חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי מנחם מנדל מויטבסק

מנהיג עליית החסידים

ר

בי מנחם מנדל מויטבסק נולד
בויטבסק בשנת ת"צ ( )1730בערך.
אביו רבי משה היה ממקורביו
של הבעש"ט ואף רבי מנחם מנדל ביקר
בביתו בהיותו בן תשע .את רוב תורתו
למד מפי המגיד ממזריטש .בחסידות
מתואר ר' מנחם מנדל כילד בעל כשרונות
בלתי מצויים ,שמוריו צפו לו עתיד גדול.
בימי המגיד התגורר במינסק ולאחר פטירתו
חזר לויטבסק והשתקע בהורודוקי הסמוכה,
שם ריכז סביבו אלפי חסידים ובתוכם מן
הגדולים ,אנשי שם ,מתלמידי המגיד ,כגון:
רבי אברהם מקאליסק ,רבי ישראל מפולוצק,
רבי שניאור זלמן מלאדי ,רבי ברוך מקוסוב
ואחרים .רבי מנחם מנדל נחשב לגדול תלמידי
המגיד וממשיך דרכו לאחר הבעש"ט .השפעתו
של מרכז חסידי זה על יהדות ליטא ורוסיה
הלבנה הייתה רבה ,ובימיו גדלה בהן התנועה
החסידית .המתנגדים לא ראו התפתחות זו
בעין יפה והגבירו את מלחמתם בחסידות.
בעקבות כך נסע ר' מנחם מנדל יחד עם רבי
שניאור זלמן מלאדי בשנת תקל"ז ()1777
לוילנא כדי להסביר לגאון את דבר החסידות
ולהסיר חששות מלבו ,אולם הגאון סירב
לקבל את הבאים .ר' מנחם מנדל ,ברצותו
להימנע ממריבות ומלחמות ,החליט לעזוב
את שדה המערכה הקשה בליטא ,ובחודש
אדר תקל"ז עלה לארץ–ישראל בראש קבוצת
חסידים בת שלוש מאות איש ,ועמו תלמידיו–
עוזריו רבי אברהם מקאליסק ורבי ישראל
מפולוצק .הקשיים היו עצומים כבר בנסיעה
לארץ כשטבעה אחת האוניות ,ושלושים
יהודים טבעו בה.
מיד לאחר שעלו לארץ שלח רבי מנחם
מנדל מויטבסק איגרת ,בעקבות הויכוחים
הסוערים שגרמו לו בסופו של דבר לממש
את תשוקתו לעלות לארץ ישראל .באיגרת
הדגיש את רצונו בשלום ופיוס עם החולקים
עליו ועל דרכו וכתב בענווה רבה" :את שלום
אחי אנוכי מבקש ...אם חטאתי נגד כבוד ה',
ונגד כבודם כבוד מלכים ,אשור על האנשים
ואומר :חטאתי וישר העוויתי ולא שווה לי,
ואחלה את פניהם עד בוש .וכמו כן יעשו
גם הם שלא להיות ח"ו אכזרים לעבור על
המידה ...הלא אב אחד לכולנו ,אל אחד
בראנו ,ומדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית
אבותינו ...והננו מוחלים כולם במחילה
גמורה שרירה וברה לכל מי שהקניט איש
אישו בין בגוף ובין בממון ,ואין אנו מבקשים
רק שלום כולנו פה אחד ...ומעתה ,אלופינו
אדונינו ,אחינו בשרינו ,מה שעבר אין והיה
כלא היה ,אבל אנו מתפללין על העתיד"...
כשבאו לארץ נשתקעו בצפת ,אולם התורכים
והערבים רדפום ,ולבסוף בעקבות עלילה
נאלצו לעזוב את צפת והשתקעו בטבריה .וגם
שם תקפו אותם הצרות וקשיי הפרנסה היו
עצומים ,כיוון שרוב העולים לא ידעו מלאכה
שיכלו להתפרנס ממנה בארץ ישראל .חלקם
היו מבוגרים ,חלקם תלמידי חכמים .רבי
מנחם מנדל נאלץ לחזור ולבקש שוב ושוב
מיהודי רוסיה לתמוך ולסייע לחסידים בארץ
ישראל .בנוסף לכל הקשיים הללו ,התפרצו

