ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:35
תל אביב 16:50
16:39
חיפה
16:41
חברון
16:39
שכם
16:50
ב"ש

17:49
17:50
17:48
17:50
17:48
17:51

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 182שבט תש"ע |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

נטיעות ביער הכיסופים  -כ"ב בשבט  -יום גוש קטיף במוסדות החינוך

2
4
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שבת ארץ ישראל
יש"עמדה

הרב משה קלירס
חיבת הארץ
סיפורו של מקום

יש " עמדה

בשבת הבאה ,פרשת "יתרו" ,תתקיים
ברחבי הארץ "שבת ארץ ישראל"
ובה יתארחו נציגים מההתיישבות
ביש"ע בקהילות ובבתי כנסת
בערים וביישובים השונים ,ידברו על
חשיבותם ומעלתם של ארץ ישראל
בכלל ועל מפעל התיישבות בפרט.
מטרת הפעילות היא לחבר ציבורים
וקהלים רחבים מכל רחבי הארץ לארץ
ישראל בכלל ולמפעל ההתיישבות
ביש"ע בפרט ,ולעורר ולהביא
למודעות הציבור  -בראש ובראשונה
את הציבור שלנו – את האיומים על
ההתיישבות כתוצאה מהמהלכים
מדיניים הנרקמים בחדרי חדרים.

על הפרשה בשלח
הרב יגאל קמינצקי  -רב יישובי גוש קטיף תובב"א

מאמין וזורע ומאמין

לרגל שבוע גוש קטיף במערכות החינוך

י

ום גוש קטיף במערכות החינוך נקבע
ליום כ"ב שבט ,יום עלייתו לקרקע של
היישוב נצר חזני ,ישוב שורשי ,אמוני,
חקלאי ,שידע להכיל בתוכו את עבודת ה' עם
עבודת האדמה כאחד.
בעלייה לקרקע של נצר חזני אמר אז המוכתר
של דיר אל באלח" :עליתם לקרקע באזור של
חולות מדבר ,שלנו הערבים ,לא צימח דבר,
בפינו היא נקראת "האדמה המקוללת" ,אך אנו
בטוחים שכבעלי המקום ,קרקע זו תצמיח לכם
את פירותיה בעין יפה" .ניבא ולא ידע מה ניבא.
אכן קרקע חולית זו שדורות רבים הייתה מקום
של מדבר צייה וצלמוות ,שלא צימח דבר ,הפכה
להיות לאזור חקלאי מוביל של מדינת ישראל,
אזור שהיה מספר אחד ביצוא של מדינת ישראל
בגידולים שונים כמו יחורי גרניום ,ירקות
אורגאניים ,עגבניות שרי ,תבלינים ,ירקות ללא

חרקים ועוד .אנו מתיישבי גוש קטיף ראינו כיצד
מתקיימים בנו דברי הנביא" :ישושום מדבר
וציה ותגל הערבה ותפרח כחבצלת" ,וכן כמובא
בגמרא ,סנהדרין" :ואתם הרי ישראל ענפיכם
תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבא",
אין לך קץ מגולה מזה.
כעין זה מופיע בספר היובל לפתח תקוה,
שם מסופר כיצד ראשוני המתיישבים שטמפר
גוטמן סלומון ואחרים הגיעו אצל הכפר הערבי
"מלבס" והחלו בעבודת הקרקע .הערבים
חשבום לתמהוניים" :קרקע זו לא מצמחת דבר"
אמרו להם .השיבו המתיישבים" :בטוחים אנו
בהבטחה האלוקית על פריחה חקלאית מדהימה
לעת קץ" .אכן הפלא לא בשש לבוא ולקראת
הקציר הראשון יצאו כל ערביי הסביבה לחזות
בפלא שעשה הקב"ה ליהודים .קציר חיטה
ראשון מזה אלפיים שנה ,על אדמת "מלבס",

» עמוד 2

קורס לפנויים ופ
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יש"עמדה

הראשונה – כדי לענות תשובה ברורה "אם
יאמרו אומות העולם גזולה היא בידכם".
לצערנו התשובה שמדינה ישראל מציבה
כיום איננה ברורה כלל ועיקר .בתודעה
הציבורית הישראלית ,כתוצאה מתפיסות
שמאל פוסט-מודרניסטיות ,ובעקבותיה
גם במערכת הפוליטית ובחלקים רחבים
מהציבור – גם כאלה ערכיים וציוניים –
משתרשת לה הסיסמה הריקה מתוכן של
" 2מדינות ל –  2עמים" ,ונוכחות יהודית
ציונית מוסרית וחלוצית ביהודה ושומרון
כ"כיבוש" ,וכ"גזל אדמות".
לנוכח רוחות אלו תתקיים בשבת
הבאה 'שבת ארץ ישראל' תחת הכותרת

