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כירת יוסף מבליטה את דמותו
של יהודה ובעיקר את מנהיגותו
כלפי אחיו .עצתו למכור את
יוסף לישמעאלים נשמעת ומבוצעת -
"וַּיֹאמֶר י ְהּודָה ,אֶל– ֶאחָיו :מַה– ֶּבצַעּ ,כִי נ ַהֲֹרג אֶת
ָאחִינּו ...לְכּו ו ְנ ִ ְמּכְֶרּנּו ַלּי ִ ְׁש ְמעֵאלִים ...וַּי ִ ְׁשמְעּו,
ֶאחָיו" (בראשית ל"ז ,כ"ו  -כ"ז).
גם בפרשת שליחת בנימין למצרים
מצליח יהודה לתפוס מנהיגות ולערוב
לבנימין ובכך לרכוש את אמונו של אביו
(כדאי לשים לב שבשני האירועים ראובן,
הבכור ,מציע הצעה כנגד שאינה מתקבלת
ומבוצעת) .במרכז הסיפור על מכירת יוסף
מופיע סיפור מיוחד על יהודה שלכאורה
אינו קשור לרצף ,אך בעיון נוסף מבינים
שסיפור יהודה ותמר מבסס גם הוא את
דמותו של יהודה ואת המנהיגות שתצמח
ממנו בעתיד.
צמיחתה של המנהיגות הנצחית של עם
ישראל מתחילה בפסוק" :וַיְהִי ָּבעֵת הַהִוא,
וַּי ֵֶרד י ְהּודָה ֵמאֵת ֶאחָיו" (שם ל"ח ,א') יהודה יורד
ממקום מגורי משפחתו בחברון אל השפלה
ושם ,במקום הנמוך והמושפל ביחס להר,

מתחילה פרשה קשה
שיהודה מעורב בה.
יהודה מגיע לאזור
השפלה ,כנראה לאזור
עדולם המזוהה עם
חורבת "עיד אל–מה"
המשמרת את שמה של
עדולם .עדולם מוזכר
בספר מיכה יחד עם
מקומות נוספים בשפלה
" ָלכ ֵן ִּתּתְנ ִי ׁשִּלּוחִים ,עַל
מֹוֶרׁשֶת ּגַת; ָּבּתֵי ַאכ ְז ִיב ְל ַאכ ְז ָבְ ,ל ַמ ְלכ ֵי יִׂשְָראֵל.
עֹד ,הַּיֵֹרׁש ָאבִי לְָך ,יֹו ֶׁשבֶת ,מֵָרׁשָה :עַד עֲֻדּלָם
י ָבֹואּ ,כְבֹוד יִׂשְָראֵל" (מיכה א' ,י"ד  -ט"ו).
בספר יהושע פרק ט"ו ,ברשימת ערי
יהודה אשר בשפלה ,מופיע "כזיב" בין
מרשה לקעילה .מרשה היא מרשה של
היום (סמוך לבית גוברין) וקעילה מזוהה
עם חירבת קילא  5 -ק"מ מדרום לעדולם.
את כזיב ,מקום הולדתו של שלה בנו של
יהודה ,נמצא ע"פ הפסוקים ביהושע,
בשפלה הגבוהה בין מרשה לקעילה.
הקשר בין שלה למקום הולדתו  -כזיב -

על הפרשה וישב  -חנוכה
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

בארץ ישראל אפשר להשיג
איך שהבשר של הגוף הישראלי
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בית איכותי של

מצפה יריחו הוא יישוב קהילתי ,דתי-תורני,
המונה  300משפחות .היישוב באזור עדיפות א‘,
 12ד' מירושלים ,משופע בשירותים קהילתיים:
מעון ,גן ,בית ספר יסודי ,ישיבה תיכונית ,ישיבה
גבוהה ,מרפאה כללית ומאוחדת ,מכולת,
בית כנסת ,מקווה ,חוגים ,תלמוד תורה

סיפורו של מקום יהודה  -מנהיג נולד

שדרות בלב של כולנו

נתכנסו אברכים שוחרי תורה והגו בתלמודם.
בישיבה היו שלוש קבוצות :קבוצת המבוגרים
שלמדו ועיינו בעצמם ,קבוצת המשתלמים,
וקבוצת המתחילים .בכל קבוצה היו פחות
ממניין תלמידים ,רובם ספרדים ומיעוטם
אשכנזים  -אך כולם כאחד למדו בשפה
העברית.
רבות כתבו תלמידיו על מידותיו המעולות;
ענווה גדולה ,חסד וזהירות בכבודו של כל
אדם .טורח ציבור נחשב בעיניו למידה לא
רצויה ונזהר מפניה .היה נכנס לבית–הכנסת
בשעה שהיו אומרים "ברוך שאמר" ,או
"ויברך דוד" ,כדי שלא להטריח את הקהל
לקום ולעמוד לכבודו .אחד ממפעליו
החשובים ביותר של הגאון היה ייסוד קופת
"הלוואות חן וחסד" ,אשר הביאה רווחה
לעניי חברון ,כל שרצה היה נכנס ומקבל
מבוקשו ,בלי ריבית ובלי ערֵבים ,ודי הייתה
הבטחה "בהן צדק" לשלם קמעה קמעה.
חסכונותיו המצומצמים ,תרומות שונות וגם
הלוואות שלו עצמו למטרה זו ,היוו את היסוד
לקופה.
הרב מדיני קרא להרחבת הקהילות
היהודיות בארץ" :עושו חושו להושיט יד
למפעל הקדוש הזה  -ישוב ארץ ישראל
ואם ראשיתו עוד מצער ,אחריתו ישגה אי"ה
מאוד ובגלל זה נזכה לחזות ולחדות בגאולה
האמיתית".
הרב מדיני היה מכובד מאוד בין הערבים,
שחשבוהו לאיש אלוהים גם בשל מראהו
הנאה ,וזקנו שהיה יורד על פי מדותיו והגיע,
יש אומרים ,עד ברכיו.
משמלאו לו שבעים שנה חלה ונפל
למשכב .כששה שבועות שכב על ערש–דווי
והתפתל בייסורים .מחלתו החרידה את כל
היישוב ובכל מקום קראו לתפילה ולצדקה.
ירושלים שלחה את גדולי רבניה .בית החולים
"משגב לדך" שלח את הרופא הראשי לטפל
בו .תלמידיו עמדו ליד מיטתו ומילאו אחר
מצוות הרופאים אולם ללא הועיל .לאחר
חצות לילה של כד' בכסלו ,התרס"ה ,ערב
חנוכה וערב ש"ק( ,בדיוק כמו השנה) ניצחו
האראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש.
כאשר הובא לקבורה בבית העלמין
היהודי העתיק בחברון ,ליווהו גם ערבים
רבים ביראת כבוד ,ובלילה שלאחר הקבורה,
התגנבו לבית הקברות ,חפרו בקברו ורצו
לפנותו לחצר מסגד סמוך .הדבר נתגלה,
והקהילה היהודית הציבה שומרים לשמור
במקום ,במשך תקופה ארוכה# .

