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במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 184שבט תש"ע |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

שר החינוך גדעון סער בהנחת אבן פינה לגן ילדים ביישוב ברקן שבשומרון
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האדמו"ר מאוסטרובצה

חיבת הארץ

סיפורו של מקום

יש " עמדה

בימים אלו הולכת ומתבררת הפגיעה
הבלתי נסבלת במערכת החינוך
ביהודה ושומרון – כתוצאה ממדיניות
הקפאת הבנייה של הממשלה.
למרות הצהרות ראש הממשלה
והתחייבותו המפורשת שהקפאת
הבנייה לא תחול על מבני ציבור ,על
כיתות לימוד ,ועל גני ילדים ,ותאפשר
חיים תקינים למתיישבי יש"ע ,בפועל
נמנעת בנייתן של כיתות לימוד
בעשרות רבות של מוסדות חינוך.
השבוע הגיע לשטח שר החינוך גדעון
סער ,כדי לעמוד מקרוב על הקשיים ועל
האיוולת שנוצרת ממדיניות הקפאת
הבנייה הפוגעת בזכויות היסוד של ילדים
ביהודה ושומרון להשכלה ולחינוך.

על הפרשה משפטים-שקלים

הרב אברהם צבי גאופטמן  -ישיבת "מרכז הרב" .רב קהילת
"שערי החומה"  -חומת שמואל (הר חומה) ודיין בביה"ד לממונות

ה

כוחם של השקלים

שבת ,פרשת משפטים ,נקרא בתורה
את הפרשה הראשונה מתוך ארבע
הפרשיות ,פרשת שקלים.
בזמן שבית המקדש היה קיים ,מצווה הייתה
על כל אדם מישראל לתת מחצית השקל בכל
שנה ושנה ,להקריב מהם את קרבנות הציבור
בבית המקדש .ראש חודש אדר הוא הזמן בו קראו
לעם לתרום תרומה זאת ,ועל כן ,בשבת לפני ראש
חודש אדר ,אנו מזכירים זאת בקריאה בתורה.
הגמרא במסכת מגילה מבארת מדוע היו
משמיעים (מכריזים) על השקלים דווקא באחד
באדר ,ומסביר ריש לקיש" :גלוי וידוע לפני
מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול
שקלים על ישראל ,ולפיכך הקדים שקליהם
לשקליו" (מגילה י"ג ,ע"ב).
כאשר המן שקל את עשרת אלפים כיכר
הכסף לתת לאחשורוש כדי לקבל אישור לאבד

את עם ישראל ,עמדה
זכות מחצית השקל
לישראל לכפר על חטאם.
אנו מבינים שאין מדובר כאן על עניין טכני
בעלמא ש"הקדים שקליהם לשקליו" ,שההכרזה
על השקלים הינה באחד באדר ,ואילו המן תכנן
לבצע את זממו רק בי"ג באדר .לפיכך עלינו
לבאר מהי המשמעות הפנימית של "מחצית
השקל" ,ומהו סוד כוחם של השקלים אשר
באמצעותם זכו בני ישראל להתגבר על המן.
קודם שנבאר עניין זה ,נעמוד בקצרה על
עובדה מעניינת ,והיא שפורים דפרזים ,החל
בי"ד אדר ,לעולם אינו נופל אלא בימים א' ג'
ה' ו' בשבוע .ובודאי שאין זה במקרה ,וצריך
להבין מהו הרמז הטמון בכך.
וראיתי בספר שבילי פנחס שביאר על פי
הספרים הקדושים כי מהותו של עמלק היא

» עמוד 2

» המשך בעמוד 3

מגילת אסתר מבוארת ומאוירת
הרב מנחם מקובר
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מגילת אסתר ייחודית המשלבת בין ביאור הסוקר את עלילת המגילה תוך התבוננות
מעמיקה ,לבין אוסף ציורים ותמונות שנוצרו בהשראת שיעוריו של הרב מקובר על
העושר הפנימי של סיפור המגילה.
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יש"עמדה

חינוך חובה

בימים שאחרי ההחלטה על הקפאת
הבנייה ביהודה ושומרון ראש הממשלה
בנימין נתניהו שב ואמר מעל כל במה
אפשרית כי ההחלטה לא תפגע בחיי
היום יום של המתיישבים ,והיא לא תחול
על בניית כיתות לימוד ,גני ילדים וגם לא
על מבני ציבור כגון מועדונים ,בתי גיל
הזהב וכן מבנים תורניים כגון בתי כנסת
או תלמודי תורה.
אבל לצערנו יש מי שמשתמש
בהחלטה הזו כדי לנגח ככל שביכולתו
את ההתיישבות ביש"ע ,ולאסור גם
את מה שבמפורש לא נאסר .במשרד
הביטחון ,כך נראה ,מעדיפים להתנכל
למוסדות החינוך ביהודה ושומרון
באמצעות מניעת אישורים לתוספת
כיתות וגני ילדים – גם כאלה שאושרו
ע"י משרד החינוך בהתאם לקריטריונים
השוויוניים הקבועים בחוק.
בדיון שהתקיים לאחרונה בועדת
הכספים של הכנסת הודיע היועץ
המשפטי של משרד הביטחון ,עו"ד אחז
בן ארי ,כי למרות שמשרד החינוך הכיר
בצורך לבניית  116פרויקטים במוסדות
חינוך ביהודה ושומרון הרי שמשרד
הביטחון יאשר בנייתם של  28בלבד.
משמעות הדבר היא ש 88-מוסדות
חינוך המהווים כ  76% -מהצרכים
שנקבעו ע"י משרד החינוך לא יוקמו
בשנת  2010ובכך אלפי תלמידים לא יוכלו
ללמוד על פי חוק חינוך חובה בתנאים
הולמים .חלקם אף לא יוכלו להתחיל את
שנת הלימודים כלל.
נושא זה עומד מזה מספר שבועות
במרכז מאבק ציבורי שבמסגרתו
התקיימו ישיבות רבות בועדת החינוך
של הכנסת ,בוועדה לשלום הילד
ובועדת החוץ והביטחון ,נשלחו מכתבים
למבקר המדינה לבדוק את התנהלות
משרד הביטחון בסוגיה ,והתקיימו סיורים
ואירועים תקשורתיים רבים .למחאה
הצטרף גם מנכ"ל המועצה לשלום
הילד ד"ר יצחק קדמן שפנה במכתב
לשר הביטחון בו כתב לו כי" :זכותו של
כל תלמיד בישראל ליהנות ממבני חינוך
ותנאי חינוך הולמים" ,וביקש לקבל
ישע שלנו 2