שבת ארץ ישראל

השבת אנו קוראים על יציאת בני-ישראל
ממצרים ,כשלב ראשון בדרך למעמד מתן
תורה בהר סיני ולאחר מכן המסע במדבר עד
לארץ המובטחת .בפסוקים המתארים את
מעמד הר סיני אנו קוראים "ויחן שם ישראל
נגד ההר" .ידועים דברי רש"י על השאלה
מדוע נכתב "ויחן" בלשון יחיד ולא "ויחנו"
בלשון רבים – "כאיש אחד בלב אחד" – כלומר
קבלת התורה נתנה באחדות בין עם ישראל.
מפעל ההתיישבות ביש"ע ויחד עמו
עתידה של מדינת ישראל נמצאים תחת
איומים מדיניים .אומות העולם ובראשם
ארצות הברית ומדינות אירופה מפעילות
מכבש לחצים אימתני על ההנהגה בישראל
להסכים להקמתה של מדינה פלשתינית
ריבונית בגבולות  .'67לא לחינם הרש"י
הראשון על התורה מביא את דברי רבי יצחק
למה התורה התחילה בבראשית ולא במצווה

"חוזרים לשורשים" שבה אנו מייחלים
לפעול לחבר בין כל שדרות העם,
בקהילות ,במוסדות ,ובגרעינים התורניים
למען חיבור עם ישראל לארצו.
במהלך השבת יגיעו רבנים ,ראשי יישובים,
אנשי רוח ,ותושבי יש"ע אל הקהילות ,אל בתי
הכנסת ,ולסניפי תנועת הנוער ברחבי הארץ
ויעבירו שיחות ופעולות בנושא ארץ ישראל.
ראש המועצה המקומית קרני שומרון
הרצל בן ארי ,מראשי מטה "שבת ארץ
ישראל" ומיוזמי הרעיון ,הסביר השבוע על
המהלך ואמר כי" :לאחרונה התברר לנו שצו
ההקפאה שיצא לפני כחודשיים לא עוסק רק
בהגבלת בנייה לעשרה חודשים בלבד אלא
שלב ראשון בדרך לנסיגה לקווי  ,'67לגירוש
של עשרות אלפי מתיישבים מבתיהם,
ולהקמת מדינה טרור פלשתינית בלב ליבה
של ארץ ישראל .אנו רוצים בשבת זו בין היתר

להביא למודעות הציבור על מה מדובר,
לעורר את נאמני ארץ ישראל ואוהביה לפני
שיהיה מאוחר מדי ולהציג להם את המידע
הרלוונטי ואת מה שעומד על הפרק.
מדובר על חבלי ארץ מולדת שהם ערש
התרבות שעליה אנחנו מתחנכים ,על
המקומות שאליהם כיוונו ההורים שלנו
והסבים שלנו כשחלמו לחזור חזרה לארץ
ישראל העומדים בפני סכנה .וצריך לעשות
זאת כבר עכשיו לפני שבחדרי חדרים יפרשו
מפות ויסכמו סיכומים עקרוניים ואחר כך ינסו
להכשיר את דעת הקהל באמצעות שטיפת
מוח ,מכבסות מילים ויצירת דה-לגיטימציה
להתיישבות כפי שעשו בעבר.
אנו מתחילים עם הציבור הקרוב אלינו,
המכנה המשותף בינינו הוא גדול ,כולנו קראנו
בפרשות השבוע האחרונות על קבורת רחל
בבית לחם ,על יוסף והאחים בשכם ובעמק
דותן בשומרון ,ועל רכישת מערת המכפלה
בחברון בידי אברהם אבינו .עלינו להבין
שמדינת ישראל הולכת לוותר על האתרים
האלה ,על המקומות שבהם התהלכו אבות
האומה ,על נכסי צאן ברזל של עם ישראל
לדורותיו ,ולהקים בחבלי ארץ אלו מדינת
טרור פלשתינית.
לאחר שנגיע לציבור שלנו נמשיך ,נרחיב
את המעגלים וננסה לפרוץ לקהלים רחבים
יותר ,כאשר היעד הוא להגיע לכמה שיותר
אנשים בציבור הישראלי".
ויחן שם ישראל .גם במאבק לשמירה על
מפעל התיישבות ביש"ע ועל עתיד מדינת
ישראל עלינו לאחד כוחות – כאיש אחד בלב
אחד .בתחילה בציבור שלנו פנימה ,ולאחר
מכן לנסות ולגייס ציבורים וקהלים נוספים
מכל הקשת הציבורית בישראל .בשבת
הבאה נתחיל לעשות זאת.

•

מבט להתיישבות
לקראת יום גוש קטיף במערכת החינוך :תמונת מצב מגורשי גוש קטיף ,שבט תש"ע

א

רבע שנים וחצי לאחר הגירוש
נראה שאפשר להרגיש את
האור בקצה המנהרה .כל מי
שמסתובב באתרי הבניה של הישובים
החדשים מרגיש את תנופת הבניה .בנווה
דקלים שבניצן אנשים נכנסים לבתים,
ביבול וביתד מתחילים להיבנות בתי הקבע,
במזרח לכיש עובדים הדחפורים על הקמת
ארבעה ישובים חדשים .במועצה האזורית
נחל שורק מתחילים בהכשרות הקרקע
לנצר חזני ולגני טל  .יחד עם זאת בארבעה
יישובים טרם התחילו עבודות הפיתוח.
בעקבות ועדת החקירה הממלכתית
לבדיקת הטיפול במגורשי גוש קטיף והשינוי
המבורך במנהלת תנופה בראשותו של בנצי
ליברמן מורגשת רוח אחרת ואוירה שונה
העוזרת לקדם נושאים שונים .ב"ה הוסדרו
רוב מוחלט של הסכמי העתקה לישובי
הקבע ,וסוכם על פיצוי ראוי לבעלי העסקים
ונתינת מענה הולם יותר לבעיית התעסוקה.
אמנם לצערנו נותרו סוגיות כבדות עין
ללא פתרון  :עדין לא גובש הסדר לפיצוי ראוי
לחקלאים ,אין מענה למשפחות שנתקעו
ישע שלנו 2