המשך מעמ' השער

מובא בגמ' (ברכות כ') דו שיח בין אביי ורב פפא .רב
פפא מוטרד :היכן נעלמו הניסים שהיו רגילים בהם
הראשונים .ומדוע כאן בבבל אנו לא רואים ניסים?
על כך אומר לו אביי :ניתן ללמוד תורה ולקיים מצוות
כדת וכדין ולא יהיו ניסים .הניסים תלויים בנכונות
למסור את הנפש על האידיאל ודבר שאנו מאמינים
בו" .קמאי הוו קא מסרי נפשייהו אקדושת השם".
ה"קמאי" שמסרו נפשם על קדושת השם הם
החשמונאים .מימי החנוכה נותן לנו הקב"ה את הכוח
לעורר את הניסים על ידי מעשינו .מימי החנוכה אנו
שואבים את הכוח לשנות מהלכים על ידי המאמצים
שלנו ,על ידי הנכונות שלנו למסור את הנפש על
אמונתנו ודרכנו.
הזיכרון של החשמונאים מורה לנו שבכל
המאבקים התרבותיים והקיומיים ,מי שיש בו אמונה

מונת ימי החנוכה מפגישים אותנו עם
מצוות הדלקת נרות .הגמרא במסכת
שבת מביאה שתי ברייתות שמגדירות
את המצווה .בברייתא הראשונה מובא (שבת כב' ע"ב):
"תנו רבנן מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר
לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין ...ובית הלל
אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף
והולך".
בברייתא השניה מובא (שם ,שם)" :תנו רבנן :נר
חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ אם
היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות
הרבים ובשעת הסכנה מניחה על שלחנו ודיו ".בכל
המצוות יש חשיבות לקיימן בהידור .מדוע אם כן
דווקא במצווה זו ראו חכמים צורך מיוחד לתקן צורה
מיוחדת לקיום המצווה בצורה מהודרת .מדוע שלא
יגידו חכמים הרוצה להדר יקנה חנוכייה יפה וידליק
בשמן משובח?
כך גם בנוגע לברייתא השניה .בכל המצוות יתכן
מצב של סכנה .מה עושים במצוות האחרות בשעת
הסכנה? אם זה פיקוח נפש אזי נפטרים מהמצווה,
אולם אם אין פיקוח נפש יש לקיים את כל המצוות.
במצוות הדלקת הנרות ראו חכמים צורך לתקן צורה
מיוחדת של קיום המצווה לשעה של סכנה? מה היה
בתקופת החשמונאים שבגללו ראו חז"ל צורך לשמר
בזיכרון הלאומי שלנו תקופה זו? האם הייתה זו
תקופת זוהר מיוחדת?
תקופת ימי בית השני נראית כתקופה מאד
מסובכת ,במתחים הפנימיים שליוו תקופה זו.
מאבקים בין הפרושים לצדוקים ,בין הקנאים למתונים
ועוד מפלגות רבות ,שבסופו של דבר הביאו לנפילת
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
16:02
17:17

שכם
16:06
17:16

בית שני .גם בקשר למעמד של עם ישראל אל מול
המעצמות והעמים שסביבו לא הייתה זו תקופה
מיוחדת .אחד מן הנושאים שמודגשים בחג החנוכה
הוא הזכרת ופרסום הנס .האם באמת תקופת
החשמונאים הייתה משופעת בניסים? נראה שהייתה
זו תקופה של מאבקים רבים מבחינת בעיות בטחון
ושאלות תרבותיות .בחלק מן המאבקים היו ניצחונות
מזהירים ,בחלק ניצחונות פחות מזהירים ובחלק אפילו
מפלות .תקופה זו מזכירה מאד את תקופתנו אנו.
נראה שסוג הניסים שאנו זוכרים בימים אלו אינם
דומים לסוג הניסים שהורגלנו בהם מימי יציאת
מצרים .הניסים של יציאת מצרים הם ניסים של
התערבות אלוקית גלויה ושינוי סדרי הטבע .בחנוכה
הדבר שונה ,מדובר על ניסים יום-יומיים ,על ניסים
שבהם לא יורדת אש מהשמים אלא דווקא ניסים
שבאים מן הארץ .זהו סוג ניסים שאנו במעשינו
שותפים ביצירתם.
על כך מובא בדברי רבי יצחק מברדיצ'ב בספרו
קדושת הלוי" :בשמונה עשרה אנו אומרים ועל
נסיך שבכל יום עמנו ,עמנו דייק' מה שאנו פועלי'
על ידי פעולתנו שתעשה עמנו נסים .ועל נפלאותיך
וטובותיך שבכל עת ערב ובוקר וצהרים ולא נזכר כאן
עמנו שאין אנו גורמין רק שמשפיע בחסדו כביכול
בלא התעוררות דלתתא.
ואבאר לך בסייעתא דשמיא כי נסים מיציאת
מצרים הש"י בחסדו הגדול פעל זאת בלי שום
התעוררות התחתון מה שאין כן בחנוכה הניסים היה
קצת ג"כ ע"י התחתונים שחשמונאי ובניו היו לוחמים
עם חיל אנטיוכס הרשע ימ"ש"...

