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כשבשמאל תמכו בחברון

מבט להתיישבות

הרב פלאם חלק א'

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

על הפרשה תולדות

יש " עמדה

הרב ארלה הראל ראש ישיבת שילה

יחד עם גשמי הברכה שהחלו
להופיע בתקופה האחרונה,
עלינו לעבור שינוי גם בצורת
הנהיגה שלנו על הכביש.
נהיגת חורף .אקלים גשום
וקר ,בכבישים קשים לנהיגה,
תנאי דרך ,נהיגה פרועה של
נהגים אחרים ,וגורמים נוספים
עלולים להיות לרועץ וכנגדם
עלינו להגביר את הערנות ואת
המתינות בכביש ,ובכך למנוע
סיכון חיי אדם ,את החיים
שלנו .לנהוג בדרך ארץ.

כ

דרך האבות

ולנו יודעים ,שארץ ישראל נקנית
בייסורים .כך לימדונו חז"ל (ברכות ה),
וכך אנו רואים לכל אורך הדורות.
בדרך כלל ,אנו מבינים ,כי הייסורים הם
מנת חלקנו בדרך אל קניינה של הארץ ,אך
לאחר דרך החתחתים ,אנו אמורים לירש
אותה ,בסופו של דבר ,חלף ייסורינו.
אך ,בפרשיות אלו ,אנו למדים שישנם
מצבים בהם ,לא רק שסובלים ייסורים,
אלא ,במבט ראשון ,גם לא מקבלים דבר –
ובכל זאת ממשיכים להאמין!
חז"ל (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא עמוד א),
מתארים לנו את שבחם של האבות ,בחוזק
אמונתם בבורא" :אמר לו הקדוש ברוך הוא
[למשה] :חבל על דאבדין ולא משתכחין
[=ולא נמצאים כמותם]! הרי כמה פעמים
נגליתי על אברהם יצחק ויעקב בא-ל
ש-ד-י ,ולא הרהרו על מדותי ,ולא אמרו

» עמוד 2

לי מה שמך.
אמרתי לאברהם (בראשית י"ג) קום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה ,בקש
מקום לקבור את שרה  -ולא מצא ,עד
שקנה בארבע מאות שקל כסף ,ולא הרהר
על מדותי.
אמרתי ליצחק (בראשית כ"ו) גר בארץ הזאת
ואהיה עמך ואברכך ,בקשו עבדיו מים
לשתות ולא מצאו עד שעשו מריבה,
שנאמר (בראשית כ"ו) ויריבו רעי גרר עם
רעי יצחק לאמר לנו המים  -ולא הרהר
אחר מדותי.
אמרתי ליעקב (בראשית כ"ח) הארץ אשר אתה
שכב עליה לך אתננה ,ביקש מקום לנטוע
אהלו ולא מצא ,עד שקנה במאה קשיטה -
ולא הרהר אחר מדותי".
נשים לב – הייסורים שהיו מנת חלקם
של האבות ,אינם חד פעמיים .הם סובלים
» המשך בעמוד 3
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יש"עמדה

בצירים רבים נוסעים נהגים שכנראה אינם
מחויבים לציווי של שמירת הגוף .יש לא
מעט נהגים ערבים הנוסעים בפראות ,תוך
מעבר כל חוקי תנועה רבים ,וסיכון נהגים
אחרים ,נוסעים והולכי רגל .אנו קוראים
למשטרת ישראל להגביר את האכיפה
בצורה משמעותית כנגד תופעות מעין אלו
המסכנות חיי אדם ,ועומדות תחת הכותרת
של 'דיני נפשות'.
אך התופעה של נהיגה חסרת אחריות,
חוצה דתות מגזרים ולאומים.
אנשים רבים במדינת ישראל מפחדים

לנהוג בדרך ארץ

בימים האחרונים מזג האוויר מתחיל לתת
את אותותיו .כבר עברנו מערכת חורפית
וגשומה אחת ,ואנו תקווה שנזכה לשנה
גשומה בבחינת "ונתתי מטר ארצכם בעיתו".
בימים אלו ,ובעיקר בימי הגשם שיבואו עלינו
לטובה בעז"ה ,אנו צריכים לעשות סוויץ'
בנהיגה וברמת הערנות שלנו על הכביש,
ולעבור לנהיגת חורף.
למרות שבחודשים האחרונים שופצו ותוקנו
מספר כבישים מרכזיים ביהודה ושומרון ,עדיין
מצב הכבישים ברחבי האזור רחוק מלהיות
משביע רצון ,כך גם תנאי הדרך שאף הם
מקשים לעיתים על הנהג .לכך יש לצרף את
האקלים הקר השורר בחודשי החורף ביו"ש
שמביא עמו מדי פעם מעבר לטמפרטורה
הנמוכה גם גשמים עזים ,שלגים ,קרח על
הכביש ,וערפל כבד.
בשל מדיניות הממשלה של פתיחת
מחסומים והקלות לאוכלוסייה הערבית,

