חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי יוסף קארו

הבית יוסף

ר

ב יוסף קארו מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל
בכל הדורות ,מחבר ה'שולחן ערוך' ו'הבית
יוסף' שבזכותם הוא קרוי בפי העם 'מרן
המחבר' .הוא נולד בשנת הרמ"ח ( )1488לאביו
אפרים ,שהיה תלמיד חכם ,בעיר טולדו בספרד.
מצבם של היהודים בספרד באותה תקופה ,התאפיין
ברגיעה יחסית ובהתמסרות ללימוד התורה .גדולי
תורה באו ויצאו בחצר המלוכה והשפעתם היתה
רבה בכל תחומי החיים .כשהיה בן  4בשנת הרנ"ב
( )1492נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות גירוש ספרד,
לפורטוגל .פורטוגל האירה את פניה ליהודים
המגורשים והם נקלטו היטב בחיי המדינה והחלו
לצבור כוח ועמדות בשלטון המקומי .לאחר 4
שנים החלה ספרד להפעיל לחץ כדי שהיהודים
יגורשו גם משם ובעקבות כך הגיעה המשפחה
לקושטא .לאחר שאביו נפטר הוא גדל בבית דודו
רבי יצחק קארו ,שחי בקושטא .בבגרותו התבסס
באדריאנופול ובעיר זו התחתן ובה זכה למעמד
רבני חשוב .בעיר זאת גם החל ר' יוסף בעבודתו
התורנית הוא כתב את הערותיו לספרי היד החזקה
של הרמב"ם והערות אלו שימשו כבסיס לספרו
ה'בית יוסף' .באותו זמן החלו לכנותו "מרן" .אחרי
שהתאלמן מאשתו הראשונה התחתן שנית ,ועבר
לנקופול (בולגריה של היום) .בעיר זו החל לכתוב
את ספרו הגדול 'הבית יוסף' .רבי יוסף הקים בעיר
גם ישיבה גדולה ובה הרביץ תורה לתלמידים רבים
שנקבצו אליו מכל רחבי המדינה .בשנת הרצ"ג
( )1533נזקק רבי יוסף לספרים רבים שלא היו
בספריות נקופול לצורך כתיבת ספרו ה'בית יוסף',
לכן נאלץ לצאת מן העיר ולנדוד לערים קושטא
וסלוניקי לדרוש ולחקור באותם הספרים.
בחודש תשרי בשנת הרצ"ו ( )1536מחליט
רבי יוסף כי הגיעה השעה לעלות לארץ ישראל.
את דרכו הוא עושה באוניה המפליגה למצרים
דרך הים .לאחר מסע שנמשך שנה ,מגיע ר' יוסף
לצפת .בעיר הגלילית נעשה רבי יוסף לתלמידו
של רבי יעקב בירב ,והיה הראשון להיסמך על ידו
עם נסיון חידוש הסמיכה .על חיבור ספרו 'הבית
יוסף' שקד רבי יוסף כעשרים שנה .הספר ,נכתב
על הארבעה טורים לרבי יעקב בן הרא"ש ובו ערך
רבי יוסף דיונים הלכתיים מעמיקים ,שבסופם
הביע את עמדתו המסכמת .עשר שנים נוספות
נדרשו עד להוצאת החיבור לאור .שיטת הפסיקה
שלו הייתה הכרעה לפי רוב הדעות שבין הרמב"ם,
הרי"ף והרא"ש .לספר הקיצור שסיכם את הלכות
ה'בית יוסף' קרא 'שולחן ערוך' ,אך קיצור זה עתיד
היה להיעשות במהלך ההיסטוריה לעיקר .ספרו
'השולחן ערוך' הביא לרבי יוסף קארו פרסום רב
בכל העולם ועורר הד עצום בקרב פוסקי הדור.
עד לימינו אלו פוסקים על–פיו .במקביל לכתיבת
ה'בית יוסף' כתב רבי משה איסרליש (רמ"א) את
הספר 'דרכי משה' על הטור ,ובו הוא חולק על
'בית יוסף' .כאשר יצא הספר 'שולחן ערוך' חיבר
הרמ"א את ה'מפה' בה הוא חולק על רבי יוסף קארו
ומביא פסקים ומנהגים של חכמי אשכנז .חיבורו של

