ועימה כל הממשלה הזאת ,אין להן
אפילו פירור של סדר יום...
אני מצפה מראש הממשלה ושר
הביטחון ומשרי הממשלה שיקומו
בבוקר משנתם וישאלו את עצמם:
אחרי חצי שנה בשלטון ,מה עוללנו
למדינה הזו? האם השגנו ולו יעד אחד
שהצבנו לעצמנו ולבוחרינו? זה הרי
המינימום המוסרי המתבקש מהם .אני
תוהה ,איך הם יכולים לחיות בשלום
עם הכישלון שיצרו במו ידיהם?" #

טעיתי :אחרי הנסיגה
החד צדדית קיבלנו
רק טרור ועוד טרור

"עד לפני כמה חודשים לא הייתי
מסכים עם פרופ' אומן .היום ,אף
שלא שיניתי את מקומי על פני המפה
הפוליטית ,אין לי אלא להסכים איתו.
בשנה שעברה אני הייתי בעד רעיון
ההתנתקות ,שנראה לי כאקט של
נדיבות חד–צדדית כלפי הפלסטינים.
קיוויתי שישיבו לנו כגמולנו ,אך טעיתי:
אחרי הנסיגה החד–צדדית קיבלנו רק

מתוך ראיון משותף עם פרופ' אומן ל"ידיעות אחרונות",
מוסף שבת ,ה' חשון 27.10.06
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יש"עמדה

אנו קוראים לה בשם זה מימי
יהושע בן–נון; היתה ארץ כזו
בהיסטוריה ,והיא עדיין קיימת .ארץ
קטנה היא ,קטנה מאוד ,אבל ארץ
קטנה זו הטביעה רושם עמוק בדברי
ימי העולם ובדברי הימים שלנו ,מפני
שארץ זו עשתה אותנו לעמה ועמנו
עשה את הארץ הזאת .שום עם אחר
בעולם לא עשה את הארץ הזאת,
וארץ זו לא עשתה שום עם אחר
בעולם.
אנו יצרנו כאן ספר .יצרנו ספרים
רבים ,רבים מהם הלכו לאיבוד ,כמה
מהם נשתמרו רק בתרגומים לועזיים.
רק מספר ספרים ,כעשרים וארבעה,
נשתמרו בלשונם ובצורתם ,בלשונם
המקורית ,בעברית ,באותה הלשון שבה
אני הוגה עכשיו בדברי אליכם אנגלית.
באותה הלשון בה מדברים יהודי ארץ
ישראל.
הלכנו לגולה  -גלינו והורחקנו
מארצנו .אבל לקחנו איתנו את ספרינו,
את הספר .ובספר הזה ,שהיה בשבילנו
יותר מספר  -כי בו צרורה כל נפשנו

הבהירות שנעלמה
בשבתות אלו אנו קוראים בפרשת
השבוע על הבטחת הארץ לאברהם
וזרעו" .ישע שלנו" מגיש לכם חלקים
מנאומו של דוד בן–גוריון בשימוע
מטעם ממשלת בריטניה ב– ,1947נאום
שסלל את הדרך להקמת המדינה.
ראוי שכולנו ובמיוחד המתיימרים
להיות ממשיכי דרכו הפוליטית של
בן גוריון ,נשנן לעצמנו אמיתות יסוד
במאבק על ארץ נחלתנו.
אמר ערבי אמריקאי ,דומני שהיה
זה ג'ון הזם" :ארץ–ישראל לא היתה
מעולם יחידה פוליטית וגיאוגרפית".
והיסטוריון ערבי גדול ,הד"ר חתי ,אמר:
"אין בהיסטוריה דבר כזה  -ארץ–ישראל,
בהחלט אין" .אנו תמימי–דעים עמו .אין
דבר כזה בהיסטוריה .נכון בהחלט .אבל
כשד"ר חתי מדבר על היסטוריה ,הרי
הוא מתכוון להיסטוריה הערבית .הוא
מומחה להיסטוריה ערבית ,והוא יודע
את מקצועו .בדברי ימי הערבים אין
דבר כזה ,ארץ–ישראל .התרבות הערבית
טופחה בערב ,סוריה ,פרס ,ספרד,
צפון–אפריקה .לא המציאו את ארץ–
ישראל בהיסטוריה הזאת .וההיסטוריה
הערבית לא נתחוללה בארץ–ישראל .אבל
ההיסטוריה הערבית איננה עדיין הכל.
יש היסטוריה עולמית ויש היסטוריה
יהודית ובהיסטוריה זו קיימת ארץ בשם
יהודה ,או כפי שאנו קוראים לה ,ארץ–
ישראל.