ה

מבט להתיישבות

התיישבות היהודית בחברון
בראשיתה היתה בקונסנזוס
הלאומי .ימין ושמאל תמכו בה.
המנהיג הראשון שדיבר על חידוש
ההתיישבות בעיר עוד בסערת מלחמת ששת
הימים ,היה ראש הממשלה הראשון דוד בן-
גוריון .בישיבת מזכירות רפ"י ביום הרביעי
ללחימה ,בכט' באייר תשכ"ז 8 ,ביוני ,1967
היתווה בן-גוריון את היעדים הרצויים מבחינתו:
"דבר ראשון  -להקים יישוב בירושלים .יישוב
יהודי גדול .לשכן מיד הרובע היהודי .אם יש
בתים ריקים ערביים  -גם שם נכניס יהודים.
כן גם לגבי חברון .בימינו השמידו כל היהדות
שבה .אני בטוח שברוח השוררת עתה
בישראל יילכו לשם".
דומה היה שעל חידוש היישוב היהודי
בחברון אין  -ולא יכולה להיות  -מחלוקת.
העם בליבו היה עם חברון.
השר יגאל אלון היה התומך הנלהב ביותר
בממשלה בהתיישבות יהודית בלב חברון.
כבר בי"ג טבת תשכ"ח 14 ,בינואר ,1968
שלושה חודשים לפני ליל-הסדר המפורסם,
הציע אלון בישיבת הממשלה "לעודד הקמת
שכונה יהודית בקירבתה של חברון" .בדברי
ההסבר להצעתו ציין כי "מאות יהודים
(פרטיים) וקואופרטיביים פנו בבקשה להתיר
ישע שלנו 2

מדברים שונים :איומי טרור ,מחלות ובעיות
בריאותיות ,קשיי פרנסה וכדומה .אנו נוטים
לחשוב כי האיום הגדול ,הרחוק ,המרוחק הוא
המפחיד ביותר וממילא גם המסוכן ביותר.
אבל עלינו לדעת ולהפנים כי האיום האמיתי
הוא דווקא זה הקרוב אלינו אשר גובה קרבנות
בנפש מדי יום  -נגע תאונות הדרכים.
חשוב שנבין את גודל האחריות שבידינו
בכל פעם שאנו מתיישבים מאחורי
ההגה .בכל פניה ,בכל סיבוב או בכל
החלטה אחרת על הכביש אנו אחראים
לחייהם של הסובבים אותנו ושל עצמנו.
נכון הדבר לגבי הנהגים ,נכון הדבר לגבי
אלו שיושבים לצידם או מאחוריהם ,נכון
הדבר לגבי רוכבי האופניים ונכון הדבר
לגבי הולכי הרגל .בכל עבירת תנועה שאנו
מבצעים ובכל נהיגה שלא בערנות גמורה
מתעסקים אנו בדיני נפשות .לוקחים
לידיים החלטות של חיים ומוות.

אסור לנו לעמוד מנגד ולהביט מן הצד
על הנעשה בכביש .עלינו להבין כי השינוי
מתחיל בנו ,כאן ועכשיו .אם כל אחד מאיתנו
יבין את גודל ההשלכות של מעשיו על
הכביש ,נתחיל להלחם בצורה אמיתית בנגע
הזה וכך נוריד את כמות התאונות בדרכים.
בימים אלו החל קמפיין גדול (ראו ידיעה
נרחבת במדור 'חדשות ישע') בשומרון
ובבנימין יחד עם המועצות האזוריות והרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים לשמירה על
קו לבן ולמנוע עקיפות מסוכנות .קמפיין
זה מצטרף למספר פעולות שנעשו בעבר
בהתיישבות למיגור נגע התאונות ובהם
שיעורים של רבנים בישובים ובמוסדות החינוך
ומסע הסברה שהובילה המועצה האזורית
הר-חברון תחת הכותרת "חתימה לחיים"
שבמסגרתו הוחתמו נהגים בשערי הישובים
על התחיבות לנהיגה נכונה ואחראית ,וחולקו
להם חומרי הסברה.
כולנו צריכים לשוב על הראשונות ,ולהיזהר
יתר על המידה בכל הקשור לשמירת הנפש.
לא רק לפחד מאימת שוטר התנועה ,או
הקנס הצפוי או השלילה ,אלא להפנים
שכאן מדובר בחיים שלנו ,וכשמדובר
בדבר יקר כל כך אנו צריכים להיזהר יתר
על המידה ולשים סייגים וגדרות .לנהוג
בדרך ארץ ובסובלנות ,להקפיד על
המהירות המותרת – ובימות הגשמים
לנסוע לאט יותר ,במהירות פחותה
מהמותר – על פי המתאים לתנאי הדרך,
להעניק זכות קדימה ,לא לחצות קו לבן
או לצאת לעקיפה מסוכנת גם כאשר
אנו תקועים בשעת לילה אחרי משאית
שמתנהלת לאיטה.
בנושא הזה אנחנו חייבים לצאת למאבק
אמיתי כציבור וכיחידים ולהביא לשינוי .שינוי
שיתחיל קודם כל בתוכנו.