הרמ"א חיזק גם כן בסופו של דבר את מעמדו של
'השולחן ערוך' שכן במה שלא חלק עליו הרמ"א
פוסקים גם האשכנזים על פיו של רבי יוסף קארו.
בספר 'כסף משנה' על היד החזקה של הרמב"ם הוא
משתדל לחלץ את הרמב"ם מהשגות הראב"ד עליו
ולמצוא מקור תלמודי לדבריו ,לאחר שהמחבר
עצמו לא ציין את מקורותיו מתוך מטרה להקל על
המעיין .רבי יוסף קארו עסק גם בשאלות ותשובות
ואלו נדפסו בספר השו"ת 'אבקת רוכל' וכן כתב גם
דרשות ופירושים למקרא.
כרב בצפת לא נמנע רבי יוסף קארו מלשלוח ידו
בקבלה ,למרות שאין היא מרבה להופיע בכתביו
ההלכתיים .ספר נוסף שכתב ובו רעיונות מתורת
הנסתר הוא ה'מגיד מישרים' .ה'מגיד מישרים' הוא
מלאך שהיה נגלה למרן בעל הבית יוסף .בהתגלויות
אלו היה ה"מגיד" מדריך את ר' יוסף קארו ,הן
הדרכות מעשיות והן למד עימו ומעלה לו "שאלות
בלימוד" .המגיד הבטיח לרבי יוסף קארו ,בין השאר
שימות על קידוש השם (דבר שלא התקיים בפועל):
"ואזכך לעלות לא"י בשנה זאת ואחר כך אזכך
להישרף על קדושת שמו .ואזכך להישרף בארץ
ישראל ברבים לקדש שמי בפרהסיה ותעלה לעולה
על מזבחי ...ואזכך לסיים חיבורך להאיר בו עיני
כל ישראל שכל עמים חכמים ונבונים ומשכילים
ישאבו מחיבורך שנקרא בית יוסף ".גם רבי יששכר
שלמה טייכטל כשעוסק בפרשת המרגלים בספרו
'אם הבנים שמחה' מצטט מספר זה בבואו לבאר את
מטרת משה רבינו בשילוח המרגלים" :והנה כבר
הבאתי לעיל בשם הספר הקדוש "מגיד מישרים",
למלאך של רבנו הבית–יוסף ,שגילה למרן הב"י,
דכוונת משה רבנו בשילוח הייתה שהם יבואו
בחזרה ויספרו בשבח ארץ ישראל ומעלותיה ,ואז
יעוררו בזה בליבות עם ישראל תשוקה וחמדה
וכסיפה לארץ ישראל ,עד שיבער בלב האדם
הישראלי חשק וחמדה עזה להכנס לארץ בעת
היותר מוקדמת ,וע"י אש התשוקה הזאת לארץ
ישראל יהיו כדאיים לירש את הארץ ,אף שמצד
עצמם לא היו כדאיים לזה .זאת הייתה כוונת משה
רבנו בשילוח המרגלים".
בזקנתו התחתן רבי יוסף קארו בשלישית ובגיל
מופלג נולד לו בן .ביום חמישי י”ג ניסן בשנת השל"ה
( )1575נפטר רבי יוסף קארו והוא בן שמונים ושבע
שנים .הוא נטמן בעיר צפת בקברות הגאונים# .

יחד שבטי ישראל

מגוון רחב של ברכונים וזמירונים לשמחות
ואירועים ,למוסדות חינוך ולארגונים
הקדשות מוטבעות | כריכה ייחודית לכמויות גדולות

בהוצאת שילה  ברכץ בית אל
 ,02-9973875יוני052-4295344 :
shilo_b@ 017.net.il
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והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם
של אמונה ותורה .זוהי שליחותו של אליהו
הנביא" :וחכמים אומרים אין אליהו בא לא
לרחק ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם
שנאמר הנני שולח לכם את אליה הנביא...
והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על
אבותם" (עדויות פרק ח' משנה ז‘)" .כלומר לב
האבות והבנים אשר נפל בם מורך מפחד
וברחו אלה פה ואלה פה מפני צרותם ישיב
אותו היום לגבורתו ,וישיבו אלה את אלה,
ויתנחמו זה בזה ,וכן יהא בימינו" (תוס' יו"ט
על המשנה).
לפני מאה שנה ,בהיות מרן הרב קוק
זצ"ל רבה של יפו ,כתב את "מאמר הדור",
שיש בו התבוננות מעמיקה בנפשו של
דור התחיה ,צרותיו מבוכותיו ונחמותיו.
דברי הרב מאירים את דרכי גאולתנו