גם מגפות שהפילו חללים בקרב החסידים.
אחד מהדברים היסודיים והמפורסמים
שכתב רבי מנחם מנדל הוא ביחס לעוזבי
תורה ,והרצי"ה קוק זצ"ל היה מרבה לצטט את
דברי רבי מנחם מנדל אלו .וכך כתב לחסידיו:
"להפרישכם מאיסור באתי ,ולהזהירכם,
ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם
ח"ו ,והוא שלא להתלוצץ מבני אדם עוזבי
תורה ...והוא פשוט ויודע לי ,שההתלוצצות
מעוזבי תורה היא סיבת הירידה והשפלות,
שאמרו חז"ל בין כך ובין כך קרויים בנים,
והמתלוצץ מפריש עצמו מן הכלל להיות
פרטי .ובכל השפעות כלל ישראל אין לו
חלק עמהם .וזהו מאמר הפסוק :בתוך עמי
אני יושבת ,וכפירוש הזוהר הקדוש .ולשומע
ינעם ,ותבוא עליו שפע ברכה מכנסת ישראל
בגשמי ורוחני ,ויעלה מעלה מעלה" .בניגוד
לנשיאי העדה שנשלחו לרגל את הארץ
ופחדו שמעמדם יתערער בעקבות הכניסה
לארץ ישראל ויתר רבי מנחם מנדל מויטבסק
על הנהגת החסידות ברוסיה וליטא והחליט
למרות הקשיים הרבים לעלות לארץ ישראל
שלשם נכספה נפשו והתאוותה נשמתו.
במעשהו בעצם כרך את התלמוד והביאו
לידי מעשה ובכך הטמיע את אהבת הארץ
וקדושתה בכל תנועת החסידות .למרות
ששמו אולי לא מוכר ברבים ,ורוב רובן של
החסידיות הגדולות שנשארו באירופה צמחו
ונודעו למרחוק השפעתם של מעשיו רבי
מנחם מנדל מויטבסק היו בראייה ארוכת
טווח משמעותיים אף יותר .אפשר להוסיף
את דבריו של האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין
(נינו של המגיד ממזריטש) שאמר על עלייתו
של רבי מנחם מנדל לארץ ,ש"הייתה כעליית
אברהם אבינו ,שסלל את הדרך לבניו שיכנסו
כעבור כמה מאות שנים לארץ".
דברי חיבת הארץ של רבי מנחם מנדל
כונסו בספר "פרי הארץ" ובו חידש וחידד
את עקרונות החסידות; שצריך לפדות את
הניצוצות השבויים מאז שבירת הכלים לבער
את הרע מן העולם ולהקים את השכינה
מעפרה .העבודה הזאת ,הדגיש רבי מנחם
מנדל ,יכולה להיעשות בארץ ישראל יותר
מאשר בכל מקום כי ישראל שבארץ ישראל
שפלים מישראל שבחוץ לארץ והם קרובים
יותר לעומקי תהומות ויכולים להציל את
הניצוצות האבודים ביותר .המחלות הקשיים
וטרדות הציבור והנהגתו בתנאים הקשים
החלישו את רבי מנחם מנדל מאוד עד שחלה
בחודש מנחם אב תקמ"ז ( .)1787לפני
הסתלקותו שאלוהו ,ליד איזה קבר ברצונו
שיקברוהו ,שהרי כידוע רבים משתדלים
מאוד שיקברום בקרבת צדיקים .השיב רבי
מנחם מנדל בתמיהה" :מה השאלה הזאת?
טוב יהיה לפני אם ישכיבוני אצל כל יהודי
שהוא ,והלואי ואף יהודי לא יתבייש בי,
כפי שאני אינני מתבייש באף יהודי" .ביום
ב' אייר תקמ"ח ( )1788נתעלתה נשמתו
הקדושה לגנזי מרומים .ונקבר בטבריה #
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בדורנו .הביאה לארץ אולי חשפה צרעת
שיש בנו .אולם צרעת זו נובעת מגדלותנו.
צרעת זו נובעת מהמשימה הרוחנית
הגדולה שצריכה לצאת אל הפועל בגאולה
זו .לשמור על הקודש בגלות זהו אתגר
קשה שדרש כוחות רבים ,אולם לא כלל
את היכולת להיות מחובר לקודש מתוך
חופש ועצמאות.
הקניין שזכינו לו ביום עצמאותנו אינו
רק בניין שבחול ,יש בו גם את היסודות של
בנין הקודש .הקודש גם הוא זועק לחופש
ועצמיות .וכשם שזכינו לאתחלתא החשובה
של הקומה הרוחנית בבנין העצמאות ,אנו
נדע להתגבר על כל מה ש"ביש מלבר"
(מקולקל מבחוץ) ולגלות שהכל "טיב
מלגיו" (טוב מבפנים) .נגלה את הסוד
כיצד להפוך את כל הסתירות שהיו לנו
בשנים האחרונות לבנינים גדולים# .

שלנו למצוא את המטמוניות שהטמינו
הכנענים ולתקן את כל הטומאה שהטמינו
הכנענים בבתיהם דורשת מאיתנו קומה
רוחנית גדולה יותר .דווקא ההתמודדות
והמפגש עם ארץ ישראל חושף בנו את
מה שעדיין לא בנוי אצלנו .המפגש עם
הבתים בארץ ישראל חושף את המקומות
שאותם עדיין יש לתקן .הצרעת לא נובעת
מקטנותנו אלא מהמפגש עם אתגר גדול
שמחייב אותנו לפעמים לסתור את הבית.
אולם סתירה זו היא לשם בניין מחודש.
והדברים גם אקטואליים לדורנו אנו .עם
ישראל עבר אלפיים שנות גלות ויכול להן.
עם ישראל שמר אמונים לאלוקיו למצוותיו
ובעצם לעצמו .והנה דווקא בחזרתנו אל
נחלתנו אל ארץ החיים שכחנו להתהלך
לפני ה'?! אתמהה? על כך אנו אומרים ביום
ההודאה על העצמאות המדינית שזכינו לה

"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
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אין המדינה האושר העליון של האדם.
זה ניתן להיאמר במדינה רגילה ,שאינה עולה
לערך יותר גדול מחברת אחריות גדולה...
מה שאין כן מדינה שהיא ביסודה אידיאלית,
שחקוק בהויתה תוכן האידיאלי היותר עליון
שהוא באמת האושר היותר גדול של היחיד...
ומדינה זו היא מדינתנו ,מדינת ישראל,
יסוד כסא ד' בעולם ,שכל חפצה
הוא שיהיה ד' אחד ושמו אחד,
שזהו באמת האושר היותר עליון.
אמת ,שאושר נשגב זה צריך הוא לביאור
ארוך כדי להעלות אורו בימי חושך,
אבל לא מפני זה יחדל מלהיות
האושר היותר גדול.
(הראי"ה קוק ,אורות ישראל פרק ו' פסקה ז')

להפיק ספר . . .זה לא סיפור
עבורנו זה לא סיפור

אנחנו נעשה זאת עבורך

בתנופת קליטה°
בתים להשכרה Øלמכירה בישוב קהילתי ≠מעורבÆ
בואו להתרשם מאיכות חיים בנוף פסטורלי¨
מקום מקסים לגדל בו את הילדים°
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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

חג עצמאות שמח!