כתוצאה מתהליכי הריסוק של הגירוש ואינם
יכולים לבנות את ביתם.
עדין אין לוחות זמנים ברורים לסיום בניית
ישובי הקבע ותושבי גוש קטיף למודי הניסיון
יודעים שיש עוד דרך ארוכה לפניהם .אם רק
לאחר  4וחצי שנים יש אור בקצה המנהרה,
אז מתי הם יגיעו לסוף דרך החתחתים ?
אבל למרות מחדלי הממשלה החמורים,
הרי ההצלחה האדירה של קהילות גוש קטיף
לנצח את גלגליו השוחקים והמרסקים של
המנגנון הבירוקראטי הממשלתי מלמדת
אותנו שעד מהרה נראה שוב את ישובי גוש
קטיף נבנים פורחים וצומחים ומי שרצה
לכבות את אורותיו של גוש קטיף יקבל את
אורו של גוש קטיף מאיר שבעתיים.
בימים אלו נחנך אתר האינטרנט החדש
והמשודרג של ועד מתיישבי גוש קטיף ושל
המרכז לתיעוד ותודעת הגוש.
באתר ניתן למצוא עדכונים שוטפים על
מצב הקהילות ועל פעילות הוועד ,מאגרי
מידע על גוש קטיף ,הפעלות ליום גוש
קטיף במערכת החינוך שחל מדי שנה בכ"ב
בשבט ,חדשות מהנעשה בתחום התיעוד

והתודעה .עוד ניתן למצוא באתר מסמכים
מעניינים שמגיעים לארכיון ,אפשרות
להזמנת סיורים ,ואפילו ספר טלפונים מקוון
ומעודכן של אנשי גוש קטיף (למי שמתקשה
לאתר אותם במציאות התלושה).
ניתן להירשם באתר ולהצטרף לאלפי
המנויים המקבלים ישירות למייל האישי
(בניוזלייטר) את חדשות גוש קטיף ועידכונים
על אירועים ופעילויות ,וניתן אף לתרום
באמצעות האתר לפעילות הענפה.
אתר ועד מתיישבי גוש קטיף:

•

www.gushkatif.co.il

מאמין וזורע ומאמין

– המשך מעמוד השער

™ המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה ±≤Ø∞π

הלו היא פתח תקווה.
כעם ,נצטווינו משחר תקומתנו ,לעסוק
בעבודת האדמה" :מתחלת ברייתו של עולם
לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחלה הדא
הוא דכתיב ויטע ה' אלהים גן בעדן ,אף אתם
כשאתם נכנסין לארץ ישראל לא תתעסקו
אלא במטע תחלה שנאמר כי תבואו אל הארץ
ונטעתם( "...ילקוט שמעוני ויקרא י"ט ,רמז תרטו).
"כי תבואו אל הארץ ונטעתם" " -אמר להם
הקב"ה לישראל ,אע"פ שתמצאו אותה מליאה
כל טוב ,לא תאמרו נשב ולא נטע אלא הוו זהירין
בנטיעות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל כשם
שנכנסתם ומצאתם נטיעות שנטעו אחרים אף
אתם היו נוטעים לבניכם שלא יאמר אדם אני זקן
כמה שנים אני חי מה אני עומד מתיגע לאחרים
למחר אני מת ...שיהא אדם בונה זכה יהיה לו לא
זכה לאחרים" (מדרש תנחומא ,קדושים ח').

עבודת החקלאות בנתה בגוש קטיף קומה
אמונית מיוחדת .על הפסוק "והייתה אמונת עתך
חוסן ישועות" וכו' ,דורשת הגמרא במסכת שבת,
אמונה זה סדר זרעים ,שמאמין בחי העולמים
וזורע .להיות חקלאי פירושו להיות מאמין גדול
שמין הזרע הנרקב בקרקע ,יצמח שתיל שיצמח
פירות שיתנו פרנסה.
בגוש קטיף זכינו לחיבור המיוחד של תורה,
חיים וחקלאות ,נבנתה קומת אמונה מיוחדת
שיצרה את העוז ,החוסן ותעצומות הנפש לעמוד
במשך שנים בפני מצבים קשים ביותר  -גם של
מלחמה וטרור וגם של עקירה ובניה מחדש.
עם חורבן גוש קטיף חזר האזור להיות שומם
וחרב ,הקרקע פסקה לתת פירותיה ,ומאז אדמה זו
מחכה ועורגת לבניה שישובו אליה ויחיוה לנצח:
"בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד
עולם רחמתיך אמר גאלך ה'" (ישעיה נ"ד ,ח')" ,ובנו

ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם" (ישעיה
נ"ח  ,י"ב)" ,לא ישמע עוד חמס בארצך שד ושבר
בגבוליך וקראת ישועה חומתיך ושעריך תהלה"
(ישעיה ס' ,י"ח)" ,ובנו חרבות עולם שממות ראשנים
יקוממו וחדשו ערי חרב שממות דור ודור" (ישעיה
ס"א ,ד')" ,ביום ההוא אקים את סכת דויד הנפלת
וגדרתי את פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה כימי
עולם" (עמוס ט' ,י"א)" ,וישועתי לעולם תהיה וצדקתי
לא תחת" (ישעיה נ"א).
המוציא לאור:

•

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :מירי צחי
תמונה בחדשות :דרור וענונו
פרסום מודעות:

שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים  95477הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
טלפון  02-6211999פקס  02-6516662לתגובותperla@myesha.org.il :

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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 3ישע שלנו

חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב משה קלירס

ר

בי משה קלירס נולד ביום ז' באדר תרל"ד
( ,)1874בבית אבן מט ליפול ,סמוך לבית
העלמין של צפת ,לאביו רבי מאיר שהיה
חוצב קברים .בילדותו היה לא פעם רעב לפת
לחם ועמל בתורה מתוך דחק גדול .לימים היה
אומר וחוזר על דברי רבי חיים ,אחיו של המהר"ל
מפרא"ג" :לו ידעו לומדי התורה את מתן שכרה
לעמלים בה מתוך הדחק ,לא היו רוצים לעסוק בה
שלא מתוך הדחק".
  לאחר נישואיו לבתו של הרה"ק רבי יהודה
לייב ,הארי שבחבורת חסידי קוברין וסלונים,
עבר להתגורר בטבריה .האברך הצעיר החל
להתנהג בפרישות ,עמל בתורה כשהוא מסוגר
בחדרו בכל שבוע ,ממוצאי שבת ועד ערב שבת.
כה גדולה היתה התבודדותו ופרישותו ,שאפילו
רעייתו הנאמנה ,שהיתה מביאה את ארוחותיו,
היתה מניחה אותן על חלון החדר ,בלי לראותו
כלל .לימים הפסיק דרך זו ,לאחר ששכנים החלו
להתלחש שהוא נוהג "מעשה שרף" .או אז פסק
מכך ואמר" :איני רוצה שיקראו לי מלאך."...
  שנים אחדות שהה במחיצת הרבי מסלונים,
רבי שמואל זצ"ל ,שבחר בו להיות מלמד לבנו
הצעיר ,מי שהיה לימים רבי אברהם מסלונים.
סיפר הרב משה קלירס ששם ,בסלונים" ,את אור
השבת אצל הרבי היו ממשמשים בידים ממש".
כלל גדול בעבודת ה' מסר לו הרבי :לעשות תמיד
את ההיפך ממה שהגוף רוצה.
  בפקודת רבו האדמו"ר מסלונים יסד בשנת
תרנ"ט את ישיבת "אור תורה" בטבריה ,שהעניקה
לעיר את עטרת הזוהר שלה ושם התחנך דור
חדש של צעירים אחוזים בהתלהבות חסידית,
על ברכי הרב קלירס.
אף שבני העיר הכתירוהו כרב העיר ,לא נהג
בגינוני רבנות ומסתפק היה במשכורתו הצנועה
ביותר .בימי מלחמת העולם הראשונה ,השתרר
רעב גדול בארץ .אנשי יבנאל הביאו לו שי חשוב:
שק קמח ,שהיה אז יקר המציאות ממש .הרבי
סרב לקבלו אך מקורביו טענו כנגדו שעל פי
דבריו שלו אין לרב לדון דיני נפשות בזמן הזה,
ואי קבלת שק הקמח הוא בגדר פיקוח נפש לבני
ביתו .לבסוף נאלץ להסכים .בני ביתו ,שידעו
עד כמה התנגד לקבלו ,לא השתמשו בו כלל,
וכשהגיעו אנשי יבנאל להביא לו שק קמח נוסף,
מצאו שהשק הראשון עדיין עומד בשלמותו.
  תיאור אופייני למידותיו ודרכו בתורה,
נמצא בסיפור הבא :פעם באו אל הרב והודיעו
לו כי העירוב שהותקן בטבריה – שלא כדין
הוא .כשנוכח שההתקנה היתה בפיקוחו של
הרב הספרדי של טבריה ,רבי יעקב חי זריהן,
פסק שהעירוב כשר .למחרת ביום ראשון ,הלך
לביתו של הרב הספרדי וביקש את עזרתו בבירור
הלכתי חמור .נכנסו לבית המדרש ,ואז הוציא
הרב קלירס מסכת עירובין והתחיל לברר את
הסוגיה ,בפלפול ועיון בדברי ראשונים ואחרונים,
עד שהרב זריהן התחיל לצעוק" :אוי לי שטעיתי
תיקון העירוב" .הסביר לו הרבי שאמנם למטרה
זו הזמינו לבירור ההלכתי" .ובכן" ,שאל רבי
יעקב" ,איך נהג כבודו בשבת האחרונה?" ענה לו
הרב" :פסקתי שהעירוב כשר ...מפני שעירובין זה
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משה מאירסדורף

"מקום משכן
התורה מאז
ומקדם אשר
משם תחל
אור יפעתה
לכל בני עמנו
אוהביה
ודורשיה היא
ארץ ישראל
הקדושה"
רק מדרבנן ואילו כבוד התורה מדאורייתא."...
מסופר עליו כי מעולם לא הסכים לפסוק
הלכה בדיני ממונות והיה מסכים להצטרף רק
לבוררות מאימת הדין .רק בפעם אחת ,קרה
ונאלץ לפסוק דין בסכסוך מסחרי .סופר עליו כי