•

חלק א'

כשבשמאל קראו ליישב את חברון

להתיישב
להם
בחברון וביריחו .יהיה
עתידן המדיני של
אלה אשר יהיה,
אין להעלות על
הדעת שייאסר על
יהודים להתיישב
בהן" .אלון ציין
באזני חבריו השרים
את שמותיהם של
הרבנים ולדמן ולוינגר
כחלק מהפונים אליו
בנושא חברון.
כאשר פנו הרב
משה לוינגר וחבריו
בבקשה לממשלה
יגאל אלון בביקור אצל מתנחלי חברון
לאשר להם שהיה
בחול המועד פסח תשכ"ח ,מיד אחרי
בליל-הסדר תשכ"ח בחברון (כיוון שמדובר
ליל-הסדר ,התכנס מרכז הקיבוץ-המאוחד,
היה בשטח הכלול בתחום המימשל הצבאי
תנועתו של יגאל אלון ,בקיבוץ מעוז-חיים.
הם נזקקו לרישיון שהייה בעיר) תמך
בהחלטה שהתקבלה שם נאמר גם המשפט
אלון בבקשתם .הוא לא ראה בכך סתירה
הבא" :המרכז שולח ברכתו לראשוני השבים
להצעתו להעניק לערביי יו"ש מינהל עצמי
לעיר חברון ,ומחזק את ידיהם בהחלטתם
אוטונומי משלהם .יתר על כן :כשראה אלון
כי הממשלה דוחה את ההכרעה ,אמר גלויות
להתבססות איתנה בעיר האבות".
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים" בהוצאת ספריית נצרים).
לראשי המתיישבים שנפגשו איתו" :אל תחכו
המשך אי"ה בשבוע הבא
לאישור ממשלתי ,לכו ותקבעו עובדה".

•

דרך האבות

הרב ארלה הראל  -המשך מעמוד השער

שוב ושוב ,עד שהם זוכים להגיע אל המנוחה
ואל הנחלה .וכל זאת ,לאחר שהובטחו מאת
הבורא בירושת הארץ ,ואך טבעי היה שיצפו
לקבל את שהובטח להם .ובכל זאת ,הם
אינם מהרהרים אחר מידותיו של הקב"ה,
אלא ממשיכים לפעול עם א-ל למען ירושת
הארץ ,עד שלבסוף זוכים לכך.
במיוחד בולט הדבר במה שעובר על יצחק
בפרשתנו – לא רק שהוא צריך לעשות
מריבה עם רועי אבימלך ,כדי לחפור בארות.
הוא נאלץ לשוב ולחפור את הבארות
שחפר אברהם אביו וסתמום פלישתים –
פגיעה קשה בריבונות .הוא חש על בשרו
כמה שהארץ הזאת לא שלו ,למעשה .הוא

חש איך הוא תלוי ביושבי הארץ ביכולת
להשיג את המצרך הבסיסי ביותר – מים.
ובכל זאת ,הוא אינו אומר נואש ,אלא שב
וחופר את הבארות .וגם כאשר זה לא הולך,
ולאחר החפירה החוזרת רבים איתו על
הבאר הראשונה ,הוא אינו מוותר ,אלא,
"ׁשכֹן ָּב ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר א ַֹמר
מכח הציווי האלוקי ְ
ֵא ֶליך ּגּור ָּב ָא ֶרץ ַהּזֹאת" (בראשית פרק כו ב-ג) ,הוא
נשאר בארץ היבשה והצמאה ,וחופר עוד
באר .גם אותה הפלשתים גוזלים ממנו ,אך
הוא איננו נכנע ,ושב חופר באר שלישית ,לה
הוא קורא 'רחובות'ּ"ִ ,כי ַע ָּתה ִה ְר ִחיב ה' ָלנּו
ָּופ ִרינּו ָב ָא ֶרץ" (שם פס' כ"ב) .כמה אמונה ,כמה
הכרת הטוב ,בלי שום תלונה והתרסה – הוא