על הפרשה תזריע מצורע
הרב יוסף וויצן רב היישוב פסגות

סתירה על מנת לבנות

פ

רשת צרעת הבתים מתחילה
בתיאור המאורע( .ל“ד) “ּ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 “:בקריאה ראשונית ניתן לשים
לב שרוב מילותיו של פסוק זה נאמרות
בהקשר משמח במקום אחר .הביאה לארץ,
ההיאחזות בה ,קבלת מתנה כפולה "נותן"
"ונתתי" .מה כל כך משמח בצרעת זו?
מפורסמים דברי המדרש שהובאו ברש"י:
(ל“ד) “ונתתי נגע צרעת“ ( -ויקרא רבה)
"בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם
לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות של זהב
בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו
ישראל במדבר וע"י הנגע נותץ הבית
ומוצאן" .המדרש עומד על כך שיש סוג
של צרעת שהקב"ה מביא לטובתם של
ישראל .אולם לו יהי וצרעת זו נועדה
כדי שישראל ימצאו את הכסף שטמנו
הכנענים ,האם אין דרך אחרת לקב"ה
לגלות את האוצרות שהשאירו הכנענים?
מדוע הגילוי בא דרך הצרעת שביסודה
היא סימן לחטא וטומאה?!
במדרש אחר עומד המדרש על הכינוי
"ארץ כנען" בפסוק זה .מדרש רבה פרשה
י“ז פסקה ה' “ד"א כי תבאו אל ארץ כנען
ז' עממים הן ואתה אומר ארץ כנען רבנן

אמרי רמזו מה חם סרסו וכנען לקה אף
כאן ישראל חוטאין והארץ היא מתקללת“.
לדעת המדרש הביטוי "ארץ כנען" בא
להורות על אופי הקשר שיש בין עם
ישראל לארץ ישראל .ארץ ישראל אינה
רק מקום שאנו נמצאים על גביו כמקלט
וכמקום מנוח לכף רגלנו .הקשר בין ישראל
לארץ הינו קשר של חיים ,קשר של הקרנה
הדדית .אם ישראל עושים טוב  -הארץ
מתברכת .אולם אם ישראל חוטאין  -הארץ
מתקללת מחמתם .ההימצאות של עם
ישראל בארץ מהווה אתגר ואחריות מעל
ומעבר להימצאותם של ישראל בגלות .כך
אנו יכולים להבין את הקשר שבין צרעת
הבתים להימצאותנו בארץ ישראל.
וכך כותב החזקוני על ויקרא פרק י“ד
פסוק ל“ד (ל“ד) “כי תבאו אל ארץ כנען“...
בשביל מעלת ארץ ישראל שהמקדש עתיד
להיות בתוכה הוזקקה להיות נקייה וטהורה.
מעין זה מצאנו גם ביציאת מצרים .מצוות
המילה וקורבן הפסח הספיקו לגאולת עם
ישראל מארץ מצרים .יחסית לטומאת ארץ
מצרים עם ישראל קנה מעלה שאפשרה
לו לצאת מארץ מצרים .אולם הקטרוג
מתעורר כשרוצים לעבור את ים סוף כדי
לקבל את התורה .כדי לבקוע את הים צריך
להתרומם למדרגה גדולה יותר .היכולת
המשך בעמ' 11

שבת
כניסה
יציאה

ירושלים
18:36
19:50

שכם
18:42
19:50

תל אביב חיפה
18:43
18:51
19:52
19:52

חברון
18:50
19:50

באר–שבע
18:52
19:50

סיפורו של מקום מקום למצורעים
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דָםּ ,כִי–יִהְי ֶה בְעֹור– ְּבׂשָרֹו
ְׂשאֵת אֹו– ַס ַּפחַת אֹו ַבהֶֶרת,
וְהָי ָה בְעֹור– ְּבׂשָרֹו ,לְנ ֶג ַע צָָרעַת
אהֲֹרן הַּכֹהֵן( "...ויקרא י"ג ,ב')
ו ְהּובָא אֶל– ַ
אנו יודעים ,על פי חז"ל ,שהצרעת היא
מחלה אשר מבטאת מצב רוחני פנימי
הבא לידי ביטוי בנגעים הבולטים בעור.
הצרעת "של העת החדשה" מכונה גם
מחלת הנסן ,ע"ש חוקר נורבגי אשר
גילה את החיידק ,הגורם למחלה קשה
זו ,בשנת תרל"ג ( .)1873הצרעת היא
מחלה זיהומית הנגרמת מהתפרצות
חיידק העשוי לדגור בגוף האדם מספר
שנים .המחלה פוגעת בעור ובקרומים
ריריים בגוף ויש לה ביטויים רבים בגוף
האדם .מחלות זיהומיות כגון הצרעת
ידועות כיום ,בעיקר במדינות נחשלות
אשר רמת ההיגיינה בהן נמוכה מאד.
התפרצויות זיהומיות כגון אלה
התחוללו גם בקרב תושבי ירושלים,
אשר התגוררו בצפיפות איומה בין
חומות העיר כשלא חשבו עדיין על
היציאה מן החומות .ההסתגרות בין
החומות הובילה לבעיות תברואתיות
מאד קשות ,בין היתר להתפרצות
מחלת הצרעת.
טיפול בחולי הצרעת חייב אשפוז
נפרד ועל כן נבנה בשנת תרמ"ו ()1886
בית חולים לחולי צרעת ליד בריכת
ממילא .עם הזמן התברר שבית החולים
אינו יכול לעמוד בכמות החולים המגיעה
אליו ולכן ,בעזרת תרומות מגרמניה,

הקימו הגרמנים את בית החולים
בצפונה של המושבה הגרמנית .חוקר
ירושלים המפורסם  -קונרד שיק  -אשר
היה גם אדריכל ,תכנן את בית החולים
ובשנת תרמ"ז ( )1887נבנה הבניין
החדש ,סמוך לתיאטרון ירושלים כיום.
בניין בית החולים עשוי מבנה מרובע
והוא סובב סביב חצר מרכזית אשר
במרכזה בור מים .מי–הגשם התנקזו בו
ישירות ,באמצעות מרזבים שהובילו את
המים מגגות הרעפים הדו–שיפועיים אל
הבור שבמרכז ולבורות אחרים במתחם.
אחד המרכיבים החדשניים ביותר
בבניין זה ,שבאמצעותו ניסו לשפר את
תנאי ההיגיינה ,היו מגדלי השירותים
הדו–קומתיים שנבנו בנפרד ,במרחק
של כ –10מטרים מהחזית המזרחית של
המבנה המרכזי.
הרב אריה לוין הקפיד לבקר גם את
חולי הצרעת אשר שכבו בבית החולים
בירושלים כמו שהקפיד באדיקות
לבקר את אסירי המחתרת במגרש
הרוסים .ביקוריו בבית חולים זה הם
רק חלק ממעשיו המופלאים של הרב
אריה לוין .מסופר על הרב לוין שבעת
הלווית החברותא שלו מהכלא הבריטי
איתו למד שנים רבות ,סטה מנתיב
שיירת ההלוויה אל עבר חנות עציצים,
שבה קנה עציץ חרס .כשנשאל על פשר
המעשה ענה שעציץ החרס הוא לטובת
הנחת תפילין של חולה צרעת אשר
נפטר בבית החולים והרופאים הורו