במשך ימים רבים הסתובב מבוהל ונפחד ,מתיירא
שמא שגה בדין .ניסה אחד להרגיעו ואמר לו כי
החברה שנתחייבה  -בדין נתחייבה (המדובר היה
בחברת פיק"א) ולא תדלדל מנכסיה על ידי כך
והתובעת היא אלמנה מרודה שמצוה לפרנסה
אבל הגאון התרגש ושאג" :מה אתה סח? הן
המשפט לאלוקים הוא ...וזה לי יותר משבועיים
שאינני עוצם עין בלילות בעטיו של פסק זה".
בראשית שנת תרע"ד הצטרף הרב קלירס
למסע התשובה המפורסם של הרבנים הגדולים
– מרן הרב קוק ורבי יוסף חיים זוננפלד .וכך
כתב בדברי היענותו להצטרף למסע זה ,שנערך
במושבות החקלאיות:
"זה מזמן העליתי במחשבתי כי אין אנו יוצאים
ידי חובתנו כלפי אחים אלה ,כי יותר מאשר יש
בהם מזידים ,הם בעיקר שוגגים ויש להעלותם על
דרך המלך – מלכו של עולם".
חיבורים רבים כתב הרב קלירס בימי חייו .ספר
מיוחד לתולדותיה של טבריה – "טבור הארץ"
ובו הוא נכנס לעומקה של העיר ומתאר את
קדושתה ממגוון רב של מקורות בחז"ל .בהקדמת
הספר מסביר הרב קלירס את מטרתו" :ולזאת
שמתי אל ליבי ,כי נכון מאוד לאסוף אל ספר כל
עניני עיה"ק טבריה ולבארם כיד ה' הטובה עלי
ובישע ה' יתברך אספתי מאמרים רבים מדברי
חז"ל ומספרים קדושים והיו לאחת בספרי זה
אשר הכינותי בס"ד וקראתיו בשם 'טבור הארץ',
יען שנכבדות מדובר בו על עיר הקודש טבריה
שיושבת בטיבורה של א"י (מגילה ו')".
בין הפרקים :שבחי טבריה במקורות ,פירוט כל
התנאים האמוראים והסנהדרין שישבו והרביצו
בה תורה ,קורות העיר ,מעלות חמי טבריה ,מעלות
הכנרת ובארה של מרים שנגנזה בה ועוד.
בהקדמתו מתאר הרב קלירס את קדושת ארץ
ישראל בכלל ואת התורה הנלמדת בה בפרט:
"מקום משכן התורה מאז ומקדם ,אשר משם
תחל אור יפעתה לכל בני עמנו אוהביה ודורשיה,
הוא המקום אשר איווה ה' למושב לו ,ובו בחר
לסגולתו ,היא ארץ ישראל הקדושה ,ארץ אשר
ה' דורש אותה ,טהרת אוירא דארץ ישראל
המחכים ,וקדושתה מסוגל ומוכשר לתורה,
וכן אמרו חז"ל 'אין תורה כתורת ארץ ישראל'.
ובירושלמי נדרים פ"ו איתא אמר הקב"ה חביבה
עלי כת קטנה שבארץ ישראל מסנהדרין גדולה
שבחו"ל ע"כ .והנה תושבי הארץ ומחונני עפרה
יקרים בעיני ה' ,והעם היושב בה נשוא עוון,
ובפרט כאשר יתחברו כת תלמידי חכמים והיו
לאחת לעסוק בתורת ה' ,ואגודתה על ארץ יסדה,
כמה הם חביבים לפני ה' יתברך יותר מסנהדרין
גדולה שבחו"ל כמאמרם ז"ל".
עוד חיבר הרב קלירס חיבור ענק בהלכות
התלויות בארץ – "תורת הארץ" ,מספרי היסוד
במקצוע הלכתי זה .גם בימי חייו האחרונים,
בשכבו על ערש דווי ,המשיך לכתוב חיבור זה,
כשהוא מכסה את כתביו מבני ביתו החרדים
לשלומו .מש"נתפס בקלקלתו" אמר" :וכי בשבילי
אני כותב? אני כותב בשביל אחרים."...
בכ"ג בשבט תרצ"ד ( )1934נפטר הגאון הרב
משה קלירס ונטמן בבית העלמין בטבריה.