הסברים על הימנעותו מאישור בנית
כיתות לימוד בישובי יהודה ושומרון.
סוגייה זו עמדה השבוע במרכז
פגישתם של ראשי מועצת יש"ע עם
שר החינוך גדעון סער בתום סיור שערך
במועצה האזורית שומרון.
השר סער ביקר עם הצוות המקצועי
של המשרד בבית הספר יקיר ,שם נחשף
לצפיפות הקשה בכיתות שנגרמה עקב
מניעת הקמת כיתות מאושרות לפי
התקן על ידי שר הביטחון.
בהמשך הביקור ביקרו השר ופמלייתו

בבית הספר בישוב שבי שומרון ונתקבלו
בהופעה מרגשת של כיתות המוסיקה
של בית הספר.
לאחר ישיבת עבודה מקצועית ביקר
השר בישוב ברקן ,שם הניח יחד עם
ראש המועצה גרשון מסיקה ,יו"ר מועצת
יש"ע דני דיין ,מזכ"ל אמנה זאב חבר
(זמביש) וראשי רשויות ביהודה ושומרון
אבן פינה לארבעה גני ילדים במסגרת

החינוך הממלכתי בישוב.
נוסח מגילת היסוד ,שנגללה לתוך אבן
הפינה ,הוקרא על ידי הילד ענבר ברג ,בן
 5תושב הישוב ברקן" :זוכים אנו להניח
אבן פינה לגן ילדים בישוב ברקן במעמד
שר החינוך  ,ראש המועצה ונציגי ישובי
השומרון .אנו ילדי הישוב ברקן יחד עם
כלל ילדי השומרון ותושביו ,מניחים אבן
זו מתוך תפילה ותקווה כי גן זה יבנה
יחד עם עוד מאות ואלפי בתים ,גנים
ובתי ספר שישמשו את תושבי השומרון
אשר רק ילך ויגדל יחד עם כל חלקי ארץ
ישראל השלמה".
בטקס הנחת אבן הפינה פנה ראש
המועצה גרשון מסיקה אל השר" :לא
יעלה על הדעת שמשרד ממשלתי
כלשהו יתערב בענייני מוסדות
החינוך מלבד משרד החינוך .אם
לבדואים מקימה ממדינה בתי ספר
בישובים לא מורשים ולא חוקיים
בעליל ,קל וחומר בישובים שהמדינה
הקימה בשומרון ילדים צריכים להיות
מחוץ למשחק הפוליטי .אנו מצפים
מממשלת ישראל ומשר החינוך
להלחם את מלחמתם של הילדים מול
משרד הביטחון שפוגע בהם ולתקן
את העוול ,נמשיך לפעול ולהיאבק
עד לבניית כלל הכיתות וגני הילדים
הנדרשים".
שר החינוך סער התייחס בדבריו
למצוקת מוסדות החינוך ואמר" :הנושא
של בינוי מוסדות חינוך הוא לא נושא
פוליטי ,הוא איננו שינוי במחלוקת .יש
בנושא הזה מחוייבות של הממשלה
כלפי האזרחים ואני מתכווןן לעמוד
על כך שהצרכים יקבלו מענה".
בדיון שקיימו ראשי מועצת יש"ע עם
שר החינוך עלו לדיון מדיניות ההקפאה
הפוגעת במערכת החינוך ביש"ע וכן
הנושאים המדיניים שעל הפרק והנושאים
המקצועיים לגבי מוסדות חינוך ,הסעות
ילדים ,בניית כיתות וגנים ועוד.
מנהיגי המתיישבים בירכו את שר
החינוך על הביקור ועל פעילותו להסדרת
ולבניית מוסדות חינוך חרף הערמת
הקשיים הבירוקראטיים מצדו של משרד
הביטחון .ראשי מועצת יש"ע אמרו
לסער כי כשר החינוך ,על כתפיו מוטלת
האחריות להביא לפתרון בעיה קריטית
זו כדי שילדי יהודה ושומרון יזכו לחינוך
לו הם זכאים ובתנאים הולמים ,ואסור
לו לתת שבנושאים העומדים לפתחו
של משרד החינוך תהיה התערבות
ברגל גסה מסיבות פוליטיות של משרד
הביטחון ושל העומד בראשו.
המוציא לאור:

•

עורך :ישי הולנדר
צילום השער :דובר יש"ע
פרסום מודעות:

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

www.myesha.org.il

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

כוחם של השקלים

– המשך מעמוד השער

גאווה ,שכן עמלק בגימטריא ר"ם ,בבחינת "ורם
לבבך ושכחת" .וכן המן מזרע עמלק נתגאה
בעשרו לכן דרש שכולם ישתחוו לו .זאת ועוד,
כאשר שאל אותו אחשורוש מה לעשות עם האיש
אשר המלך חפץ ביקרו (אסתר ו',ו')" :ויאמר המן
בלבו למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני".
ממילא מובן כי ביטולו של עמלק הוא על ידי
מידת הענווה .לכן דווקא משה רבינו ,העניו מכל
האדם ,יצא להילחם בעמלק .כמו כן ,ההתגברות
על המן הייתה באמצעות מרדכי שהיה יושב
בשער המלך ,כי מרדכי היהודי הגם שהיה מראשי
הסנהדרין ,החזיק עצמו תמיד בענווה ובשפלות
רוח שעדיין לא נכנס לתוך שער הקדושה פנימה,
אלא יושב בשער המלך .גם מהותה של אסתר
מורה על מידת הענווה ,וכפי שמובא בגמרא
(מגילה י"ג ,ע"א) כי "הדסה שמה .ולמה נקראת
אסתר ,שהיו אומות העולם קורין אותה על שום
אסתהר" ופירש רש"י" :ירח ,יפה כלבנה" .וידוע כי

הלבנה רומזת על מידת ענוה ,שאין לה אור משל
עצמה ,רק ממה שמקבלת מהשמש.
על פי האמור מבואר כי סגולת פורים היא להכניע
את עמלק אשר עיקר עניינו הוא הגאווה ,ועל כן
פורים לעולם נופל בימים :ג' א' ו' ה' ,שהם אותיות
גאוה ,להורות שפורים מבטל את גאוות עמלק.
מעתה נוכל להבין מדוע צריך היה להקדים
את שקלי בנ"י לשקליו של המן .כידוע ,התורה
הקפידה שכל איש מישראל ייתן רק מחצית שקל,
ולא שקל שלם .על ידי כך לומד כל אדם מישראל
כי אין הוא מושלם ,אלא רק בבחינת מחצית ,וכדי
לזכות לשלמות ,זקוק הוא להצטרפותם של
אחרים .דווקא מתוך הפנמה של ענוה זו יכולים
בנ"י להתגבר על גאוות עמלק.
עוד נראה לומר ,שהרי ההכרזה על השקלים
בראש חודש אדר נועדה כדי לקנות את קורבנות
הציבור מן השקלים החדשים .בין השאר ,שימשו
השקלים לצורך קרבן התמיד ,שהיה קרב מידי

יום בבוקר ובין הערביים .קרבן התמיד ,מסמל
יותר מכל ,את ההתמדה והקביעות בעבודת ה',
תמידים כסדרם .דווקא מכוחו של קרבן זה ניתן
להתגבר על עמלק אשר עניינו הוא הארעיות
והמקרה "אשר קרך בדרך".
יסוד זה הוא המפתח לעבודת ה' בכל אורחות
חיינו ,וכפי שנרמז ע"י הרמ"א אשר פותח את
דבריו בשולחן ערוך אורח חיים בפסוק "שיויתי
ה' לנגדי תמיד" ,ומסיים את חלק אורח חיים,
בהלכות מגילה ,בפסוק" :וטוב לב משתה תמיד".
להורות לנו כי ההתמדה היא עיקר עבודתנו.
דברי תורה אלו יהיו לעילוי נשמותיהם הטהורות
של שמונת הקדושים הי"ד .אשר עלו בסערה
השמימה בלילה מר ונמהר ,ערב ראש חודש אדר,
בו חדר בן בליעל גאוותן מזרע עמלק לתוככי
הישיבה הקדושה "מרכז הרב" .שמונת הנרות הללו
עלו השמימה תוך כדי התמדתה מופלאה בלימוד
התורה ,והם הם בבחינת "להעלות נר תמיד".
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
רבי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק מאוסטרובצה – חלק א'

ר

בי מאיר יחיאל הלוי האלשטוק
מאוסטרובצה זי"ע ,היה מהמיוחדים
שבאדמו"רי הדור הקודם ,ונודע בגדלותו
העצומה בתורה ,אהבת ישראל וארץ ישראל,
יחד עם פרישות וטהרה מופלאים .הוא נולד
בשנת תרי"א בעיירה סאבין שבפולין ,לאברהם
יצחק שהיה אופה כעכים .אביו נמנה עם חסידי
רבי יהושע אשר מז'ליחוב ,בנו של היהודי
הקדוש מפשיסחא ,רבי מאיר יחיאל ממוגלניצא,

משה מאירסדורף
יהושע מקוטנא ממנו גם קיבל את הסמיכה
לרבנות .מסופר כי לפני הסמיכה שאלו הגר״י
מקוטנא מה הוא יודע ללמוד וענה לו ר' מאיר
יחיאל" :אני יודע לתרץ את כל קושיות התוספות
במסכת יבמות" .הגאון שהשתומם למשמע
תשובה נועזת זו ,נכנס עמו לדין ודברים הלכתיים
ולאחר זמן קצר כשהתברר לו שהעילוי הצעיר
לא הגיע אפילו למחצית דבריו וחידושיו ,נתן לו
מיד סמיכה נלהבת.