מאורות הדף
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לשרוף את כל חפציו כולל התפילין.
באחד מביקוריו בבית החולים לחולי
צרעת הבחין הרב בכוונות הרופאים
ומיד הציע לקבור את התפילין בכד
חרס על מנת לא לשורפם .הרב לוין נהג
לבקר גם בבית החולים לחולי צרעת
בבית לחם משום שהיה בו יהודי אחד
חולה! מעשי החסד של הרב לוין כלפי
חולי הצרעת היו בניגוד גמור להלך הרוח
בחברה בעולם באותה תקופה ,בה נודו
החולים מהחברה מחמת מיאוס וסכנה.
סיפור ארבעת המצורעים בהפטרה
ממחיש את בדידותם של המצורעים
ונידויים מהחברה בשל החשש
להדבקה .אך יחד עם זה מההפטרה אנו
לומדים שגם לאנשים הנמצאים בשולי
החברה יש תפקיד ותועלת ועלינו,
כמו הרב לוין אשר הקפיד על ביקור
המצורעים בבית החולים בירושלים,
לתת באנשי השוליים אמון לראות

בהם חלק מהציבור ולהאמין שגם מהם
יכולה לצמוח תועלת .הרב לוין יכול היה
להמשיך בשגרת חיו העמוסה מבלי
לבקר את המצורעים אך מכיוון שראה
בהם חלק ממנו וחלק מהעם  -ביקרם.
לקראת ימי אייר השמחים נשאף
בעז"ה לשלמות אמיתית של החברה
בישראל על כל גווניה# .

לוח תפארת ישראל

חובה בכל בית כנ
052-3765270סת
שמעון:
www.si-or.com
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חדשות ישע
הבית בחברון
צה"ל בחוות דעת לשר הביטחון" :אין סיכון ביטחוני בהתיישבות בבית השלום בחברון"
כדין ,ללא דיון משפטי .אבל בניגוד למה שהוצג
בתקשורת ,מזוז ,בתום דיון עם נציגים ממשטרת
ש"י ,משרד הביטחון ,הפרקליטות ,הפרקליט
הצבאי הראשי ,ואנשי הלשכה המשפטית
במשטרה ,דחה את בקשתו של פרץ.
בהודעה לעיתונות מטעם דובר משרד
המשפטים נכתב" :בתום הדיון קבע היוהמ"ש,
כי נוכח הנסיבות העניין והשאלות שהתעורר
לגבי הבעלות בבניין לא ניתן להגדיר את
הכניסה אליו כפלישה ולהשתמש בצו המאפשר
פינוי מייד של פולשים".
עוד נקבע בהודעה :לא ניתן להשתמש בצו
סגירה צבאי שיאפשר את פינוי המתיישבים וזאת
נוכח עמדת הצבא לפיה ההתיישבות במקום אינה
מהווה בשלב זה איום ביטחוני .מזוז אישר לפרץ
להשתמש בצו שימוש שלא כדין במקרקעין .הצו
הוא צו חדש שנכנס לתוקף רק לפני חודשיים ולא
הופעל מעולם .בימים אלו עוסקים ראשי יש"ע
וראשי היישוב היהודי בחברון בבניית המערך
המשפטי במטרה להוכיח את זכות הקניין שלנו
בחברון ולמנוע חלילה כל פגיעה בתושבי הבית,
מכיוון שהמקום נקנה בכסף מלא# .

שר הביטחון עמיר פרץ מנסה בכל כוחו
להביא לגירושם של יהודים מבית השלום
שנרכש לאחרונה בחברון והוא בעל חשיבות
אסטרטגית  -הן מבחינה ביטחונית והן מבחינת
יצירת הרצף בין קריית ארבע למערת המכפלה.
פרץ פנה למערכת הביטחון וביקש לקבל חוות
דעת ביטחונית על משמעות הכניסה למבנה.
למגינת ליבו של פרץ ,התשובה הייתה
חד משמעית .בדיון של צה"ל המשטרה
והיועץ המשפטי של המנהל האזרחי נקבע כי
ההתיישבות במקום אינה מהווה איום ביטחוני,
ואינה בעלת פוטנציאל ליצירת מהומות בעיר או
להפרת האיזון בין ערבים ליהודים .כמו כן נאמר
שהשמירה על המקום לא תצריך שינוי בסדרי
כוחות של צה"ל בגזרה ,וזאת בין היתר מכיוון
שממילא הצבא היה ממקם על גג בית השלום
מדי שבת עמדה צה"לית .מאוכזב מהתשובות
פנה פרץ ליועץ המשפטי לממשלה מני מזוז
בתקווה שאולי ממנו תצמח הישועה וביקש ממנו
לאשר לפנות את המתיישבים בנוהל שנקרא
"פלישה טרייה"  -דהיינו נוהל המאפשר בתוך
שלושים יום לפנות פולשים שנכנסו לבית שלא

טקס יום הזיכרון ביישוב עלי
ליבו" ,שיר מיוחד שכתב והלחין המנצח חנן
אביטל לזכרו של רס"ן רועי קליין סמג"ד 51
בגולני ,שבמהלך הקרב קפץ על רימון שהושלך
לעברם ובמותו הציל את פקודיו וחבריו לנשק.
על מעשה זה הוא מועמד לאות הגבורה ,האות
הגבוה ביותר בצה"ל.
מתוך השיר..." :ולפתע ניצרת הרימונים /
ורק הוא מסתער וממלמל  /פתאום רעם ברק
מלפנים  /וקול מתוך הלב" :שמע ישראל" /
והחיילים הנותרים שותקים דומם  /נושאים
בלב את דמותך עימם  /והם חוזרים בלאט אל
אוהלם  /חצי פלוגה והקרב לא תם  /בדם ליבך
אחי ורעי  /חירפת נפשך אל הנערים  /בדם ליבך
איש מגן חי–רועי  /איך נפלו גיבורים# ".