•

"החקלאות ,הלא היא אצל כל העמים רק גורם
כלכלי חיוני פשוט .אבל העם אשר הנושא שלו
כולו הוא קודש קדשים ,וארצו ושפתו
וכל ערכיו כולם קודש הם...
הרי גם חקלאותו כולה היא ספוגת קודש"
(מאמרי הראי"ה ח"א עמ' )179-181
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סיפורו של מקום

ארץ חיטה

ה

חיטה נראית לנו הפשוטה מבין
שבעת המינים ,מרכיב מובן
מאליו בתוך מזוננו .אך מבט
מעמיק יותר חושף לנו כמה עובדות
מרגשות על החיטה ועלינו...
הלחם גם בתקופות העתיקות וגם כיום
נחשב לאוכל בסיסי .וכך מתאר לנו משה
רבנו ע"ה בספר דברים את ארץ ישראל:
ּוׂשע ָֹרהֶ ...א ֶרץ ֲא ֶׁשר ֹלא ְב ִמ ְס ֵּכנֻת
"א ֶרץ ִח ָּטה ְ
ֶ
לּ-בּה ֶל ֶחם( "...דברים ח' ח'-ט').
ֹאכ ָ
ּת ַ
את הלחם אנחנו מייחדים בנטילת
ידיים וברכת המוציא לפני אכילתו ובברכת
המזון לאחר האכילה.
במה זכתה החיטה לברכה כה מיוחדת?
החיד"א מתייחס לשאלה זו בספר "שיורי
ברכה"" :למה מברכין על הפת 'המוציא
לחם מן הארץ' ולא 'מן האדמה' כמו 'בורא
פרי האדמה'? כי החיטה מוצאה הוא
מארץ ישראל".
תשובה זו נראתה מעט תמוהה
ולא מבוססת ,ובוודאי שלא התקבלה
במכוני המחקר המדעיים שהמשיכו
לחפש בקדחתנות אחר הזן המכונה
"אם החיטה" – החיטה המקורית שלא
תורבתה מעולם והמטען הגנטי שלה
נושא תכונות חסינות בפני יובש ומחלות.
צמח מיובש שהוגדר כ"אם החיטה"
נאסף במורדות החרמון כ 50-שנה קודם
לכן ,ונשמר באוניברסיטה בגרמניה.
עולם המדע באותה תקופה חיפש
נואשות אחר האתר בו גדלה בר אותה חיטה
מקורית ,בכדי לאסוף את זרעיה .אולם
החיפושים אחר אותו צמח באזור החרמון
העלו חרס ואכזבה רבה על-ידי החוקרים.
מציאת המקור הגנטי של החיטה יאפשר
להכליא בה את מיני החיטה המשובחת,
אך רגישה מאוד ,שגודלה עד כה .השגת
תכונות עמידות לחיטה חיונית למניעת
התפשטות מחלות וטפילים בשדות
החיטה המיועדים לספק אוכל הנחשב
בסיסי בכל העולם .ע"י השבחת החיטה
והפיכתה עמידה בפני נזקים ,חשבו
החוקרים אף לפתור את בעיות המחסור
והרעב בעולם .בשנת  ,1906כ 130-שנה
אחרי שהחיד"א כתב את תשובתו ,גילה
אהרן אהרונסון ,בוטנאי צעיר ומבטיח,
בביקור במושבה הצעירה ראש-פינה ,את
זן החיטה הנכסף ,וכך הוא מתאר ביומנו:
"שמתי לב פתאום לשיבולת דגן אחת,
בודדת ,בנקיק סלע .לראשונה עשתה
רושם כי זו שעורה מאיזה מין ...לא יכולתי
להאמין כמעט למראה עיני ,כי זהו הצמח
ישע שלנו

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
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שחפשתיו כל-כך" .אכן ,כמאמר החיד"א –
מוצא החיטה מן הארץ – ארץ ישראל!
תגלית מרעישה זו ריגשה את חוקרי
הבוטניקה בכל רחבי תבל ונחשבת לאחת
התגליות הבוטניות החשובות בארץ
ישראל .על חשיבות החיטה אנו מוצאים
רבות במקורות היהודיים :פרי עץ הדעת
נחשב ע"פ דעות שונות – לחיטה.
שלבי גידולה של החיטה והדגנים מהווים
את הפן החקלאי של  3הרגלים :פסח – חג
האביבּ"ִ :כי ַה ְּש ׂע ָֹרה ָא ִביב וְ ַה ִּפ ְׁש ָּתה ּגִ ְבעֹל"
(שמות ט' ל"א); שבועות  -הוא חג הקציר
לאחר הבשלת התבואה עם בוא הקיץ;
וסוכות – חג האסיף :עת היאסף היבול אל
המזווים וסיום השנה החקלאית.
חיטה שמנה ודשנה נזכרת בתהילים
בּולְך
"ה ָּש ׂםּ-גְ ֵ
כסמל לשלום ,שלווה ושובעַ :
ָׁשלֹום ֵח ֶלב ִח ִּטים יַ ְׂש ִּב ֵיעְך" (תהילים קמ"ז י"ד).
בתקופת המשנה והתלמוד רובו המכריע
של העם עסק בחקלאות ואנו מוצאים
במדרשים כ 500-מיני חיטה ,אך את
מנחת הסולת (חיטה גרוסה) נדרש להביא
מהחיטה המובחרת ביותר ,וכך כותבת
לנו המשנה במנחות פ"ח מ"א" :ואיזהו
מובחר? מכמס ומזוניחה אלפא לסולת"
(מכמש בבנימין וזנוחה שביהודה).
כיום כ 70%-מהחיטה גדלה בשטחים
חקלאיים הנמצאים בדרום הארץ (קו
חבל לכיש – קרית גת ודרומה) אך
למרות הברכות הרבות – אנו מוצאים
שבשנים ממוצעות גידול החיטה בארץ
מספק רק כ 30%-מהצריכה הארצית,
ובשנים שחונות אף פחות ...ארץ ישראל,
ערש החיטה ,נאלצת לייבא חיטה יקרה
מארצות זרות .מה קרה? לאן נעלמו
הברכות הרבות? על כך נכתב בדברים
י"אּ"ִ :כי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָבא ָׁש ָּמה ְל ִר ְׁש ָּתּה
ֹלא ְכ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִהואֲ ...א ֶׁשר ִּתזְ ַרע ֶאת-
ית ְב ַרגְ ְלָך ְּכגַ ן ַהּיָ ָרק" .בארץ
זַ ְר ֲעָך וְ ִה ְׁש ִק ָ
ישראל משטר המים שונה ומייחד אותה
מארצות אחרות .במצרים ,הארץ ממנה
יוצאים אנו בשבת זו ,החקלאות היא
עסק ללא הסתכנות :החקלאי היה זורע
את חלקת שדהו ומושך תעלות ארוכות
מהיאור ועד החלקה הזרועה .הזרעים
יקבלו את המים שהם זקוקים להם בלי
לדאוג או להתפלל לגשם .חקלאות זו
נקראת חקלאות שלחין .הארץ אליה
אנחנו נכנסים שונה במהותה" :וְ ָה ָא ֶרץ
ֲא ֶׁשר ַא ֶּתם ע ְֹב ִרים ָׁש ָּמה ְל ִר ְׁש ָּתּהִ ...ל ְמ ַטר
ֹלקיָך ָּבּה
הּ-מיִ םֵ ...עינֵ י ה' ֱא ֶ
ַהּשָׁ ַמיִ ם ִּת ְׁש ֶּת ָ
ֵמ ֵר ִׁשית ַהּשָׁ נָ ה וְ ַעד ַא ֲח ִרית ָׁשנָ ה".
בארץ ישראל המים אינם מגיעים אלינו