 לקחנו איתנו לגולה גם את מולדתנו,כי גם ארצנו זו היתה צרורה בספר.
ונשאנו את ארצנו בלבנו ,בנשמתנו -
ויש דבר כזה שנקרא נשמה כשם שיש
דבר שנקרא גוף  -ושלושה אלה  -העם,
הספר והארץ  -היו לאחד ,לעולמים.
זהו חוט משולש אשר לא יינתק .אין
כוח חומרי שיוכל לנתק הקשר שבין
העם והספר והארץ ,אלא אם ישמיד
אותנו השמדה פיסית.
איני מכיר שום טענה המוכיחה בתוקף
כה רב את תביעתנו המיוחדת כטענה זו
על הערבים וספרד .ואני מסתמך על
טענה זו .היש ערבי אחד בעולם שחולם
על ספרד? היש ילד ערבי אחד בחיג'אז,
עיראק ,סוריה  -שיודע על נהרות ספרד
והריה? השמע את שמה? היש ערבי
אחד באיזו ארץ שהיא שהקדיש את
כספו לבניין ספרד ,שנתן חייו על ספרד?
מה לו ספרד  -ומה ספרד לו?
והיהודים? אף לא יום אחד בחייו
לא שכח העם היהודי את ציון ,לא
חדל להתפלל על שיבתו אליה ,לא
הפסיק לצפות לגאולתה.
הרבה דברים יכול האדם להמיר
ולהחליף  -אפילו דתו ,אפילו אשתו,
אפילו שמו .אבל יש דבר אחד שאדם
אינו יכול להמיר בשום אופן בעולם -
את הוריו :הורי עמנו הם  -ארץ זו .לא
נוכל להמירה .כך הוא הדבר  -אם כי
נראה תמוה# .

להקת לכתחילה

חוויה מוסיקלית סוחפת מלכתחילה
דיסק חדש “להאמין שזה בא“
לכבוד הוצאת הדיסק החדש:

מארז  4התקליטורים

של הלהקה עם מיטב הלהיטים

במחיר מפתיע ₪100 :בלבד!

רוכש
לכל הדיסק
המארז :במחיר
החדש
₪
בלבד!

המחיר אינו כולל אריזה ומשלוח משלוח תוך שבועיים
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להזמנות052-5666947 :
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מורידים
את
המשכנתא
מהגב!

שנים על�חשבוננו!
בניה
ופיתוח
ברמה
גבוהה

חולמים�על�בית�משלכם�אבל�חוששים�מהמשכנתא?
קנו�בית�איכותי�של�בתי�אמנה�באחד
היישובים�המשתתפים�במבצע�ותקבלו
כ����₪�500בכל�חודש�,משך��10שנים�,ישירות

אחריות
לכל�בית

לחשבון�המשכנתא�שלכם.
לחסוך�מהמשכנתא�ולגור�בבית�חדש�כמו�שתמיד

מענה
טלפוני
מהיר�ויעיל
במשך�כל
שעות�היום

רציתם���מהיום�,זה�לא�חלום�.זה�בתי�אמנה.
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שרות
זמין
של�אנשי
מקצוע
מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות
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המבצע�מוגבל�ל��45הרוכשים
הראשונים�בלבד

מרכז�מידע�אמנה

*�המבצע�בתוקף�עד�כ"ו�חשוון�*������17.11.06בכפוף�לתקנון�החברה
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ממשיכים לקלוט משפחות