פשוט מקבל עליו את הדין ,ביודעו שהארץ
הזאת נקנית בייסורים ובעמל ,ומודה לקב"ה
על שהרחיב לו!
כמה צריכים אנחנו ,בעידן רב
התהפוכות שלנו ,ללמוד מן האבות .גם
אנחנו ,לעתים ,מרגישים שכבר שבענו
מרורים .בתחילת הדרך ,ידענו גם ידענו
שנקיז את דמנו ,אך לאחר שכבר הגענו
אל בארות המים ,אנו מאבדים את היכולת
לשוב ולהתאכזב ,ולקום מן המשבר .אך
כך נקנית הארץ הרוחנית הזאת ,שאיננה
קנין כקנין כל האומות בארצם – ביגיעה,
בקשיים ,ובאורך רוח.
לתגובותyshilo@yshilo.co.il :
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל

"

הרב מאיר לוי פלאם

חלק א'

משה מאירסדורף

במקום להביא ביכורים לבית המקדש
עלינו לשלוח את ילדינו לארץ הקודש

ה

רב מאיר לוי פלאם נולד בכ"ב באדר
תרנ"ב ( )1892באלעסק ,עיירה קטנה
בפלך גליציה בפולין .אביו ר' שלמה
חיים היה סוחר והיה בעל חנות כל בו ,צאצא של
רבי שלמה מלוצק ,תלמידו המובהק של המגיד
ממזריטש .העיירה בה גדל הייתה מאוד קטנה
ובילדותו נשלח הרב מאיר לוי ללמוד תורה
אצל רב הקהילה .מסופר עליו כי כבר כשהיה
קטן גילה את דעות עצמאיות ויום אחד כשלמד
ב'חדר' הקשה קושיה על חכם הגמרא אביי
ולאות הערכה לקחו אותו הביתה על הכתפיים.
למחרת הקשה על המלמד קושיה וכתגובה ננזף
וקיבל מכה .שאל הילד מאיר לוי" :על אביי מותר
ועל המלמד אסור?" וקיבל בתגובה עוד מכה.
כשהיה בן  15התארס עם יאנטא מהעיירה
יבורוב ובמשך שלוש שנים למד בישיבה ושמר
על קשר באמצעות מכתבים ושתי פגישות .במשך
תקופת האירוסים למד תורה מרבה של לבוב,
הרב משה באב"ד שהכיר בחוכמתו וידענותו
בתורה ובחן אותו בהלכות טוען ונטען לרמב"ם.
לאחר שלוש שנות אירוסין התקיימה החתונה
ביבורוב .הורי הכלה התחייבו להחזיק את החתן
כלכלית במשך לימודיו בישיבה וכך היה .הזוג
הצעיר גר בבית הגדול של הורי הכלה והרב מאיר
לוי למד בבית הכנסת של רב העיר ,הרב אלימלך
פרנקל תאומים .באותה תקופה התנכלו לו חלק
מהתלמידים בגלל פעילותו הציונית.
בזמן מלחמת העולם הראשונה גויס לצבא
האוסטרי ששלט אז בגליציה והצליח לארגן
מחלקה שכללה רק חיילים יהודים ולמורת רוחם
של הקצינים הגבוהים הנהיג דגל כחול -לבן
לאותה יחידה .לאחר שחרורו נעצר לשווא בעת
נסיעה ברכבת ונדד בין ערי גליציה עד שלאחר
תלאות מרובות השתחרר בלבוב ולא חזר ליבורוב
למשפחתו .רעייתו גידלה את הילדות לבדה .הרב
מאיר לוי עבד בעסקי מסחר שונים ושלח את
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הכסף לפרנסת משפחתו ובמקביל החל בפעילות
ציונית ענפה יחד עם הרב ראובן מרגליות שלימים,
אירח אותו בבית הכנסת שלו בתל אביב וחלק לו
כבוד רב.