רבי מאיר אריק ,הגאון רבי מנחם זמבה ,ועוד.
הידע שלו באסטרונומיה ובמתמטיקה,
משך אליו גם אנשי מדע לא יהודים מחוגי
האקדמיה הפולנית ,שבאו להיוועץ בו
בשאלות סבוכות .בדברי תורתו היה מסדר
בעל-פה חשבונות אסטרונומיים ,אשר
הפליאו את כל שומעיהם ,אך סירב להעלות
את דברי חידושיו על הכתב (מקצת מתורותיו
פרסם תלמידו בספר "אור תורה").

"גדולה היא מצוות ישיבת ארץ ישראל,
שכן היא המצווה הראשונה
שנצטווה עליה איש יהודי מעולם"
כל ימיו השתוקק
לעלות לארץ
הקודש ,והביע
תמיכה גלויה
בשיבת ציון אשר
החלה בימיו.
אשר על שמו קרא את שם בנו .לימים כשהפך
מאדמו"ר נודע במיעוטו לדבר דברים שלא
לצורך .כשנשאל על כך על ידי תלמידו השיב לו:
"כשהייתי ילד אהבתי לשבת ליד התנור הבוער
ולהתבונן במעשה האפייה של אבא ז"ל .פעם אמר
לי אבי' :בוא ואלמדך תורת האפייה על רגל אחת.
דע לך ,ילדי ,כי תנור ,כל כמה שהוא סגור יותר,
החום שבו חזק יותר' .דבריו אלה עומדים לפני
עיני בטרם שאני עומד להוציא מלה מפי".
כבר בשחר נעוריו ניכרו כישרונותיו של
מאיר יחיאל הצעיר והוא נודע בכינוי "העילוי
מסאבין" .אביו לקחו עמו אל בית רבו בגרודז'יסק
שם קיבל הרבה מתורת החסידות .כמו כן למד
אצל רבי יהושע מקוטנא והתפרסם כבעל מוח
חריף וכמתמיד ובקיא.
בשנת תר"ם ( )1880בהגיעו לגיל  28נבחר
לכהן כרבה של העיר סקרנביץ ,בהסכמתם
ועידודם של חתנו בעל ה"נפש חיה" ומרבי
ישע שלנו 4

התמונה באדיבותwww.zadikim.org :

בשנת תרמ"ט ( ,)1889נקרא על ידי קהילת
אוסטרובצה לשמש בה כאב"ד ומרא דאתרא.
שלוש שנים לאחר מכן ,בשנת תרנ"ב (,)1892
נפטר רבו ,רבי אלימלך מגרודז'יסק .בניו שהיו
עדיין צעירים לימים לא קיבלו עליהם את הנהגת
העדה ורבים מחסידי רבו הכתירו אותו עליהם
כאדמו"ר ,זאת למרות התנגדותו הנחרצת .אולם,
עם הזמן קיבל עליו את ההנהגה והחל לקבל את
הבאים אליו לעצה ולברכה .דרשותיו המעמיקות
והמפולפלות המתובלות בחשבונות מתמטיים
סבוכים ,משכו לחצרו אלפי תלמידים וחסידים,
אשר עימם נמנו רבים מרבני ואדמו"רי פולין.
בחריפותו נשא ונתן עם רבים מגדולי דורו,
כמו; רבו הגאון מקוטנא ,האדמו"ר בעל "שפת
אמת" מגור ובנו בעל ה"אמרי אמת" ,האדמו"ר
רבי חיים הלברשטאם בעל "דברי חיים" מצאנז,
האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלז ,ה"אבני נזר"
מסוכטשוב ,ה"ישמח ישראל" מאלכסנדר ,הגאון

הרב מאוסטרובצה נודע בסגפנותו ופרישותו.
במשך ארבעים שנה צם ברציפות כשהוא
שובר את צומו רק בשעות הלילה בארוחה
דלה .כאשר נשאל על כך ,ענה "אילו ראיתם
מה שאני רואה שעתיד לקרות ,לא הייתם
מסוגלים להכניס דבר לפיכם" ,ואכן בכל יום נהג
לעשות הטבת חלום בפני שלשה ,בבכי ובקול
רועד .מעבר לכך ידוע היה בחומרותיו הרבות
ובדקדוקי הלכה רבים על מנת לצאת ידי חובת
כל השיטות ההלכתיות בדינים שונים.
כל ימיו השתוקק לעלות לארץ הקודש,
והביע תמיכה גלויה בשיבת ציון אשר החלה
בימיו .אמרה מפורסמת בשמו על הפסוק" ,לך
לך ...אל הארץ אשר אראך" (בראשית י"ב ,א') היא
כי" :גדולה היא מצוות ישיבת ארץ ישראל ,שכן
היא המצווה הראשונה שנצטווה עליה איש
יהודי מעולם".
המשך אי"ה בשבוע הבא

•

"כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת
נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ
הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל
לבנין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם
בעולם ,כמעט שאי אפשר לטעום טעם עבודה".
(הראי"ה קוק ,מעין הקדמה ,מוסר אביך)