תל אביב חיפה
16:05
16:16
17:16
17:18

המשך בעמ' 11

חברון
16:17
17:18

באר–שבע
16:10
17:19

ה

בשילה התפתחה עם השנים
מערכת שירותים מפותחת ומקיפה:
מרכזי קניות ,בית כנסת ,מקוואות,
מרפאות ובעצם כמעט כל שירות
אפשרי הדרוש לתושבים .לשילה
יש אזור תעשיה בו פועלים; מפעל
אלומיניום ,מפעל לעיבוד עורות
לתפילין ,מפעל לניצול פסולת מתכות,
נגריות לייצור ועיצוב ריהוט מודרני ועוד.
בסמוך ליישוב שוכן אתר "תל שילה",
במקום בו עמד המשכן  369שנים ושימש
כעיר הבירה הראשונה של עם ישראל.
באתר :חזיון אור–קולי בעברית ובאנגלית,
דגם המשכן ,מצפור ,גת ,מערות קבורה,
בניינים נוספים מהתקופה הביזנטית
ובורות מים מהתקופה המקראית .התל
מהווה מוקד משיכה לקבוצות תיירים
מהארץ ומחו"ל.
בשילה ישנם חקלאים המגדלים כ–70
דונם של נקטרינות וגודגדנים ,מטעי
זיתים ,תאנים ,קיווי ,כרם ענבים וכרם
ענבים אורגני.
באזור התעשייה שילה הוקם
לאחרונה בית בד מודרני של "משק
אחיה" ,אשר מפיק שמן ממטעי הזיתים
באזור המתפרשים על פני שטח נרחב
של למעלה מ– 500דונם# .
היישוב שילה נמצא בתקופת קליטה
לפרטים02-9401111 :
מרכז מידע אמנה:
1-800-260-240

יישוב שילה שוכן בחבל
בנימין וממנו נשקפת תצפית
פנוראמית מרהיבה על הרי
ירושלים .ביישוב שורר אקלים נוח ונעים
כל ימות השנה המשלים את תחושת
חווית המגורים המיוחדת .הוא הוקם
בשנת תשכ"ח ,המתיישבים שמו לעצמם
מטרה להקים יישוב קהילתי שינהל את
חייו ברוח התורה ,וימשיך את המסורת
של המרכז הרוחני שהיה קיים במקום
בתקופת המשכן .המתיישבים הראשונים
עלו לישוב עפרה והחלו בעבודות חפירה
ארכיאולוגיות בתל שילה.
שילה מונה כ– 210משפחות ,חלקן
ישראליות ותיקות וחלקן משפחות של
עולים חדשים מארצות הברית ,קנדה,
אנגליה וצרפת אשר מנהלות יחד אורח
חיים קהילתי דתי חקלאי.
התושבים עוסקים במגוון רחב של
תחומי עיסוק ביניהם :הוראה ,חינוך,
אקדמיה ,חקלאות ,תעשייה והייטק.
היישוב מתאפיין במערכת חינוך
מפוארת :מעונות יום רבים ,גני ילדים,
בית ספר ,בית התלמיד האזורי עבור
החינוך הבלתי פורמלי ,סניף בני עקיבא,
מועדון משולב לנוער ולקשישים ,מרכז
הפעלה לילדים ,תלמוד תורה ,תלמודית
"אור–רחלה" ,מרכז לריפוי בעיסוק ,חוגים
וישיבת ההסדר הוותיקה והמפוארת
אשר היוותה כל השנים נדבך חשוב
בביסוסו של היישוב וגוש שילה כולו.
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של שמשון " -שמשון שנתגנה בה כתיב ביה
ירידה יהודה שנתעלה בה כתיב ביה עלייה".
את תמנה של יהודה יש המזהים עם
חירבת תבנה הנמצאת בעלייה להר מאזור
השפלה .ידוע שהאות "מם" מתחלפת
עם האות "בית" (ימניה במקום יבנה
ועוד) בהשתמרות שמות עבריים ע"י
המוסלמים .את תמנה של שמשון ,כאמור,
מזהים בתל בטש אשר נמצאו בו ממצאים
המעידים על נוכחות פלשתית במקום.
בעקבות השמועה על כוונת יהודה לעלות
לתמנה יושבת תמר ומחכה לו ב "פתח
עיניים" על מנת לקיים את הבטחתו
ולהגשים את מבוקשה  -להעמיד ממנה
זרע לבית יהודה .אין זיהוי לפתח עיניים,
יש בחז"ל שטענו שזהו אינו שם מקום אלא
שם המבטא רעיון ויש שטענו שיש מקום
הנקרא עיניים וזהו העינם המופיע ביהושע
ט"ו סמוך לתפוח (סוטה י' ע"א).
יהודה נפגש עם תמר בפתח עיניים
ובאירוע המתפתח שם נפתחות עיניו
והוא מבין את הסיבה שבגינה זנתה תמר
כלתו ובעיקר את אחריותו למעשיה של
תמר .יהודה כמנהיג וכאב לבית המלוכה
בישראל יורד אל השפלה אך יודע גם
לעלות ממנה ..." -וַּיַּכֵר י ְהּודָה ,וַּיֹאמֶר צְָדָקה
ִמ ֶּמּנ ִי( "..בראשית ,ל"ח ,כ"ו).
גדולתו של מנהיג מתגלה לא אחת
ביכולתו לעמוד מול המציאות גם אם
היא קשה לו ולא מתאימה לו ולהתגדל
ממנה .מתוך משבר זה של יהודה הוא
עולה מהשפלה להר כשהשיא הוא המלכת
צאצאו  -דוד  -על ההר בחברון# .