ביום הזיכרון השנה יתווספו לרשימת
הנופלים ,נופלי המלחמה האחרונה .למניין
ההרוגים נוספו  155הרוגים בהם  117חיילים
שנהרגו במלחמת לבנון השנייה .אחד–עשר
מהנופלים גדלו והתחנכו ביש"ע ומתוכם
חמישה תושבים ובני המכינה בעלי שנפלו
בקרבות.
השנה יתקיים בע"ה טקס מרגש ביישוב
עלי בהשתתפות המשפחות השכולות .באירוע
יוקרנו סרטים שהוכנו על הנופלים (שישודרו
במהלך יום הזיכרון גם בערוצי הטלוויזיה
השונים) וישא דברים משה מרחביה ,אבין של
סגן עמיחי מרחביה שנפל בקרבות בבינת–ג'ביל.
מקהלת פרחי ירושלים תשיר את השיר "בדם

דרוש/ה וטרינר
למועצה האזורית מטה בנימין

תנאי שכר :כמקובל במועצה.
בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות למר חנוך ירס
 מנהל השירות הפסיכולוגי טל' 9977103-02על המעוניינים להגיש קורות חיים ופירוט ניסיון
קודם בכתב עד ליום שני י"ב אייר תשס"ז 30.4.07
אל מר בני כהן מזכיר המועצה בכתובת :מועצה
אזורית מטה בנימין פסגות 90624
או במיילrachel@binyamin.org.il :
או בפקס9977191-02 :
(יש לוודא קבלת הפקס בטל' .)9977133-02
עדיפות תינתן לתושבי בנימין והיישובים
הקרובים.
בברכה ,פנחס ולרשטיין יו“ר המועצה

תאור התפקיד :אחריות לנתינת שירותים
וטרינרים ברחבי המועצה.
דרישות התפקיד :דוקטור לרפואה וטרינרית.
ניסיון מקצועי :ניסיון מקצועי מוכח כוטרינר
במשך  3שנים לפחות.
כישורים אישים :אמינות ומהימנות אישית,
קפדנות ודייקנות בביצוע ,כושר למידה ,יכולת
קבלת החלטות ,יכולת ארגון ותכנון ,נשיאה
באחריות ,כושר התבטאות בכתב ובע"פ ,יכולת
ייצוג הרשות בפני גורמים חיצונים.
דרישות תפקיד מיוחדות :רישיון עבודה כרופא
וטרינר ועבודה בשעות בלתי שגרתיות.
היקף משרה %100 :תחילת עבודה :מיידית.
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יש"עמדה

יהודית ,ולא סתם מדינה ,היא תקום
בארץ ישראל ,היו מסתכלים עליו כהוזה
או משוגע .דורות רבים בכו והתחננו
והיו מוכנים לשלם כל מחיר וקורבן רק
כדי לממש את הפסוק "ותחזינה עינינו
בשובך לציון"" ,לשנה הבאה בירושלים
הבנויה" .המציאות שבה אנו נתונים
איננה מובנת מאליה .לדור הצעיר שנולד
וגדל פה זה נראה הדבר הכי טבעי בעולם,
שיש ממשלה יהודית ,ובית משפט עברי,
ועם שלם שחוזר ומדבר בשפת אבותי,
שכח התורה הולך ומתעלה מיום ליום
(מדינת ישראל היא מחזיקת עולם התורה
הגדולה ביותר בכל העולם ובכל הדורות),
שרבים מבני עמנו צמאים שוב לאל–חי
ומבקשים להתקרב לריבונו של עולם,
שיש התיישבות יהודית ענפה ההולכת
וגדלה משבוע לשבוע ומשנה לשנה בכל
ארץ ישראל המערבית ,בשטחי יהודה
ושומרון ,בעיר העתיקה בירושלים,

ראשית צמיחת גאולתנו
יום העצמאות הוא זמן טוב לעצור
לכמה רגעים ולחשוב ,על המדינה ,עלינו,
ועל מה שביניהם .השאלה איננה אם
להגיד "תפילה לשלומה של המדינה" או
לא .השאלה איננה להתייצב למילואים
בראש גדול או להתחמק ,זו שאלה
הרבה יותר עמוקה .בבסיסם של דברים.
מה יחסנו למדינת ישראל ,מה יחסנו
לתהליך גאולתנו .ישנם זרמים בציבור
אשר נוכח הקשיים והנסיגות קוראים
להתנתק ,מהמדינה מהצבא מהציבוריות
הישראלית" .המדינה לא הולכת בדרך
התורה ,השחיתות פושה בכל חלקה
טובה ,ישנו משבר מנהיגות קשה מנשוא,
מדינה שאיבדה מכושר ההרתעה שלה,
שלא יודעת להתמודד מול אויביה אבל
מצטיינת במלחמות פנימיות ובגירוש
יהודים"  -על כך הם אומרים אסור להיות
שותפים למהלך שכזה .אלא להיבדל,
להקים קהילות אמוניות ולחיות ,כמו
בגולה ,תחת שלטון יהודי אמנם ,אבל
בתוכנו .זו גישה חרדית או אם תרצו
פוסט–ציונית–דתית.
אותם אנשים שמתקשים לומר על
מדינת ישראל "ראשית צמיחת גאולתנו".
לא ראשית ,לא צמיחה ובטח לא גאולתנו.
קשה להעביר תחושות באמצעות מילים.
אבל מי שלא חש במשק כנפי הגאולה
בארץ ישראל ,צריך לבוא חשבון עם עצמו
ולא עם מדינת ישראל .מי שלא יודע
להעריך את מה שנבנה כאן בחמישים
ותשע השנים האחרונות ,צריך לעשות
בדק בית .נכון עוד לא הכל מושלם ,עוד
יש קשיים ,יש אכזבות ,יש עיכובים ,אבל
האתגר הגדול הוא לא לראות בהם עיקר
אלא את התמונה הכוללת שהיא מאירה
וטובה .מתנה טובה וגדולה קיבלנו,
זכות הבחירה עדיין בידינו ולא תמיד
אנו כיחידים וכעם עושים את המוטל
עלינו ופועלים לממש במילואה את
המתנה האלוקית ,אין זה פגם במתנה
או חלילה בנותן המתנה אלא בנו ואנו
כיחידים וכעם מצֻווים לפעול עם א–ל
להשלים את חלקנו במהלך גאולתנו.
אם מישהו היה מספר באחד הדורות
הקודמים שבעוד זמן לא רב תקום מדינה