סופר עליו כי היה
נואם בחסד עליון
ומרתק את שומעיו
וכאשר מישהו העז
לדבר נגד ארץ
ישראל היה נהפך
לאיש ריב ומדון
משנת תר"פ ( )1920עד שנת תר"צ ()1930
היה הרב מאיר לוי פלאם חבר בוועד הפועל של
הפועל המזרחי במזרח גליציה .הוא עבר ברחבי
המחוז לאסוף כסף למען קרן היסוד והיה
נואם בכל מקום למען הציונות .סופר
עליו כי היה נואם בחסד עליון ומרתק
את שומעיו וכאשר מישהו העז לדבר נגד
ארץ ישראל היה נהפך לאיש ריב ומדון.
בשנת  1930ראה שאיננו יכול להתפרנס
יותר ולכלכל את משפחתו החליט לנסוע
לצרפת שם כבר גר קרוב משפחה אחר.
לימים ,כאשר נשאל מדוע לא עלה לארץ
ישראל השיב שלא היה לו מקצוע ולכן
בארץ ישראל היה יכול לנצל את קשריו
רק כדי להיות פקיד או בעל טפיל אחר
וזאת לא רצה בשום פנים ואופן ,כמו כן הוא
סירב לעסוק בעולם התורה תמורת כסף
ולעשות מהתורה קרדום .כשהגיע לצרפת
התוודע לרבני ומנהיגי המזרחי בפאריז כדי
להמשיך את פעילותו הציונית .יום אחד
הזדמן הרב פלאם לחנותו של יו"ר המזרחי
שהיה בעל חרושת גדול לזכוכית שגם
מכר נברשות חשמל .בזמן שהותו בחנות
נכנס קונה שרכש נברשת ושאל אם הוא
מכיר חשמלאי שיוכל להתקין אותה ביתו.
ביקש הרב מאיר לוי לעשות זאת ועורר את
פליאתו של בעל החנות שחשב שאין זה
נאה לתלמיד חכם .הרב מאיר לוי הסביר
שהוא צריך להתפרנס ומאז היה עוסק
כחשמלאי וממשיך במקביל בפעילותו

"

הציונית עד שלימים ,בחר בו הרב מאיר בר אילן
כמזכיר הראשון של המזרחי בפאריז.
על מצוות הביכורים אמר" :כשישבנו בארצנו
ובית המקדש על מכונו ,קיימנו מצוות ביכורים.
'כיצד מפרישים את הביכורים? אומרת המשנה:
'יורד אדם אל תוך שדהו ורואה תאנה שביכרה,
אשכול שביכר ,רימון שביכר ,קושרו בגומי ואומר:
הרי אלו ביכורים' .כולם עולים יחד לירושלים,
יושבי ירושלים מקבלים אותם באהבה ושמחה
ומלווים אותם לבית המקדש ,ואז הלויים פותחים
בשיר' :ארוממך ה' כי דיליתני ולא שמחת אויבי
לי' .אבל כאשר נחרב בית המקדש ,רבן יוחנן בן
זכאי העמיד באופן זמני במקומו את יבנה וחכמיה.
זאת אומרת בנין התורה בישראל הוא בארץ
ישראל .לכן ,עכשיו ,במקום להביא ביכורים לבית
המקדש עלינו לשלוח את ילדינו לארץ הקודש,
כאשר הם מגיעים לגיל המתאים ואפילו לישא
אותם על כתפינו .אז נוכל לשיר כמו אז 'ארוממך
ה' כי דיליתני"...
המשך אי"ה בשבוע הבא
(נכתב בסיוע נכדו הרה"ג שלמה חיים הכהן אבינר)

•

"אנחנו יכולים להמשיך טל אורות של אויר
ארץ חמדה באופן כל כך מעודן ומקודש עד
שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התלמוד
הירושלמי ויחדיו יאירו באור שבעתיים.
הכל אפשר ,ולא רק אפשר כי  -אם מוכרח"
(אגרות הראי"ה א עמ' לא)

ď"ĝč
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הכי זול בארץ! הכי טעים! הכי בריא!

מיץ רימונים  100%טבעי  28 -ש“ח לליטר

תמרים מובחרים מזן מג‘הול
רק  28ש“ח לק“ג בקניית אריזת חיסכון של  5ק“ג
להזמנות :נדב 052-6071509

שמן זית אוצר בי“ד 2 :ל‘ 75 -ש“ח 5 ,ל‘ 175 -ש“ח 18 ,ל‘ 560 -ש“ח

להזמנות באינטרנטwww.hatamar28.co.il :

חנה גנוט 050-7274451

התמר

מבצע

קמח מלא יצהר ,טחינה דקה  -רק  6.9ש“ח לק“ג בקניה מעל  50ק“ג

משלוח חינם לתושבי יו“ש בקניה מעל  200ש“ח
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
אלישע מלאכי

"וַ ּיִ זְ ַרע יִ ְצ ָחק ָּב ָא ֶרץ ַה ִהוא וַ ּיִ ְמ ָצא
ַּבּשָׁ נָ ה ַה ִהוא ֵמ ָאה ְׁש ָערִ ים"