המשך מעמ' השער

מאז ועד היום .ואם לא זכו בני דורו של
הרב להבין ולראות את קיום חזונו ביחס
לשליחותו של אליהו הנביא ,אשרינו מה
טוב חלקנו שאנו זוכים לראות בעינינו
את כוחות האמונה והתחייה ,הקדושה
והגבורה מופיעים בשלמות אחדותם .היום
כבר ברור שגבורה איתנה ויציבה היא רק
זאת היונקת מהקדושה ,והקדושה השלמה
מיועדת להתגלות בגבורה ,המנהיגה את
דור התחיה" .וכל אחד מחברו יקח את כל
הטוב ,את כל הנאה והכשר ,אחרי הזרחת
אור החכמה ,הגבורה ,העוז והענווה משני
הצדדים ,שכל אלה יביאו להכרה נאמנה,
שרק על ידי ההתאחדות הרוחנית של
ישראל הצעיר עם ישראל הזקן תבוא ישועה
ותצמח גאולה"( .סוף מאמר הדור)# .
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מכוונים הם מקריה הפרטיים של ארץ ישראל
אל המאורעות הגדולים של הופעת הקדושה
של אור ה' אשר באו בגללה.
על כן חקוק אותו הרושם של
מועד האביב בשלמותו בארץ הקדושה
בתור אספקלריה מכוונת
המראה לנו את האור והזוהר,
את חידוש החיים והחירות אשר
נעשה לנו בימי אביבנו הגדול
(הרב קוק ,עולת ראי"ה א' ,עמ' ל"ח)
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גליון  | 41ניסן תשס"ז |  39שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

שמחם בבניין שלם .הזוג שהכיר באירועי עמונה ,השבוע על חורבות עמונה

על הפרשה צו  -שבת הגדול
הרב אליעזר ולדמן ראש ישיבת ההסדר קרית–ארבע

והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם

"ה

גאולה נמשכת היא והולכת,
גאולת מצרים וגאולת
העתיד השלמה היא פעולה
אחת שאינה פוסקת ,פעולת היד החזקה
והזרוע הנטויה ,אשר החלה במצרים והיא
פועלת את פעולותיה בכל הנסיבות" (אורות
עמ' מ“ד  -כ“ח).
בגאולת מצרים גילה משה רבנו לפרעה
את מהותה של החגיגיות הישראלית
ואת סוד גאולתה .כשפרעה שאל "מי
ומי ההולכים" ,ובוודאי חשב שחגיגה
דתית שייכת רק לזקנים שומרי המסורת
השמרניים ,השיב משה "ּבִנ ְעֵָרינּו ּובִז ְֵקנ ֵינּו
נֵלְֵך; ְּבבָנ ֵינּו ּו ִבבְנֹותֵנּו ...חַג י ְהו ָה ,לָנּו".
עבודת ה' בשמחה של ישראל מקיפה את
כל חלקי העם .אמונת הגאולה מרוממת
את הצעירים והזקנים את הבנים ואת
הבנות ביחד לתכלית שלמותם .אי אפשר
להפריד את כוחות החיים הרעננים של
הצעירים מחכמת החיים וקדושתם של
הזקנים .הנשמה הישראלית מקרינה את
כוחותיה המגוונים והם נקלטים בכל בני
האומה היוצרים ביחד את חגיגת הגאולה,
"כי חג ה' לנו" .אין כאן הילולה אנושית.
השמחה זורמת מקדושת הנשמה ומרוממת
ומרקידה את כל כלי הגוף .חכמת הזקנים
מצטרפת בשירתה ,וכיון שזה היום עשה ה',
לכן נגילה ונשמחה בו כולנו .אכן בשורה
היא לדורות עולם ,לשים את ליבנו למימד
שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:22
19:34

שכם
18:27
19:34

האלוקי של אירועי חיינו ,ותמיד להכיר
כי " ֵמאֵת י ְהו ָה ,הָיְתָה ּזֹאת; הִיא נ ִ ְפלָאת
ְּבעֵינ ֵינּו" .מהגאולה הראשונה מגיעים אנו
לגאולה האחרונה של ימינו" ,משה ואליהו
גואלים הם לגאולה אחת" .לקראת גאולה
זאת הוטל תפקיד מיוחד על אליהו הנביא,
"הִּנ ֵה ָאנֹכ ִי ׁשֹ ֵל ַח ָלכ ֶם ,אֵת ֵא ִלּי ָה הַּנָבִיא...
וְהֵׁשִ יב לֵב אָבֹות עַל ּבָנ ִים ,וְלֵב ּבָנ ִים עַל
אֲבֹותָם"( .מלאכי ג' כ“ג  -כ“ד).
הגלות הכתה לרסיסים את העם האחד
הזה ,ונוצרו פיזורים ופירודים בכל
מערכות חיינו .הפירוד הנורא והמכאיב
ביותר הוא הפירוד בין אבות ובנים ,שאנו
סובלים ממנו עד היום הזה .מרוב צרות
שבאו על עמנו מרשעת הגויים שסביבנו,
ברחו אבות ובנים לכיוונים שונים של
מחסה ומזור ,אלו למשענת התורה
והאמונה ,ואלו לאידיאלים של גבורה
ותחיה" .האבות נבהלים ונואשים ,הבנים
מלאים רוגז וקצף ואיש שפת רעהו לא
ידע ולא יבין ,כל אחד מתגדר בצרותיו
המיוחדות לו ,כל אחד מאשים את חברו
ותולה הקולר רק בצווארו .ולהשיב את
הלבבות אלה לאלה ,וקל וחומר לשלב את
הידיים לעבודה חשובה וכוללת אין דורש
ואין מבקש"( .מאמר הדור) .במצב הזה
זקוקים אנו להארה נבואית ,שתגלה את
כוחות התחיה והגבורה הגנוזים בעומקה