מרומז בפסוק בספר דברי הימים א' (ד' ,כ"א
 כ"ב)ּ" :בְנ ֵיֵׁ ,שלָה בֶן–י ְהּודָה ...ו ְיֹוִקים וְאַנ ְׁשֵיכֹז ֵבָא ,ו ְיֹואָׁש וְׂשָָרף ."...יהודה גורם אכזבה
גדולה לכלתו בכך שבנו שלה ,שנולד בכזיב,
משלה את תמר ומשאירה מאוכזבת (ע"פ
דברי רמב"ן במקום) .תמר שומעת שיהודה
עולה לגוזזי צאנו אשר בתמנתה עם רעו
העדולמי .נראה שיש לחפש את תמנה
בשטח שבין עדולם לגב ההר שכן כתוב
שיהודה עולה לתמנה על אף שתמנה של
שמשון נמצא על גדות נחל שורק ממערב
לעדולם באזור השפלה הנמוכה במקום
הנקרא :תל בטש.
לבוא מאזור צרעה ,כפי שהלך שמשון ,יש
לרדת אל תמנה ולכן נקט הכתוב בשמשון
לשון ירידה " -וַּי ֵֶרד ִׁשמְׁשֹוןִּ ,תמְנ ָתָה; וַּי ְַרא ִאּׁשָה
ְּב ִתמְנ ָתָהִ ,מּבְנֹות ְּפ ִל ְׁשּתִים" (שופטים י"ד ,א').
המקרא נוקט במילה "ויעל" בתיאור
ההליכה מעדולם לתמנה משמע שיש לחפש
את תמנה במקום גבוה ,כנראה בעליה
מהשפלה לאזור גוש עציון .חז"ל אמרו
שישנן שתי תמנות  -אחת של יהודה ואחת

הצטרפו למשפחות
שבחרו לגור באור הכוכב
השכונה החדשה בכוכב יעקב
קהילה חמה ואיכותית
בתים פרטיים ברמת גימור גבוהה

בתים פרטיים
ודו–משפחתיים

"מאז שנכנסנו לגור
בבית בשכונת אור הכוכב אנו
מרגישים נפלא .הבית איכותי מאוד,
ברמה מעולה ,ואנחנו שמחים מאוד"
משפחת פנירי

385,000

₪

החל מ–
שילה ברכץ בית אל 02-9973875

רב חיים חזקיה מדיני ,מחבר הספר
'שדי חמד' ,ורבה של חברון נולד
בירושלים בז' בחשון תקצ"ג (,)1833
נפטר ונקבר בחברון בכ"ד כסלו תרס"ה
(.)1905
הרב מדיני ,הוסמך להוראה כבר בגיל .13
עוד מילדותו חונך על ברכי חכמים ורבנים
מפורסמים וביניהם :ר' יצחק קובו ,שהיה
גם "הראשון לציון" ,ור' יוסף נסים בורלא,
שנתמנה אח"כ לראב"ד בירושלים .עקב
קשיים כלכליים היגר לקושטא (איסטנבול)
ונתמנה לדיין .בשנת תרכ"ו ( )1866נקרא
להיות הרב הראשי בעיר קרסו–בזאר בחצי
האי קרים ברוסיה לקהילת קרימצ'קים–יהודי
קרים דוברי הטטרית .שם החל בחיבורו
האנציקלופדי "שדי חמד".
שמו הלך למרחוק ,ורבים פנו אליו
בשאלות מגלויות רחוקות .וכך הוא מעיד
על כך" :רבו טרדותיי למעלה ראש לא במילי
דמתא בלבד כי רובם באו מעלמא מכל קצווי
ארץ ואינם רחוקים זה בכה וזה בכה בעניינים
במינים ממינים שונים".
שלושים ושלוש שנה כיהן כרב ראשי
בקראסו–בזאר ופעל רבות למען הקהילה
היהודית שם .הוא ייסד שם ישיבה גדולה,
אשר הוא עצמו לימד בה והרביץ תורה
ודעת לצעירי הדור .בתרל"ט ( )1879פרסם
את ספרו 'בקשות' ,ובו הפיוטים המורגלים
בפי יהודי המזרח לשבתות ולימים טובים.
השפעתו על כל יהודי קרים היתה רבה ואף
על הנוצרים והמוסלמים שם נחשב כנכבד
וכמקודש ,ושרים ואנשי שם היו משחרים
לכבדו.
בי"ט בתמוז תרנ"ט ( ,)1899שב לארץ
ישראל ,ישב שנתיים בירושלים ,ואחר כך
נתמנה לרב הראשי בחברון ,עד יום פטירתו.
בהגיעו לעיר פתח ישיבה בבית רומנו ,ובה
סיים את כתיבת האנציקלופדיה התלמודית
הגדולה "שדי חמד".
האנציקלופדיה על שמו כללה פסקים,
חידושים וכללים בערכים בסדר א"ב,
בשמונה–עשר כרכים .הספר "שדי חמד"
הוא מהפופולאריים ביותר בספרות התורנית
ולמרות היותו רב ממדים ,נדפס בכמה
וכמה מהדורות .הספר "שדי חמד" הוא
מעין אנציקלופדיה המרכז תשובות להלכה
יומיומית ומשלב בעיות אקטואליות שעמדו
על הפרק .הספר מרכז את תשובותיהם של
חכמי אשכנז וחכמי ספרד לפי סדר אלפביתי,
מה שלא היה קיים קודם לכן .בעל 'שדי חמד'
האריך מאוד ,הספר נעשה במהדורות שונות,
והרוצה למצוא ערך צריך לחפשו בחלקים
השונים.
הישיבה אותה ייסד ה'שדי חמד' נועדה
לתלמידי חכמים צעירים ולבני עניים "שמהם
תצא תורה" .במעונו היפה והגדול בחברון