ה

מבט להתיישבות

התיישבות ביהודה ושומרון
חווה על בשרה יום-יום בשנים
האחרונות את תוצאות מכבש
הלחצים המאסיבי המופעל על מערכות
המדינה מצד ארגוני השמאל הקיצוני.
תופעת ארגונים כדוגמת 'שלום
עכשיו'' ,יש-דין' ואחרים ,המתפרצים
לדלתותיו הפתוחות של בית המשפט
העליון ומטילים מורא על מקבלי
ההחלטות בשטח הפכה עניין
שבשגרה.
כבר התרגלנו לכניסתו של השחקן
החדש למשחק ,שחקן בדמות 13
שופטי העליון ששינו באחת את כללי
המשחק ולמעשה השאירו אותנו
מחוצה לו.
את התוצאות אנו מרגישים כמעט
בכל תחום ,מיום ליום מיצרה מדינת
ישראל את צעדיה של ההתיישבות
הישראלית ,מונעת בניה ופיתוח
ופוגעת בשגרת החיים.
מציאות זו דורשת מאיתנו הערכות
מקצועית ויעילה להשבת מלחמה
שערה .עלינו לאמץ את דפוסי הפעולה
המשמשים כנגדינו ולהשתמש בהם
לטובתנו.
לשם כך הוקמה תנועת 'רגבים'.
לפני כשלוש שנים ,סמוך לעתירה
שהגישה 'שלום עכשיו' כנגד בתי הקבע
בחרשה ,נפל האסימון הזה לשלושה
חבר'ה צעירים ,שהבינו את הסיכון

שבת הגדול עם
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הטמון במשפטיזציה של ההתיישבות
והחליטו לעשות מעשה .יהודה אליהו,
מי שהיה אז מזכיר חרשה ,בצלאל
סמוטריץ' מקדומים ועו"ד דורון ניר-
צבי מחוות יאיר הקימו את 'רגבים'
אשר משמשת מאז הקמתה "קונטרה"
ללחץ השלילי המופעל על המערכות
מצד גורמי שמאל ,ובאמצעות הפעלת
לחץ נגדי שואפת להחזיר את המערכת
השלטונית למרכז המפה ,לשפיות
ולדרך הציונות.
בתנועה מועסקים רכזי שטח,
עורכי דין ואנשי מטה שתפקידם
לבצע מעקב ולהתריע על בניה ועל
השתלטות בלתי חוקית על קרקעות.
רכזי התנועה מסיירים בשטח על
בסיס יום-יומי ,תוך שהם מסכנים את
עצמם ,מצלמים ,מתעדים וממפים
את הבניה הערבית .התנועה דורשת
מגורמי האכיפה ומקובעי המדיניות
לפעול בכל הכלים העומדים לרשותם
להפסקת הבניה ולהריסתה ,ובמידה

והדרישה אינה נענית ביעילות,
התנועה פונה באמצעות עורכי דינה
לבתי משפט בדרישה שיורה לרשויות
לעשות כן.
כיום ,לאחר כשלוש שנים של פעילות
וכמה עשרות עתירות לבג"צ ,יכולה כבר
'רגבים' להתגאות במספר הצלחות
בעלות חשיבות לא מבוטלת .כיום כבר
נדמה כי במערכת המשפט מחלחלת
ההבנה כי לא ניתן יהיה לאכוף את החוק
באופן חד-צדדי על יהודים בלבד .כיום
כבר ניתן להבחין בניצני אכיפת חוק
שוויונית ובהסרת מסכת הצביעות מעל
פניהם של ארגוני השמאל הנושאים
את שמו של שלטון החוק לשווא
ועושים אותו קרדום לחפור בו לקידום
מטרותיהם הפוליטיות.
'רגבים' ממשיכה לפעול ביתר שאת,
ופניה להגברת שיתוף הפעולה עם
הישובים והמועצות בכדי להגדיל את
מוטת הפעילות ואת היקפיה ולהתאימם
לאתגרי השעה בהתיישבות.

•

יהושע שפירא

שליט“א המלון בכשרות גלאט
הרב
ראש ישיבת רמת-גן
•כככייייככ ע• בריכה
מחוממת )שעות נפרדות(
פרשת צו י“ב ניסן ) (27.03תש“ע
• ספא • שמירה על
במלון המפואר
הילדים בזמן ההרצאות
כל החותם על הוראת קבע של  275ש“ח לחודש
לפרטים -עדי:
למשך שנה מקבל חינם חדר זוגי בשבת זו
052-6070199 ,02-6791122