ביישוב עלי

 10דקות ממכללת
יהודה ושומרון באריאל
ו– 30דק‘ מירושלים

נותרו עדיין מס‘ בתים לאיכלוס
לפרטים ותיאום סיור ,צרו קשר :ליאור 0524-201400 :קורין0524-398010 :
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מבט של הנוער
במשך שנים נתפס הציבור הדתי לאומי כלוחם למען ארץ ישראל ואילו
הציבור החרדי כלוחם למען שמירת מצוות התורה האם חלוקה זו צריכה
להישאר בעינה וטוב שכל ציבור יילחם בחזית אחרת או שמא יש לשלב
כוחות ללחימה בכל החזיתות?
איתמר ליברמן | בן שמונה עשרה | בית אל

מודעות ציבורית
על השאלה למה החרדים אינם
נמנים עם אותם אלה הנאבקים על ארץ
ישראל ,התשובה הרווחת והמקובלת
היום היא ,שהציבור החרדי נעדר
ממאבקים הנוגעים למדינה .מרבית
החרדים סוברים כי אנו נמצאים עדיין
בגלות ומחכים להכרזה כי עם ישראל
עבר משלב של גלות לגאולה.
הציבור החרדי אינו רואה במדינה
ובשלטון בישראל כתחילתה של
הגאולה ,ואילו הציבור הדתי-
לאומי מאמין ורואה את המציאות
של שיבת עם ישראל לארצו
כתחילת הגאולה ויציאה מהגלות.
על כן הציבור הדתי רואה לנכון
להיאבק בעוצמה ובאמונה על כל
הר וגבעה בארץ ישראל .מאבק זה
מהווה מבחינתו אידיאל וערך עליון
שנדרשים כל הכוח והעוצמה להיאבק
למענו ולהידבק בו.
לאחינו החרדים אין הדבר ערך
עליון; הם רואים את המדינה
וההנהגה בישראל כחילונית לחלוטין,
שאינה מושתתת על ערכי התורה
וההלכה ,כפי שלדעתם צריכה הייתה
להיות ,ועל כן הם מסתייגים ממנה
ונרתעים .ולכן גם באותם המאבקים
הנוגעים למדינה ,דוגמת המאבק על
ההתיישבות ביש"ע ,החרדים עומדים
מנגד ומשאירים את הציבור הדתי
לבד במערכה.
אך אין לראות את כל הציבור
החרדי ככזה ,ישנם חרדים
שסוברים אחרת .הם כואבים
המוציא לאור:

מועצת יש"ע
מועצת היישובים היהודיים
ביהודה שומרון וחבל עזה
בית הדפוס  ,11גבעת שאול
ירושלים 95477
טלפון 02-6211999
פקס' 02-6516662
per la@myesha.org.il

ומוחים על הפגיעה בשלמות ארץ
ישראל ,ויש שמגדילים לעשות
ואפילו יוצאים להפגנות ומהווים
חלק נכבד מהנאבקים והמוחים על
מסירת שטחים מארץ ישראל לידיהם
של האויבים .אסור לדבוק בטענה
כי החרדים אינם עושים כלום ,הם
חוטפים מכות על חילול קברים,
במניעת מצעד התועבה ברחובות
עיר הקודש ועל חילול שבת .במקביל
חטפו חובשי הכיפות הסרוגות מכות
בפינוי עמונה ,ונעצרו במאבק על ארץ
ישראל בטענות חסרות כל בסיס ,כי
הם עוברים על החוק ומהווים סיכון
לדמוקרטיה ולעם בישראל.
דווקא במציאות של היום צריך
להיאבק ולפעול לאחדות בין
החרדים לדתיים .הרי בסופו של
דבר מונעים כל המאבקים מאותו
מניע  -התורה .כל אותם המאבקים
שלוקחים בהם חלק הציבור החרדי
נוגעים גם לנו :המאבק על פגיעה
בכבוד שבת ,חילול קברים של יהודים
וכמובן על מצעד התועבה המתוכנן
להיות חלילה בעיר הקודש .הם
יעשו זאת בכל הכוח והאמונה בדרך
שבה הם דוגלים ,ייאבקו עד שתושג
מטרתם הנעלה של שמירת ערכי
הדת .אנו ,חובשי הכיפות הסרוגות
לשתף
צריכים
פעולה ולהשתתף גם במאבקים
אלו ,ומתוך התקרבות זו ושאיפה
לאחדות יטלו החרדים חלק נכבד
במאבק על ארץ ישראל.