תל אביב חיפה
18:28
18:37
19:36
19:36
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חברון
18:36
19:35

באר–שבע
18:39
19:35

סיפורו של מקום על אביב ותל

"מ

ניין שבניסן נברא
העולם? שנאמר :ותוצא
הארץ דשא עשב מזריע
זרע ...ועץ עושה פרי .איזהו חודש שהארץ
מלאה דשאים ואילן מוציא פירות– הווי
אומר זה ניסן( "...ר"ה י"א) .כידוע ,כל
מועד בשנה יש לו קשר אל הטבע
המיוחד של ארצנו .חודש האביב הוא
חודש של פריחה והתעוררות לאחר חורף
קר ,אשר חייב את הצמחים ל"הסתגר"
ולאגור כוחות לקראת יציאתם לאור
באביב ובקיץ .חג הפסח ,גם הוא ,מציין
התעוררות ובשורה ,של עם אשר יצא
ממצרים ,לעולם אשר היה כבול ומשועבד
לכוחותיו ומכוח זה שיעבד עמים שלמים.
היציאה לחירות של עם ישראל מוציאה
לאור ,כמו הלבלוב והפריחה ,את השפע
שאצור בעם.
קבוצת יהודים ,אשר הקימו אגודה
בשם "בוני בתים" ,התכנסו בקיץ תרס"ו
( )1906והחליטו על הקמת שכונה בסגנון
אירופאי מחוץ ליפו הצפופה והמסוכנת.
לאחר זמן שונה שם האגודה ל " -אחוזת

בית" .באמצע חודש האביב ב–
כ' ניסן תרס"ט ( )1909נוסדה
השכונה מצפון ליפו אשר
הפכה ,כפי שחזו יוזמי הקמת
השכונה ,לעיר העברית
הראשונה שנבנתה בעת
החדשה בכוחות יהודיים.
חידוש נוסף בעיר זו הוא
שחיו בה רק יהודים! בתחילה
הוגדרה שכונת "אחוזת
בית" כשכונת מגורים בלבד
והיו בה מעט רחובות הרחוב הראשי
היה רחוב "הרצל" אשר בקצהו הצפוני
נוסדה "הגימנסיה הרצליה" (עליה נבנה
לימים מגדל שלום) .עד מלחמת העולם
הראשונה היו בעיר רק  140בתים.
בחפשם שם לעיר ההולכת ומתפתחת
מתוך השכונה פנו לאנשי רוח ואנשי
ציבור שיתנו שם לעיר הצעירה .הוצעו
מספר שמות ולבסוף נתקבל השם "תל
אביב" .השם "תל אביב" הוא תרגום של
נחום סוקולוב ,אשר היה נשיאה הרביעי
של ההסתדרות הציונית ועיתונאי מוכשר