"קיסר" טבריה
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סיפורו של מקום

אלישע מלאכי

ְו

ֵא ֶּלהַ ,ה ִּמ ְׁש ָּפ ִטים ֲא ֶׁשר ָּת ִׂשיםִ ,ל ְפנֵ ֶיהםִּ ...כי
אֹוׂ-שהְּ ,וט ָבחֹו אֹו ְמ ָכרֹו -
ֶ
ֹב-איׁש ׁשֹור
יִ גְ נ ִ
ֲח ִמּשָׁ ה ָב ָקר ,יְ ַׁש ֵּלם ַּת ַחת ַהּשׁ ֹור,
וְ ַא ְר ַּבע-צֹאןַּ ,ת ַחת ַה ֶּש ׂה" (שמות כא ,א -לז).
פרשת השבוע שלנו משופעת במצוות
ובפרטי דינים רבים .חז"ל אומרים על הפסוק
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – כל
מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים ,ו-אלה
מוסיף על הראשונים ,מה הראשונים (=עשרת
הדיברות) מסיני אף האחרונים (=פרשת
משפטים) מסיני".
לאחר המעמד הגדול בהר סיני בו נפגש
העם כולו עם עיקרי התורה מופיע כעת פרטי
ההלכות היומיומיות שגם הם חלק בלתי נפרד
מהעיקרים הגדולים.
חלק מהמצוות של הפרשה מכונים בחז"ל
דיני קנסות .קנס הוא תוספת תשלום על החוב
הבסיסי .כלומר אדם שגזל ,היכה או הזיק את
חברו הדין הבסיסי הוא תשלום הנזק בלבד.
בחלק מהמקרים התורה חייבה לשלם יותר
(או פחות כמו שור תם שנגח) מתשלום הנזק.
הדוגמא הפשוטה ביותר היא דינו של גנב.
אדם גנב שור אחד  -ותמורתו משלם שניים:
"אם המצא תמצא בידו הגניבה ...שניים ישלם".
דין יוצא דופן בחומרתו בדיני קנסות נמצא
במי שגנב שור או שה וטבח (=שחט) אותו או
מכר למישהו אחר .במקום לשלם שניים חייב
לשלם פי  4או " !5כי יגנוב איש שור או שה
וטבחו או מכרו חמישה בקר ישלם תחת השור
וארבע צאן תחת השה".
חז"ל היו ערים לחומרה של התורה וכמובן
השאלה המתבקשת היא מדוע השוני .שאלה
נוספת היא מדוע יש חילוק בעונש בין שור
לבין שה.
"אמר ר' עקיבא מפני מה אמרה תורה
משלם תשלומי ארבעה וחמישה מפני
שנשתרש בחטא" (גמרא ב"ק ס"ח) .מסביר רש"י
במקום שאותו איש עשה פעולה אחרת בבעלי

החיים כך שאינם ניתנים עוד להחזרה .לגבי
החילוק בין שור לשה ניתנו מספר פירושים.
הידוע והמוכר הוא מצד הגנב – "אמר ר'
יוחנן בן זכאי שור שהולך ברגליו משלם  5שה
שמוליכו בכתפיו משלם ( "4מכילתא) כלומר
המאמץ של הגנב לסחוב את בעל החיים גורם
לכך שמשלם פחות .אך יש גם הבט אחר מצד
האיש הנגזל – "אמר ר' מאיר בוא וראה כמה
חביבה מלאכה לפני מי שאמר והיה העולם"
שור הוא בעל מלאכה לחרישה להכשרת
הקרקע ושימושים נוספים בניגוד לשה ולכך
העונש של השור חמור יותר.
אחת הפעמים בו נעשה שימוש בדין זה
במקרא היה במשל כבשת הרש של נתן הנביא
לאחר המעשה באוריה החיתי והפסוקים
מדברים בעד עצמם:
לּ-דוִ ד וַ ּיָ בֹא ֵא ָליו
"א וַ ּיִ ְׁש ַלח ד' ֶאת-נָ ָתן ֶא ָ
ֹאמר לֹו ְׁשנֵ י ֲאנָ ִׁשים ָהיּו ְּב ִעיר ֶא ָחת ֶא ָחד ָע ִׁשיר
וַ ּי ֶ
וְ ֶא ָחד ָראׁש .ב ְל ָע ִׁשיר ָהיָ ה צֹאן ָּוב ָקר ַה ְר ֵּבה ְמאֹד.
םּ-כ ְב ָׂשה ַא ַחת ְק ַטּנָ ה ֲא ֶׁשר
ג וְ ָל ָרׁש ֵאיןּ-כֹל ִּכי ִא ִ
םּ-בנָ יו יַ ְח ָּדו ִמ ִּפּתֹו
ָקנָ ה וַ יְ ַחּיֶ ָה וַ ִּתגְ ַּדל ִעּמֹו וְ ִע ָ
ּומּכֹסֹו ִת ְׁש ֶּתה ְּוב ֵחיקֹו ִת ְׁש ָּכב וַ ְּת ִהי-לֹו
ֹאכל ִ
ת ַ
ְּכ ַבת .ד וַ ּיָ בֹא ֵה ֶלְך ְל ִאיׁש ֶה ָע ִׁשיר וַ ּיַ ְחמֹל ָל ַק ַחת
ּומ ְּב ָקרֹו ַל ֲעׂשֹות ָלא ֵֹר ַח ַה ָּבא-לֹו וַ ּיִ ַּקח ֶאת-
ִמּצֹאנֹו ִ
ִּכ ְב ַׂשת ָה ִאיׁש ָה ָראׁש וַ ּיַ ֲע ֶׂש ָה ָל ִאיׁש ַה ָּבא ֵא ָליו".
עד כאן הדין הוא ברור האיש העשיר חייב
לשלם  4כבשים כמו שמצווה הפרשה שלנו.
בניגוד לדין זה פוסק דוד פסק אחר לגמרי:
ֹאמר ֶאל-נָ ָתן
ר-אף ָּדוִ ד ָּב ִאיׁש ְמאֹד וַ ּי ֶ
"ה וַ ּיִ ַח ַ
ת-הּכִ ְב ָׂשה
ן-מוֶ ת ָה ִאיׁש ָהע ֶֹׂשה זֹאת .ו וְ ֶא ַ
ַחי-ד' ּכִ י ֶב ָ
ת-ה ָּד ָבר ַהּזֶ ה
יְ ַׁש ֵּלם ַא ְר ַּב ְע ָּתיִ ם ֵע ֶקב ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ֶא ַ
לּ-דוִ ד ַא ָּתה
ֹאמר נָ ָתן ֶא ָ
ֹלא-ח ָמל( .ס) ז וַ ּי ֶ
ָ
וְ ַעל ֲא ֶׁשר
ָה ִאיׁש" (שמואל ב' טו').
בנוסף לתשלום דוד חורץ את דין האיש העשיר
למוות! לא פחות מכך ובנוסף גם חייב לשלם( .גם
זה בניגוד לכלל ההלכתי שאין אדם נהרג ומשלם
על אותה עבירה ופוטרים אותו מתשלום).
דוד מחייב אותו בדיני המלכות על החוסר