על הניסים

פנימית ונכונות למסירות נפש  -הוא ינצח.
אומר המהר"ל שהניסים והנפלאות של ימי
החנוכה הם ניסי המלחמה שמכוחם ניצלנו ממוות
תרבותי .הנר הוא האות על כך שמסירות הנפש של
החשמונאים היא-היא שרצויה בפני המקום והיא זו
שחוללה את הניצחון.
חכמים בתקנת המצווה רצו להדגיש את התוכן
הפנימי של המצווה .מהותה של מצוות החנוכה היא
הנכונות למסור את הנפש לעשות מעל ומעבר למה
שאנו מחויבים .זאת אנו עושים בהידור המצווה
ובעשיית המצווה גם בשעת הסכנה.
גם בימינו אין לצפות לניסים של אש יורדת מן
השמים ,עלינו להיות מסורים לאמונתנו ולדרכנו ,להיות
מוכנים לשלם מחירים אישיים ותנועתיים על ערכינו,
ובכך לזכות את כל ישראל בסיעתא דשמיא ובראיית
מידי יום ביומו את "ניסך שבכל יום עימנו"# .

גליון  | 26כסלו תשס"ז |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

כוכב

יעקב

מבצע לשני בתים אחרונים
הלוואה של $30,000

ב– 0%ריבית
ההחזר ב– 100תשלומים!

לפרטים :חיים

1-800-21-20-21 • 054-564 4070

tzifhat_bin@mbsg.co.il • www.tbhouses.com
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חדשות ישע
"אחיי גיבורי התהילה ,לא נשאיר אתכם לבד"
יום התמיכה בתושבי שדרות ,הנתונה לאיום
הקסאם זה שש שנים ,משך אליו מאות רבות של
אזרחים מיהודה ושומרון ,מעקורי גוש קטיף ומכל
רחבי הארץ .האירוע היה שיתוף פעולה ראשון
מסוגו בין מועצת יש"ע ,מרכז המועצות האזוריות
והרשות לפיתוח הנגב ,ונכחו בו אנשי ההתיישבות
מיו"ש וממושבים וקיבוצים בכל רחבי הארץ.
התומכים הרבים סיירו בעיר ,נכנסו לחנויות
ולבתי המסחר על–מנת לעודד ולקנות ,ושמעו
מתושבי המקום על מוראות החודשים האחרונים.
מאות בני נוער חילקו חבילות שי לתושבים,
בצירוף אגרת בה נכתב" :לפני כשנה וחצי הייתם
איתנו במאבק נגד גירוש יהודים מגוש קטיף וצפון
השומרון ,נאבקתם איתנו והתגייסתם למען הבית
שלנו .היום אנו נאבקים על הבית שלכם .עמידתכם
האיתנה היא עמוד השדרה של המדינה כולה".
פנחס ולרשטיין ,מראשי מועצת יש"ע ,פתח
את דבריו בעצרת המרכזית במילים" :אחיי גיבורי
התהילה ,אנו מחויבים לחבק אתכם .לא נשאיר
אתכם לבד במערכה" .אלון דוידי ,מראשי מטה
המאבק בעיר ,תקף בנאומו את ראש הממשלה אהוד
אולמרט שעדיין מסרב להגיע לשדרות" .אתה יכול

לראשונה ביש"ע :פסטיבל הזית
מאבני ריחיים עתיקות ועד מכונות בית הבד המודרני  -בגוש שילה חוגגים את חג השמן
ברוח ימי החנוכה ,חג השמן והאור ,יתקיים
בגוש שילה שבבנימין פסטיבל זית ייחודי
וחוויתי לכל המשפחה.
ביום רביעי הקרוב (ה’ חנוכה ,כ”ט כסלו)
הציבור מוזמן לקחת חלק בחגיגה שכולה טבע
ארץ ישראלי ,חקלאות ושמן .הפסטיבל ,שיתקיים
במקביל בארבעה מוקדים  -בית הבד החדש
באזור התעשייה בשילה ,מעלה לבונה ,תל שילה
ומרכז המבקרים באחיה  -יכלול שלל פעילויות
לכל הגילאים ויתפרש על–פני כל היום.
“הפסטיבל פונה לקהל ישראלי מגוון” ,הסביר
עמית קדמון ,מנהל מתנ”ס בנימין“ ,דווקא נושא
הזיתים ,שבהקשר להתיישבות מקבל לפעמים
גוון שלילי ,יכול להוות גשר לכלל עם ישראל.
יש בבנימין תהליך הפקת ‘שמן עברי’  -משלב
נטיעת העץ בידי יהודים ,דרך המסיק העברי
ועד עצירת השמן  -וזה ביטוי לחיבור חיובי
ועמוק לאדמת המקום”.
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ללא אזורים אלו 19 :שנים צוירו מפות
ישראל החסרות ,ומזה  40שנה קיימת
שליטה ונוכחות ישראלית קבועה
וחוקית באזורים אלו.
 #הררי ה"מחלוקת" ביהודה
ושומרון הם אותם אזורים שהיו ערש
הולדתו של העם העברי .שם התגבשה
התרבות ,המורשת וההיסטוריה
הלאומית שלנו .עם שהתחיל כאן,
בהרים האלו ,לא במהרה יתקפל מהם
בגלל תעמולה המנסה להתעלם מן
ההיסטוריה והמורשת.
 #ולסיום :אי הנכונות הערבית
להכיר במדינת ישראל ושיבת עם
ישראל לארצו היא המקור לאלימות
נגדנו משחר הציונות ועד היום ,ולא
התנגדותם לישיבתנו ביהודה ושומרון.
רק השבוע הצהיר ראש הממשלה
הפלשתיני ,איסמאעיל הנייה ,במהלך
ביקור באיראן כי הפלשתינים לעולם
לא יכירו בממשלה הציונית" :הם
רוצים שנפסיק את הג'יהאד ואת
ההתנגדות ונכיר בהסכמים שנחתמו
עם האויב הציוני ,ואני מבטיח מעל
במה זו שדבר כזה לא יקרה .לעולם
לא נכיר בממשל הציוני".
הרשות
שמוציאה
במפות
הפלשתינית אין שום אזכור לקו
הירוק .הפלשתינים חולמים על שיבה
ליפו ,חיפה ,רמלה ואשקלון .כך הם
מחנכים את ילדיהם וכך הם מצהירים
מעל כל במה פומבית.
הערבים אינם מייחסים שום  
משמעות לקו הירוק  -אין סיבה
בעולם שישראל תייחס משמעות
כלשהיא לקו סתמי זה# .