ע

ד אמצע המאה ה 19-השתרעה
ירושלים על השטח המתוחם בין
חומות העיר העתיקה בלבד.
הרובע היהודי בירושלים אכלס את כל
היהודים שישבו בירושלים (כ  14 -אלף
יהודים) .מובן שחוץ מהם היו תושבים
נוספים בעיר (ערבים נוצרים ועוד) .המציאות
לא היתה פשוטה .הצפיפות הייתה רבה,
מחירי הדירות האמירו מאד ,ותנאי החיים
היו גרועים .כמו כן גם נפוצו מחלות רבות
והיו מגפות קשות שפגעו באוכלוסין.
היהודים חששו לגור מחוץ לחומות מתוך
חשש מהתקפות של בדואים ושודדים ,כמו
כן מחשש ש"כספי החלוקה" לא יגיעו ליעדם
אם הם לא יהיו נוכחים בזמן החלוקה ,מה עוד
שכל השירותים היו בתוך העיר.
באותו הזמן המעצמות הזרות ,חפשו
שטח שבו הם יוכלו להפעיל את
האינטרסים שלהם.
האימפריה העות'מאנית אשר הייתה זקוקה
לכל מטבע זר על-מנת לחזק את כלכלתה
המתפוררת קפצה עליהם כמוצאת שלל רב.
כאשר השר האנגלי ,משה מונטיפיורי ,בא
לביקור בארץ במטרה לעזור ליהודים החיים
בה,הוא הוטרד ממצוקת הדיור של יהודי
ירושלים בין חומות העיר העתיקה ,מהיעדרם
של שרותי רווחה ובריאות הולמים ,ומהיעדר
אמצעי כלכלה שיאפשרו ליהודים להשתחרר
מן התלות בנדבות לקיומם.

ואת ר' יוסף ריבלין ,שהקים קודם לכן את
שכונת נחלת שבעה ושכונת בית דוד.
על יוסף ריבלין כותב הסופר ש"י עגנון
בספרו תמול שלשום "וכבר זוכרים זקני
ירושלים את ר' יושי שטייטאלמאכער (בונה
השכונות) ...כל הממון שבא לירושלים
נתחלק על ידו והוא לא אכל בשר ולא שתה

יין אפילו בשבתות וימים טובים אלא הסתפק
בפת שחורה ...וכשנפטר מהעולם לא השאיר
לאלמנתו ויתומיו מאומה .אבל הניח אחריו
אחת עשרה שכונות שהוסיף על ירושלים".
שכונת "מאה שערים" הוקמה בסמוך
לפרשת "תולדות" שבה נאמר" :ויזרע יצחק

בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים
ויברכהו ה' " .מכאן בא שמה של השכונה.

מאה שערים בשנת 1957

בשנת  ,1855לאחר ביקורו הרביעי בארץ,
החליט השר משה מונטיפיורי שיש להקים
שכונה יהודית מחוץ לחומות העיר העתיקה.
השר הקים את השכונה הראשונה" ,משכנות
שאננים" אשר נחנכה בשנת  .1860השר היה
זה שקפץ ראשון לבריכה .כ  5 -שנים לאחר
מכן הקימו את שכונת "מחנה ישראל" ובשנת
 1869הקימו את שכונת "נחלת שבעה".
השכונה החמישית שנבנתה הייתה שכונת
"מאה שערים" .השכונה הוקמה בשנת
תרל"ד ( )1874על ידי "חברת בוני ירושלים".
קבוצת המייסדים כללה את בן-ציון ליאון
ישע שלנו
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יצחק ,שרצה לרדת למצרים בעקבות הרעב
בארץ ,נצטווה ע"י ה' להישאר בארץ ,שנאמר:
"גור בארץ הזאת ,ואהיה עמך ואברכך" .ואכן
יצחק נשאר בארץ ונתברך בתבואה טובה.
בעניין "מאה שערים" רש"י מביא שני
פירושים" .1 :שאמדוה כמה ראויה לעשות,
ועשתה על אחת שאמדוה  -מאה" .הארץ
הניבה יבול גדול פי מאה מכפי שקרקע זו
אמורה להניב" .2 .רבותינו אמרו ,אומד זה
למעשרות היה" .לאחר שהקרקע הניבה את
יבולה ואמדו את התבואה לצורך הפרשת
מעשרות ,נוצר נס מופלא והיבול הכפיל את
עצמו פי מאה.
סיבה נוספת לשם השכונה הוא ש"מאה
שערים" שווה בגיאומטריה ל  ,666מספר,
שעל פי הגר"א (שמקימי השכונה היו
צאצאי תלמידיו) ,מסמל את משיח בן יוסף
וקיבוץ גלויות.
שטח האדמה שנקנה היה רחוק מהעיר