ברמת הגולן ובגליל .שיש לנו צבא עברי,
מפקדים ישראלים ,עם רוח קרב ונכונות
למסור את הנפש למען העם והארץ .אין
קידוש השם גדול מזה.
מי שחושב שעלינו לחזור לעיירות
ולשטייטל רק הפעם בארץ ישראל תחת
שלטון יהודי ,מי שחושב שאין זכות
קיום למדינה במתכונתה הנוכחית כופר
בטוב האלוקי ,ולוקה בחוסר באמונה.
אותם כינה מו"ר הרב צבי יהודה זצ"ל
"צדיקים שאינם מאמינים" .אולי זו לא
המדינה שאליה פיללנו ,אבל אנו צריכים
להבין ש"גאולתנו" לא תמיד מגיעה לפי
הזמנה אישית ,לא תמיד אנו רואים אותה
בעיניים ,לפעמים היא מגיעה בדרכים
פתלתלות שצריך להתאמץ מאוד כדי
לראות שם את יד ה' .כן ,הקב"ה הוא
צור גואלנו ,והוא יגאלנו שנית לעיני כל
חי ,אבל אף אחד לא קבע באיזו דרך
תהיה הגאולה הזו .ואף על פי כן ,בדורות
האחרונים אנו רואים ניסים גלויים ,עם
ישראל שב לארצו ,רכבות אוויריות
מארצות נכר ,חיים ויוצרים ועושים
למרות מיליונים החפצים בהשמדתנו,
בכל רגע ורגע.
מדינת ישראל על אף  59שנותיה
עודנה צעירה .הוויכוח על אופייה
על דמותה וגם על גבולותיה של
המדינה עדיין נמצא בעיצומו .עוד
נכונו לנו מאבקים קשים ומרים .אבל
אי אפשר להתנתק ,לא לשאת בעול.
רק מי ששותף בעשייה יכול לקחת
חלק בהנהגה .במדינה שלנו שגדלה
וצומחת לפעמים נעשים גם דברים
בניגוד להשקפת עולמנו ,אבל במקום
להפסיק לאהוב או להתנתק ,אנו צריכים
להשתדל יותר ,להשפיע יותר ,להוביל
יותר ולגרום לשינוי .זו הגישה שאנו
צריכים לחוש ביום עצמאותנו ,למול
משברים ומצב רוח לאומי ירוד .לראות
את האתגר שבעניין ,להציף את מה שיש
ולתקן את הדורש תיקון .לא להתייאש
או ליפול למרה שחורה מנטל העבודה
שלפנינו ,עלינו להודות לקב"ה על מה
שנתן לנו ולפעול בכל כוחנו לתקן את
הדרוש תיקון# .
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מבט של הנוער
במדורנו אנו נוהגים לדון בנושאים שברומו של עולם
מנקודת מבטם של הנוער ולעיתים בפעולות הרבות שהם
פועלים למען הכלל .לעיתים גבורה מתבטאת לא במעשה
חד–פעמי או בפרויקט מיוחד .עשייה לא חייבת להיות
מלווה בתקציבים ובויכוחים אידיאולוגיים.
פנחס תורג'מן נאבק מדי יום במחלה קשה ויכול לשמש
לכולנו דוגמא ומופת למאבק על האלמנטרי ביותר :חיים.
למען פנחס תורג'מן

גבורה יום–יומית
שהושתלה לו ארבע שנים קודם.
הבדיקות החזירו את הכל שוב לאחור:
ההשתלה נכשלה וחייבה את פנחס
ומשפחתו לצאת למאבק מחודש על
החיים.
למרות מצבו הבריאותי המדרדר
לא מוותר פנחס והוא מוכן למאבק
ארוך לחיים נורמליים .הוא נכנס שוב
לרשימת ההמתנה להשתלת כליה ,אך
המתנה ברשימה זו יכולה להתארך גם
עשר שנים .האופציה הריאלית יותר
העומדת בפניו היא לעבור השתלה
בחו"ל .השתלה שכזו עולה מאה אלף
דולר .אביו של פנחס ,יעקב ,מספר:
"עברנו כבר שמונים אלף ק"מ בשביל
הטיפולים וככל שעובר הזמן הנזק
שנגרם לפנחס הוא בלתי הפיך".
משפחת תורג'מן יחד עם קרן
"משפחה אחת" יצאה לגיוס חירום
של סכום אדיר זה.
ניתן לתרום דרך קרן "משפחה
אחת" בנק ירושלים (בנק מספר )54
סניף  30לחשבון מס' 300022738
עבור תורג'מן פנחס,
לפרטים :יעקב תורג'מן 050-4128219