מבט להתיישבות
כפר התימנים
שבנו הביתה לכפר השילוח

ס

יפורו של כפר התימנים
בשילוח ,מתחיל בשנת תרמ"ב
( ,)1882כשנפוצה השמועה
בתימן ש"רוטשילד מלך היהודים"
מחלק אדמות בירושלים .בשורת
הגאולה התפשטה מהר ומשפחות
רבות החלו למכור את כל רכושן ולעלות
לארץ הקודש בעלייה שכונתה מאוחר
יותר "אעלה בתמר" שכונתה כך על פי
הפסוק משיר השיריםָ " :אמְַרּתִי אֶעֱל ֶה ב ְ ָתמָר,
אֹחֲז ָה ּב ְ ַסנ ְ ִסּנ ָיו" .לאחר תלאות מרובות
הגיעו המשפחות הראשונות ,עייפות
וחסרות כל מתלאות הדרך.
כיסופיהם של יהודי תימן לירושלים
עיר הקודש היו כבירים ,ובדוחקם הרב
הם התגוררו בכוכי סלע בהר הזיתים.
בהשתדלות היישוב הוקמו במקום בתי
"הקדש" למגורים וסביבם בחריצות
רבה ובעמל גדול בנו התימנים אט אט
את בתיהם .השכונה הייתה שוקקת
ומלאת חיים .גרו בה כ– 150משפחות,
היו ארבעה בתי כנסת ,מקוואות ,תלמוד
תורה ,גן ילדים ,בתי ספר ,מרפאה וכל
מה שנצרך לחיי קהילה.
בפרעות תרפ"ט עמדו להם יחסיהם
הטובים עם שכניהם הערבים ,אך המצב
הביטחוני הידרדר ובפרעות תרצ"ח
פונו היהודים בצו השלטון הבריטי תוך
הבטחה שיוחזרו כשתחול רגיעה במצב.
כמובן שהם מעולם לא הוחזרו למקום.
הערבים פלשו לבתים ,בזזו והשחיתו.
בתי הכנסת חוללו בפראות .המראה היה
מזעזע .כיום ,לאחר מאמצים של הוועד
לחידוש הישוב היהודי בכפר השילוח,

שנמשכו כ– 12שנה (!) זכינו ב"ה לגאול
מחדש מעט מהאדמות בכפר ,ומתנהלים
מאבקים על מתחמים רבים נוספים,
ביניהם בית הכנסת שבו עדיין מתגוררים
צאצאי הפורעים .לפני כ– 3שנים ,בסיוע
עמותת עטרת כהנים ,עלו  7משפחות
לצלע הר הזיתים במבצע מורכב מאוד,
כשהם מגובים בכוחות משטרה ומג"ב
רבים .ישנם ניסיונות להוציאנו משם
בשנית  -אך זה לא יצליח! כפר השילוח
שוכן אל מול שריד בית מקדשינו מדרום,
ונמצא בסמוך וממזרח לעיר דוד הקדומה
ולעין רוגל .הישוב כיום מורכב משני
מבנים שבהם גרות תשע משפחות
בתנאים לא קלים .כל הכניסות והיציאות
נעשות בליווי ביטחוני .בישוב פועל בית
כנסת ,כולל פעיל וכן משחקיה לילדים.
אתם מוזמנים לבוא ולחזות במו
עיניכם בפלא העצום של חידוש כפר
התימנים שבשילוח .בימים רביעי
וחמישי ,א' ו– ב' של חול המועד פסח,
בשעות  ,17:00 - 9:00ייצאו לכפר
השילוח סיורים בכל שעה עגולה מחניון
גבעתי .הסיורים מודרכים ומאובטחים,
וללא תשלום .הסיורים מתואמים עם
כוחות הביטחון# .
לפרטים:
052-6228800 ,054-4431631
לתרומות1-800-3000-36 :
2

ותעשייה זעירה .הענף המרכזי בתקופה
זו היה ענף הבנייה שהתפתח על מנת
לאכלס את רבבות העולים אשר הגיעו
אל העיר.
בשנת ( 1936תרצ"ו) הייתה תל אביב
לעיר הגדולה בארץ ,למרכז המסחר
והשיווק של התוצרת החקלאית ,למרכז
המלאכה והתעשייה הקלה ולמרכז
הכלכליים
הציבוריים,
השירותים
והתרבותיים של היישוב היהודי .ייסודה
של העיר (מכירת המגרשים) בחודש ניסן
מתקשרת אל שמה של העיר ואל אופיו
הטבעי של החודש .כמו האביב המבשר
על התחדשות שגשוג והתעוררות כך
העיר העברית הראשונה מבשרת על
תקומה ,על התחדשות לאחר תרדמת
ארוכת שנים בחשכת ובקור הגלות ,על
פריחה המביאה איתה פירות רבים.
ארץ חדשה ישנה  -תל אביב ,השילוב
המעניין של שני מושגים הפוכים
בשם של העיר העברית הראשונה
מלמד אותנו שגם השגשוג ,הפריחה
וההתחדשות צריכים להיות מחוברים
אל הישן והעתיק ,שם  -בארץ הישנה
ובתל העתיק מסתתרים יסודות ונדבכים
שבלעדיהם אין אביב .בשעה שאנו
נזכרים ביציאתנו לחירות יש לזכור שאין
זו בריחה מהעבר אל עתיד שבו נעשה כל
שנרצה אלא זו התקדמות עצמאית עם
חיבור משמעתי אל החרוט בנו מקדמת
דנא .כוחו של האביב בחיבורו אל התל.
חג שמח #