(בראשית כ"ו ,יב)

העתיקה ,וגם מדרך יפו ,רחובה הראשי של
ירושלים .הסיבה לכך כנראה היא המחסור
בכסף של תושבי השכונה שהתבססו בעיקר
על כספי החלוקה.
השכונה נבנתה כמעין חצר פנימית
שקרותיה החיצוניים של הבתים יוצרים חומה,
ואפשרות הכניסה לשכונה היא אך ורק דרך
שערים שנסגרו בלילה למטרות בטחון.
השערים הללו הוסרו רק לאחר מלחמת
העולם הראשונה .במרכז החצר רוכזו בורות
המים של השכונה ,תופעה שהייתה אז
קלאסית בשכונות הראשונות של ירושלים.
ניהול השכונה הופקד בידי ועד אשר מנה
שבעה חברים ,ואכף את התקנון הנוקשה
של השכונה .בצד הקפדתו היתרה על ניקיון
השכונה וקביעת תקנות באשר לניקוז מים
באמצעות מרזבים אל בורות המים ,דאג
הוועד גם לשמר את אופייה האדוק בתקנות
מסוג "אסור להשכיר דירה למי שאינו מוחזק
לישראל כשר" .כדי למנוע חשש שברבות
הימים ישתנה אופי אוכלוסייתה של השכונה,
נקבע מראש כי התקנות הן לדורות ואין
לשנותן .החיים אז בשכונה נחשבו לאיכותיים.
לאחר מלחמת העצמאות וחלוקת ירושלים,
הייתה שכונת מאה שערים סמוכה מאוד
לגבול הירדני ובשל כך נחשבה לשכונת ספר.
כמו כן ,גידול המהיר באוכלוסיה פגע גם הוא
בגאוות השכונה וחיי האיכות בה.
המקום נהפך לצפוף ומוזנח.
אולם לאחר איחוד העיר חל בה שינוי גדול
לטובה והוקמו בסמיכות אליה שכונות רבות.

•

קמפוס שומרון ובנימין למדריכי טיולים

בית ספר שדה עפרה מקיים קמפוס למדריכי
טיולים באזור בנימין והשומרון שמטרתו
הכשרת והעשרת מדריכים חדשים וותיקים
באזור בנימין והשומרון.
במהלך ההשתלמויות נלמד מטובי המרצים
נושאים שונים כגון :גיאולוגיה ,תנ"ך ,היסטוריה,
מתודיקה בהדרכה ,שמירת טבע ועוד.
תאריכי הקמפוס:
 ( 4.12.09 – 29.11.09י"ב כסלו – י"ז כסלו)
בין המרצים :ד"ר יוסי שפנייר ,חיליק אברג'ל,
אפרת נתן ,אלישע מלאכי ,ירון עובדיה ועוד.
ניתן להצטרף להשתלמויות לימים בודדים
לפרטים נוספים ולהרשמה:
בית ספר שדה עפרה 02-9975516

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים!

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
את ארצנו הקטנטונת והיפה.
מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662
או למייל ita@myesha.org.il
בהצלחה רבה!
פתרון החידה הקודמת :בית הכנסת העתיק בקצרין .שמות הילדים הזוכים:

אופיר בוכריס ,חיספין  נעם גלר ,חיספין  ראי סעדון ,אשקלון
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חדשותיש"ע

קמפיין חדש
ביש"ע למלחמה
בתאונות הדרכים
המועצות האיזוריות
מטה בנימין ושומרון -
יצאו בקמפיין בשיתוף
הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים:
'קו הפרדה לבן הוא
קו אדום' .המטרה -
לצמצם את העקיפות
המסוכנות החוצות
קו הפרדה לבן ,אשר
מתרחשות מדי יום
בכבישי יהודה ושומרון.

החורף הגיע ועימו רוחות צד וגשמים .נתוני טבע
אלו מפריעים לנוהג ,ודורשים ממנו להפחית את
מהירות הנסיעה ולהישמר מפני הבלתי צפוי .כמו
במקומות רבים ברחבי הארץ גם במחוזותינו ישנה
תופעה מסוכנת שמתרחשת גם בחורף וגם בקיץ -
והיא החצייה של קו הפרדה לבן בזמן עקיפה.
הקמפיין המופץ כעת בשלטי החוצות
ברחבי בנימין והשומרון  -קורא לכל אחד ואחת
מאיתנו להישמר במשנה זהירות מלהתפתות
ולעקוף רכב 'איטי ומעצבן' על קו הפרדה לבן
רצוף ,עקיפה שעלולה להסתיים באסון.
הפרויקט כולל שלטי חוצות בישובים,
שלטים ,ומדבקות על אוטובוסים של
החברה לפיתוח ולמכוניות התושבים ,וכן
מינשרים (פליירים) לתושבי יו"ש ולתלמידי
בתי הספר ,ובהם גם חידות והגרלה נושאת
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פרסים .בנוסף יתקיימו פעילות הסברתית
בגנים בקרב הגיל הרך ,תחרות ציורים בנושא
'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' בדרכים בגני
הילדים ,ובכל בתי הספר יעסקו בחינוך
לזהירות בדרכים  -בנוסף לחינוך הרגיל
לזהירות .חורף בריא ובטוח.