פנחס תורג'מן ( )21גר ברמת
ממרא שבקרית ארבע .פנחס סובל
כבר מגיל  3ממחלת כליות קשה ()fmf
שהתפתחה בהמשך גם למחלת אי
ספיקת כליות .במקום לחוות את חיי
הילדות והנעורים ככל חבריו הקשתה
המחלה מאוד על פנחס והוא נאלץ
לעבור טיפולי דיאליזה שלוש פעמים
בשבוע על מנת להמשיך ולתפקד.
בשנת תשס"א הושתלה לפנחס כליה
בבי"ח שניידר ,והכול נראה פתאום
יותר אופטימי.
מלבד המאבק עם המחלה נפלה
על משפחתו של פנחס מכה כואבת
וקשה מכל :ב–ד' חשוון תשס"ה נהרג
אחיו הגדול של פנחס ,יאיר הי"ד
מירי מחבלים במבוא דותן .יאיר
נפצע מכדור בבטנו ונפטר על שולחן
הניתוחים בגיל .21
יעקב תורג'מן ,אביהם של פנחס
ויאיר מספר שבגלויה שנמצאה
בחפציו של בנו יאיר נכתבה בקשה
לקב"ה "שה' ייתן רפואה שלמה לאחיו
ושה' ימצא לו בחורה צנועה וטובה".
במהלך השבעה על אחיו האהוב קבל
פנחס את בדיקות הדם שנערכו לו
על מנת לבדוק את מצבה של הכליה

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

רפואה שלמה! #

עורך:
משה מאירסדורף
מערכת:
ישי הולנדר
דרור חמאוי
שי סנדיק
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר
052-8903906
גרפיקה:
שקד הנמן
צילום תמונת השער:
מירי צחי
הפצה:
מקור ראשון  -דוד
052–8908519
עיצוב והפקה:
שילה ברכץ
בית אל
טל' 02-9973875

דירות  5חדרים
בהר חומה במחיר
של  4חדרים!
רווח של ₪120,000
כל הקודם זוכה!
תשואות בנדל"ן של עד 50%
(אפשרות לגיוס הון)

לפרטים יהודה052-4437357 :
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השבוע שהיה
ד'  -י' אייר
ד' אייר
תש"ח  -יום אחד בלבד לפני הכרזת
המדינה ,נפל גוש עציון ומגיניו .חלק
מהלוחמים ,חברי קיבוץ ולוחמים
בפלמ"ח ,נהרגו תוך כדי קרב וחלקם
נפל בשבי הלגיון הירדני ,ארבעה
לוחמים בלבד הצליחו להימלט ונשארו
בחיים .באלול תשכ"ז הוקם הקיבוץ
מחדש על מקומו של קיבוץ כפר עציון,
ובני הדור השני שהיו ילדים בזמן
נפילת גוש עציון חזרו והציבו גבול
אלמנות ויתומים.

נגד הגירוש .הכמות האדירה יצרה
פקקים אדירים של קילומטרים רבים.
ביום העצמאות שנה לאחר מכן ,נערכה
צעדת ענק נוספת תחת הכותרת
"אנחנו נהיה שם".
ז' אייר
תשמ"ד  -הוקם היישוב מעלה לבונה
בבנימין
ט' אייר
תשל"ה  -הוקם היישוב עפרה -
הראשון בישובי גוש אמונים .נמצא
במרחק  4ק"מ מעפרה התנכי"ת של
בני בנימין .היישוב עפרה מונה כיום
כ– 500משפחות כ"י.

ה' אייר
תשמ"ג  -הוקם היישוב ברכה
בשומרון
תשמ"ה  -הוקם היישוב עומרים
תשמ"ט  -הוקם היישוב בת עין בגוש
עציון
תשמ"ט  -הוקם היישוב עופרים
תשנ"א  -הוקם היישוב רבבה

י' אייר
תש"ס  -רבבות הפגינו במרכז ירושלים
בעקבות החלטת ממשלת ברק למסור
את שכונת אבו דיס בירושלים לרשות
הפלשתינית .הפגנה זו היוותה את
תחילת המאבק נגד החלטת הנסיגה
של ממשלת ברק תחת הסיסמאות
"אחים לא מפקירים" ו–"ברק מאבד
את המדינה"# .

ו' אייר
תשמ"ד  -הוקם היישוב איתמר
תשס"ד  -ביום העצמאות שנדחה
באותה שנה ,השתתפו  100אלף איש
בצעדת תמיכה בגוש קטיף ומחאה

נגוהות
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בשם אומרם
עמוס קינן

"זאת הארץ
היפה בעולם"
עמוס קינן ( )80שלח ידו בכתיבת
ספרים ,שירים ,תרגום מחזות ,פיסול וציור וביטא
במשך שנים רבות עמדות שהטיפו לפשרות
טריטוריאליות .למרות עמדות אלו כתב קינן בשנת
 1980ספר שכל כולו אהבת ארץ ישראל שנקרא 'אל
ארצך אל מולדתך'.
וכך כותב קינן בהקדמה לספר" :זאת
הארץ היפה בעולם .שנתנה לעולם
את הדברים היפים בעולם .שנחרבה
יותר מכל ארץ אחרת בעולם ,ונבנתה
יותר מכל ארץ אחרת בעולם .היא
מולדתם של הרבה מהצמחים
שבזכותם ירדה האנושות מהעצים
והחלה ליצור תרבות .במקום הזה בו

נפגשות שתי יבשות ,שלוש דתות,
ארבעה אזורי אקלים וצמחיה ,חיים
כולנו בצל העבר ,נלחמים על קיומנו
ומשתדלים בסערת ההווה לבנות
לנו עתיד ...לאברהם אבינו נאמר:
"לך לך מארצך וממולדתך ומבית
אביך" .הספר הזה רצה להיקרא "לך
לך" אבל מולדתנו ובית אבינו אינם
באור כשדים .גם לא באודיסה ולא
בקזבלנקה .הם כאן .וכדי לשדל את
הקורא שאומנם השתייכותו אל
מולדתו היא ייעודו עלי אדמתו נכתב
הספר הזה ונקרא כפי שנקרא" #

המועצה האזורית מטה בנימין
אבלה וכואבת את מותו לאחר ייסורים קשים של

הרב יוסף שוקר

ז"ל

שמסר נפשו על גאולתה ובניינה של ארץ ישראל ושדותיה,
והקים את היישובים שבות רחל ואחיה.
תנחומינו למשפחה ולתושבי היישובים