נעמי מצגר

מתעלות ומאגרי מים עצומים ,בארץ
המבורכת כמות המשקעים מותנית בקשר
שלנו עם הקב"ה .העמל הנדרש בארץ
הקדושה הוא שונה לחלוטין  -אין זה עמל
של חפירת תעלות .העמל האמיתי הוא
עמל מוסרי ותורני .המים מומטרים עלינו
רק אם נעמוד בתנאים האלוקיים האלו.
החיטה ,אם המזונות ,גדלה ומתפתחת
בהתאם להתנהגותנו ומחייבת אותנו
בקשר שוטף (תרתי משמע )...עם אבינו
שבשמים ,וזו ברכת הארץ הגדולה .ועל-
כן אומר הנצי"ב בפירושו 'העמק דבר'
על הכפילות בפסוק" :טובה הארץ מאד
מאד" – "כי אמנם יש הרבה ארצות טובות
בעולם .אבל כל טוב תמידי ,מלבד שאין
הרגש טובה (היינו שמתרגלים אליו) ,הנה
'לפתח חטאת רובץ' ,ואין לך רע מזה.
אבל ארץ ישראל טובה מאוד מאוד ,במה
שההשגחה תמידית עליה ,והיא שולטת
ביותר להעניש את החוטא ...ועל כן הטוב
מורגש בה כי מאת ה' הוא כנאמר בדברים:
"ארץ אשר ה' א-לוקיך דורש אתה."...
חורף מבורך וט"ו בשבט שמח!

•

תודה לרב ארי לנדא על המידע.

לטיולים בבנימין ,שומרון ,ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה 02-9975516
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ביש"ע ממשיכים ובונים!

למכירה

למכירה

להשכרה

למכירה

בית חד משפחתי על
כחצי דונם
 111מ"ר
 896,000ש"ח
לפרטים:
תמר 054-5988839

בתקוע

בטלמון
בתים ומגרשים
לפרטים :צורי אביאור
052-3833889
aviorta@gmail.com

למכירה

בשילה
מרכז הישוב
יחידת דיור חדשה
 3חדרים
 60מ"ר
לפרטים052-4333578 :

בעלי (ברח' הצבעוני)
בית דו משפחתי
 682,000ש"ח
בנוי  100בקומת קרקע
3
ו 60-מ"ר מעטפת.
לפרטים:
הראל 052-5665993

בעינב

בית חד משפחתי על
כחצי דונם.
 105מ"ר
 689,000ש"ח
לפרטים:
יעקב 050-5326929

למכירה

נדל"ן ביהודה ושומרון
במצפה יריחו
בית תלת משפחתי
 105מ"ר
 682,000ש"ח
לפרטים:
אלעד 050-2091959

«
052-8903906

להזמנות פרסום נדל"ן

במחיר מיוחד לתושבי יש"ע:
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 7ישע שלנו