בין שה ושור
לכבשת הרש
ישע שלנו

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
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העצום במוסריות "על אשר לא חמל" .אדם
כזה העונש שלו הוא מוות .אך דוד לא מבין לאן
חותר נתן הנביא עד שאומר לו נתן את המילים
המדהימות אתה האיש .ואומרים עליו חז"ל "דוד
חרץ את דינו ,ישלם ארבעתיים על אוריה החיתי
למוות" .לדוד מתו  4ילדים בנסיבות טרגיות :הילד
שנולד לבת שבע ,אמנון שנרצח בידי אבשלום,
אבשלום שנהרג בניסיונו למרוד בדוד ,ותמר
שמפשטי הכתובים לא התחתנה מעולם.
לפני כשנה וחצי גילתה ד"ר אילת מזר
בחפירותיה בעיר דוד בראש הגבעה קיר ארוך
מאד המשמש מסד לבניין גדול שהיה מעליו.
הקיר מתוארך למאה העשירית לפני הספירה
( )-1000והחופרת מציעה בזהירות כי מבנה
זה הוא הוא ארמונו של דוד המלך .כאשר
אנו מבקרים שם וקוראים את פסוקי התנ"ך
ואת דבריו של נתן הנביא אנו מרגישים את
עוצמתם של הפסוקים שהדהדו במקום זה
לפני  3000שנה.
שבת שלום!

•

בית ספר שדה עפרה
בשיתוף עם עוזר קצין מטה
ארכיאולוגיה במינהל האזרחי,
יובל פלג ,מתחיל בסדרה של
סקרים באתרים ארכיאולוגיים
בסביבות דרך אלון.
מדובר על מפגש דו שבועי
שמטרתו להעמיק את הידע
עם אתרים הנחשבים לא
מוכרים וייתכן שטמון בהם
הרבה מתחת לאדמה...
המפגש הראשון יתקיים
ביום חמישי ד' אדר (ה)18/2-
מומלץ בחום!
לפרטים והרשמה בית ספר
שדה עופרה 02-9975516

תמונה :אסתר ענבר

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!

ת
זהה א ה

מקום

פתרון החידה הקודמת :מוזיאון אסירי המחתרות ,עכו.

שמות הילדים הזוכים יפורסמו באתר האינטרנט של מועצת יש"ע.

l

ביש"ע ממשיכים ובונים!

להשכרה

להשכרה

למכירה
למכירה

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

בתקוע

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

בטלמון

למכירה

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

בכוכב השחר
בית דו משפחתי
 4חד'  110מ"ר
 695,000ש"ח
לפרטים:
אמיר 054-2048322

למכירה

בשילה

בעלי (ברח' הצבעוני)
בית דו משפחתי
 680,000ש"ח
קרקע
בקומת
בנוי 101
3
ו 76-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

בעתניאל
בית דו משפחתי  97מ"ר +
 97מ"ר מעטפת  4ח'
 527,000ש"ח
לפרטים:
יעקב 054-7930434

« להזמנות פרסום נדל"ן במחיר מיוחד לתושבי יש"ע052-8903906 :
 7ישע שלנו

ראשי מועצת יש"ע
נועדו בשבוע שעבר
עם מפקד מחוז שומרון
במשטרת
ויהודה
ישראל ,ניצב חגי דותן.
הפגישה שהתקיימה
במפקדת מחוז ש"י
במבשרת אדומים עסקה
בשלל נושאים הנוגעים
משטרה
לממשק
בהתיישבות
וקהילה
ובהם :המלחמה בתאונות
הדרכים והגברת האכיפה
בכבישי יו"ש ,הקמת
יחידות של משמר אזרחי ביישובים ,מלחמה
נגד גניבות והתפרצויות לבתים ביישובים ,ועוד.
ראשי ההתיישבות מחו על הנתונים שהוצגו
בפגישה שמהם עולה כי באירועים של הפגנות
של פעילי ימין בוצעו פי –  5מעצרים מאשר
בהפגנות של פעילי שמאל .ראשי יש"ע גינו
את האכיפה הסלקטיבית והבררנית וקראו
לשים קץ לתופעה זו.
כמו כן ,קראו למפקד המחוז לחקור היטב
את האירועים שבהם הוכו ראשי רשויות
מכהנים ביהודה ושומרון במהלך אכיפת
מדיניות ההקפאה ,ודרשו ממנו שמראות
כאלה לא יחזרו על עצמם.

•

זוכרים את צפון השומרון
וגוש קטיף

מאות אזרחים מרחבי השומרון השתתפו
בסוף השבוע האחרון באירוע זיכרון אזורי
לישובי צפון השומרון וגוש קטיף שנערך
בישוב יקיר לרגל יום גוש קטיף – כ"ב בשבט.
האירוע שאורגן ע"י מזכירות הישוב יקיר
בשיתוף המועצה אזורית שומרון התקיים
במעמד השר בני בגין ,ראש המועצה גרשון
מסיקה ,ורב היישוב ,הרב אהרון כהן .במהלך

•

האדמור ממודז'יץ בקרני שומרון

אירוע יוצא דופן התקיים במוצאי השבת
שעברה בקרני שומרון – טיש חסידי מסורתי
בהשתתפות כ"ק האדמו"ר ממודזי'ץ רבי
חיים שאול טאוב ועשרות מחסידיו ,ראש
מועצת קרני שומרון הרצל בן-ארי ומאות
מתושבי קרני שומרון והאזור.
לרגל סיום מסכת בבא-בתרא של לומדי
הדף היומי החליטו מנהלי בית הכנסת המרכזי
בקרני שומרון יחד עם המועצה הדתית לקיים
אירוע חגיגי מיוחד ברוב עם ובהדרת מלך –
טיש חסידי עם האדמו"ר ממודזי'ץ.