(כבר בשנת תרמ"ד ( )1884כתב טור
בעיתון הצפירה) ,לשם ספרו האוטופי
של הרצל " -אלטנוילנד" .משמעותו
הפשוטה של שם הספר הוא :ארץ ישנה
חדשה .סוקולוב ביטא את החלק הראשון
 ישנה ,במילה "תל" .את החלק השני שלהשם  -חדשה ,במילה "אביב".
העיר תל אביב סבלה במהלך מלחמת
העולם הראשונה בעיקר בזמן הגירוש
ההמוני של תושבי העיר ,ע"י התורכים.
בתקופה זו חל משבר עצום בעיר
הצעירה .לאחר הפרעות בשנת תרפ"א
( )1921ביפו ,בהן נהרגו  47יהודים,
החלה נהירה של יהודים רבים מיפו
ומאז החלה העיר לגדול ובמקביל הותר
לעסוק בכלכלה ,כך החל המסחר בעיר
להתפתח .תל אביב הפכה לעיר ששאבה
אליה יהודים רבים בעיקר בימי העלייה
הרביעית תרפ"ד תרפ"ט (.)1929–1924
תושבי תל אביב החדשים ,שעלו בעיקר
מגרמניה ,החלו לפתח בעיר מסחר

פדואל
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חדשות ישע
ביקור בבית השלום בחברון
שמאל קיצוני מול הבית ,בקריאה לפנותו יחד
עם כל היישוב היהודי בחברון ,הם ניסו להסית
את הערבים בסמוך ולעורר פרובוקציות אולם
ללא הצלחה יתרה .אורית סטרוק אמרה בסרקזם
כשהיא מצביעה על קומזיץ שערכו כמה בני נוער
ערבים בסמוך" :זו התבערה הגדולה" שהם הצליחו
לעורר במזרח התיכון "...בוועד הישוב היהודי
בחברון נערכים להגעת אלפי אורחים בחול המועד
פסח ,ובטוחים שהבית החדש ,יהווה את אחת
האטרקציות המרכזיות בעליה לרגל לחברון# .

ראשי מועצת יש"ע הגיעו השבוע לביקור
בבית השלום בחברון ,ביקור שעורר שמחה
גדולה בקרב המשתתפים .הם עלו לגג המבנה
וערכו תצפית על האזור ,והתרשמו מהמשמעות
הביטחונית העצומה שיש למקום.
אורית סטרוק ונועם ארנון ,חברי ועד הישוב
היהודי סיפרו על המהלכים בקניית הבית ועדכנו
על תמונת המצב בכל הקשור לרכישת הבית
ולחזקה בו .ראשי מועצת יש"ע בדקו עמם את
האפשרויות למתן סיוע במישורים השונים ,החל
מהמישור הפוליטי ועד ללוגיסטי כמו ציוד,
תאורה וכו' .החברים התפללו ערבית בבית הכנסת
במבנה ,והחלו לעלות רעיונות שונים בדבר ייעוד
המקום .פנחס ולרשטיין ,ראש המועצה האזורית
מטה בנימין אמר ל'יש"ע שלנו' לאחר הביקור:
"מזמן לא היתה לי נחת ושמחה כזאת .אני מקווה
שיתאפשר להשלים את בניית המבנה כמה שיותר
מהר ולאכלס אותו בכמה שיותר משפחות".
בשעות הבוקר הפגינו במקום מספר פעילי

ראשי יש"ע לשר המשפטים:
הפסק האפליה כנגד תושבי יש"ע
הופך רטרואקטיבית אנשים שהמדינה מכרה להם
בתים ביישובים קיימים לעבריינים .כמו כן קבלו
בפניו ראשי המועצה על המדיניות האיסור הגורף
של שינוע מבנים ביש"ע ,דבר שמונע בין היתר
הרחבה של כיתות לימוד גני ילדים מוסדות ציבור
ובתי כנסת .לא ניתן מענה  -אמרו לו בפגישה  -גם
לגידול הטבעי בהתנחלויות .שר המשפטים הבטיח
לבדוק את הנושא היטב בתוך משרדו לעשות צדק
ולמנוע הפליה .במועצת יש"ע מתכוונים לשוב
ולהיפגש עמו כדי להביא לתוצאות של ממש# .