ימים אחדים לאחר ש– 157מדינות
פרו–פלסטיניות דרשו בעצרת האו"ם
שישראל תיסוג מכל השטחים
ששוחררו במלחמת ששת הימים,
הודיעה שרת החינוך יולי תמיר,
שלפחות מבחינתה  -הדרישה
מתקבלת .היא אמנם תתבטא לעת
עתה רק בציור מפות מעודכנות
הכוללות את קוי שביתת הנשק מ–
 1949המכונים 'הקו הירוק'.
אין להיתמם .שרת החינוך ,שהיתה
ממקימי תנועת "שלום עכשיו" -
שמטיפה זה יותר מ– 30שנה לסגת
לגבולות אותם כינה שר החוץ לשעבר
אבא אבן בשם "גבולות אושוויץ"
 לא מבקשת רק "למנוע את בורותהתלמידים ולהעמיק את הידע
ההיסטורי" ,כפי שטענה בראיונות
העיתונאיים הרבים אלא להשפיע
על תודעת ילדינו באמצעות תעמולה
סמויה במערכת החינוך.
והנה כמה עובדות לידיעת שרת
החינוך:
 #הקו הירוק אינו קו גבול
בינלאומי ,כפי שמנסים להציג זאת
בשמאל הקיצוני ,אלא קו המחבר בין
הנקודות המקריות בהן עצרו צבאות
ערב עם תום מלחמת השחרור .קו
שביתת נשק ותו לא .לפי הדין הבינ"ל,
קו כזה מתבטל כאשר הסיבה לקיומו
 דהיינו ,שביתת הנשק  -מתבטלת.במילים אחרות :מלחמת ששת הימים
ביטלה את קיומו של קו שביתת
הנשק משנת  '49והעתיקה אותו לקו
חדש שבו נעצרו הכוחות הלוחמים
בשנת .'67
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עברה שנה ואנו לא שוכחים

ומתנה
הנחות
מבצע
על תיקי גוש קטיף " -נשוב לכל יישוב"
תיק איכותי גדול
₪
 35ליטר

70

תיק ילקוט
₪
איכותי

40

תיק צד 25

₪

כל התיקים ביחד במבצע  ₪125בלבד
ובנוסף שי :שרוך לנייד

להזמנות052-5666947 :
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המדור מבט של הנוער משקף מדי שבוע את דעתם של צעירי המחנה הכתום על נושאים
המעסיקים אותו ואת דור הורים .מעל במה זו הביעו את דעותיהם בנושאים שונים בני נוער
שמרגישים כי יש להיות מעורבים ולהביע עמדה מנומקת על הנושאים הבוערים של החברה
הישראלית .מדי כמה מדורים נפנה למחנכים הבאים במגע יום יומי עם הנוער ונשאל לדעתם
באותם נושאים עליהם ענו בני הנוער .אתם מוזמנים להשוות ולחוות דעותיכם.
שרה אליאש | ראש אולפנת להב"ה | קדומים

הנוער הוא חלק מהמחנה
שרה אליאש נולדה בשנת 1951
בארצות הברית .בגיל שנה עלתה
ארצה ,וגדלה בכפר–פינס .סיימה תואר
ראשון בכימיה ובפיזיקה באוניברסיטה
העברית ,ותואר שני בהיסטוריה יהודית
בטורו קולג ’ שבירושלים (כיום :מכון
לנדר) .היתה מורה לכימיה ולפיזיקה,
וניהלה את בית הספר היסודי בקדומים.
עם היווסדה של אולפנת להב"ה
(ליישוב הארץ בדרך התורה) בקדומים
ועד היום ,מזה  20שנה ,היא עומדת
בראש האולפנא ,המונה כ– 800בנות.
חברת מרכז תקומה ,אם לעשרה ילדים,
ותושבת קדומים.
מה חשוב יותר בגיל זה של הנוער,
התנדבות והירתמות לאידיאלים
נשגבים או לימוד והתמלאות
בתורה?
עם כל חשיבותו הגדולה של הלימוד,
הנוער הוא חלק מהמחנה ,הוא רוצה
ומתאים לו לתת תרומתו .כמובן
שהמינונים מאד משמעותיים .יציאה
לגמרי ממסגרת לימודים אולי מתאימה
למעט מאד  -אבל לרוב הנוער היא עלולה
להזיק ללא תקנה .לכן חשוב שהמחנכים
יהיו קשובים ועירניים להכוונת הנערים
והנערות למה שנכון להם.
האם יהיה נכון לצרף נציגות של
הנוער הכתום לשאת בעול האחריות
של מקבלי ההחלטות או שאולי על
הנוער להתמקד בעשייה שמתווה
מנהיגות מבוגרת בעלת ניסיון וראיית
עולם רחבה?
לדעתי חשוב מאד לצרף נוער להנהגה
 כך מצמיחים מנהיגות .מניסיוני ,הנוערשותף להתלבטויות ומגלה תמיד בגרות

המוציא לאור:

≤≥ ®Í¢´‰¯Â˙© ß¯Î
¶ ±∞x
מועצת יש"ע

˙‰ÓÏ˘ ‰¯Â
≤ß¯Î ±

∞≤±

˙ÈÊ‰†Ï·ÈËÒÙ

¶ ±∞x

∞≤≠∂∑∏μ∂π≥ ˙ÂÓÊ‰Ï
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דמי משלוח
שונים לכל
חבילה

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

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
אמילי עמרוסי
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
דייב בומיביץ
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

מוסיפים אור ביפו
כנס לחיזוק ההתיישבות ביפו
יום ב’ כ”ז כסלו
בהשתתפות הרב מיכאל לסרי
רבני ישיבות ,אל”מ גבע ראפ,
ח"כים ואישי ציבור.
באולמי רוזמרין רח' התחיה 6
יפו ב17:30 :
תזמורת ,הפעלות לילדים ועוד...