צילום :ישי הולנדר

חדשותיש"ע

פגישה עם מפקד
משטרת ש"י

הערב שמעו המשתתפים שיעור מפי הרב
אלישע וישליצקי ,וליווי מוסיקאלי בשירי נשמה
וריקודים מהמוזיקאי אהרון רזאל.
בתחילת הערב עברו מאות המששתפים
בתערוכת תמונות וסרטים מיוחדת של ישובי
צפון השומרון וגוש קטיף ,שהוכנה ע"י נוער
הישוב יקיר.
השר בני בגין אמר בנאומו" :על חורבות
הישובים הוקמו בסיסי אימונים לטרור ,היכן
שהיתה פריחה והתיישבות – הונחו משגרי
קסאמים .יחד עם הגירוש קרסו הנחות היסוד
והאשליות שהוצגו לציבור באותם ימים .אני
בטוח כי בעוד שמונה חודשים הבניה תתחדש,
זוהי החלטתה המובהקת והבלתי מותנית של
הממשלה ואני מביע בטחון שכך יקרה .נעמיק
שורש בשומרון ,בנה נבנה ויכול נוכל".
ראש המועצה גרשון מסיקה אמר" :אנו
רואים כיצד הנקודה המרכזית היום בעולם
היא הבניה בארץ ישראל בכלל ובשומרון
בפרט ,כיצד כל קראוון וכל בית מקפיצים
את כל העולם .תפקידנו בעת הזאת ,דווקא
אל מול האיומים והמכשלות  -למלא את
תפקידנו ,לבנות עוד בית ועוד בית ולהפריח
את השומרון".
בסיום הערב פצח הקהל בריקודים של שירי
בניין וארץ ישראל לקול נגינתו של אהרן רזאל,
אליהם הצטרף בהתרגשות גם השר בגין.

חסידות מודז'יץ נודעה בניגוניה הרבים אשר
מושרים בפי כל – גם בפי אנשים שלא יודעים
שהניגון המוכר להם הוא ניגון של מודז'יץ –
ובהם" :אשת חיל" המוכר" ,פרוק ית ענך",
ניגון ה"הבדלה" המוכר ,ו"אני מאמין" שחובר
ברכבת המוות בדרך לאושוויץ על-ידי חסיד
מודזי'ץ  ,החזן ר' עזריאל-דוד פסטג.
למעלה מ –  250איש מקרני שומרון ,מיישובי
האזור ,ואפילו ממרכז הארץ ,הצטופפו באולם
הפסגה סביב שולחן הטיש הערוך שבראשו
ישב האדמו"ר ,זכו ל"שיריים" מהרב'ה –
מאכלים שהאדמו"ר ברך עליהם ,שרו שירים
וניגונים מבית מוד'זיץ ,ושמעו דברים בפרשת
השבוע ומענייני דיומא מפי האדמו"ר .על
ההנחיה הופקד עו"ד דוד זעירא ,המשמש גם
כיו"ר המכון לשימור מורשת מוד'יץ .מארגני
האירוע סיכמו את הערב בהצלחה רבה ואמרו
כי זו הייתה חוויה רוחנית ומרוממת נפש,
והניגונים שנלמדו במהלך הטיש ימשיכו וילוו
את משתתפיו עוד ימים רבים.

•

ערב עיון באפרת

המועצה המקומית אפרת מקיימת השבוע
פאנל בנושא" :הסרבנות – לאן זה מוביל
אותנו".
את הפאנל יפתח ראש המועצה עודד
רביבי ,וישתתפו בו ראש ישיבת ההסדר בפ"ת,
הרב יובל שרלו ,הר' יואל קרמצ'ר ,ר"מ בישיבת
הקיבוץ הדתי ,משה פייגלין – יו"ר מנהיגות
יהודית ,ומנכ"ל מועצת יש"ע היוצא ,פנחס
ולרשטיין .את האירוע ינחה תושב גוש עציון,
העיתונאי אמוץ שפירא (קול ישראל).
האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ,ב' אדר
( )16.2.10בשעה  20:00באולם הרב תכליתי,
בבית כנסת הרימון באפרת.
לפרטים נוספים02-9939312 :

•

אחוזת נוף נריה

ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל

החל שיווק של שני הביניינים

החדשים ,דירות  5 ,4 ,3חדרים!

לוד,

2לודידרוההצלחה נמשכת
ת אחרונות בשלב א

הגרעין התורני הגדול בישראל,
מוסדות חינוך תורניים איכותיים בשילוב עם
מגורים קרוב לכל מקום .חיי קהילה תוססים,
ציבור תורני איכותי ,אתגר חברתי ולאומי.

1-700-500-555
www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il
ירושלים :ארמון הנציב | חומת שמואל | עין כרם | אבן שמואל
י פ ו | י ק נ ע ם | ל ו ד | מצפה נטופה | פתח-תקווה
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