חדשותיש"ע

תצפית ממעוף
המנוף

כבכל שנה התאספו
ביום חמישי האחרון
מאות מתושבי גוש קטיף לטקס
הנטיעות לקראת ט"ו בשבט ביער
הכיסופים ,נטיעות שמבטאות את
הרצון הכביר לחזור לגוש קטיף .השנה
אל הנטיעות ויתר הפעילויות במקום
התווספה השנה "אטרקציה" חדשה -
מנוף תצפית לעבר הגוש.
במהלך ההכנות לתכנון היער התגלה
שיש מקום שבו אפשר לצפות לעבר
גוש קטיף .בעתיד מתוכנן להקים מגדל
תצפית במקום וכחלק מההכנות לכך
הוצב השנה בטקס הנטיעות מנוף מיוחד
שבו התאפשר לבאים לטקס לעלות
ולצפות לעבר גוש קטיף .אמנם המבנה
הטופוגראפי לא מאפשר לראות הרבה
אבל לאוהבי גוש קטיף מספיקה העובדה
שאפשר לראות את פיסת הים של גוש
קטיף בכדי שהלב ידפוק בחוזקה והפה
ילחש לאדמת גוש קטיף" :אנחנו נחזור".
בשבוע הקרוב בכ"ב בשבט ,יתקיים
יום גוש קטיף במוסדות החינוך בתאריך
שבו עלה היישוב הראשון בגוש ,נצר
חזני ,לקרקע.
מוסדות חינוך מנהלים ומורים הרוצים
ליטול חלק בפעילויות ולקבל מערכי
לימוד והסברה בנושא מוזמנים ליצור
קשר בטלפון ( 054-5953953אורית),
( 054-5684850תחיה),
או באתר ועד מתיישבי גוש קטיף
בכתובת .www.gushkatif.co.il

•

המתיישבים  -יוכל נתניהו אף להשקות
אירועי נטיעות
את העצים הרבים שנטע בכל רחבי
ביש"ע
יהודה ושומרון לאורך דרכו הציבורית.
ברחבי יהודה
ושומרון מתקיימים
ביום ראשון הקרוב יתקיים בבית חג"י
בימים אלו טקסי
שבהר חברון טקס נטיעות חגיגי בסימן
נטיעות לרגל ט"ו
המשך ההתיישבות בארץ ישראל תחת
בשבט בסימן המשך
הכותרת" :נוטעים ובונים".
והצמיחה
הבנייה
באירוע תחת ניצוחה של המועצה
לנוכח
בהתיישבות
אזורית הר חברון יחד עם החברה לפיתוח
גזירות הקפאת
הר חברון ,מועצת יש"ע ותנועת אמנה,
הבנייה והמהלכים
ישתתפו השר בני בגין ,רבנים ואישי ציבור.
המדיניים.
במהלך הנטיעות תונח אבן פינה
החולף
בשבוע
החלו
הנטיעות
אירועי
לשכונה החדשה בבית חג"י בסימן
לשם
עציון
ובגוש
באריאל
נטיעות
בטקסי
המשך הבנייה והפיתוח של ההתיישבות
נתניהו.
בנימין
הממשלה
ראש
גם
הגיע
ביהודה ושומרון.
גולדשטיין
שאול
עציון
גוש
מועצת
ראש
האירוע יתקיים ביום ראשון ,ט"ז בשבט
שוב
נעמוד
שנה
"בעוד
כי
בטקס
אמר
תש"ע ,31.1.10 ,בשעה .12:30
לחזור
שנוכל
מקווה
אני
נטיעות.
בפני
לפרטים 052-8990540 :אבי.
ולנטוע ,כפי שאתה עצמך הבטחת ,בית
ביום שלישי ,י"ח שבט ,2.2.10 ,יתקיים
חדש באדמת ארץ ישראל כולה ,כתה
טקס הנטיעות המרכזי במועצה המקומית
וגן ,יישוב לבן ממשיך ובת חוזרת ,מולדת
בית-אריה עופרים יחד עם חניכי תנועת
לעולים מארצות רחוקות".
בני עקיבא של מחוז שרון שומרון.
אלפי בני נוער ובהם חניכי
בני עקיבא ,נוער בית אריה-
עופרים ,יחד עם תושבי
המקום יצאו לצעדת ט"ו
בשבט החל מהשעה 10:00
בבוקר לשבילים המתחדשים
בין בית אריה לעופרים ,יהנו
מפעילויות ותחנות חינוכיות,
ויטעו שם שתילים בסימן
"צועדים נוטעים ובונים את
ארץ ישראל".
האירוע יסתיים בעצרת
המרכזית בשעה  16:00ברחבת
יו"ר האופוזיציה דאז ,בנימין נתניהו ,נוטע עץ סמוך ליישוב קידה שבבנימין ,בריכת השחייה יחד עם ראשי
קיץ 2007
רשויות מיהודה ושומרון ומכל
במועצת יש"ע ברכו את רה"מ
רחבי הארץ ,חברי כנסת ,אומנים אישי
בנימין נתניהו על ביקורו הראשון(!)
ציבור ,הופעה של להקת 'לכתחילה'
בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון
ומופע זיקוקין.
מאז נכנס לתפקידו ,והזמינו אותו
לשוב בט"ו בשבט לטעת עצים גם
בשומרון ,בבנימין ,בהר חברון ובבקעת
הירדן .באותה הזדמנות – אמרו ראשי

•



דרוש מטפל מסור
לקשיש סיעודי מירושלים

דרושים :בעלי אזרחות אמריקאית

אם יש לך אזרחות אמריקאית ואתה רוצה לפעול למען מפעל ההתיישבות ביש"ע,
ולהצטרף לקבוצה שמתקשרת עם ועדות הקונגרס לענייני המזרח התיכון כדי לאזן את
תעמולת "שלום עכשיו" ,נא ליצור קשר עם דוד בדין בבית אגרון טל'.054-7222661 :

•

לפרטים:

גיורא 052-8606021
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