זהה את המקום
את פתרון החידה של השבוע יש לשלוח עד יום ב' כ' כסלו .בין הפותרים נכונה
יוגרלו פרסים ממוצרי 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 :בית הכנסת בנצרים .בין עשרות הפותרים
נכונה זכו הילדים הבאים :עמוס גואטה משדרות ,ישי רוטשטיין מעכו ,אלישיב
גולדפישר מבית אל ,רננה סופר מקהילת נצרים  -יבול .כל הכבוד! הפרסים יישלחו
בעוד כשבועיים .שבת שלום!

Olive Festival
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 בשבת שעברה הראנו את בית הכנסת בנצרים ,שנבנה
בשנים האחרונות ביישוב .היישוב נצרים הוקם כהיאחזות נח"ל
בערב פורים תשל"ב ( .)1972בשנת תשמ"ד ( )1984אוזרח
היישוב ע"י תנועת הקיבוץ הדתי ,ולאחר מספר שנים פורק
הקיבוץ ועלה גרעין מגוש קטיף לחיזוק המקום .היישוב נצרים
שכן במרכזה של רצועת עזה ונקרא נצרים ע"ש קרבתו למחנה הפליטים נוציראת.
היישוב סבל רבות במהלך השנים האחרונות מניסיונות פיגוע רבים ולמרות זאת גדל
והתרחב .הוקמו בו מוסדות ת"ת ישיבה ומדרשה ,מטעי מנגו ועגבניות ,לול פטמים ואף
מחצבת חול .בשנת תשס"ה ,במהלך שהחריב את גוש קטיף ,גורשו אנשי נצרים מהיישוב
ועלו בצעדה יחד עם המנורה שהיתה על בית הכנסת לכותל המערבי ,והזכירו בכך את
התמונה המפורסמת על שער ה"ניצחון" ברומא בה ראו את אנשי ירושלים סוחבים את
מנורת בית המקדש מבין החורבות .בית הכנסת עצמו נחרב ע"י פורעים ערבים ונשרף.
למרות המכה הקשה המשיכו אנשי נצרים בעוז לחזק את ההתיישבות ולהוביל את דרך
האמונה והתורה בה הם מאמינים .אנשי היישוב התחלקו לשתי קבוצות :כ– 20משפחות
עברו לעיר אריאל ,לחזק את הגרעין התורני במקום 50 .המשפחות הנותרות עברו למושב
יבול בחבל שלום ,שם הוקם מחדש בי"ס 'נועם נצרים' ,הישיבה ומדרשת נצרים .חקלאי
נצרים עדיין ממתינים ביבול לאפשרות לקבל נחלות לעיבוד# .
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ואחריות וכל צירוף של דעותיו ועשייתו
להנהגה יכול להפרות ולהועיל יותר.
האם יש מקום לאמירה "אמרנו
לכם" כשהאמת מתבררת לכל?
האמירה "אמרנו לכם"  -מרחיקה.
יותר חשוב להראות מה כל נביאי השלום
אמרו  -בנוסח הספרון של סגל ואורבך
 'הבטיחו יונה' .על ידי מאמצים כאלונוכל לערער את אמינות נבואות הפלא
ולהציע אלטרנטיבה מושכת ומתקבלת.
עובדה ידועה היא כי רוב רובו של
הציבור הכתום שנאבק בשטח היה
שומר תורה ומצוות .אפילו מתוך
יש"ע עצמה ישנם אלפים רבים של
יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות
שלא השתתפו במאבק .איך אפשר
לקרבם למאבק ולתקן את המצב?
חסרוננו הגדול שאיננו יודעים לפתוח
שורותינו למי שאינם כמונו .זו בעיניי אחת
הסיבות המרכזיות לאי ההצלחה .דווקא
כאן הדרך יכולה להיעשות ע"י הנוער
 אבל לשם כך יש לכנס צוות חשיבהשישקיע בדרכים לפריצת המחסום
הנ"ל .ארץ ישראל ופטריוטיות סתם
נתפשים היום כנחלת הדתיים בלבד ,וזה
מסוכן לעתיד החברה בישראל.
האם החלוקה בנושאי המאבק:
המחנה הדתי לאומי על ארץ ישראל,
והציבור החרדי על שמירת התורה,
הוא נכון ויש לשמרו או שיש לאחד
כוחות?
השילוב והעבודה המשותפת הם מנוף
לעשייה  -אבל לפני הכל עלינו להשכיל
להתאחד בתוכנו ולגבש את מה שמכונה
"המחנה שלנו"   .אחרי שנתאחד בתוכנו
תבוא כבר הישועה# .