ראשי מועצת יש"ע נועדו השבוע עם שר
המשפטים הנכנס הפרופסור דניאל פרידמן,
הפגישה ,הראשונה מאז נכנס פרידמן לתפקיד,
נערכה בלשכתו במשרד המשפטים בירושלים.
חברי המועצה טענו באוזניו כי תושבי יהודה
ושומרון מופלים לרעה לעומת שאר תושבי
המדינה באכיפתם של חוקי התכנון והבניה .הם
הציגו לו את הצווים הדרקוניים עליהם חתם
אלוף פיקוד המרכז בהוראת שר הביטחון עמיר
פרץ .שר המשפטים הופתע לגלות כי המהלך

ß˙Â˘Â Ï‡¯˘È ÈÓÂÒ¯Ù

·˘Ó˘ ˙È

ÌÈÏ˘Â¯È

˜¯˙È
‚˙
˜¯Ú·¯‡ ˙È

עם הפנים קדימה∫

ממשיכים בשליחות°
ממשיכים במשימה°

∞µ¥≠∑≥¥∏∑≥∂ ÈËÂÓ ∫ÌÈË¯ÙÏ
‰Ó‡ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó

∞±≠∏∞∞≠≤∂∞≠≤¥
4

בואו להיות שותפים בבניינו
של יישוב מתחדש°
˘¯ÂÊ ˙Â
‡‰

·˙È
‡‰Ó

‰
Ï˘ Ó

ממשיכים לחיות ßפנים אל פניםß
דתיים עם חילונים
ממשיכים לקלוט משפחות
להתפתח ולבנות

בואו להיות זוג משמעותי¨
משפיע¨ יוצר°

Â

היישוב תלם קם מאבלו
על הרב אברהם ושמחה כהן≠אור זצ¢ל

בואו לחזק את מערב
הר≠חברון°

www.amana.co.il

מבט של הנוער
במסגרת המדור מבט של הנוער נפנה השבת מבט אל פעילות
העמותה 'רחובות העיר ימלאו' המארגנת סיורים בחול המועד
פסח וסוכות בירושלים העתיקה .היוזמה הולכת וצוברת
תאוצה ,כשרוב הפעילים ומדריכי הסיורים הם בני נוער
מירושלים שהחליטו לקום ולעשות מעשה .פעילות העמותה
מוכיחה כי כוחו של הנוער רק הולך ומתעצם ,ומעורבות
ועשייה סופן להביא לתוצאות חיוביות ומרשימות.
'רחובות העיר ימלאו'  לחיזוק הריבונות היהודית במזרח ירושלים

מתחברים לירושלים
תוכניות להמשך :בפסח הקרוב
נגביר בעז"ה את מערך הסיורים ואנו
קוראים לכולם לבוא ולהכיר את מקום
מלכות ישראל בירושלים .לאחר חול
המועד אנו מתכננים בעז"ה לקיים
אירוע ביום העצמאות ,ובהמשך
להקים תוכנית להבאת מוסדות חינוך
בקבוצות מאורגנות מכל קשת הציבור
הישראלי .כמו כן השאיפה היא לקבל
אישור ממשרד החינוך לטיולים עם
בתי ספר ,וכן הפעלת סיורים במשך
כל השנה.
כמה עולה :הסיורים ניתנים בחינם.
גם מפני שירושלים איננה דבר פרטי
וגם כדי לאפשר השתתפות של אלו
שידם אינה משגת.
סיפור קטן (מתוך המשובים):
"חוה"מ סוכות  :2006נהנינו מאוד
מהסיור ,למדתי המון ,הכרנו את
הרובע היהודי והמוסלמי ,ומה שהכי
חשוב יצאתי בתחושה שאסור לנו
לוותר על ירושלים ,מה שקודם לא
היה לי איכפת כל–כך .אני מתרגשת
מהשינוי ובטוחה שבחיים לא אתן יד
לזה שיחלק את ירושלים( ".לורי ב"ש)
איך מצטרפים :בחוה"מ פסח
הקרוב בימים ד'  -ה' (א'  -ב' חוה"מ)
יוצב דוכן ברחבת הכותל ממנו ייצאו
סיורים בין השעות  10:00 - 19:00כל
 10דקות# .
לפרטים והצטרפות050-8739100 :