*מבצע
לרוכשים
ראשונים
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מחויבות
להמשך
מפעל
ההתיישבות

מרכז�מידע�אמנה:
1�800�260�240
דרור050�7319114�:
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ופיתוח
ברמה
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לכל�בית
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היישוב:

הקהילה:

הבית:

ילדים שלנו

זהה את המקום
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

פתרון החידה משבוע שעבר :בית הכנסת שלום על ישראל.
בשבוע שעבר הראנו לכם תמונה של בית הכנסת "שלום על ישראל" ביריחו .מאחר והשבוע ,בכ"ח
בניסן ,נפלו חומות העיר בעת כניסת בני ישראל לארץ בימי יהושע בן–נון ,אשר יום פטירתו היה בכ"ו
ניסן ומקום קבורתו בתמנת חרס על יד העיר אריאל שבשומרון .בית כנסת" שלום על ישראל" ביריחו
נוסד במאה השישית והתגלה בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בשנת  1936על ידי דוקטור ברמקי,
מטעם רשות העתיקות של המנדט הבריטי .החוקרים זיהו את רצפת הפסיפס
בגודל  10על  13מטר כבית כנסת עתיק ,בזכות הציורים של ארון הקודש ,מנורה,
שופר ,לולב ,והכתובת "שלום על ישראל" ,שהיא המקור לשמו של בית הכנסת.
לאחר הניצחון במלחמת ששת הימים ,החלו ישראלים לבקר בבית הכנסת .בשנת
תשמ"ו ( )1986רכשה רשות הגנים הלאומיים את הבניין .באותה שנה נוסד מניין קבוע במקום,
ובשנות ה– 90המוקדמות ,התחילו קבוצות לימוד ושיעורים .ובבית הכנסת העתיק התפתחה
ישיבה .אשר המשיכה אף אחר חתימת הסכמי אוסלו בשנת תשס"ג ( ,)1993שבמסגרתם נמסרה
העיר יריחו לרשות הפלשתינית .בראש השנה תשס"א ,בליל ה־ 12באוקטובר  ,2000נכנסו פורעים
ערבים לבנין הישיבה והשחיתו סידורים ,ריהוט ,ושרפו את הקומה השנייה .הרשות הפלשתינית
שיפצה חלק מהנזקים ,אבל עדיין אף ישראלי לא ביקר במקום מאז המהומות.
בין הפותרים נכונה זכו הילדים הבאים :משפ' רחימי מבת–ים ,מתן וינברג מפדואל
ויוסף הורביץ מחברון .כל הכבוד! הפרסים יישלחו בעוד כשבועיים .שבת שלום! #

סיפור בהמשכים
מה נוכל לגדל או אם בכלל אפשר לחרוש
את האדמה הזאת .ומלבד זאת ,הקיפו
אותנו גם כפרים ערבים עוינים שלא קידמו
אותנו בברכה בלשון המעטה .אבל הייתה
בנו התלהבות ורצון להקים ישובים חדשים
כאן ,לחדש את מה שנחרב .לא מעט חברים
בקבוצת אברהם ,שהקימה את כפר עציון,
באו באוניות המעפילים מאירופה ,שם נותרו
משפחותיהם במחנות הריכוז וההשמדה,
אבל בכל זאת ,במקום לנוח מסבלם ,הם
נרתמו להקים בית חדש לאחרים שעוד יבואו.
פעם אחת תבוא ואספר לך את כל הסיפור".
"למה לא עכשיו?" שאל אוריאל" .כי עכשיו
צריך לסדר .הנה המשימה הראשונה שלך ,יש
כאן אלבומים בהם תוכל לסדר את התמונות.
אני אלך למחסן בינתיים .בהצלחה!" אמר
סבא ויצא מהחדר.
אוריאל לקח את התמונות והתחיל
להסתכל בהן .לפתע ,הבחין באחת התמונות
בדמות מוכרת .הוא רכן כדי להסתכל בתמונה
מקרוב ,ופתאום החל החדר להסתחרר סביבו.
הוא הרגיש שהוא נשאב לתוך מערבולת
ענקית ,וניסה לצעוק אך קולו לא נשמע.
אוריאל חש כי הוא נוחת בעוצמה על קרקע
מוצקה ,אך מסביבו הייתה רק אפלה.
המשך בשבוע הבא...

אוריאל נקש על הדלת בחוזקה" .רק
רגע" ,ענה לו קול מתוך הבית" ,רק רגע".
סבא שמואל פתח את הדלת" .אוריאל!"
קרא בשמחה" ,איזה יופי לראות אותך! בוא,
הכנס פנימה" .אוריאל נשק לסבו ונכנס
פנימה" .אמא אמרה שאתה צריך עזרה",
אמר אוריאל" .אה ,זה לא משהו רציני ,אני
סתם מסדר את הבית"" .אבל סבא ",שאל
אוריאל" ,פסח כבר נגמר…" "נכון ,אבל יש
המון דברים ישנים כאן ,וצריך למיין ,להחליט
מה זורקים ומה לא ,ואני לא אתנגד שתושיט
יד .זה ממש ארכיון כאן ,יש פה דברים מימי
אנטיוכוס"" .סבא ,אתה והבדיחות שלך…
אתה לא כזה זקן" .צחק אוריאל.
"טוב ,אולי לא אנטיוכוס ,אבל לפחות
מלפני קום המדינה! הנה ,תראה" .סבא
שמואל ניגש אל קופסה שחורה ומאובקת
והוציא ממנה ערימה של תמונות בשחור-
לבן" .התמונות האלה למשל הן מכפר
עציון ,בוא נראה את התאריך" סבא הפך את
התמונה ואוריאל קרא בקול "אייר תש"ג".
אח ,איזו תקופה יפה זו הייתה" ,נזכר סבא
בגעגועים",שלא תחשוב ,זה לא היה מקום
פשוט לעבודת אדמה .ההרים באזור הזה
מכוסים סלעים על גבי סלעים ,ולא ידענו

את פתרון החידות של השבוע יש לשלוח עד יום ב' ה' אייר .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.
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