אריק הופר ( ,)1983-1902פילוסוף
אמריקני לא יהודי .פרסם תשעה
ספרים ,בהם "המאמין האמיתי",
שזכה להכרה כקלאסיקה .ממקבלי
אות נשיא ארה"ב למען החירות.
"היהודים הם עם יוצא דופן :מה
שמותר לאומות אחרות אסור על
היהודים .מדינות אחרות ,כשהן
מנצחות בשדה הקרב ,הן מכתיבות
את תנאי השלום .אבל כשישראל
מנצחת היא חייבת להתחנן כדי לזכות
בשלום.
כל אחד מצפה מהיהודים להיות
הנוצרים האמיתיים היחידים בעולם

הזה .מדינות אחרות כשהן מובסות
שורדות ומשתקמות ,אבל אם ישראל
תובס היא תוחרב .אילו נאצר ניצח
ביוני האחרון ( )1967הוא היה מוחה
את ישראל מהמפה ,ואיש לא היה
נוקף אצבע להציל את היהודים .אין
מחויבות אחת ליהודים מצד ממשלה
כלשהי ,ששווה את הנייר שעליו היא
כתובה .היהודים הם לבד בעולם.
אם ישראל תשרוד זה יהיה אך ורק
בזכות מאמצים יהודיים ומשאבים
יהודיים"# .
(מתוך מאמר שפורסם ב"לוס אנג'לס טיימס"
במאי  ,1968שנה לאחר נצחון ששת הימים)

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
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בפסטיבל מוצעים שפע של פעילויות
למשפחות :רכיבה על חמורים וגמלים ,סדנאות
יצירה לילדים ,השתתפות במסיק במטעי
אחיה ,הצגה חווייתית בעקבות המכבים ,שוק
איכרים ,סיור כלי רכב מודרך באזור ,וגם דוכני
מזון .המשתתפים יוכלו להתנסות בעצירת שמן
מסורתית על אבני ריחיים עתיקות לצד הפעלת
המכונות המשוכללות בבית הבד המודרני .תל
שילה יהיה פתוח למבקרים ויציע חיזיון אור
קולי ,ביקור בדגם המשכן במקום וסיור בתל.
הפסטיבל הוא פרי יוזמה משותפת של
מועצה אזורית מטה בנימין ,בית הבד “משק
אחיה” ,מועצת הזיתים ומשרד החקלאות.
מארגני האירוע ,שמתכוונים להפכו למסורת
בימי החנוכה ,מצפים לאלפים שיגיעו מכל רחבי
הארץ בהסעות מאורגנות וכלי רכב פרטיים .רוב
הפעילויות בפסטיבל יהיו באוהלים סגורים,
ולכן יתקיימו בכל מזג אוויר# .

הקו האדום

דברים בשם אומרם
אריק הופר" :אין מחויבות ליהודים מצד ממשלה
בעולם  -ששווה את הנייר שעליו היא כתובה"

שילה ברכץ בית אל 02-9973875

להמשיך במניפולציות" ,פנה דוידי לאולמרט" ,לספר
על 'הפסקת אש' ולזרות חול בעיני הציבור .חזק את
העיר הזאת ,לא רק בביטחון אלא בכל התחומים.
שדרות היא השער של מדינת ישראל".
אחד הרגעים המרגשים בעצרת היה כשעלה
לבמה אושר שוקרון בן השמונה ,שדיבר על חייו
כילד בעיר מוכת הקסאמים" :זה מפחיד מאוד ואי
אפשר לצאת לשחק .אני רק רוצה ששדרות תחזור
למה שהיא הייתה פעם מזמן".
עוד נשאו דברים בעצרת עוזר ראש עיריית
שדרות ,יוסף פנחס–כהן ,יו"ר מועצת רמת נגב,
שמוליק ריפמן ,המכהן גם כיו"ר הרשות לפיתוח
הנגב ויו"ר מרכז המועצות האזוריות אשר חיזק את
הבאים לעצרת בדברים חמים .וכן ראש המועצה
האזורית שער הנגב ,אלון שוסטר ,איש התנועה
הקיבוצית ,שדיבר על הצורך בהגנה על חיי תושבי
שדרות ויישובי עוטף עזה.
במועצת יש"ע ממשיכים בסדרת פעולות לתמיכה
בתושבי העיר; בהם שיתוף פעולה בין המתנ"סים
ביש"ע למתנ"ס שדרות ,הפעלת פרויקט של אנשי
רווחה מיש"ע שמגיעים באופן קבוע לעיר ,חלוקת
מוצרים מבית לבית לעידוד רוח התושבים ועוד# .

יש"עמדה

כ– 1,500איש הגיעו מיש"ע ומכל רחבי הארץ להבעת הזדהות בעצרת תמיכה
עם תושבי שדרות .פנחס ולרשטיין:

 #הגורם האחרון שהייתה לו ריבונות
מוכרת בשטח הזה הוא האימפריה
העות'מאנית .לאחר מלחמת העולם
הראשונה ,הסמיך חבר הלאומים את
בריטניה כמנדטורית בשטח ,בין היתר
כדי להקים בו בית לאומי לעם היהודי.
האנגלים לא ממש דאגו לעם היהודי,
אלא בעיקר למערך הכוחות הבריטים,
והקימו בשני שלישים משטח המנדט
את ממלכת ירדן ,בה המליכו את
עבדללה מטעמם .ממלכת ירדן אשר
בסיוע הכוחות המצריים והעירקיים
החזיקו בשטח יהודה ושומרון בסיום
מלחמת העצמאות .כיבוש זה הוכר
ע"י שתי מדינות בלבד ,אנגליה
ופקיסטן.
 #החלטה  242של האו"ם קובעת
שיש להחזיר שטחים כבושים למדינות  
מהן נכבשו ,אלא אם כן המדינה
הנכבשת ויתרה על השטח .לא רבים
יודעים ,אבל בהסכם השלום עם
ירדן ב– ,1995ויתרה ירדן על תביעות
בשטחי יהודה ושומרון.
 #הנוכחות הישראלית באזורים
בשנותיה
כפולה
המשוחררים
מהימים בהם שורטטו מפות ישראל

מבט של הנוער

ילדים שלנו
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תמיד חלמתם על דירה
מרווחת במפלס אחדø
הכי יוקרתי באפרת

New Luxurious Project

דירות ∂ חדרים חד מפלסית עם גינה
דופלקס ∏≠∑ חדרים עם נוף מדהים

לאכלוס בקיץ זה!

חומת�שמואל��-ירושלים�,אפרת�,אבן–שמואל�,יד�בנימין�,לוזית�,מזכרת�בתיה�,ניר�גלים�,עזריאל�,פתח�תקוה�,שובה�,תקומה�,תירוש
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