•

הכנסת ספר תורה בישיבת
ההסדר בקרני שומרון
הכנסת ספר תורה מרגשת התקיימה
בסוף השבוע שעבר בישיבת ההסדר קרני
שומרון לזכרו של החייל יוסי פינק הי"ד,
תלמיד הישיבה אשר נחטף ונרצח עם
חברו רחמים לוי-אלשייך הי"ד בידי מחבלי
החיזבאללה בשנת  ,1986וגופתם הוחזרה
לאחר שנים של משא ומתן ,ב.1996-
באירוע השתתפו בני משפחת פינק,
משפחת החייל רועי קליין ז"ל ,רבני הישיבה
והרב הראשי לצה"ל  -תת-אלוף אביחי
רונצקי ,אשר נתן שיחה למאות בחורי ישיבה
והאורחים שהשתתפו באירוע.
הרב רונצקי הדגיש כי מצבי מלחמה
מציבים את החיילים מול סיטואציות שאינן
הגיוניות ,מצבים בהם הם יכולים לאבד את
החיים ובכל זאת נדרש מהם להילחם ורק
העוצמות הרוחניות של חיילינו יכולות להכריע
את הקרב .הרבצ"ר התייחס גם לאשמות
הכבדות מהמערב כלפי צה"ל בעת מבצע
עופרת יצוקה" :צה"ל התנהל בעופרת יצוקה
כמו במלחמה ולא כמו במבצע או במעצר
וזאת בשונה ממבצעים אחרים שהתנהלו
בגזרות אחרות וגם בעזה .אנו זוכרים את
תחילתה של המלחמה ,עם התקפה גדולה
של  80מטוסים שהפציצו מקומות כאלו
ואחרים ואחר כך ירי של תותחים ומרגמות
וטנקים וכן הלאה  -כמו במלחמה .כל אחד
נלחם בכל ליבו בכל נפשו ,זה כולל גם אומץ
לב כמובן אך גם לחימה עם כל האמצעים
שיש לך .להילחם כדי באמת להכריע את
המערכה".
במשפחת פינק ,התרגשו במיוחד מהאירוע
ומהמעמד .הדסה ,אמו של יוסי ז"ל הסבירה כי
לאחר  23שנה ,יש תחושה של סגירת מעגל:

מרדכי פינק ,אביו של יוסי הי"ד בהכנסת ספר התורה

"התרגשנו מאוד מהאירוע הגדול שאורגן על
ידי הישיבה לזכרו של יוסי .זו היתה הזדמנות
גם לראות את החברים הרבים שלו שכיבדו
אותנו בנוכחותם .למרות הקושי לחשוב כי היום
יוסי היה צריך להיראות כמוהם עם משפחה
וילדים ,יש תחושה של סגירת מעגל והמשכיות
דרך הלימוד והכנסת הספר תורה לזכרו".

•

"יריד גוש-קטיף" בירושלים
תושבי הר-נוף בירושלים יארחו
השבוע את מגורשי גוש קטיף ביריד
מכירות ממוצריהם ויצירותיהם של
המתיישבים.
ביריד יהיה ניתן לרכוש חנוכיות,
שמנים ,ביגוד ,מוצרי אלקטרוניקה,
כובעים ומטפחות לנשים ,משחקים
וספרים ,כמו כן תהיה במקום אפיית
פיתות מקמח מלא ועוד.
היריד יתקיים ביום שלישי ,ז' בכסלו
( )24.11.09באולם הפיס ברחוב חי-טייב
 44הר-נוף .נשמח בבואכם בבחינת
"איש את רעהו יעזורו ,ולאחיו יאמר
חזק" (ישעיה מ').
לפרטים  02-6518742או .050-6750508

•

המוציא לאור:
עורך :ישי הולנדר
צילום השער :תנועת בני עקיבא
תמונת חדשות יש"ע:
ישיבת ההסדר קרני שומרון
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
ביתהדפוס11גבעתשאול,ירושלים 95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