הקמה :פרויקט "סיורי חוה"מ בעיר
העתיקה בירושלים" פועל כבר למעלה
מ– 20שנה .מטרת הפרויקט הייתה
לחבר את המוני העולים לרגל לירושלים
עם השכונות היהודיות שבין החומות,
ההיסטוריה הענפה וההתיישבות
היהודית המתחדשת במקום .החל
מפסח תשס"א מופעל הפרויקט על
ידי בני נוער המתגוררים בירושלים.
מטרת הארגון היא חיזוק הקשר אל
העבר שממנו אנו יונקים וציפייה כלפי
העתיד שאליו אנו שואפים.
כיצד הוקם" :ישבנו כמה בני נוער
והעלינו את נושא המצב המחפיר
שבלב ירושלים ,ממש ע"י הכותל
המערבי ,ישנם חלקים נרחבים שאינם
בריבונות יהודית .חשבנו כיצד אנו
כנוער נוכל להגביר ולחזק את הריבונות
היהודית בירושלים .לאחר שהעלינו
כמה הצעות החלטנו שנשדרג את
הסיורים שנערכו עד אז באופן מועט,
וב"ה בפסח תשס"א התחלנו להקים
מערך סיורים בעיר העתיקה .לפני
שהתחלנו בהדרכות למדנו את המקום
והעמקנו בכל מה שקשור לתשוקה
של עם ישראל לעיר הקודש ,ומה
שעודד אותנו היה הרצון הגדול של
הציבור להכיר מקום חשוב זה.
מספרים :בארבע השנים האחרונות
נערכו כ– 850סיורים בהם השתתפו
כ– 34,000איש.

המוציא לאור:

מועצת יש"ע
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:
ישי הולנדר
דרור חמאוי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מרדכי ברכץ
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

ישע שלנו לדוא"ל
ניתן לקבל את העלון
כבר ביום חמישי
בפורמט pdf :לדוא"ל
שלחו בקשה אל
m@myesha.org.il
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ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!
בפינה הזאת אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב את ארצנו הקטנטונת
והיפה .כל שבוע מציגים בפינה חידות הקשורות לארצנו וכמובן שהפותרים
נכונה יזכו בפרסים נאים .באהבה רבה ,צוות העלון

זהה את המקום
פתרון החידה משבוע שעבר :ארמונות החשמונאים והורדוס.
בשבוע שעבר הראנו לכם תמונה של ארמונות החשמונאים והורדוס .המקום ,הנקרא גם "תולול
אבו אל–עלייק" ,נמצא מדרום לעיר יריחו של היום סמוך לדרך העתיקה
שמגיעה מירושלים לאורך ואדי קלט .בעבר ,שימש המקום לארמונות
החורף של החשמונאים ולאחר מכן של הורדוס ובניו .מהארמונות נצפה
נוף פתוח ויפה ואקלים חורפי וממוזג אשר הוו מקור משיכה למלכים
באותו זמן .בסקרים ובחפירות שנעשו במהלך השנים נתגלה חלק גדול מן התשתית של האחוזה
המלכותית שהייתה מוקפת חומת גדר וכללה כמה מתקנים חקלאיים .על פי המקורות ,גידלו בחווה
עצי תמר ושיחי אפרסמון וצרי .מפרי עצי התמר הפיקו בעיקר שכר ויינות ,ומשיחי האפרסמון והצרי
הפיקו בשמים ותרופות .מרבית המתקנים שנחשפו בסמוך לחווה היו גתות ליין .יתר המתקנים
נועדו ,ככל הנראה ,להפקת בשמים .כיום נמצא המקום בתוך מובלעת בשטח שנמסר לרשות
הפלסטינית .עד האינתיפאדה השנייה היה ניתן להגיע למקום אך לצערנו כיום המקום סגור
ליהודים ומי ייתן ובמהרה תשוב מלכות ישראל למלוך בכל הארץ ונחדש ימינו כקדם.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :מתניה הראל מאשקלון ,שלמה אהרונסון מירושלים
ואברהם אודסר מפתח–תקווה .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום! #

חידה בהמשכים 2
ילדים יקרים,
כבר שבוע שביעי אנו מציגים
לכם חידה בהמשכים .בכל
שבוע נציג חלק מתמונה של
מקום ביש"ע ובכל שבוע ישלים
עוד חלק את התמונה כולה.
אתם מוזמנים לאסוף את

חלק ז'

החלקים ולמצוא מהו המקום.

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ז' ניסן .בין הפותרים נכונה
יוגרלו פרסים ממוצרי גוש קטיף .באמצעות  :smsלשלוח הודעה שפותחת במילה "דעה"
למספר  5454עלות משלוח  50אג' .באמצעות דוא"ל m@myesha.org.il :באמצעות
פקס'  .02-6516662נא לציין שם וכתובת הפותר.
"סגולה מיוחדת לשים סממני הקטורת בביתו"

(בן איש חי)

קטורת המקדש

אריזה מיוחדת ויפה של י"א סממני הקטורת של המקדש
טובה למתנה ,להבדלה ,לריח טוב ,לסגולה וללימוד

טוביה מוצרי המקדש 052-9770398 :בקרוב האתרtuvia.org.il :
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