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת שער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -יאיר
052–8908521
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

ישע שלנו לדוא"ל
מהעלון הבא ניתן לקבל
את העלון כבר ביום חמישי
בפורמט pdf :לדוא"ל
שלחו בקשה ל:
m@myesha.org.il
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נוטעים וסוככים
ברית יחדיו!
לך  -זה לשרוף  24ליטר דלק

להם  -זה  50מר‘ של סככת צל טבעי וירוק

לילדים  -זה  3מטר גובה טיפוס (לפחות)

לעם ישראל  -זה ברית נאמנות ואהבה לארץ ישראל.

על כן ,קנה עץ בוגר  3מטר ב–₪120

והבית הכתום ידאג לנטוע במאחזים וביישובים ברחבי הארץ,
ותעודת הוקרה מיוחדת תשלח לביתך!
 #העצים ממשתלות גוש קטיף
 #מומלץ להתארגן בקבוצות
 #המיזם בחסות הבית הכתום המוכר את
כל מחסני כתר פלסטיק היישר לבית הלקוח

לפרטים והזמנות:
1-700-5000-39

יותר מבחר! יותר מגוון! יותר זול!

רח' יחזקאל  43פינת אבינדב ירושלים ,חניה במקום טל' 1-700-5000-39
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שלנו
ילדים
זהה את המקום
שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת ננסה יחד איתכם
להתחבר ולאהוב את ארצנו
הקטנטונת והיפה.
כל שבוע נציג בפינה חידות
הקשורות לארצנו וכמובן
שהפותרים נכונה
יזכו בפרסים נאים.
באהבה רבה,
צוות העלון

איזה אירוע
והיכן היה? 
את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ"ב חשון .בין הפותרים נכונה
יוגרלו  3חבילות של מוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה
"דעה" למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"לm@myesha.org.il :
באמצעות פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.
פתרון החידה משבוע שעבר :מבצר הרודיון .בין עשרות הפותרים נכונה זכו
הילדים הבאים :ילדי משפחת שלו מאלוני הבשן ,ילדי משפחת שגב מיבניאל ,אודליה
אברהמי מקרית מלאכי .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום!
 בשבוע שעבר הצגנו לכם תמונה
של מבצר הרודיון שבנה המלך הורדוס
בין השנים  15 - 22לפנה"ס .את מראה
הגבעה שלו קיבל המבצר מסוללות העפר
העצומות שנערמו מסביב לחומותיו .בתוך
הסוללות ישנה חומה כפולה שגובהה
כ– 20מטרים וקוטרה כ– 63מטרים .בתוך
החומות בנה לעצמו הורדוס ארמון מפואר
שכלל חדרים רבים ,טרקלין ובית מרחץ.
הורדוס השתמש בארמון בעיקר כבית קיט וכמפלט מההמולה ששררה בירושלים
בעת שלוש הרגלים .עם מותו של ארכלאוס ,בנו של הורדוס ,שלאחריו בוטלה מלכות
בית הורדוס ביהודה ,שימשה הרודיון כמקום מושבם של הנציבים הרומיים ביהודה.
הנציבים הרומיים ישבו במקום כשישים שנה ,עד אשר נפל לידיהם של המורדים
היהודים במרד הראשון ברומאים בשנת  .66המורדים ,שאיישו את המבצר והתבצרו
בו כנגד כוחות הרומאים ,בנו בו בתי כנסת ומקוואות .כעבור ארבע שנים ,עם חורבן
בית המקדש ,מסרו המתבצרים את המבצר לידי הרומאים ,ללא קרב .לאחר כיבוש
האזור במלחמת ששת הימים ,נשלחה לאתר משלחת מטעם האוניברסיטה העברית
בראשות אהוד נצר ,שהחלה את חפירותיה בהרודיון תחתית בשנת  .1972שנים
ספורות לאחר מכן הוכרז המקום כגן לאומי ,וככזה הוא משמש עד היום# .
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